
 

1 

PLANO 

de  

AÇÕES de 

MELHORIA 

 

2021-2022 

 

 



 

2 

PARTE I 
1. Identificação da Unidade Orgânica 

 
2.  

Código DGAE:  171360  

Designação:  Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna  

Diretor: Pedro Manuel da Costa Frazão de Faria 

Escola-Sede:  Escola Básica Marquesa de Alorna  

Endereço:  Rua Dr. Júlio Dantas  

Código postal:  1070-095  

Localidade:  Lisboa  

Concelho:  Lisboa  

Distrito:  Lisboa  

Telefone:  213870992  

E-mail institucional:  agrupamentomarquesaalorna@marquesa-alorna-lisboa.pt 

 
 
3. Contextualização/Caracterização  
 
N.º de Estabelecimentos de ensino: 4 

Níveis/ciclos de educação e ensino: EPE / 1.º CEB / 2.º CEB / 3.º CEB 

O Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, constituído em 2004/2005, inclui a Escola Básica Marquesa de Alorna (escola-
sede), as Escolas Básicas Mestre Querubim Lapa, S. Sebastião da Pedreira, Mestre Arnaldo Louro de Almeida. Estes 
estabelecimentos localizam-se nas freguesias de Avenidas Novas e de Campolide. A Escola Básica de S. Sebastião da Pedreira 
funciona no edifício da escola-sede. 
 

3.1. Caracterização da população escolar (Os dados que se seguem são de final de outubro 2021) 
 

Nível / Ciclo N.º grupos/turmas N.º crianças/alunos/formandos 

EPE 9 189 

1.º Ciclo 20 452 

2.º Ciclo 11 230 

3.º Ciclo 16 334 

Educação de adultos (EFA e PLA) 17 310 

TOTAL 73 1515 

 
 
Alunos abrangidos por medidas previstas no DL nº 54/2018, de 6 de julho 

 Alunos com 
medidas 

universais 
% 

Alunos com medidas 
seletivas e/ou 

adicionais 
(RTP) 

% 
Alunos com medidas 
adicionais alínea b) 

(PEI) 
% 

Pré-escolar 4 2,1 2 1 0 0 

1ºciclo 31 6,8 34 7,5 2 0,4 

2º ciclo 30 13 45 19,5 0 0 

3º ciclo 78 23,3 38 11,3 3 0,8 

Alunos ao abrigo do DL nº54/2018 

 

Alunos que residem em regime de internato em instituições de solidariedade social ou de saúde (Fundação António Luís Oliveira, 

Lar D. Maria I e Lar Novo Rumo)- Pré-escolar: 1 (0,5%); 1º C:3 (0,6%); 2ºC:3 (1,3%); 3ºC:3 (0,8%) - TOTAL 10 ALUNOS (0,08%) 
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Alunos estrangeiros, sobretudo dos PALOP e do Brasil, mas também de países europeus e asiáticos (28 países)- Pré-escolar: 29    

(15,3%); 1º ciclo: 116 (25,6%); 2º+3ºC: 86 (15,6%) -TOTAL: 231 ALUNOS (19,1%) 

Alunos que beneficiam de ASE :  

Escalão  JI % 1º Ciclo % 2º Ciclo % 3º Ciclo % Total % 

A 59 31 135 29,8 74 32,1 94 28,1 362 30 

B 24 12,6 74 16,3 48 20,8 79 23,6 225 18,6 

C 12 6,3 27 5,9 25 10,8 32 9,5 96 7,9 

Total 95 50,2 236 52,2 147 63,9 205 61,3 683 56,6 

 

Alunos em outras situações: 

 Pré-esc. % 1º Ciclo % 2º Ciclo % 3º Ciclo % Total % 

Nº de alunos sinalizados à CPCJ 1 0,5 17 3,7 5 2,1 8 2,3 31 2,5 

Nº de alunos com medidas tutelares 

educativas 
0 0 0 0 2 0,8 7 2 9 0,7 

Nº de alunos institucionalizados 1 0,5 3 0,6 3 1,3 3 0,8 10 0,8 

Nº de alunos inscritos em PLNM -- - 37 8,1 11 4,7 9 2,6 57 4,3 

O Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna acolhe alunos oriundos, sobretudo, das Freguesias das Avenidas Novas e de 
Campolide, uma zona da cidade de Lisboa que é considerada de intervenção prioritária, de acordo com o diagnóstico levado a 
cabo pelo Departamento de Ação Social da autarquia de Lisboa.  

O Agrupamento recebe ainda alunos acolhidos por decisão do Tribunal, no âmbito de processos de promoção e proteção de 
crianças e jovens em risco e da lei tutelar educativa, que residem em regime de internato em instituições de solidariedade 
social, nomeadamente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de outras instituições como o IPO e Hospital de Santa Maria.  

Num trabalho de aprofundamento de diagnóstico levado a cabo pelos técnicos da equipa do Gabinete de Intervenção 
Psicossocial do Agrupamento (GIPS), de cada uma das situações sinalizadas, podem ser relevadas as seguintes problemáticas: 
famílias com baixos recursos económicos e relações problemáticas; um número significativo de beneficiários de 
medidas/político-sociais, nomeadamente RSI; número significativo de progenitores desempregados; baixas habilitações 
académicas; poucos hábitos de higiene e limpeza; baixa e, por vezes, ausência de supervisão e responsabilidade parental; fracos 
modelos de referência no que diz respeito à aprendizagem social e aos valores de convivência e de educação; consumos de 
várias substâncias; promiscuidade familiar; sobrelotação das habitações e problemas de salubridade; pouco interesse pelas 
atividades escolares; alunos com ausência de rotinas e hábitos de vida saudável; alimentação desadequada; baixos níveis de 
participação social e de cidadania ativa.  

Este contexto reflete-se significativamente ao nível do desempenho escolar dos alunos e dos seus repertórios de 
comportamento, tornando-se evidente a necessidade de desenvolver uma intervenção multidisciplinar integrada e sincronizada, 
no sentido de diminuir e, se possível, extinguir as necessidades/problemáticas identificadas, envolvendo todos os parceiros da 
comunidade.  

Parcerias/projetos que colaboram em ações desenvolvidas pelo agrupamento:  

A relação de proximidade das escolas com diversas instituições culturais e empresas constitui uma oportunidade de parcerias 
para o desenvolvimento de atividades no Agrupamento.  

Instituições e programas em que o Agrupamento se integra ou com os quais colabora ou estabelece parcerias diretas ou 
decorrentes da participação em projetos de redes: ADM Estrela; Associação Educar a Sorrir; Associação Anadic; Associação Gira; 
Associação Viver Campolide; Associação Passa Sabi; Associações de Pais e Encarregados de Educação; Câmara Municipal de 
Lisboa; Centro de Saúde de Sete Rios; Rotários de Lisboa Centro; Comissões Sociais das Freguesias das Avenidas Novas e de 
Campolide; Fundação Aga Khan; Fundação António Luís Oliveira; Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação Benfica; Gebalis; 
Grupo Comunitário Liberdade/Serafina; Instituto Padre António Vieira; ISCTE; ISCSP; JF das Avenidas Novas; JF de Campolide; 
MDV - Movimento Defesa da Vida; Náutico Clube Boa Esperança; Pavilhão do Conhecimento/Ciência Viva; Portugália; Programa 
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Escolhas de Campolide e do Rego; PSP - Escola Segura; rede@emprega do Vale de Alcântara; Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa; Universidade Nova de Lisboa; Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Academia de líderes UBUNTU; 
Associação Cultural Teatro Lanterna Mágica; Ciência Viva de Constância. 

3.2. Recursos humanos do agrupamento  
 

 

Categoria Profissional N.º 

Docentes do quadro 80 

Docentes contratados 48 

Técnicos superiores 3 

 Assistentes Técnicos 5 

Assistentes operacionais 33 

 
 
 
 
4. Diagnóstico  
O quadro seguinte representa a análise SWOT produzida a partir dos últimos relatórios de autoavaliação, da análise do grau de 
consecução e eficácia dos Planos de Ações de Melhoria e da perceção da Equipa de Avaliação Interna. 
 
 
 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Existência de protocolos e acordos de 
cooperação/associação com instituições de formação, 
autarquias e coletividades; 

 A existência de Bibliotecas Escolares no Agrupamento, 
integradas na RBE; 

 Oferta de apoios e complementos educativos;  

 Oferta de projetos extracurriculares em áreas de 
interesse diversificadas. 

 

 Baixa taxa de sucesso nos resultados escolares na disciplina 
de Matemática  
(optámos por manter este item, evidenciado anteriormente, que 

consideramos desatualizado; procederemos à sua alteração após a próxima 

Inquirição à Comunidade Educativa);  

 Participação insuficiente dos Encarregados de Educação na 
vida da Escola 
 (optámos por manter este item, evidenciado anteriormente, que 

consideramos desatualizado; procederemos à sua alteração após 
confirmação a efetuar na próxima Inquirição à Comunidade Educativa); 

 Dificuldade no combate à indisciplina; 

 Comunicação e articulação interna insuficientes. 
 

OPORTUNIDADES CONSTRANGIMENTOS 

 Recursos no âmbito do programa TEIP;  

 Parcerias estabelecidas com diversas instituições, 
destacando-se a integração em consórcios de projetos 
apoiados pelo Estado. 

 Meio socioeconómico desfavorecido a que pertence uma 
grande parte da população discente do Agrupamento;  

 Fraco envolvimento dos pais/EE na vida escolar dos alunos;  

 Espaço insuficiente para a prática da Educação Física. 
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PAM FINAL   2021-2022 

Eixo 1 - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas - Domínio - Medidas organizacionais 

Área problema – Estratégias pouco eficazes na resolução de conflitos e na prevenção da indisciplina; poucos conhecimentos em questões de 
segurança 

Ação 1.1. - AÇÕES DE FORMAÇÃO 

Descrição - Realização de ações de formação/sensibilização para pessoal docente (PD) e pessoal não docente (PND) visando o desenvolvimento 
profissional dos intervenientes nas áreas: promoção, nos alunos, de competências emocionais e sociais, segurança e o conhecimento do 
desenvolvimento infantojuvenil.  

Coordenador da Ação → Direção do Agrupamento 

Participantes → formadores, professores, técnicos, assistentes administrativos e operacionais 

Objetivos da ação de melhoria 

PROJETO EDUCATIVO 

Reforçar as estruturas de intervenção; melhorar os procedimentos na prevenção, atendimento e aplicação de medidas corretivas; incentivar a 
participação dos alunos. 

→ Capacitar os profissionais para a prevenção e resolução de situações de indisciplina/conflito em meio escolar 

→ Capacitar os profissionais para a prevenção e segurança 

→ Capacitar os profissionais para a adoção de novas estratégias e práticas pedagógicas 

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver 

→ Realização de ações de formação/sensibilização em articulação com o Centro de Formação ou outro parceiro 

Público-alvo (destinatários) 

Pessoal Docente e Pessoal Não Docente 

Indicadores de medida  Resultados esperados/Metas Metas alcançadas  
(final do ano) 

Nº de ações 
Realização de uma ação para PD e uma 
para PND 

Não atingida 
(Atingida em 50%) 
 
PD *a) 
Atingida PND 

Temáticas abrangidas 

No mínimo, uma das temáticas propostas 

Não atingida 
(Atingida em 50%) 
 
PD *a) 
Atingida PND – Ex: 
comunicação e gestão 
de conflitos em meio 
escolar 

Público atingido 70% PD e 70% PND Atingida 

Grau de satisfação do pessoal docente e não docente relativamente ao 
interesse da ação 

70% dos participantes reconhecem o 
interesse em cada uma das ações 
realizadas 

Atingida 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

 Recursos humanos necessários 

 Participação dos formandos  

Revisão e avaliação da ação 

PONTO DE SITUAÇÃO FINAL (julho 2022)  
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→ Realização de ações de formação/sensibilização em articulação com o Centro de Formação ou outro parceiro – CONCLUÍDA PND 

Melhorias conseguidas: Foram disponibilizadas pela CML várias ações de formação no âmbito das áreas a desenvolver. 

Constrangimentos surgidos: As ações dinamizadas pela CML não contemplaram todos os AO. 

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente): Contemplar todos os AO (a seleção é 
efetuada pela CML) 

 

→ Realização de ações de formação/sensibilização em articulação com o Centro de Formação ou outro parceiro – PD a) 

As ações previstas para o PD cujos objetivos contemplados em “Objetivos da ação de melhoria” não foram atingidos por vários motivos: i) os 
docentes, por necessidade de progredirem na carreira, realizam ações de acordo com o estipulado em lei, nas didáticas e na oferta possível dos 
Centro de Formação; ii) os docentes perante a resposta ao  Plano de Ação para o  Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE ,proporcionou 
formação na área do digital a todos os professores do ensino básico e secundário, adequada ao nível de proficiência dos docentes, contribuindo 
para o seu desenvolvimento profissional por forma  a “criar as condições para a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas 
curriculares dos ensinos básico e secundário, visando a melhoria contínua da qualidade das aprendizagens e a inovação e desenvolvimento do 
sistema educativo, são algumas das finalidades da capacitação digital dos docentes” 

Melhorias conseguidas: Ao capacitar e motivar os docentes para desenvolverem e melhorarem as suas competências digitais, permite-lhes 
recorrer, com mais confiança, às tecnologias digitais, utilizando estratégias mais motivadoras e diversificadas para os alunos.  

Constrangimentos surgidos: 

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente): Utilizar as ferramentas obtidas através 
da formação para a “Capacitação Digital dos Docentes” promovida pelo ME através dos CF de Professores, com a utilização do equipamento 
informático obtido através do Programa Escola Digital.  

Estes recursos também permitem, de uma outra forma, capacitar os profissionais para a adoção de novas estratégias e práticas pedagógicas.  
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Eixo 1 - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas              Domínio-Medidas organizacionais 

Área problema - Pouca eficácia dos mecanismos de informação e comunicação com o PND 

Ação 1.2 - REUNIÕES PERIÓDICAS COM O PND 

Descrição – Realização de reuniões regulares com o PND para divulgação de informação e auscultação sobre o funcionamento das escolas. 

Coordenador da Ação → Direção do Agrupamento / Coordenadoras de Escola 

Participantes → PND 

Objetivos da ação de melhoria 

PROJETO EDUCATIVO  

Envolver os membros da comunidade educativa no funcionamento do Agrupamento; divulgar informação relevante à comunidade educativa 

Permitir à Direção aceder à perceção do PND relativamente ao funcionamento do Agrupamento; 

Capacitar os profissionais para a resolução de problemas do universo escolar; 

Promover a articulação de informação/melhorar canais de comunicação interna. 

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver 

→ Realizar reuniões periódicas com o PND para auscultar as suas propostas e divulgar informação relevante. 

Público-alvo (destinatários) 

PND 

Indicadores de medida  Resultados esperados /Metas Metas alcançadas 
(final do ano) 

Nº de reuniões realizadas 
Realização de uma reunião da Direção / 
Coordenadoras de Escola com o PND, por 
período letivo.  

Atingida 

Novo - Grau de participação nas ações  
Participação de pelo menos 85 % do 
público-alvo (PND) Atingida 

Grau de satisfação do pessoal não docente em relação à relevância dos 
temas tratados 

70% dos participantes reconhecem o 
interesse em cada uma das ações 
realizadas 

Atingida 

Novo - Grau de integração das propostas pertinentes 70 % das propostas pertinentes 
apresentadas foram incorporadas 

Atingida 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

 Planificação das reuniões  

Revisão e avaliação da ação 

PONTO DE SITUAÇÃO FINAL (julho 2022)  

Realizar reuniões periódicas com o PND para auscultar as suas propostas e divulgar informação relevante- CONCLUÍDA 

 

Melhorias conseguidas: Boa integração dos AO colocados este ano letivo nas escolas. 

Constrangimentos surgidos: Quando a Escola Básica Marquesa de Alorna funcionava em horário triplo (manhã, tarde e noite) tinha de ser 
efetuadas duas reuniões, para os mesmos temas, em horários diferentes. 

Aspetos a aprofundar: Na Escola Básica Marquesa de Alorna, fazer mais do que uma reunião por período com todos os AOs.  
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Eixo 1  – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas             Domínio- Medidas organizacionais 

Área problema – Necessidade de melhorar os processos de monitorização 

Ação 1.3 – MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Descrição - Uniformização e consolidação de procedimentos, aperfeiçoando instrumentos e orientações para:  

 - acompanhar o desenvolvimento das ações de melhoria do Agrupamento; 

 - refletir sobre os resultados escolares; 

 - acompanhar a execução do PAA. 

A ação depende da corresponsabilização dos diferentes atores na recolha e reflexão sobre os dados e visa também a identificação de áreas de 
melhoria. 

Coordenador da Ação    Coordenadora da Equipa de Avaliação Interna 

Participantes  Equipa de Avaliação Interna; professores 

Objetivos da ação de melhoria 

PROJETO EDUCATIVO 

Aperfeiçoar instrumentos e procedimentos de monitorização; analisar a informação recolhida com vista à implementação de processos de melhoria 

 Monitorizar e avaliar a eficácia das ações; 

 Monitorizar periodicamente o desempenho escolar dos alunos (incluindo sucesso, indisciplina, absentismo e abandono) para a tomada de 
decisão a nível da distribuição de recursos e de ajustamento das estratégias; 

 Melhorar a comunicação/articulação entre as estruturas internas e uniformizar procedimentos. 

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver 

 Uniformização de procedimentos e de instrumentos;  

 Conceção de instrumentos de recolha de dados; 

 Recolha e tratamento dos dados dos diferentes responsáveis; 

 Análise da informação recebida e divulgação; 

 Avaliação anual do PAM; 

 Elaboração de relatório anual de autoavaliação do agrupamento e proposta à Direção de áreas de melhoria a considerar no início do próximo 
ano letivo. 

Público-alvo (destinatários/beneficiários) 

Membros da comunidade educativa 

Indicadores de medida Resultados esperados /Metas Metas alcançadas 
 (final do ano) 

Número de ações monitorizadas do PAM 100% Atingida 

Número de instrumentos adequados para a análise pretendida 100% Atingida 

Grau de cumprimento dos procedimentos previstos por parte dos intervenientes 100% Atingida 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

Instrumentos adequados para recolha de informação Tempo 

Cumprimento dos prazos estabelecidos Comunicação 

Envolvimento dos responsáveis das estruturas educativas   

Revisão e avaliação da ação 

PONTO DE SITUAÇÃO FINAL (julho 2022)  

 Uniformização de procedimentos e de instrumentos- CONCLUÍDA 

 Conceção de instrumentos de recolha de dados - CONCLUÍDA 

 Recolha e tratamento dos dados dos diferentes responsáveis - CONCLUÍDA 

 Análise da informação recebida e divulgação - CONCLUÍDA 
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 Avaliação anual do PAM - CONCLUÍDA 

 Elaboração de relatório anual de autoavaliação do agrupamento e proposta à Direção de áreas de melhoria a considerar no início do próximo 
ano letivo – EM REALIZAÇÃO  
 
Melhorias conseguidas: Os procedimentos de monitorização adotados estão consolidados nas práticas do agrupamento. A monitorização permite 

que o Agrupamento disponha de um histórico de dados relevantes.  

No início deste ano letivo foi elaborado e divulgado um documento em powerpoint com o nome “Apresentação da EAI” com o objetivo de dar a 

conhecer o trabalho realizado anualmente por esta equipa e de esclarecer os docentes quanto à forma de preencher as grelhas utilizadas como 

instrumentos de recolha/tratamento periódico de dados.  

No mês de março foi realizada uma Inquirição à Comunidade Educativa (final do ciclo avaliativo) para diagnóstico das oportunidades de melhoria e 

dos pontos fortes com o objetivo de definir áreas a integrar o novo PAM (próximo ano letivo). Os resultados vão ser apresentados à Direção 

durante o mês de julho. 

Constrangimentos surgidos: a obtenção em tempo útil dos dados e das análises produzidas nos departamentos. Em alguns departamentos 

curriculares os balanços das atividades devem ser realizados de modo mais aprofundado. Alguma dificuldade em recolher dados relativamente aos 

Projetos (2º e 3º ciclos). 

Aspetos a aprofundar: uniformizar a terminologia e alguns conceitos a utilizar no Agrupamento no processo de monitorização da EAI e melhorar o 
cumprimento de prazos. Proposta de reposição da função de coordenador dos projetos, que reúna toda a informação.  
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Eixo 2 - Gestão Curricular - Domínio-Sucesso escolar na avaliação interna/externa         Práticas pedagógicas 

Área problema – Resultados escolares insatisfatórios 

Ação 2.1 - Turma + 1º Ciclo 

Descrição – Criação de 1 turma em cada escola (MALA e MQL) sem alunos, fixos que agrega temporariamente alunos provenientes das várias 
turmas do mesmo ano de escolaridade (1º e 2º anos), com nível de aproveitamento idêntico em Português e Matemática para o 2º ano, e 
Português para o 1º ano. Nesta espécie de “plataforma giratória”, cada grupo de alunos fica sujeito a um horário de trabalho semelhante ao da sua 
turma de origem, com a mesma carga horária e o mesmo professor por disciplina. Cada grupo específico de alunos continua a trabalhar os 
conteúdos programáticos que a sua turma de origem está a desenvolver, podendo beneficiar de um apoio mais próximo e individualizado, mais 
harmonizado em termos de ritmos de aprendizagem e sem sobrecarga de horas semanais para os alunos. Ao longo do ano, os alunos vão saindo da 
Turma ”Mãe”, para a Turma + de acordo com um programa de rotação coincidente com a duração dos períodos escolares. O primeiro grupo a 
constituir a Turma + é o grupo de alunos com melhor rendimento escolar. 

Coordenador da Ação → Coordenadora do Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico  

Participantes → Professores titulares do 1º e 2º ano de escolaridade e professor da Turma +, com exceção da Escola Básica de S. Sebastião da 
Pedreira  

Objetivos da ação de melhoria 

PROJETO EDUCATIVO 

Melhorar as estratégias pedagógicas; reduzir o insucesso; tornar as aprendizagens mais estimulantes. 
→ Melhorar as taxas de sucesso dos 1º e 2ºanos de escolaridade a Português e Matemática; 
→ Aumentar os níveis de excelência nas disciplinas de Português e Matemática; 
→ Promover o espírito de partilha, entreajuda e trabalho colaborativo entre docentes e entre alunos. 

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver 

→ Criar as Turmas +, com o máximo de 15 alunos; 

→ Selecionar alunos provenientes das várias turmas do mesmo ano de escolaridade (1º e 2º ano), com nível idêntico de competências adquiridas 
através da avaliação diagnóstica e do trabalho realizado pelo professor com os alunos; 

→ Dar apoio individualizado a todos os alunos; 

→ Constituir a Turma + de acordo com um programa de rotação coincidente com a duração dos períodos escolares;  

→ Adotar práticas pedagógicas diferenciadas e ativas; 

→ Mobilizar os alunos que regressam à turma “mãe” (portadores de novas competências de autonomia) para partilhar com os pares, tornando-se 
eles próprios recursos da sala de aula. 

Público-alvo (destinatários) 

Alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade com exceção da escola de SSP. 

Indicadores de medidas Resultados esperados /Meta  Metas alcançadas 
(final do ano) 

Grau de cumprimento das estratégias definidas nesta ação 
nas 2 turmas previstas  

100% de cumprimento Atingida 

Taxas de sucesso na AI a Português no 1º ano e a Português 
e Matemática no 2º ano de escolaridade    

METAS definidas para 2021-2022: 
 
 
 
Port. 1º ano – 90%;             Atingida 90% 
Port. 2º ano – 92%              Não atingida – 88% 
Mat. 2º ano – 94% -             atingia  94% 
 

Não atingida 
(atingida em 67%) 
 
Atingida  

Não atingida  

Atingida  

Taxa de alunos com classificação igual ou superior a Bom em 
Português, no 1º e 2º anos, e a Matemática no 2º ano. 

Obter valores superiores à taxa da classificação de Bom 
e Muito Bom relativamente ao ano anterior: Português:  
1º ano >67%; 2º ano > 54,1%; Matemática: 2º ano > 
61,3% 

Não atingida 
(atingida em 33%) 
 
1º ano – Português  63% ( 
não atingida)  

2º ano Português – 59% ( 
Não atingida) 

2º ano Matemática-  66% 
atingida  
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Novo - Grau de satisfação dos alunos envolvidos ( grelhas 
facultadas pela EAI) 

70% dos Alunos envolvidos  estão satisfeitos quanto à 
pertinência e dinâmica da Turma +    

 Atingida 

1º ano - 98% 

 2º ano   99% 

Novo - Grau de satisfação dos Docentes envolvidos ( grelhas 
facultadas pela EAI) 

70% dos Docentes  envolvidos estão satisfeitos quanto 
à pertinência e dinâmica da Turma + 

Atingida 

100% 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

 Recursos humanos necessários Dificuldade na gestão do espaço  

Revisão e avaliação da ação 

PONTO DE SITUAÇÃO FINAL (julho 2022)  

→ Criar as Turmas +, com o máximo de 15 alunos – CONCLUÍDO 

→ Selecionar alunos provenientes das várias turmas do mesmo ano de escolaridade (1º e 2º ano), com nível idêntico de competências adquiridas 
através da avaliação diagnóstica e do trabalho realizado pelo professor com os alunos- CONCLUÍDO 

→ Dar apoio individualizado a todos os alunos - CONCLUÍDO 

→ Constituir a Turma + de acordo com um programa de rotação coincidente com a duração dos períodos escolares - CONCLUÍDO 

→ Adotar práticas pedagógicas diferenciadas e ativas – CONCLUÍDO 

→ Mobilizar os alunos que regressam à turma “mãe” (portadores de novas competências de autonomia) para partilhar com os pares, tornando-se 
eles próprios recursos da sala de aula- CONCLUÍDO 

 

Melhorias conseguidas: -- Os resultados escolares, nem sempre espelham a eficácia das medidas, mas na MQL, os professores e alunos 
consideram ter sido uma mais-valia para a aprendizagem dos alunos. Os resultados são positivos. 

Constrangimentos – Na escola MQL, a professora responsável pela Turma Mais entrou de baixa no inicio de dezembro, tendo sido substituída por 
duas professoras. A primeira docente este com os alunos 15 dias e a última docente esteve com os alunos desde o dia 17 de janeiro. Nesta escola 
os períodos de rotação foram respeitados. No entanto, a entrada de vários alunos ao longo do ano, obrigou a efetuar a avaliação diagnóstica várias 
vezes e veio trazer alguma instabilidade na organização dos grupos. 

Na escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida, a necessidade permanente de substituições, devido a baixas por Covid e outras situações, tornou mais 
irregular a gestão da Turma + e até a própria rotação dos grupos também foi alterada. A existência de uma turma do 1º ano em alfabetização com 
o método global e dinâmica do MEM, veio comprometer a composição/organização dos grupos, obrigando a professora da Turma + a deslocar-se à 
sala de aula e fazer apoio socioeducativo. Neste ano letivo toda a base estrutural e pedagógica do conceito da Turma + foi completamente alterada 
e até desvirtuado, nesta escola. 

Aspetos a aprofundar- A professora da Turma +, não deve fazer substituições; 

 O agrupamento deve encontrar alternativas para estas situações; 

 O Conceito de Turma + deve ser reposto, ou, na sua impossibilidade, deve ser abandonado e recriado outro conceito alternativo que possa ter o 
mesmo impacto positivo que a Turma +  teve ao longo destes anos. 
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Eixo 2  - Gestão Curricular - Domínio- Sucesso escolar na avaliação interna/externa              Práticas pedagógicas 

Área problema – Alunos com dificuldades de aprendizagem 

Ação 2.3 – Acompanhamento+ 

Descrição – Através de estruturas de apoio com recursos humanos e materiais (CAA + BIBLIOTECAS ESCOLARES+PROJETOS) nos 1º, 2º e 3º Ciclos, 
desenvolvimento de atividades educativas promotoras das competências de autonomia pessoal e social de cada aluno e reforçar o 
acompanhamento individualizado, dentro e fora da sala de aula, de alunos que manifestam dificuldades de aprendizagem e/ou comportamentos 
disruptivos 

Após análise da situação por parte da equipa multidisciplinar (EM), os alunos referenciados são encaminhados para respostas específicas.   

Coordenador da Ação → Coordenadora da Equipa Multidisciplinar + Adjunta do Diretor (alunos) 

Participantes → Professores com horas no CAA, Professores com Projetos 

Objetivos da ação de melhoria 

PROJETO EDUCATIVO 

Melhorar as estratégias pedagógicas; reduzir o insucesso; tornar as aprendizagens mais estimulantes. 

→ Promover um clima favorável ao ensino-aprendizagem e à integração dos alunos na comunidade educativa. 

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver 

→ Referenciar alunos que revelem dificuldades de aprendizagem e/ou comportamentos disruptivos; 

→ Encaminhar os casos para respostas especificas, após análise por parte da equipa multidisciplinar (EMAEI); 

→ Assegurar os apoios necessários; 

→ Monitorizar a frequência dos alunos e os resultados da sua aprendizagem. 

Público-alvo (destinatários) 

Alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos de escolaridade  

Indicadores de medida  
Resultados esperados /Metas  

 
Metas alcançadas 

(final do ano) 

Grau de abrangência das medidas previstas face aos casos referenciados 100% ATINGIDA 

Taxa de sucesso escolar dos alunos acompanhados no âmbito do CAA 

Aumentar 2 p.p face ao ano anterior 
(sempre que for inferior a 90%; manter se 
for igual ou superior). 
94% 

ATINGIDA 

(93%) 

Número de medidas disciplinares por aluno 
Melhorar 15% face ao histórico de 4 anos 
Inferior a 0,12 medidas por aluno

1
 

(meta = ao ano anterior-Pandemia) 

ATINGIDA 
 

Aplicadas 0,1 ou 10% de 
medidas disciplinares 

por aluno 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

 Insuficiência de recursos humanos (apoio em Psicologia) 
Dificuldade na operacionalização dos meios tecnológicos 

Dificuldade na gestão do espaço por impossibilidade de acesso a salas 
específicas, devido ao plano de higienização (durante o 1º e 2º 
períodos) 
Capacitação Digital  
Horário em turnos 
Ensino a Distância (quando necessário) 
Impossibilidade de desenvolver metodologias, como trabalhos de 
grupo, pares, …, estratégia esta essencial para a melhoria do trabalho 
cooperativo e de aprendizagem. Bem como constrangimentos ao 
nível da dinâmica da sala de aula. 
Absentismo por desvalorização da Escola por parte de alunos e seus 

                                                           
1
 Critério TEIP - Melhorar 15% face ao histórico de 4 anos  
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encarregados de educação. 
Ineficaz acompanhamento/orientação dos alunos para as atividades 
escolares por parte dos assistentes operacionais 

Revisão e avaliação da ação 

PONTO DE SITUAÇÃO FINAL (julho 2022)  

→ Referenciar alunos que revelem dificuldades de aprendizagem e/ou comportamentos disruptivos - CONCLUÍDA 

→ Encaminhar os casos para respostas especificas, após análise por parte da equipa multidisciplinar (EMAEI) - CONCLUÍDA 

→ Assegurar os apoios necessários – CONCLUÍDA (de acordo com os recursos) 

→ Monitorizar a frequência dos alunos e os resultados da sua aprendizagem – CONCLUÍDA 

 

Melhorias conseguidas:  

Maior abrangência no âmbito da Tutoria 
Melhoria no Ensino a distância 
Melhoria nos comportamentos e atitudes dos alunos 
 
Constrangimentos surgidos:  

Acompanhamento de Educação Especial a todos os alunos com Necessidades Educativas Permanentes 
Meios e conhecimentos digitais 
Insuficiente apoio Psicológico para os alunos 
Impossibilidade de utilização de alguns espaços fundamentais da Escola (CRE, Auditório, Ginásio, salas específicas, …) especialmente no 1º e 2º 
Períodos 
Ao nível da plena utilização de recursos do CAA 
 
Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente):  

- Rentabilizar os recursos humanos decorrentes do CAA 
- Melhoria dos conhecimentos/meios digitais 
- Alteração dos horários 
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Eixo 3 - Parcerias e Comunidade – Domínio - Eficácia das parcerias / Envolvimento da comunidade  

Área problema – Existência de famílias de alunos socioeconomicamente desfavorecidas 

Ação 3.1 – Família + 

Descrição – Problema: existência de famílias de alunos socioeconomicamente desfavorecidas 

Encaminhamento das situações identificadas para parceiros da comunidade que apliquem programas de apoio às famílias a nível das competências 

parentais, pessoais, sociais e/ou psicológicas. 

Desenvolvimento de ações de sensibilização individuais ou de grupo para alunos e/ou famílias identificadas. 

Coordenador da Ação → Adjunta do Diretor (alunos) + Assistente Social 

Participantes → Técnicos das instituições parceiras dos grupos de intervenção com famílias, da comissão social de freguesia das Avenidas Novas e 
outros que se considerem oportunos e úteis em função das problemáticas identificadas. 

Assistente Social e Psicólogo do GIPS do AEMA 

Objetivos da ação de melhoria 

PROJETO EDUCATIVO 

Envolver os membros da comunidade educativa no funcionamento do Agrupamento 

→ Aumentar a rede de parceiros e envolvê-los na intervenção com as famílias. 

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver 

→ Sessões individuais e de grupo; 
→ Reuniões de trabalho de técnicos interinstitucionais;  
→ Participar em atividades na comunidade envolvendo as famílias. 

Público-alvo (destinatários) 

Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos de Escolaridade  

Indicadores de medida  Resultados esperados /Metas Metas alcançadas 
(final do ano) 

% de E.E. desempregados encaminhados 
Encaminhar 90% dos E.E sinalizados como 
desempregados para os GIP e outras entidades de 
apoio à formação de adultos e emprego 

Atingida 

% de agregados familiares identificados encaminhados Encaminhar 80% dos agregados familiares identificados 
com carência socioeconómica para o apoio das 
instituições 

Atingida 

% de reuniões participadas Participar em 80% das reuniões do grupo de 
intervenção com as famílias da CSF, no âmbito da RSL  

Atingida 

% de medidas disciplinares corretivas  Reduzir em 15% a aplicação das medidas disciplinares 
corretivas aos alunos em relação ao histórico de 4 anos 
<55 (meta = ao ano anterior – Pandemia) 

Atingida 

Aplicadas 41 medidas 
corretivas ao longo do ano 

% de medidas disciplinares sancionatórias Reduzir em 15% a aplicação das medidas disciplinares 
sancionatórias dos alunos em relação ao histórico de 4 
anos <49 (meta = ao ano anterior – Pandemia) 

Atingida  

Aplicadas 15 medidas 
sancionatórias ao longo do 

ano 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

Sinalização adequada das situações a carecer de apoio; 
Representação ativa do agrupamento (GIPS) nas várias 
redes de parceiros existentes na comunidade. 

. Dificuldade na sinalização das situações a carecer de apoio e articulação ineficaz 
entre os vários agentes e parceiros envolvidos; 
Constrangimentos inerentes à pandemia 

Revisão e avaliação da ação 

PONTO DE SITUAÇÃO FINAL (Julho 2022)  

 
→ Sessões individuais e de grupo - CONCLUÍDA 
  
Devido à preocupação que ainda persiste com os cuidados a ter com a reunião de pessoas devido aos riscos da pandemia COVID-19 e ao facto de 
apenas no 3º período terem sido aliviadas algumas das medidas de prevenção, ainda não foi considerado seguro organizar sessões de grupo de 
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sensibilização com famílias dos alunos do AEMA. Está previsto que estas se voltem a realizar no ano letivo 22/23. Por outro lado, realizaram-se 
várias sessões individuais com familiares sinalizados para acompanhamento, orientação e encaminhamento para apoio de parceiros sociais, 
nomeadamente para instituições como as juntas de freguesia de Campolide e Avenidas Novas (Pelouro da Ação Social e GIP), SCML (UDIP Avenidas 
e equipas de 1ªa vez), Centro de Saúde de Sete Rios (nomeadamente serviço APARECE), CAFAP Interagir Famílias, Associação Passa Sabi, ADM 
Estrela, CLDS @tiVAr 4G, FEM – Feministas em Movimento, entre outras. As áreas de intervenção e encaminhamento de encarregados de 
educação focaram-se principalmente no apoio ao emprego, habitação, apoio alimentar e outros bens essenciais, violência doméstica, saúde 
mental, doação de equipamentos ou materiais de saúde, e também todas as questões inerentes ao processo de integração e legalização em 
Portugal.  
 
Foram também realizadas sessões individuais de orientação a encarregados de educação desempregados, que incluíram o apoio na criação de 
currículo e envio de candidaturas a ofertas de emprego, bem como de preparação para potenciais entrevistas.  
 
Quanto aos alunos, foi possível realizar ações de sensibilização de grupo para desenvolvimento de competências socio emocionais e promoção da 
inclusão social através dos seguintes projetos: Ubuntu, Clubes do Mar, Surf.ART, MUDARTE, Construção Naval, Academia Moov Liberdade, 
Alfaz’EMA, Oficina de Dança e Viver em Liberdade. Além destes projetos executados, foi ainda concretizada a candidatura e aprovado o 
financiamento PARTIS- Art for Change para o projeto “Skoola e Magia na Marquesa”, que promove a inclusão através das artes (música e teatro de 
formas animadas), a implementar a partir do ano letivo 2022/2023. 
 
Dentro do plano de acção do grupo de trabalho da Educação da RedEmprega, representada pela assistente social do AEMA, foi organizada a FOEP 
(Feira de Orientação Escolar e Profissional), na Escola Secundária Marquês de Pombal, 11 de Março 2022, que contou com a presença de cerca de 
70 alunos da Escola Marquesa de Alorna.  
 
→ Reuniões de trabalho de técnicos interinstitucionais – CONCLUÍDA 
 
A assistente social representou, entre Setembro 2021 e Julho 2022, o AEMA em cerca de 60 reuniões de trabalho da sua rede social, 
nomeadamente da Comissão Social de Freguesia das Avenidas Novas, RedEmprega, Grupo Comunitário Liberdade Serafina, ADM Estrela, ANADIC, 
CAFAP Interagir Famílias, SCML, Fundação Cidade de Lisboa, Associação Renovar a Mouraria, CLDS @tiVAr 4G, Passa Sabi, UMAR, Associação 
Helpo, ISCTE, PwC, Fundação Sporting, Teach for Portugal, Fundação António Luís de Oliveira, Pressley Ridge e Movimento We Both.  
 
→ Participar em atividades na comunidade envolvendo as famílias- CONCLUÍDA (COM CONSTRANGIMENTOS) 

Houve sérios constrangimentos na participação, nomeadamente da assistente social, em atividades de cariz comunitário nas áreas de habitação 
das famílias dos alunos do AEMA. Devido à situação pandémica e respetivas orientações sanitárias conjuntas da DGEstE, da DGS e da DGE, as 
oportunidades de projetos e encontros comunitários tornaram-se extremamente limitadas e reduzidas, tendo a assistente social apenas dirigido 
visitas comunitárias aos bairros da Liberdade/Serafina e Rego, e respetivas organizações locais, no âmbito do mestrado Erasmus Mundus in “Social 
Work with Families and Children”, a convite do ISCTE.  

Além das visitas comunitárias, foram encaminhados para o Projeto Porta 11, promovido para associação parceira ADM Estrela, com sede no Bairro 
da Liberdade (Campolide), 4 alunos dos cursos EFA do AEMA para vagas de estágios na área da informática.  
 
Melhorias conseguidas:  
 
O comportamento dos alunos tem sido menos disruptivo e têm sido aplicadas menos medidas disciplinares corretivas e sancionatórias. Esta 
melhoria poderá estar relacionada com os seguintes fatores: 
 

 Permanência dos dois novos recursos humanos do ano letivo 2020/2021, técnica de mediação social e assistente social, para controlo e 
prevenção da indisciplina no agrupamento. Ambas iniciaram o ano letivo 2021/2022 com maior conhecimento e também com uma 
relação mais próxima a todos os membros da comunidade educativa e, assim, foi possível uma intervenção mais eficaz. 

 Integração de uma técnica de Psicologia, ao abrigo de um estágio à Ordem dos Psicólogos, possibilitou aumentar a capacidade de 
resposta imediata e a contínua a casos individuais e coletivos de indisciplina, bem como de acompanhamento a projetos/atividades de 
inclusão dos alunos. 

 Aumento do número de tutorias ao abrigo do Apoio Tutorial Específico patente no Despacho Normativo n.º 10-B/2018, no seu art.º 12.º 
e da atribuição de tutorias como Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, dotando mais alunos de um acompanhamento 
individualizado e de proximidade; 

 Maior articulação entre os DT e os técnicos do GIPS, promovendo uma intervenção mais preventiva da parte deste organismo; 

 Aumento do número de assistentes operacionais (comparando com ano letivo anterior) permite trabalhar mais na prevenção.  

 Mais docentes com abertura ao acompanhamento das suas aulas por parte de técnicos do GIPS como forma de prevenção da 
indisciplina. 

 Com o alívio das restrições sanitárias impostas este ano letivo, foi possível implementar projetos essenciais para trabalhar competências 
socio emocionais e prevenir comportamentos desadequados, envolvendo centenas de alunos de 2º e 3º ciclos. 

 
Constrangimentos surgidos: Ao longo do ano letivo 21/22, verificaram-se os seguintes constrangimentos: 
 

 Elevado número de novos docentes implicou mais tempo de adaptação do corpo docente ao projeto educativo do AEMA, plano de 
atividades do GIPS, entre outros, que visam a prevenção de indisciplina e promoção de bem-estar em toda a comunidade educativa. 
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 Alteração da metodologia de intervenção do GIPS em casos de indisciplina criou constrangimentos de adaptação e vários momentos 
conturbados em termos de organização e coordenação de respostas imediatas. 

 Plano de higienização devido à situação pandémica impôs condicionalismos na organização dos horários e na utilização dos espaços 
escolares, que criaram algumas situações de conflito e agitação e impossibilitaram o funcionamento de certos projetos, especialmente 
no 1º e no 2º período. 

 Abordagem/circulação desadequada de Auxiliares de Ação Educativa nos espaços escolares, nomeadamente no pátio, para realizar um 
acompanhamento de caráter preventivo. 

 Identificação de vários casos graves de saúde mental entre alunos e respetivas famílias e insuficiente capacidade de resposta ao nível de 
psicologia e pedopsiquiatria. 

 Identificação de vários casos graves de habitação entre alunos e respetivas famílias e insuficiente capacidade de resposta ao nível de 
encaminhamento para resposta. 

 Horários definidos pelo plano de restrições imposto até ao final do 2º período resultou numa maior falta de pontualidade, especialmente 
no 3º Ciclo, devido à concentração de tempos letivos e consequente curta duração dos intervalos. 

 Alteração de horários letivos do 3º ciclo no 3º período criou constrangimentos na participação dos alunos nos projetos extracurriculares 
(nomeadamente Ubuntu, Construção Naval, Clubes do Mar, Surf.ART e MUDARTE). 

 Recursos humanos afetos ao GIPS em vários momentos mostraram-se insuficientes para todas as exigências de planeamento, 
coordenação e avaliação de atividades e projetos. 

 
Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente): 

 Melhor gestão de metodologia e técnicos do GIPS com o objetivo de construir uma resposta imediata mais eficaz aos casos de 
indisciplina que revele melhorias nos números a longo prazo. 

 Maior articulação entre o GIPS e tutores e os Conselhos de Turma/ DT para que se possa identificar e intervir precoce e adequadamente 
tanto ao nível da indisciplina como de carências socioeconómicas de alunos e respetivas famílias. Haverá casos com necessidades sem 
resposta devido à falta de sinalização e comunicação eficazes entre técnicos do GIPS e CT/DT; 

 Maior envolvimento das famílias dos alunos integrados nos diversos projetos e atividades coordenados pelo GIPS, promovendo assim um 
maior sentimento de pertença e sentido de compromisso para com os mesmos; 

 Criação de mais momentos pontuais abertos às famílias dos alunos, como celebração de efemérides ou apresentações 
atividades/projetos, com o objetivo de aproximar todos os membros da comunidade educativa. 

 Utilizar de uma forma mais eficaz as sessões dos projetos a decorrer para identificar possíveis situações de risco a merecer atenção no 
âmbito do serviço social; 

 Implementação de projetos e outras formas de intervenção (individual e coletiva) que motivem as aprendizagens escolares e assim 
combatam o abandono escolar e falta de assiduidade, especialmente entre alunos da comunidade cigana; 

 Ampliação da equipa de resposta, nomeadamente através da integração de mais técnicos especializados no GIPS; 

 Criar oportunidades de encontro e intervenção comunitária que permitam aproximar todos os elementos da comunidade educativa; 

 Fortalecer e aumentar a rede de parceiros, garantindo a articulação e comunicação com técnicos-chave, de forma a permitir dar 
respostas mais céleres, adequadas e eficazes às diversas problemáticas dos alunos e respetivas famílias; 

 Criar oportunidades de sensibilização e capacitação não-formal de famílias de contextos mais vulneráveis a nível das competências 
parentais, pessoais, sociais e/ou psicológicas; 

 Criar oportunidades de formação para docentes, técnicos especializados e auxiliares de ação educativa para a prevenção de situações de 
discriminação, bullying e conflitos entre alunos. 

 

 

 

EAI 
Julho de 2022 

 


