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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 , 2020/2021 e 2021/2022.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS NOS 

ANOS LETIVOS  2017/2018 a 2021/2022
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CRITÉRIOS
MÉDIA 

2017/2018
MÉDIA 

2018/2019
MÉDIA 

2019/2020
MÉDIA 

2020/2021
MÉDIA 

2021/2022

1 Liderança 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0

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

3 Gestão das Pessoas 4,2 4,2 4,2 4,0 4,2

4 Parcerias e recursos 4,1 4,2 4,2 4,0 4,1

5 Gestão dos Processos de Mudança 4,1 4,1 4,1 3,9 4,1

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

7 Satisfação das Pessoas 4,5 4,1 4,1 4,0 4,2

8 Impacto na Sociedade 3,8 3,8 3,6 3,9 4,0

9 Resultados do desempenho chave 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0



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

6 –Satisfação do Cidadão/Cliente

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

8 – Impacto na Sociedade

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

ASPETOS A MELHORAR POR CRITÉRIO
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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

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

• Critério 4  – Parcerias e Recursos

• As atividades desenvolvidas pela Associação de Pais correspondem aos interesses da Comunidade. 

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



Apresentam  aspetos a melhorar os seguintes critérios: 

ASPETOS A MELHORAR POR CRITÉRIO
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Critério 5 – Gestão dos Processos e da Mudança

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

Critério 9 – Resultados do Desempenho Chave

• Sinto que há disciplina e regras na Escola. 



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. Neste ano 
letivo e muito em breve, a 
Direção tenciona reunir com 
a Associação de Pais  para  
participação no P.E. e R.I. e 
solicitar um elemento para 
integrar as equipas.

- A Direção elaborou uma 
grelha destinada aos alunos 
que foi passada em 
2013/2014 e 2017/2018, 
recolhendo as suas 
propostas, que integraram o 
PE. Em 2021/2022, a mesma 
grelha foi entregue aos 
Diretores de Turma e 
Docentes Titulares do 4º 
ano, tendo os alunos do 4º 
ao 9º ano, procedido ao seu 
preenchimento nas aulas de 
DTT (antes do ano letivo ter 
terminado). As propostas 
serão tidas em conta pela 
Equipa.

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

• A Comunidade é 

incentivada a 

colaborar nas 

atividades realizadas 

na Escola. 

• Reiterar a publicação e 
divulgação das 
atividades organizadas 
pela escola, nos meios 
disponíveis pelo 
Agrupamento 
(Facebook, Jornal 
“Passo a Passo”, emails 
e página do 
agrupamento).

• Fomentar nos alunos e 
Encarregados de 
Educação o sentido de 
pertença à escola.

• Convidar os 
Encarregados de 
Educação a 
dinamizarem atividades 
em parceria com o 
agrupamento

Diretores de 
turma

Conselhos de 
Turma

Conselho 
Pedagógico

Direção

Conselho Geral
Materiais 
e 
humanos

Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os 
intervenientes
da Equipa

- Os DT, por solicitação da 
Direção, auscultam com 
frequência, as  opiniões 
dos alunos na 
organização das 
atividades.

- Dinamização de diversos 
Projetos e Clubes no 
agrupamento, com o 
conhecimento dos E.E.

- A Direção reúne com a 
A.P. no início do ano e ao 
longo do ano, sempre 
que se justifique, no 
sentido de os incentivar 
a participar nas 
atividades.

- A Presidente do C.G,  nas  
reuniões realizadas ao 
longo do ano, incentiva 
os Representes dos E.E. 
/A.P. e comunidade em 
geral, a participarem nas 
atividades da Escola ou a 
apresentarem sugestões.

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 4 –

Parcerias e 

Recursos

• As atividades 

desenvolvidas pela 

Associação de Pais 

correspondem aos 

interesses da 

Comunidade. 

• Participo nas 

atividades 

promovidas pelo 

Agrupamento, 

sempre que sou 

solicitado. 

• Auscultar os 
Encarregados de 
Educação/Pais, sobre as 
atividades que querem 
ver dinamizadas.

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

• 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

Docentes 

Titulares de 

Grupo/Turma,

Diretores de 

turma ou 

outros 

promotores; 

Direção;

Associação de 

Pais.

Humanos 
e 
tecnológic
os

Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os

intervenientes

da Equipa

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

- O Agrupamento
informa os
encarregados de
educação das
atividades
promovidas, através
dos meios de
comunicação digital
e em papel.

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

Direção

Conselho Geral

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, não 
obtendo, por vezes, 
feedback.

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

- O Conselho Geral, 
nas reuniões que 
vai realizando ao 
longo do ano letivo, 
reforça a 
importância do 
envolvimento da 
Associação de Pais e 
do Pais/EE.

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 9 –

Desempenho

Chave

• Sinto que há 

disciplina e regras 

na Escola. 

• Manter o Clube dos Amigos 
da Mediação Escolar. 

• Implementar o Clube do 
Ubuntu em 2022/2023.

• Sensibilizar o Pessoal Não 
Docente para a tomada de 
atitudes assertivas com os 
alunos, que promovam o 
respeito mútuo. 

• Valorizar o Projeto “TNT”, 
junto dos alunos, de modo a 
que estes se envolvam no 
cumprimento dos deveres do 
aluno, inscritos no 
Regulamento Interno.

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

• A Direção continuará a agir 
em conformidade,  nos casos 
de indisciplina, que lhe são 
veiculados tendo em conta o 
Estatuto do Aluno e o 
Regulamento interno.

Serviço de 

Psicologia e 

Orientação 

(SPO) /GAAF

Equipa de 

Educadores de 

Ubuntu

Diretores de 

Turma

Alunos

Pais e alunos

Pessoal não 

Docentes

Direção

Humanos Ao longo 

do ano 

letivo

Todos os

intervenientes

da Equipa

• Os pais são o 1º modelo 
dos filhos; daí que a 
educação deva começar 
em casa.

• Os D.T., nas sessões de 
DTT, insistem nas  regras 
de comportamento.

• É definido anualmente e 
nos diversos C.T. regras 
comuns de atuação 
relativamente ao “saber 
ser e saber estar”  de 
cada aluno.  

• Foi implementado neste 
ano letivo, o Clube dos 
Amigos da Mediação 
Escolar, dinamizado pelo 
SPO e destinado apenas 
aos alunos dos 7º e 8º 
anos devido às 
limitações do plano de 
contingência. 

• A Direção reúne com os 
Assistentes 
Operacionais, e com a 
sua Coordenadora 
sempre que se justifica.

• Formação de Educadores 
Ubuntu.

• Participação dos alunos 
(7º ano) no Projeto 
Ubuntu.

PLANO DE MELHORIA –A IMPLEMENTAR NO AGRUPAMENTO 
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