
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

2012-2015 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
Do Contrato de Autonomia 
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INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Ação Estratégica, produzido tendo em vista a concretização dos objetivos previstos nas cláusulas nºs 1 e 2 do Contrato de Autonomia do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias, celebrado com o Ministério da Educação e Ciência, em ___/___/2012, constitui-se como um documento fundamental ao 

processo de Autonomia, pois orientará a política do Agrupamento e a gestão quotidiana no sentido de assegurar e contribuir para a exequibilidade das medidas 

necessárias para o seu cabal cumprimento. 
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DOMÍNIO 1 
Promoção de condições para a melhoria do sucesso escolar e educativo das crianças e jovens, tendo em vista a prevenção da retenção, do absentismo e do abandono escolar, 

através da adaptação e diversificação das ofertas formativas [alínea b) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Resultados académicos 

EIXO DE INTERVENÇÃO A  Melhorar os resultados escolares 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

(agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 1 

Consolidação das 

condições para a 

manutenção do abandono 

escolar em zero por cento. 

1. Aproximar a taxa de abandono escolar a valores 

próximos de 0% 

1. Criar condições para que se proceda ao encaminhamento dos alunos para 

os cursos que melhor se ajustem ao seu perfil.  

2. Criar uma plataforma de acompanhamento, constituída pelo Professor 

Interlocutor Para o Abandono Escolar e outros elementos que sinalize os 

casos particulares de possível abandono e intervenha junto das famílias, de 

forma expedita e proativa a fim de os procurar evitar e/ou (re) orientando 

os respetivos projetos formativos. 

3. Conhecer e procurar intervir junto dos alunos mais carenciados de modo a 

proporcionar-lhes os apoios socioeconómicos adequados à prossecução 

dos respetivos percursos escolares, nomeadamente através da: 

3.1 Intensificação da divulgação e apoio às candidaturas aos Auxílios 
Económicos; 

3.2 Adoção de mecanismos de empréstimo de manuais escolares e de outros 

equipamentos e materiais reutilizáveis; 

3.3 Reforço do suplemento alimentar aos alunos mais carenciados e 

oferta de leite a todos os alunos da escola. 

4. Atuar junto dos encarregados de educação, através de campanhas de 

sensibilização e prevenção de comportamentos de risco, levadas a cabo 

pelos Serviços Especializados de Apoio Educativo (SEAE), sempre que 

possível em cooperação com as Associações de Pais. 

5. Promover a criação de clubes d e atividades desportivas e a 

participação no Projeto de Desporto Escolar, aproveitando a forte 

atratividade das atividades desportivas junto dos alunos. 

Taxa de abandono 

escolar referenciada 

aos dados da MISI 

0% 

Final do ano 

letivo 

2014/2015 
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DOMÍNIO 1 
Promoção de condições para a melhoria do sucesso escolar e educativo das crianças e jovens, tendo em vista a prevenção da retenção, do absentismo e do abandono escolar, 

através da adaptação e diversificação das ofertas formativas [alínea b) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Resultados académicos 

EIXO DE INTERVENÇÃO A  Melhorar os resultados escolares 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

(agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 1 

Consolidação das 

condições para a 

manutenção do abandono 

escolar em zero por cento. 

1. Aproximar a taxa de abandono escolar a valores 

próximos de 0%. 

6. Incentivar e apoiar a criação de clubes e o desenvolvimento de 

projetos lúdico-pedagógicos, reforçando a capacidade atrativa da escola 

sede e o sentido de pertença dos alunos. 

7. Facilitar a criação e desenvolvimento de assessorias pedagógicas nas 

aulas em que tal se justifique ou se constitua como uma mais-valia para as 

aprendizagens dos alunos. 

8. Corresponsabilizar, no plano ético e moral, os Pais/Encarregados de 

Educação sobre a assiduidade e comportamento dos seus educandos 

(Ação conjugada com as Associações de Pais). 

Taxa de abandono 

escolar referenciada 

aos dados da MISI 

0% 

Final do ano 

letivo 

2014/2015 
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DOMÍNIO 1 
Promoção de condições para a melhoria do sucesso escolar e educativo das crianças e jovens, tendo em vista a prevenção da retenção, do absentismo e do abandono escolar, 

através da adaptação e diversificação das ofertas formativas [alínea b) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Resultados académicos 

EIXO DE INTERVENÇÃO A  Melhorar os resultados escolares 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

(agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 2 

Melhoria dos resultados 

internos. 

2. Aumentar a taxa de sucesso escolar por área 

disciplinar no 1º, 2º e 3º Ciclos entre 1,5% e 3%. 

9. Adaptar a gestão dos programas curriculares, bem como a organização de 

grupos/turma, segundo o princípio da homogeneidade relativa com 

diferentes níveis de proficiência por cada disciplina de intervenção e para 

cada ano, forma a promover a integração e o sucesso escolar dos alunos. 

10. Adotar normas próprias sobre horários e tempos letivos. 

11. Criar mais e melhores condições de autoaprendizagem dos alunos, 

reforçando a sua autonomia (incentivo à participação em plataformas 

digitais tipo Moodle, etc.). 

12. Incentivar os docentes a aprofundar as respetivas formações ao nível das 

metodologias, de modo a ensinar aos alunos as melhores práticas e os 

melhores métodos de estudo e aprendizagem. 

13. Intensificar a oferta de apoio ao estudo, quer ao nível de aulas de 

compensação, quer ao nível da diversificação da oferta disciplinar na Sala de 

Estudo Orientado. 

14. Promover a criação de “apoio tutorial” e de “direções de estudo” de 

forma a orientar os alunos, individualmente ou em grupo, nos seus estudos. 

15. Intervir junto dos pais e encarregados de educação de forma a alertá-los 

para o importante papel da família na melhoria do rendimento escolar dos 

alunos, nomeadamente ao nível do acompanhamento diário no estudo, do 

incentivo ao esforço e ao trabalho, da organização e método, da disciplina, 

etc. 

Taxas de sucesso 

escolar por área 

disciplinar 

referenciadas aos 

dados da MISI  

(1º Ciclo) 

Português - 97,64% 

Matemática - 96,46% 

Estudo do Meio - 99,29% 

(2º Ciclo) 

Português - 76,03% 

Matemática - 84,14% 

Inglês - 88,33% 

História e Geografia - 77,08% 

Ciências Naturais - 93,8 % 

(3º Ciclo) 

Português - 75,14% 

Matemática - 82,61% 

Inglês - 73,64% 

Francês - 79,71% 

Espanhol - 77,97% 

Ciências Naturais - 96,20% 

Físico Química - 84,36% 

Geografia - 92,35% 

História - 79,56% 

Final do ano 

letivo 

2014/2015 

 



  

Plano de Ação Estratégica – Contrato de Autonomia          Página 5 
 

 

DOMÍNIO 1 
Promoção de condições para a melhoria do sucesso escolar e educativo das crianças e jovens, tendo em vista a prevenção da retenção, do absentismo e do abandono escolar, 

através da adaptação e diversificação das ofertas formativas [alínea b) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Resultados académicos 

EIXO DE INTERVENÇÃO A  Melhorar os resultados escolares 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

 (agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 2 

Melhoria dos resultados 

internos. 

3. Atingir ou aproximar a taxa global de sucesso 

escolar no 1º Ciclo de 100%. 

4. Aumentar a taxa global de sucesso escolar do 2º 

Ciclo e do 3º Ciclo entre 3% e 5%. 

5. Aumentar a percentagem de alunos que transitam 

sem níveis inferiores três no 2º e 3º Ciclos, 

situando-a num intervalo entre 60% a 65% (no 2º 

Ciclo) e 50% a 55% (no 3º Ciclo). 

6. Aumentar em 3% o número de alunos do ensino 

básico do Agrupamento integrados no Quadro de 

Mérito. 

7. Criar até 5 Clubes direcionados para a área 

artística (música, dança, artes plásticas) 

rentabilizando os recursos docentes do quadro. 

16. Premiar o mérito dos alunos na melhoria dos resultados escolares, 

alargando o Quadro de Excelência às Turmas (uma do 2º Ciclo e outra do 

3º Ciclo) em que se verificar a maior progressão dos resultados escolares 

entre o 1º e o 3º períodos. 

17. Criar Clubes direcionados para a área artística (música, dança, artes 

plásticas) rentabilizando os recursos docentes do quadro. 

18. Promover o desenvolvimento de talentos. 

Percentagem global de 

sucesso escolar no 1º, 

2º e 3º Ciclos 

referenciada aos 

dados da MISI 

 

Percentagem de alunos 

que transitam sem 

níveis inferiores três 

no 2º e 3º Ciclos. 

Atribuição de prémios 

de mérito e de 

excelência. 

 

Alunos premiados nos 

quadros de mérito / 

total alunos. 

 

Nº de clubes criados e 

dinamizados 

Percentagem global 

de sucesso escolar: 

1º Ciclo – 98,1% 

3º Ciclo – 89,1% 

2º Ciclo – 82,6% 

Percentagem de 

alunos que 

transitaram sem 

níveis inferiores três 

no 2º e 3º Ciclos: 

2º Ciclo – 59% 

3º Ciclo – 52% 

 

 

15.34% 

 

 

1 clube 

Final do ano 

letivo 

2014/2015 
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DOMÍNIO 1 
Promoção de condições para a melhoria do sucesso escolar e educativo das crianças e jovens, tendo em vista a prevenção da retenção, do absentismo e do abandono escolar, 

através da adaptação e diversificação das ofertas formativas [alínea b) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Resultados académicos 

EIXO DE INTERVENÇÃO A  Melhorar os resultados escolares 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

 (agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 3 

Melhoria dos resultados 

da avaliação externa, 

procurando uma 

aproximação à média 

nacional. 

8. Aumentar os resultados obtidos 

na avaliação externa do 4º, 6º e 

9º anos de escolaridade entre 1,5 

% e 3%.  

9. Reduzir entre 5% e 10% a 

diferença entre a percentagem 

de níveis iguais ou superiores a 3 

da classificação interna de 

frequência e a percentagem de 

níveis iguais ou superiores a 3  

das provas finais a Português e a 

Matemática (4º, 6º e 9º ano). 

19. Promover a qualidade das aprendizagens.  

20. Intensificar a oferta de apoio ao estudo, quer ao 

nível de aulas de compensação, quer ao nível da 

diversificação da oferta disciplinar na Sala de 

Estudo Orientado, com base no disposto na 

Despacho Normativo nº 13-A/2012, de 5 de junho. 

21. Reorganizar os apoios pedagógicos aos alunos com 

dificuldades, garantindo medidas de diferenciação 

pedagógica, o apoio individual/em grupo e o 

funcionamento da sala de estudo, com base no 

disposto na Despacho Normativo nº 13-A/2012, de 5 

de junho. 

22. Acompanhar/apoiar os alunos para os exames 

através de aulas de preparação e de assessorias 

pedagógicas. 

Taxas de sucesso escolar 

nos testes intermédios 

(GAVE) e nas provas finais 

superior ao valor esperado 

referenciadas aos dados 

da MISI relativos a 

2011/2012 

 

 

Diferença entre a 

percentagem de níveis 

iguais ou superiores a 3 da 

classificação interna de 

frequência e a 

percentagem de níveis 

iguais ou superiores a 3  

das provas finais a 

Português e a Matemática 

(4º, 6º e 9º ano). 

Taxas de sucesso escolar nas provas finais: 

Português (4º Ano) - 84% 

Matemática (4º Ano) - 55% 

Português (6º Ano) - 84% 

Matemática (6º Ano) - 83% 

Português (9º Ano) - 84% 

Matemática (9º Ano) – 34% 

Diferença entre a classificação interna de frequência e a classificação 

das provas finais: 

 
 

Ano de 

escolaridade 
Disciplinas 

ESCOLA NACIONAL 

Variação 

Percentagem 

de níveis 

iguais ou 

superiores a 

3 

Classificação 

Interna 

Percentagem 

de níveis 

iguais ou 

superiores a 

3  

Classificação 

Prova Final 

4º ano 
Português 100.0% 83.8% - 16.21 

Matemática 96.2% 55.3% - 40.9 

6º ano 
Português 72,9% 84% + 11.1 

Matemática 90,0% 83% - 7 

9º ano 
Português 66,0% 84% + 18 

Matemática 83% 34% - 49 

Final do ano 

letivo 

2014/2015 
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DOMÍNIO 2 
Adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira [alínea g) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 

265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Gestão e organização escolar 

EIXO DE INTERVENÇÃO B Modernizar e melhorar a qualidade de serviço prestado à comunidade educativa 

 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias Indicadores de desempenho  
Valores de partida 

 (agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 4 

Apoio à melhoria das 

aprendizagens. 

10. Criar um OTL (Ocupação de Tempos 

Livres) ou um COJ (Centro de 

Ocupação de Jovens) na escola, com 

presença permanente de um animador 

sociocultural, que ajuda a desenvolver, 

de uma forma lúdica, as capacidades 

dos alunos. 

11. Criar um Núcleo de mediação de 

conflitos, em colaboração com os 

Diretores de Turma e o Observatório 

da (In)Disciplina.  

12. Criar um programa de orientação 

escolar e vocacional para os alunos 

do 9º ano. 

13. Criar um Gabinete de Apoio ao Aluno 

e à Família destinado à resolução de 

problemas/dificuldades dos alunos. 

14. Garantir 100% de intervenção direta 

e/ou indireta em Terapia da Fala às 

crianças/alunos em lista de espera. 

15. Reduzir em 2% as medidas 

disciplinares/ano letivo. 

23. Melhorar a capacidade de resposta às necessidades /dificuldades 

manifestadas pelos alunos. 

24. Fomentar projetos de animação socioeducativa que visem o 

desenvolvimento de competências pedagógicas, pessoais e 

sociais, com presença permanente de um animador sociocultural, 

que ajuda a desenvolver, de uma forma lúdica, as capacidades 

dos alunos. 

25. Intervir de forma diferenciada em situações que envolvam alunos 

em risco comportamental, de abandono, absentismo ou 

indisciplina. 

26. Promover um programa de orientação escolar e vocacional 

(trabalho articulado entre professor responsável pelo programa 

de Orientação e Informação para os alunos do 9º ano e o 

Psicólogo a contratar). 

27. Afetar horas do crédito horário a distribuir de acordo com o 

perfil dos docentes para funcionamento do Gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Família e do Núcleo de mediação de conflitos. 

28. Assegurar uma intervenção direta e/ ou indireta em Terapia da 

Fala para as crianças/alunos em lista de espera. 

29. Promover uma cidadania responsável e participada. 

Nº de projetos de animação 

socioeducativa que visem o 

desenvolvimento de 

competências pedagógicas, 

pessoais e sociais.. 

Nº de programas de 

orientação escolar e 

vocacional. 

Nº de horas do crédito 

horário a distribuir de acordo 

com o perfil dos docentes 

para funcionamento do 

Gabinete de Apoio ao Aluno e 

à Família e do Núcleo de 

mediação de conflitos. 

Nº de crianças/alunos em 

lista de espera com 

intervenção ao nível da 

Terapia da Fala. 

Nº de medidas disciplinares. 

Não há nenhum OTL ou COJ. 

Não há nenhum Núcleo de mediação de 

conflitos. 

Há um Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família. 

Há um programa de orientação escolar e 

vocacional.  

40 crianças/alunos em lista de espera 

que necessitam efetivamente de 

intervenção ao nível da Terapia da Fala. 

 

Nível de 

Ensino 

Nº de alunos com medidas 

sancionatórias aplicadas 

1º Ciclo 0 

2º Ciclo 1 

3º Ciclo 4 

TOTAL 5 
 

Nível de 

Ensino 

Nº alunos com medidas 

corretivas aplicadas 

1º Ciclo 3 

2º Ciclo 18 

3º Ciclo 47 

TOTAL 68 

Em cada ano 

letivo 
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DOMÍNIO 2 
Adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira [alínea g) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 

265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Gestão e organização escolar 

EIXO DE INTERVENÇÃO B Modernizar e melhorar a qualidade de serviço prestado à comunidade educativa 

 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

 (agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 5 

Melhoria da qualidade dos 

espaços desportivos e dos 

recreios da escola sede. 

16. Atingir um índice de satisfação dos utentes de 80% 

relativamente ao impacto das iniciativas promovidas 

no âmbito do plano de requalificação dos espaços 

desportivos e dos recreios da escola sede.  

30. Converter horas do crédito horário em equivalente financeiro para 

investimento no plano de requalificação dos espaços desportivos e dos 

recreios da escola sede. 

31. Estabelecer e operacionalizar um plano de requalificação dos espaços 

desportivos e dos recreios da escola sede. 

Índice de 

concretização do plano 

de requalificação dos 

espaços desportivos 

da escola sede. 

Índice de satisfação 

dos alunos, das 

famílias, dos docentes 

e de outros membros 

da comunidade 

relativamente ao 

impacto das iniciativas 

promovidas. 

Relatório da 

Avaliação Externa 

que refere que o 

Agrupamento deve 

incidir 

prioritariamente os 

seus esforços para a 

melhoria da 

qualidade dos 

espaços desportivos 

e de recreio. 

Final do ano 

letivo 

2013/2014 
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DOMÍNIO 2 
Adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira [alínea g) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 

265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Gestão e organização escolar 

EIXO DE INTERVENÇÃO B Modernizar e melhorar a qualidade de serviço prestado à comunidade educativa 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

 (agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 6 

Execução de Plano Anual 

de Melhoria – Serviços 

Administrativos. 

 

17. Elaborar e adotar uma Carta de Qualidade dos 

Serviços Administrativos.  

18. Atingir um índice de satisfação dos utentes de 80% 

relativamente ao impacto das iniciativas promovidas 

no âmbito da valorização profissional e consequente 

melhoria da prestação de serviços. 

32. Diagnosticar as Necessidades de Formação do Pessoal Não Docente do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias: 

32.1 Realização de entrevistas visando estabelecer a descrição da 

função, a identificação de competências-chave e competências 

adquiridas pelo funcionário, de forma a identificar eventuais lacunas 

e, sendo o caso, o percurso formativo mais adequado à 

qualificação do funcionário e melhor desempenho da função; 

32.2 Diagnóstico obtido por ação de empresa especializada em 

consultoria num quadro de Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ). 

33. Propor projetos formativos 

33.1 Em função dos resultados obtidos após a estratégia anterior, 

será estabelecida negociação para cada caso específico de forma 

a ajustar conteúdos e metodologias às especificidades desse 

pessoal. 

Os projetos formativos incidirão preferencial e transversalmente em áreas 

como: Novas Tecnologias da Informação; Projectos de formação na área 

técnica, Pessoal, Alunos, Expediente geral, Contabilidade, etc.) recorrendo a 

recursos internos (formadores, equipamentos e instalações) e externos, se for 

o caso, de forma a suprir necessidades de formação específicas; Formação nas 

áreas de Organização e Gestão de documentos e processos; Formação nas 

áreas Comportamentais e Atendimento ao cidadão; Formação para obtenção 

de competências e qualificações especificadas no âmbito do Sistema de 

Índice de satisfação do 

Pessoal Não Docente e 

demais utentes 

relativamente ao 

impacto das iniciativas 

promovidas no âmbito 

da valorização 

profissional e 

consequente melhoria 

da prestação de 

serviços. 

Após a realização das 

entrevistas referidas 

na estratégia 32.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013 
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Gestão de Qualidade (SGQ) por empresa da especialidade; 

As estratégias previstas visarão a valorização profissional e consequente 

melhoria da prestação de serviços, assumindo duas vertentes: 

a) Vertente de Formação 

   Formação inicial, especialmente direcionada para fornecer 

respostas a situações de necessidade imediata; 

   Formação contínua, que responderá de modo direcionado, às 

necessidades de formação complementares dos agentes. 

b) Vertente de eficácia e qualidade 

As estratégias relativas à vertente de formação vão incidir na(s): 

  Formação na área de atendimento ao público; 

  Formação em literacia funcional: ensinar a pesquisar, ler e 

usar criticamente a informação na "era digital”; 

  Utilização das TIC como processo de apoio aos serviços 

administrativos; 

  Técnicas de Expressão Escrita: a redação de correspondência de 

serviço; 

  Digitalização como processo auxiliar de tarefas administrativas; 

  Gestão Eletrónica de Documentos; 

As estratégias relativas à vertente de eficácia e qualidade apontam para: 

 Elaboração da Carta de Qualidade de Prestação de Serviços. 

34. Contratar e entrada em funcionamento do Sistema de Gestão de Qualidade 

por empresa especializada. 

35. Promover uma maior desburocratização e simplificação de procedimentos e 

rotinas. 

36. Promover a redução da carga burocrática dos serviços. 

37. Suscitar uma maior operacionalidade e otimização dos meios existentes. 

38. Assegurar um acesso mais fácil e rápido a informação útil e pertinente. 

39. Incentivar e valorizar as boas práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015 
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DOMÍNIO 2 
Adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira [alínea g) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 

265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Gestão e organização escolar 

EIXO DE INTERVENÇÃO B Modernizar e melhorar a qualidade de serviço prestado à comunidade educativa 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

(agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 7 

Execução de Plano Anual 

de Melhoria – Serviços de 

Apoio. 

19. Elaborar e adotar uma Carta de Qualidade de 

Prestação de Serviços.  

20. Atingir um índice de satisfação dos utentes de 80% 

relativamente ao impacto das iniciativas promovidas 

no âmbito da valorização profissional e consequente 

melhoria da prestação de serviços. 

40. Diagnosticar as Necessidades de Formação do Pessoal Não Docente do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias: 

40.1 Realização de entrevistas visando estabelecer a descrição da 

função, a identificação de competências-chave e competências 

adquiridas pelo funcionário, de forma a identificar eventuais 

lacunas e, sendo o caso, o percurso formativo mais adequado à 

qualificação do funcionário e melhor desempenho da função; 

40.2 Diagnóstico obtido por ação de empresa especializada em 

consultoria num quadro de Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ). 

41. Propor projetos formativos 

41.1 Em função dos resultados obtidos após a estratégia anterior, 

será estabelecida negociação para cada caso específico de forma 

a ajustar conteúdos e metodologias às especificidades desse 

pessoal. 

Os projetos formativos incidirão, preferencial e transversalmente, em áreas 

como: Novas Tecnologias da Informação; Projetos de formação na área técnica, 

(equipamentos audiovisuais, serviços de bar, higiene e segurança, etc.) 

recorrendo a recursos internos (formadores, equipamentos e instalações) e 

externos de forma a suprir necessidades de formação especificas; Formação 

nas áreas Comportamentais e de Atendimento ao cidadão. 

Formação para obtenção de competências e qualificações especificadas no 

Índice de satisfação do 

Pessoal Não Docente e 

demais utentes 

relativamente ao 

impacto das iniciativas 

promovidas no âmbito 

da valorização 

profissional e 

consequente melhoria 

da prestação de 

serviços. 

Após a realização 

das entrevistas 

referidas na 

estratégia 40.1. 

 

 

 

 

2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015 
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âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) por empresa da 

especialidade; 

42. Promover vertentes de formação 

As estratégias previstas visarão a valorização profissional e consequente 

melhoria da prestação de serviços, assumindo duas vertentes: 

a) Vertente de Formação 

 Formação inicial, especialmente direcionada para fornecer 

respostas a situações de necessidade imediata; 

 Formação contínua, que responderá de modo direcionado, 

às necessidades de formação complementares dos agentes. 

b) Vertente de eficácia e qualidade 

As estratégias relativas à vertente de eficácia e qualidade vão incidir na: 

 Formação na área de Atendimento ao Público; 

 Formação na área de Socorrismo; 

 Formação na área de Vigilância; 

 Formação na área Alimentar; 

 Formação em Higiene e Segurança no Trabalho; 

 Comunicação e Gestão de Conflitos no Contexto Escolar. 

As estratégias relativas à vertente de eficácia e qualidade vão ser 

direcionadas no sentido da: 

 Elaboração da Carta de Qualidade de Prestação de Serviços. 
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DOMÍNIO 2 
Adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira [alínea g) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 

265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Gestão e organização escolar 

EIXO DE INTERVENÇÃO B Modernizar e melhorar a qualidade de serviço prestado à comunidade educativa 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

(agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 8 

Execução de Plano Anual 

de Melhoria – Estruturas 

Pedagógicas Intermédias. 

21. Executar um plano estratégico e operacional por 

departamento curricular / ano letivo. 

22. Atingir um índice de satisfação do pessoal docente 

(avaliado em barómetro interno do agrupamento) de 

80%. 

43. Fomentar a participação dos docentes na gestão dos objetivos do 

Departamento Curricular em particular e organização-escola  em geral, 

através do trabalho em equipa, em ordem à resolução de problemas 

educativos da escola e da comunidade em que esta se insere. 

44. Facultar e incentivar a adopção dos processos de inovação pedagógica e 

organizacional para o desenvolvimento organizacional da escola e para a 

construção da profissionalidade docente. 

45. Promover a articulação curricular intra e interdepartamentos. 

46. Alterar o Regulamento Interno e os Regimentos das Estruturas 

Pedagógicas Intermédias. 

47. Proceder à alteração das disposições constantes no Regulamento 

Interno do Agrupamento de Escolas de Colmeias de forma a consagrar uma 

cada vez maior responsabilização na condução dos assuntos inerentes aos 

Departamentos Curriculares. 

48. Reforçar o papel e as responsabilidades dos Coordenadores de 

Departamento na gestão destas estruturas, ao nível administrativo, 

funcional e pedagógico. 

49. Operacionalizar planos estratégicos e operacionais por departamento 

curricular. 

50. Promover de uma nova visão da organização, funcionamento e 

competências das estruturas de gestão intermédia: 

  o papel das lideranças; 

Alterações ao 

Regulamento Interno e 

aos Regimentos das 

Estruturas Intermédias 

 

 

 

Nº de planos 

estratégicos e 

operacionais por 

departamento 

curricular / ano letivo. 

 

Índice de satisfação do 

pessoal docente 

(avaliado em 

barómetro interno do 

agrupamento). 

Sem dados de partida 2012/2013 
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  o desenvolvimento de capacidades de liderança, de coordenação e 

condução de equipas; 

  a troca de experiências e a partilha de estratégias fomentadoras do 

sucesso educativo; 

 transformação das estruturas em locais de formação. 

51. Facultar aos Departamentos Curriculares capacidades e meios necessários 

para desenvolver projetos, atividades, métodos e técnicas de trabalho que 

contribuam para uma progressiva construção, desenvolvimento e 

avaliação dos instrumentos de autonomia, designadamente: 

  Constituição de estrutura interdepartamental com o objetivo de 

coordenar atividades e estratégias, elaborar estudos e refletir 

sobre problemas comuns aos mesmos; 

  Capacidade de acesso a dados informatizados relativos a assuntos 

de caráter pedagógico-didático, científicos e/ou técnicos. 

(Constituição de fundos documentais digitalizados como testes 

elaborados, fichas, etc.) 

  Elaboração de propostas individualizadas de formação para os 

docentes do departamento; 

  Elaboração de grelhas de observação da atividade desenvolvida; 

  Disponibilização de fundo orçamental anual de acordo com as 

atividades e projectos propostos pelo Departamento e autorizados 

pela Direção. 

52. Identificar necessidades de formação dos docentes, elaborar e executar 

o Plano de Formação dos professores do Agrupamento, de acordo com as 

metas definidas no Projeto Educativo de Escola e as necessidades de 

desenvolvimento profissional e organizacional. 

53. Inventariar processos de carência de formação e informação tendo em 

vista a gestão de inventários, equipamentos e materiais didáticos adstritos 

ao Departamento. 
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DOMÍNIO 2 
Adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira [alínea g) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 

265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Gestão e organização escolar 

EIXO DE INTERVENÇÃO B Modernizar e melhorar a qualidade de serviço prestado à comunidade educativa 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

(agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 9 

Execução de Plano de 

Melhoria Tecnológica da 

escola sede. 

23. Executar 100% do Plano de Melhoria Tecnológica da 

escola sede. 

24. Atingir um índice de satisfação dos utentes de 80% 

relativamente ao impacto das iniciativas promovidas 

no âmbito Plano de Melhoria Tecnológica da escola 

sede. 

54. Implementar um novo sistema de leitura de cartões permitindo uma 

celeridade em todos os processos nos quais se utilizem cartões 

magnéticos e uma diminuição de avarias nos leitores de cartões e nos 

próprios cartões; 

55. Dinamizar e rentabilizar as plataformas Moodle, Giae Online e Giae por 

forma a aumentar e otimizar a qualidade dessas mesmas plataformas; 

56. Dotar a Biblioteca Escolar de um servidor com software de catalogação 

e empréstimo, dotado de leitura de código de barras, permitindo uma 

maior simplicidade e rapidez de processos na catalogação e 

empréstimos de livros e recursos multimédia; 

57. Dotar igualmente o Centro de Recursos Escolar de computadores, 

projetor de vídeo, altifalantes e microfone permitindo assim realizar 

videoconferência com outras escolas (atividade habitual na nossa 

escola) e todas as outras atividades que impliquem a utilização das TIC); 

58. Implementar novas vias de comunicação (Email e SMS) entre Diretores 

de Turma e Encarregados de Educação, permitindo assim celeridade e 

simplificação de processos de comunicação e uma maior segurança no 

registo e arquivamento dessas mesmas comunicações. 

 

 

Plano de Melhoria 

Tecnológica da escola. 

 

Índice de satisfação do 

Pessoal Não Docente e 

demais utentes 

relativamente ao impacto 

das iniciativas 

promovidas no âmbito da 

valorização profissional e 

consequente melhoria da 

prestação de serviços. 

Sem dados de partida 2012/2013 
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DOMÍNIO 2 
Adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira [alínea g) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 

265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Gestão e organização escolar 

EIXO DE INTERVENÇÃO B Modernizar e melhorar a qualidade de serviço prestado à comunidade educativa 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

(agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 10 

Incremento de 

cooperações estratégicas 

através do 

estabelecimento de 

parcerias e protocolos 

25. Estabelecer entre 8 a 10 parcerias / protocolos. 

26. Atingir um índice de satisfação dos utentes de 80% 

relativamente aos benefícios concretos, resultantes 

das parcerias / protocolos estabelecidos e dos 

projetos dinamizados. 

59. Estabelecer parcerias com os serviços locais de saúde, de segurança 

social, ou outros, em busca de respostas articuladas, eficazes e 

especializadas a disponibilizar aos alunos com NEEP; 

60. Estabelecer protocolos de colaboração e parcerias com instituições, 

entidades e grupos da comunidade: Instituições diversas; Câmara 

Municipal, Juntas de Freguesias; 

61. Promover a divulgação interna dos parceiros estratégicos do nosso 

Agrupamento; 

62. Promover a divulgação interna dos protocolos e relações que o 

Agrupamento estabelece com outras entidades. 

63. Utilizar a lei do mecenato, maximizando os benefícios por esta 

consignados. 

64. Promover a musicoterapia e hidroterapia para alunos NEEP, 

estabelecendo parcerias com outras entidades; 

65. Parceria com a Biblioteca da Escola Superior de Educação de Leiria ou 

ISLA para apoio no tratamento documental às bibliotecas do 

agrupamento e eventual colocação de um estagiário na escola-sede 

para desenvolver processos de catalogação, indexação, etc; 

66. Parceria com o Centro de Dia e Lar próximo da escola, de modo a 

desenvolver actividades comuns de solidariedade social, úteis para os 

utentes desse centro e benéficas para a formação integral dos alunos. 

Número de projetos / 

parcerias celebrados. 

Divulgação das ações e 

resultados conseguidos. 

Benefícios concretos, 

resultantes das 

parecerias/protocolos 

estabelecidos e dos 

projetos dinamizados. 

Envolvimento e 

participação dos alunos, 

docentes e não docentes, 

pais e outros elementos 

da comunidade educativa. 

4 parcerias 

celebradas 
Em cada ano 

letivo 
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DOMÍNIO 2 
Adoção de procedimentos inovadores e diferenciados de gestão pedagógica, estratégica, patrimonial, administrativa e financeira [alínea g) do nº 3 do artº 4º da Portaria nº 

265/2012, de 30 de agosto] 

DIMENSÃO Autoavaliação e melhoria 

EIXO DE INTERVENÇÃO C Avaliar e monitorizar os resultados das ações desenvolvidas 
 

Ação a desenvolver Objetivos operacionais Estratégias 
Indicadores de 

desempenho  

Valores de partida 

(agosto 2012) 
Calendarização 

Ação 11  

Diagnosticar situações-

problema no processo de 

desenvolvimento da 

Autonomia. 

27. Identificar situações-problema no processo de 

desenvolvimento da Autonomia. 

67. Adotar os procedimentos sugeridos por empresa da especialidade, 

no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), para efetivar uma 

avaliação real e padronizada; 

68. Apreciar os relatórios elaborados pelos responsáveis pelas ações 

previstas em sede da Direção e da Comissão de Acompanhamento; 

69. Autoavaliar e analisar críticamente por parte dos atores envolvidos nos 

vários processos; 

70. Elaborar listas de problemas e necessidades. 

Procedimentos sugeridos 

por empresa da 

especialidade, no âmbito 

do Sistema de Gestão de 

Qualidade (SGQ), para 

efetivar uma avaliação 

real e padronizada. 

Nº de relatórios 

elaborados pelos 

responsáveis pelas 

ações previstas. 

Listas de problemas e 

necessidades 

Sem dados de partida Em cada ano 

letivo 

Ação 12 

Promover a aplicação de 

soluções para as 

situações detetadas na 

Ação 11. 

28. Aplicar 75% das soluções i d e n t i f i c a d a s  para 

as situações detetadas na Ação 11. 

29. Atingir um índice de satisfação dos utentes de 80% 

relativamente ao impacto do “valor acrescentado” 

verificado em função da aplicação das práticas 

implícitas, principalmente no Eixo de intervenção C. 

71. Aplicar, após respetiva análise, as medidas adequadas à correção das 

situações-problema detetadas; 

72. Promover a melhoria dos indicadores em questão; 

73. Identificar e analisar o “valor acrescentado” verificado em função da 

aplicação das práticas implícitas, principalmente no Eixo de intervenção 

C. 

Nº de soluções 

i d e n t i f i c a d a s  para 

as situações detetadas 

na Ação 11. 

 “Valor acrescentado” 

verificado em função da 

aplicação das práticas 

implícitas, principalmente 

no Eixo de intervenção C 

Sem dados de partida Em cada ano 

letivo 

 


