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PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS

Este relatório tem como objetivo apoiar os órgãos de gestão do

Agrupamento na implementação de um conjunto de medidas que permitam num

curto/médio prazo, melhorar o desempenho organizacional do Agrupamento,

contribuindo assim para uma maior qualidade, eficiência e eficácia do mesmo,

com vista à obtenção do “Committed to Excelence in Europe”.

De seguida, apresenta-se uma análise comparativa entre os resultados

obtidos, nos nove critérios do modelo do CAF, nos anos letivos de 2016/2017,

2017/2018, 2018/ 2019 e 2019/2020
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS NOS 

ANOS LETIVOS  2016/2017 a 2019/2020
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CRITÉRIOS

MÉDIA 
2016/2017

MÉDIA 
2017/2018

MÉDIA 
2018/2019

MÉDIA 
2019/2020

1 Liderança 4,0 4,0 4,0 4,0

2 Planeamento e Estratégia 4,0 3,9 4,0 4,0

3 Gestão das Pessoas 4,1 4,2 4,2 4,2

4 Parcerias e recursos 4,2 4,1 4,2 4,2

5 Gestão dos Processos de Mudança 4,0 4,1 4,1 4,1

6 Satisfação do cidadão/cliente 4,0 4,1 4,0 3,9

7 Satisfação das Pessoas 4,2 4,5 4,1 4,1

8 Impacto na Sociedade 4,0 3,8 3,8 3,6

9 Resultados do desempenho chave 4,0 4,1 4,1 4,1



ASPETOS A 

MELHORAR POR 

CRITÉRIO
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Os pontos fortes e as áreas de melhoria foram selecionados em função da média

obtida nos nove critérios a avaliar sendo que, os pontos fortes foram considerados

todos aqueles que estão acima da média global por critério e as áreas de

melhoria, aquelas que se situam em valor inferior a três vírgula três (3,3).

Os critérios seguintes não apresentam aspetos a melhorar, uma vez que não

se verificam médias inferiores a três vírgula três (3,3)- Bom, a saber:

3 – Gestão das Pessoas

7 - Satisfação das Pessoas (Pessoal Docente e Pessoal Não Docente)

9 – Resultados do Desempenho Chave

ASPETOS A MELHORAR POR CRITÉRIO

5



Apresentam  aspetos a melhorar os seguintes critérios: 

ASPETOS A MELHORAR POR CRITÉRIO
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Critério 1 – Liderança 

• Fui ouvido, através do Representante dos Encarregados de Educação, aquando  da revisão do 

Regulamento Interno do agrupamento

• Critério 2 –Planeamento e Estratégia

• A Comunidade é incentivada a colaborar nas atividades realizadas na Escola. 

• A comunidade está disponível para ajudar a escola a desenvolver-se no sentido de se tornar num 

ambiente inclusivo e agradável da aprendizagem. 

• As atividades extracurriculares/complemento educativo desenvolvidas pelo Agrupamento são 

adequadas à formação do meu educando. 

Critério 4 – Parcerias e Recursos

• Participo nas atividades promovidas pelo Agrupamento, sempre que sou solicitado. 

Critério 5 – Gestão dos Processos e da Mudança

• Como Encarregado de Educação sou motivado pela Associação de Pais a participar na vida Escolar.



Apresentam  aspetos a melhorar os seguintes critérios: 

ASPETOS A MELHORAR POR CRITÉRIO
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Critério 6 – Satisfação do Cidadão/ Cliente

• No âmbito de uma alimentação saudável, entendo que o Refeitório satisfaz as minhas necessidades. 

Critério 8 – Impacto na Sociedade

• A Escola empenha-se para que o nível educativo e formativo da Comunidade melhore. 



PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS

A tabela que se segue contempla medidas de melhoria para toda a

Comunidade Educativa a desenvolver no decorrer do próximo ano letivo.
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calendari-

zação

Avaliação  

interna

Critério 1 – Liderança 

• Fui ouvido, através do Representante dos 

Encarregados de Educação, aquando  da revisão 

do Regulamento Interno do agrupamento. 

• Existir uma maior 

articulação entre a 

Associação de Pais e 

os Representantes 

dos Encarregados de 

Educação. 

Direção 

Associação de 

Pais

Representantes 

dos 

Encarregados 

de Educação

Materiais e 

humanos

Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os 

intervenientes

da Equipa

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calendari-

zação

Avaliação  

interna

Critério 2 – Planeamento e Estratégia

• A Comunidade é incentivada a 

colaborar nas atividades realizadas 

na Escola. 

• A comunidade está disponível para 

ajudar a escola a desenvolver-se no 

sentido de se tornar num ambiente 

inclusivo e agradável da 

aprendizagem. 

• As atividades 

extracurriculares/complemento 

educativo desenvolvidas pelo 

Agrupamento são adequadas à 

formação do meu educando. 

• A escola deve continuar a 

promover atividades que 

envolvam a participação dos 

elementos da comunidade.

• A escola deve incentivar a 

participação dos parceiros 

locais e comunidade em 

geral, nas atividades de 

caráter inclusivo.

• O agrupamento deve 

procurar alargar a oferta de 

atividades extracurriculares, 

de acordo com as sugestões 

dos Encarregados de 

Educação e os recursos 

disponíveis.

• Auscultação dos EE, acerca 

das atividades pretendidas 

com base nos recursos. 

Direção 

Associação de 

Pais

Direção 

Coordenadores 

de 

Departamento

Direção

Associação de 

Pais

Materiais e 

humanos
Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os 

intervenientes

da Equipa

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calendari-

zação

Avaliação  

interna

Critério 4 – Parcerias e Recursos

• Participo nas atividades promovidas pelo 

Agrupamento, sempre que sou solicitado. 

• Incentivar a Associação 
de Pais a promover 
atividades que venham 
a integrar o PAA

• Promover atividades
que envolvam a
participação dos
Encarregados de
Educação/Pais, de
modo a utilizar os seus
saberes no processo de
ensino/aprendizagem

Associação de 

Pais / 

Direção/ 

Representantes 

dos Encarregados 

de Educação

Docentes e 

Diretores de 

Turma

Materiais e 

humanos

Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os 

intervenientes

da Equipa

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calendari-

zação

Avaliação  

interna

Critério 5 – Gestão dos Processos e da

Mudança

• Como Encarregado de Educação sou 

motivado pela Associação de Pais a 

participar na vida Escolar.

Critério 6 – Satisfação do Cidadão/ Cliente

• No âmbito de uma alimentação saudável, 

entendo que o Refeitório satisfaz as minhas 

necessidades. 

- Auscultação dos pais /EE, 

no início do ano letivo, 

sobre as atividades que 
desejam ver realizadas.

- Realizar, com maior 
regularidade, reuniões entre a 
Associação de Pais e restantes 
Representantes dos 
Encarregados de Educação.

- Sensibilizar os alunos a 

criarem hábitos de uma 

Alimentação Saudável;

- Reunião da Direção com a 

gestão do serviço e pessoal 

responsável pela confeção 

das refeições, com vista à 

melhoria dos serviços;

Representantes 

dos EE

Associação de 

Pais

Diretores de 

Turma

Diretores de 

Turma

Enfermeiro 

Alexandre Vieira

Alunos

Direção

Entidade 

gestora

Materiais e 

humanos
Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os 

intervenientes

da Equipa
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calendari-

zação

Avaliação  

interna

Critério 8 – Impacto na Sociedade

• A Escola empenha-se para que o nível educativo 

e formativo da Comunidade melhore. 

• Continuar a realizar 

ações de formação 

contínua para 

Docentes e Não 

Docentes de acordo 

com as necessidades.

• Realização de ações 

de caráter formativo 

dirigidas à 

comunidade, de forma 

a melhorar o nível 

educativo. 

• Reforçar as medidas de 
promoção do sucesso ( 
Tutorias, CAA, Apoio 
Educativo, Coadjuvação) 
de forma a elevar o nível 
educativo.

• Incentivar os alunos a 
procurarem e 
aproveitarem as ofertas 
de apoio disponíveis. 

Pais / EE

Diretores de 

Turma

Alunos

Direção

Entidades 

Parceiras

Município

Docentes e 

Diretores de 

Turma

Materiais e 

humanos

Ao longo 

do ano 

letivo
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