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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, 2017/2018,

2018/ 2019, 2019/2020 e 2020/2021.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS NOS 

ANOS LETIVOS  2017/2018 a 2020/2021
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CRITÉRIOS
MÉDIA 

2017/2018
MÉDIA 

2018/2019
MÉDIA 

2019/2020
MÉDIA 

2020/2021

1 Liderança 4,0 4,0 4,0 3,9

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

3 Gestão das Pessoas 4,2 4,2 4,2 4,0

4 Parcerias e recursos 4,1 4,2 4,2 4,0
5 Gestão dos Processos de Mudança 4,1 4,1 4,1 3,9

6 Satisfação do cidadão/cliente 4,1 4,0 3,9 3,8

7 Satisfação das Pessoas 4,5 4,1 4,1 4,0

8 Impacto na Sociedade 3,8 3,8 3,6 3,9
9 Resultados do desempenho chave 4,1 4,1 4,1 3,9



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:

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

8 – Impacto na Sociedade

9 – Resultados do Desempenho Chave

ASPETOS A MELHORAR POR CRITÉRIO
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Apresentam  aspetos a melhorar os seguintes critérios: 

ASPETOS A MELHORAR POR CRITÉRIO

6

Critério 1 – Liderança 

• Os Representantes dos Encarregados de Educação participam na elaboração do Projeto Educativo do 

Agrupamento e do Regulamento Interno, aquando da sua reformulação. 

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

Regulamento Interno do agrupamento

• Critério 2 –Planeamento e Estratégia

• As opiniões dos Alunos são tidas em conta na organização das atividades da Escola (Visitas de Estudo, 

Projetos, Exposições, Feiras, etc.).

• O Agrupamento implementa medidas tendentes à modernização, inovação e mudança.

• As medidas de inovação são avaliadas e revistas. 

• A ação dos recursos disponíveis na escola contribui para minimizar todas as formas de discriminação.

• Critério 3  – Gestão das pessoas

• No Agrupamento são reconhecidos o esforço e a dedicação das pessoas como incentivo no trabalho. 



Apresentam  aspetos a melhorar os seguintes critérios: 

ASPETOS A MELHORAR POR CRITÉRIO
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Critério 4 – Parcerias e Recursos

• Os Serviços da Escola estão bem assinalados. 

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

Critério 5 – Gestão dos Processos e da Mudança

• Os Alunos sentem-se à vontade na sala de aula para apresentarem as suas questões aos Professores.  

• A Direção da Escola sabe gerir, com justiça, os conflitos que surgem na Escola. 

• 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. 



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
Calenda-

rização

Avaliação 

interna

Ações já realizadas

Critério 1 – Liderança 

• Os Representantes 

dos Encarregados de 

Educação participam 

na elaboração do 

Projeto Educativo do 

Agrupamento e do 

Regulamento 

Interno, aquando da 

sua reformulação. 

• Fui ouvido, através 

do Representante 

dos Encarregados de 

Educação, aquando  

da revisão do 

Regulamento 

Interno do 

agrupamento. 

• Continuar a solicitar aos 
Representantes dos 
Encarregados de 
Educação, através da 
Associação de Pais, 
sugestões de 
alteração/melhoria do 
Projeto Educativo do 
Agrupamento e do 
Regulamento Interno, 
quando tal acontecer.

• Existir uma maior 
articulação entre a 
Associação de Pais e os 
Representantes dos 
Encarregados de 
Educação. 

Direção

Diretores de 

Turma, 

Conselho Geral 

e 

Representantes 

dos Enc. de 

Educação

Direção

Associação de 

Pais

Representantes 

dos 

Encarregados 

de Educação

Materiais 
e 
humanos

Final do 

primeiro 

período ( 

em anos 

de 

reformula

ção do PE 

e RI)

Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os 
intervenientes
da Equipa

- A Direção do AE 
solicitou à Associação de 
Pais um representante de 
pais/EE para participar na 
Equipa responsável pela 
reformulação do PE  (ano 
letivo 2013/2014 e em 
2017/2018)  e na revisão 
do Regulamento Interno 
do Agrupamento.

- A Direção elaborou uma 
grelha destinada aos 
alunos, que é entregue a 
cada Delegado de Turma, 
quando o Projeto 
Educativo é elaborado, a 
fim de recolher as suas 
propostas, que são 
levadas à Equipa de 
Trabalho.

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calenda-

rização

Avaliação 

interna

Ações já realizadas

Critério 2 –

Planeamento e 

Estratégia

• As opiniões dos 

Alunos são tidas em 

conta na 

organização das 

atividades da Escola 

(Visitas de Estudo, 

Projetos, Exposições, 

Feiras, etc.).

• O Agrupamento 

implementa 

medidas tendentes à 

modernização, 

inovação e 

mudança. 

• Fazer chegar ao 
Conselho Pedagógico,  
através das 
Coordenadoras de Ciclo 
e/ou Departamento, as 
atividades de cada 
Conselho de Turma, 
contemplando as 
opiniões dos alunos na 
organização das 
atividades, tendo em 
conta os recursos 
materiais disponíveis.

- Continuar a apostar-se na 
modernização de espaços 
e equipamentos sempre 
que haja condições 
financeiras disponibilizadas 
pelo Ministério da 
Educação ou Município, de 
acordo com as 
competências de cada um.

Diretores de 
turma

Conselhos de 
Turma

Conselho 
Pedagógico

Direção

Conselho Geral

Direção 

Materiais 
e 
humanos Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os 
intervenientes
da Equipa

- Os diretores de turma 
solicitam  com 
frequência as opiniões 
dos alunos na 
organização das 
atividades. 

- Implementação do Ensino a 
Distância em março de 2020 e 
fevereiro de 2021.
- Aquisição de materiais 
informáticos para o agrupamento. 
- Atualização do programa GIAE
- Utilização de ferramentas digitais 
pelos docentes,  no contexto de 
ensino aprendizagem.
- Contratação de um Técnico 
Superior de Informática para o 
agrupamento.
- Promoção de ação de formação 
para docentes  (na sequência da 
passagem de um inquérito sobre 
competências digitais) e não 
docentes na área das TIC.
- Elaboração do PADDE para 
implementar em 2021-22.
- Aquisição de equipamento para 
o Refeitório, material didático e 
livros destinado aos 
departamentos e outros setores.

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calenda-

rização

Avaliação 

interna

Ações já realizadas

Critério 2 –

Planeamento e 

Estratégia

• As medidas de 

inovação são 

avaliadas e revistas. 

• A ação dos recursos 

disponíveis na 

escola contribui 

para minimizar 

todas as formas de 

discriminação.

• Continuar a 
apostar-se na 
modernização de 
espaços e 
equipamentos 
tendo em conta a 
disponibilidade 
financeira da Escola.

• A Escola deverá 
continuar averiguar 
as necessidades dos 
alunos de modo a 
atenuar o impacto 
das desigualdades 
sociais na 
aprendizagem. 

Direção 

Diretores de 

turma

Docentes 
Titulares de 
grupo/turma, 
Diretores de 
Turma 
Conselhos de 
Turma
Centro de 
Apoio à 
Aprendizagem
Psicólogas
Direção

Materiais 
e 
humanos

Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os

intervenientes

da Equipa

- Atualização do programa GIAE –Alunos, que 
possibilita aos Pais/EE uma informação mais 
diversificada online, assim como aos docentes do AE, 
desde maio de 2020.
- Criação do email institucional para todos os alunos 
do AE em setembro de 2020, tendo sido criados 
alguns em abril e maio desse ano.
- Aquisição de equipamento para o Refeitório, 
material didático e livros destinado aos 
departamentos e outros setores.
- Aquisição de 18 discos SSD pela Direção, a fim de 
melhorar  o desempenho de diversos computadores 
na escola sede, que contou com o contributo 
financeiro de uma Junta de freguesia do concelho 
(abril de 2021).
- Solicitação de computadores a diversas Instituições 
nacionais, tendo o BPN contribuído com 15 
computadores, ecrãs, ratos, teclados (abril de 2021).
- Passagem do questionário SELFIE a alunos e 
docentes, em maio de 2021.
- Elaboração do PADDE em maio/junho para 
implementar em 2021-2023.
- Implementação do Projeto MAIA. 

- Levantamento das necessidades tecnológicas dos 
alunos
- Distribuição de material informático pelos alunos 
que dele tinham necessidade aquando o ensino a 
distância.
- Distribuição de kits tecnológicos a alunos de escalão 
A, B e C, sendo que alguns o recusaram.
- Existência de vários apoios educativos/CAA aos 
alunos do AE sinalizados e que alguns não 
frequentaram.
- Dinamização de diversos Projetos e Clubes.
- Apoio Tutorial Específico destinado aos alunos.

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calenda-

rização

Avaliação 

interna

Ações já realizadas

• Critério 3 –

Gestão das 

Pessoas

• No Agrupamento 

são reconhecidos o 

esforço e a 

dedicação das 

pessoas como 

incentivo no 

trabalho. 

• Maior  reconhecimento, 
valorização e apoio das  
diversas estruturas de 
coordenação/chefias. 

Conselho Geral

Direção

Coordenadores 

de 

departamento/

avaliadores

Responsáveis 

do pessoal Não 

Docente. 

Humanos Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os

intervenientes

da Equipa

- Pessoalmente, por 
email, na Página e 
Facebook do AE; em atas; 
Jornal Escolar Passo a 
Passo; a Direção felicita e 
expressa o seu 
agradecimento aos 
diversos atores que 
colaboram, participam e 
organizam ações no AE.

- O mérito é reconhecido, 
podendo constatar-se na 
avaliação quantitativa 
atribuída aos diversos 
intervenientes do AE, 
todavia há um sistema de 
quotas que limita a 
atribuição dessas 
menções de mérito, 
agravado, no caso da 
carreira docente, com a 
existência de vagas nos 
4º e 6º escalões.

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS

12



Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calenda-

rização

Avaliação 

interna

Ações já realizadas

• Critério 4 –

Parcerias e 

Recursos

• Os Serviços da 

Escola estão bem 

assinalados. 

• Participo nas 

atividades 

promovidas pelo 

Agrupamento, 

sempre que sou 

solicitado. 

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

Direção;

Docentes 

Titulares de 

Grupo/Turma,

Diretores de 

turma ou 

outros 

promotores; 

Direção;

Associação de 

Pais.

Humanos Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os

intervenientes

da Equipa

- A direção sinalizou,
há 4 anos, todos os
espaços da escola.

- Com o Plano de
Contingência
elaborado em março
de 2020 e reformulado
em julho e novembro
do mesmo ano,
ajustaram-se os
espaços, percursos e
respetiva sinalética.
Alguns Pais e EE
ajudaram a pintar as
setas no espaço do
recreio da escola sede,
fornecendo inclusive,
as tintas.

- A Escola solicita com
frequência a
participação da
comunidade educativa
nas atividades
promovidas pelo
agrupamento.

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calenda-

rização

Avaliação 

interna

Ações já realizadas

Critério 5 – Gestão

dos Processos e da 

Mudança

• Os Alunos sentem-se 

à vontade na sala de 

aula para 

apresentarem as 

suas questões aos 

Professores.  

• A Direção da Escola 

sabe gerir, com 

justiça, os conflitos 

que surgem na 

Escola. 

• Os docentes devem 
fomentar a empatia 
com os alunos da 
turma.

• Os docente devem 
incentivar os alunos a 
desenvolver a 
capacidade de 
comunicação e o 
espírito crítico. 

• Os docentes e não 
docentes devem agir 
sempre que situações 
de conflito ocorram.

• Alunos, docentes e não 
docentes devem 
veicular as situações 
ocorridas, realizando os 
devidos registos (o que 
nem sempre acontece).

• A Direção continuará a 
atuar nas situações de 
conflito que lhe são 
veiculadas tendo em 
conta o Estatuto do 
Aluno e o Regulamento 
interno.

Docentes;

Diretores de 

turma;

Docentes;

Pessoal Não 

Docente;

Diretores de 

turma;

Direção. 

Humanos Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os

intervenientes

da Equipa

- A Escola intervém nas 
situações de conflito 
apresentadas, 
recorrendo aos 
recursos técnicos que 
detém.

- A Direção atua nas 
situações que lhe são 
veiculadas por alunos, 
pessoal docente, não 
docente e 
encarregados de 
educação.

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calenda-

rização

Avaliação 

interna

Ações já realizadas

Critério 5 – Gestão

dos Processos e da 

Mudança

• Como Encarregado 

de Educação sou 

motivado pela 

Associação de Pais a 

participar na vida 

Escolar. 

• Continuar a auscultar os 
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.

Representantes 

dos EE

Associação de 

Pais

Diretores de 

Turma

Humanos Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os

intervenientes

da Equipa

- A Escola promove 
com regularidade o 
diálogo entre a 
Associação de Pais e 
os Encarregados de 
Educação. 

- A escola fomenta a 
participação dos 
Pais na vida escolar.

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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Aspeto a melhorar
Ações  a desenvolver

Responsáveis Recursos
Calenda-

rização

Avaliação 

interna

Ações já realizadas

Critério 6 –

Satisfação do 

Cidadão/ Cliente

• No âmbito de uma 

alimentação 

saudável, entendo 

que o Refeitório 

satisfaz as minhas 

necessidades. 

• Sensibilizar os alunos a 
criarem hábitos de uma 
Alimentação Saudável;

• Solicitar a intervenção 
dos Pais na 
sensibilização dos seus 
educandos, para a 
necessidade de 
praticarem uma 
alimentação saudável.

Representantes 

dos EE

Associação de 

Pais

Diretores de 

Turma

Pais

Humanos Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os

intervenientes

da Equipa

• A escola realiza 
reuniões sempre 
que necessário, com 
os responsáveis da 
gestão e 
responsáveis pela 
confeção das 
refeições, com vista 
à melhoria dos 
serviços;

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS
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