PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGENS

MICRORREDE DE ESCOLAS DO CFAC
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE - Medida 5:
Fragilidade/problema a
resolver na escola

Disciplinas com mais insucesso: défice de trabalho colaborativo/articulação e necessidade de
alteração das dinâmicas de trabalho em sala de aula com vista à melhoria da qualidade das
aprendizagens.

Respetiva(s) fonte(s) de
identificação
Ano(s) de escolaridade
a abranger

Atas dos conselhos de turma/ano, departamentos e conselho pedagógico; planos de turma (PT);
relatórios de autoavaliação.
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Designação da medida
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Objetivos a atingir com
a medida
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Metas a alcançar com a
medida

A coadjuvação como medida para a promoção da qualidade das aprendizagens e do trabalho
colaborativo.
1. Promover a reflexão partilhada sobre as práticas letivas (colaboração/observação interpares)
no sentido de melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos;
2. Aumentar a percentagem de sucesso perfeito.
1. Aumento de 20% de professores envolvidos no trabalho colaborativo entre os docentes das
disciplinas com mais insucesso.
2. Aumentar em 10% o sucesso perfeito, isto é, a percentagem de alunos sem qualquer nível
negativo.
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Atividade(s)
a
desenvolver no âmbito
da medida

1. Promover a coadjuvação na sala de aula.
2. Reforçar o trabalho colaborativo interpares em contexto de sala de aula.
3. Promover o Apoio de Longa Duração na(s) disciplina(s) identificada(s).
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Calendarização
atividades
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Responsáveis
pela
execução da medida

1. De Setembro de 2016 a junho de 2017.
2. Ano letivo de 2017-2018: a definir após a monitorização dos resultados obtidos no ano
anterior.
1. Professores coadjuvantes das disciplinas identificadas
2. Coordenador da medida: direção
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das

Recursos
(crédito
horário utilizado ou
recursos necessários à
implementação
da
medida
Indicadores
de
monitorização e meios
de
verificação
da
execução e eficácia da
medida
Necessidade
de
formação contínua

2º e 3º ciclos, preferencialmente anos iniciais.

1.
2.
3.
4.

56 turmas x 1 tempo para a primeira disciplina identificada= 56 tempos de crédito.
56 turmas x 1 tempo para a segunda disciplina identificada= 56 tempos de crédito.
56 turmas x 1 tempo para a terceira disciplina identificada= 56 tempos de crédito
Apoio de Longa Duração: 2 tempos x 20 turmas = 40 tempos de crédito

1. Atas das reuniões dos conselhos de turma/ano;
2. Registos da observação/colaboração interpares;
3. Relatórios trimestrais da equipa de autoavaliação.

Ação de curta duração sobre o modelo clínico de supervisão pedagógica

