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Eixo 1 – Desenvolvimento Profissional do  
               Pessoal Docente e Não Docente 



Critérios 
dominantes 

* Melhoria dos 
resultados 
escolares 

* Melhoria do 
clima de sala de 

aula e escola 

Partes 
interessadas 

Direção, 
Pessoal 

Docente e 
Pessoal Não 

Docente 

Descrição do 
eixo de melhoria 

Valorizar as 
competências 
profissionais a 
nível técnico, 
científico e 
pedagógico 

Eixo 1 – Desenvolvimento Profissional do  
               Pessoal Docente e Não Docente 



Objetivos do eixo de melhoria 

• Promover, capacitar e reconhecer o desempenho 
profissional, e estimular o espírito de trabalho colaborativo 

Atividades a realizar 
• Ações de formação para o pessoal docente e não docente, 

implementação de  observação mútua de práticas pedagógicas e 
desenvolvimento profissional, sessões de informação sobre 
observação de práticas pedagógicas 

Eixo 1 – Desenvolvimento Profissional do  
               Pessoal Docente e Não Docente 



Resultados a alcançar 

* Melhoria do desempenho profissional e melhoria dos resultados 
escolares dos alunos 

Avaliação 

* Focada em resultados 

* Amplamente participada 

Início 

Setembro/2012 

Conclusão 

Julho/2013 

Eixo 1 – Desenvolvimento Profissional do  
               Pessoal Docente e Não Docente 



Dirigente 
responsável 

Diretor 

Coordenador  

do eixo 

Coordenadores 
de ciclo 

Equipa 
operacional 

Núcleo da Educação 
Especial, Psicologia e 

Orientação  Vocacional 

Conselhos de 
turma 

Representantes 
dos alunos 

Representantes 
dos Pais e EE 

Eixo 2 - Apoio a um ensino mais eficaz 



Critérios 
dominantes 

* Melhorar a 
qualidade do 
tempo de aula 

Partes 
interessadas 

Alunos, pais, 
pessoal 

docente e 
pessoal não 

docente 

Descrição do 
eixo de 

melhoria 

* Implicação 
dos Pais e EE 

*Reforço da 
eficácia do 

Gabinete de 
Apoio ao 

Aluno 

Eixo 2 - Apoio a um ensino mais eficaz 



Objetivos do eixo de melhoria 

• Melhorar o aproveitamento do tempo de aula, melhorar o 
comportamento dos alunos, controlar situações de indisciplina na 
sala de aula, informar de imediato os EE acerca das atitudes de 
indisciplina dos seus educandos 

Atividades a realizar 
• Reformular e melhorar o regulamento do GAA visando um 

funcionamento mais eficaz, criar o cargo de coordenação/monitorização 
do GAA, divulgar de forma eficaz a toda a comunidade educativa o 
regulamento do GAA, sessões de sensibilização/sessões de cinema para 
pais e filhos 

Eixo 2 - Apoio a um ensino mais eficaz 



Eixo 2 - Apoio a um ensino mais eficaz 

Resultados a alcançar 

* Melhoria do comportamento dos alunos em sala de aula e 
consequente melhoria dos resultados escolares 

Avaliação 

* Aplicação de questionários a 
pais e EE, alunos e professores no 

final do ano letivo 

Início 

Setembro/2012 

Conclusão 

Junho/2013 



Eixo 3 – Comunicação Escola - Família 

Dirigente 
responsável 

Diretor 

Coordenador  

do eixo 

Coordenadores de 
Ciclo 

Coordenador PTE 

Equipa 
operacional 

Responsáveis de 
turma 

Coordenador PTE 

Representantes dos 
Pais e EE nos 

CT/Associações de 
Pais e Encarregados 

de Educação 



Critério 
dominante 

Participação dos 
Pais e 

Encarregados 
de Educação na 

vida escolar 

Partes 
interessadas 

Pais e 
Encarregados 
de Educação, 

alunos e 
pessoal 
docente 

Descrição do 
eixo de 

melhoria 

Melhorar a 
qualidade da 
informação 

entre a escola 
e a família 

Eixo 3 – Comunicação Escola - Família 



Objetivos do eixo de melhoria 

• Sensibilizar os EE para o papel dos mesmos junto dos seus 
educandos, melhorar os resultados escolares, melhorar práticas 
de responsabilidade partilhada: alunos/professores/EE 

Atividades a realizar 

• Sessões de informação e sensibilização para EE, divulgação dos 
meios de informação disponíveis, participação dos Pais e EE em 
atividades do Plano Anual de Atividades 

Eixo 3 – Comunicação Escola - Família 



Resultados a alcançar 

* Melhoria da comunicação escola-família, maior participação e 
acompanhamento dos pais e EE na vida escolar dos seus educandos 

Avaliação 

* Aplicação de inquéritos aos Pais/EE 
e diretores de turma 

Início 

Setembro/2012 

Conclusão 

Junho/2013 

Eixo 3 – Comunicação Escola - Família 



Eixo 4 – Orientação vocacional e modelos de referência 

Dirigente 
responsável 

Diretor 

Coordenador  

do eixo 

Adjunto da Direção 

Coordenador de 
ofertas formativas 

Equipa 
operacional 

Diretores de turma 
dos 9º anos e CEFs 

Serviços de 
Psicologia e GMAPP 



Critério 
dominante 

Valorização da 
escola e da 
educação 

Partes 
interessadas 

Alunos, Pais 
e EE e 

Pessoal 
Docente 

Descrição do 
eixo de 

melhoria 

Melhorar a 
qualidade da 

orientação 
vocacional 

Eixo 4 – Orientação vocacional e modelos de referência 



Objetivos do eixo de melhoria 

• Valorização da vida escolar, promoção de escolhas conscientes 
para prosseguimento de estudos 

Atividades a realizar 

• Sessões de esclarecimento e divulgação de percursos de vida 
com ex-alunos, organização de ciclos de cinema cujos conteúdos 
se constituam como exemplos de referência, visitas a empresas 
locais, organização de feiras de profissões 

Eixo 4 – Orientação vocacional e modelos de referência 



Resultados a alcançar 

* Melhoria da qualidade de informação acerca de percursos 
formativos 

Avaliação 

* Aplicação de inquéritos aos alunos 
dos 9º anos e CFEs e respetivos 

diretores de turma 

Início 

Setembro/2012 

Conclusão 

Junho/2013 

Eixo 4 – Orientação vocacional e modelos de referência 


