CONSTRUÇÃO DA POLITICA DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO
(em reajustamento)

Calendarização do processo de desenvolvimento do Plano de Melhoria a partir da
2.ª Intervenção do Programa de Acompanhamento:

10/07/2018 – Agradecimento pelo envolvimento de todos os Docentes nas
ações do programa;
- Disseminação do relatório da 2.ª intervenção do Programa de
Acompanhamento a todos os Docentes (via email).
13/07/2018 – Reunião com os Coordenadores das ações e Coordenadores de
Departamento para, com base no relatório, aprofundar e planear as medidas a
tomar no âmbito dos aspetos a aprofundar;
- Construção de um documento de planificação a médio prazo para consolidar a
organização de sequências de aprendizagem e respetivas metodologias (Ação1)
incluindo a avaliação formativa (Ação 3), evidenciando a articulação destas ações
no processo de ensino/aprendizagem.
17/07/2018 – Aprovação no Conselho Pedagógico de julho do documento de
planificação, anteriormente referido, a ser usado em todo o Agrupamento.
13/09/2018 – Reunião da equipa da avaliação do ensino e das aprendizagens
para conceber uma ação de formação no âmbito da avaliação formativa,
creditada pelo centro de formação. Construção de um documento que
promovesse a reflexão e a monitorização da eficácia do trabalho desenvolvido no
âmbito desta ação.
- Reenvio do documento de planificação a médio prazo aprovado
em Conselho Pedagógico a todos os novos docentes.
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02/10/2018 – Reunião da equipa da Ação 2 para reajustamento do documento
de observação de aulas.
03/10/2018 – Envio a todos os docentes do documento reajustado pela equipa
da Ação 2, para Observação de Aulas entre pares;
- Informação sobre a continuidade do acompanhamento do trabalho dos
docentes através de um Observatório Ensino/Aprendizagem previsto no Plano
de Melhoria do Agrupamento (Ações 2A e 2B), com base prática da observação
de aulas.
01/10/2018 – Aprovação em Conselho Pedagógico do documento base de
reflexão sobre as práticas de avaliação formativa e do reajustamento do
documento das Aulas Observadas entre pares;
11/10/2018 – Envio para as Lideranças Intermédias (Coordenadores de
Departamento e Representantes de Grupo) do documento de reflexão sobre as
práticas de avaliação formativa, assim como os momentos em que deverá
ocorrer.
17/10/2018 – Reunião da Equipa da Ação 1 com a equipa de professores que
vão auxiliar na articulação específica entre o pré-escolar/1.º ciclo/2.ºciclo para
definir estratégias de atuação;
- Inicio da construção de um documento que providência a monitorização
intermédia e eficaz da articulação integrada do currículo (vertical e horizontal).
19/10/2018 – Aferição, da realização, da medida observação de aulas entre
pares – 1.º Análise de Conteúdo das Aulas Observadas (1.ª Fase).
30/10/2018 – Apresentação dos resultados do programa de Acompanhamento
pelos inspetores do IGEC.
30/11/2018 – Conclusão das aulas observadas.
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14 e 16/12/2018 – Ações de curta duração sobre Avaliação Formativa e
Flexibilidade, previstas no âmbito da ação 3.
3/01/2019 – Comunicação dos Resultados Escolares Académicos e Sociais do
1.ºPeríodo, para posterior reflexão em grupo de recrutamento e em
departamento.
5 a 26/01/2019 – 1.º Momento das da análise das conferências curriculares em
grupo disciplinar por ano de escolaridade (análise horizontal) e em
Departamento (análise vertical entre ciclos);
01/01 a 22/02 de 2019 – Monitorização periódica do Plano de Melhoria do
Agrupamento.
01/03 a 17/04 de 2019 – 2.ª Análise de conteúdo do 2º ciclo de aulas
observadas (2.ª Fase).
11/04 de 2019 – Disseminação nos Departamentos do Pré-escolar e 1.º Ciclo:
Ações de Formação no âmbito da Flexibilidade Curricular (Avaliação; Cidadania e
Metodologias Ativas/opções curriculares).
23/04 a 17/05 de 2019 – Monitorização periódica do Plano de Melhoria do
Agrupamento.
4/04 de 2019 – Comunicação dos Resultados Escolares Académicos e Sociais do
2.ºPeríodo, para posterior reflexão em grupo de recrutamento e em sede de
Departamento.
03/05/2019 – Reflexão acerca da concretização, eficácia e dos aspetos a
reformular em cada uma das medidas.
14/05/2019 – Reunião de balanço da equipa do Plano de Acompanhamento
(medidas 1,2,3). Reajustamento da grelha de planificação inerente às mediadas 1
3

e 3. Elucidação das diferentes fases de cada medida em particular e das três em
articulação.
17/05/2019 – Reunião da equipa do Plano de Acompanhamento para criação de
Laboratórios de ensino/aprendizagem, a fim de se incrementar a observação de
aulas e respetiva reflexão conjunta. Divulgação do projeto dos laboratórios
ensino/aprendizagem para implementação nos grupos disciplinares.
22/05/2019 - Reformulação do guião das conferências curriculares (incluindo
preocupações da Ação1 e 3 do Plano de Acompanhamento).
23/05/2019 – Divulgação da análise de conteúdo do 2º ciclo de observação de
aulas para reflexão nos departamentos.
24/06 a 17/07 de 2019 – Elaboração de uma proposta elaborada pela Direção e
Equipa de autoavaliação do Agrupamento.
18/06 de 2019 – Critérios de Avaliação (Reflexão e reajustamento ao perfil dos
alunos) em Conselho Pedagógico
19/06 a 23/07 - Reflexão em grupos disciplinares e departamentos da proposta
sugerida pela Direção sobre os Critérios de Avaliação de acordo com o perfil do
aluno.
01 a 28/06 de 2019 - 2.º Momento das da análise das conferências curriculares,
em grupo disciplinar, por ano de escolaridade (análise horizontal) e em sede de
Departamento (análise vertical entre ciclos);
28/06/2019 – Constituição (por grupo disciplinar), de equipas que
implementarão os laboratórios de ensino/ aprendizagem e apresentação de um
programa de atuação para o ano letivo 2019/20.
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05/06 a 26/07 de 2019 - Monitorização periódica do Plano de Melhoria do
Agrupamento.
15, 16, 17/07 de 2019 – Disseminação nos Departamentos do de Línguas e
Humanidades, Ciências Experimentais, Ciências Sociais e Humanas, Expressões e
Educação Especial: Ações de Formação no âmbito da Flexibilidade Curricular
(Avaliação; Cidadania e Metodologias Ativas/opções curriculares).
24/07 de 2019 – Aprovação dos Critérios de Avaliação (reajustamento ao perfil
do aluno) em Conselho Pedagógico.
06/08 de 2019 – Publicação dos resultados sobre o grau de satisfação efetuado
à Comunidade Educativa.

Regulação das próximas atividades conclusivas do ano letivo de
2018/2019 – Previsão:

01/09 de 2019 – Comunicação dos Resultados Escolares Académico e Sociais do
3.ºPeríodo para posterior reflexão em grupo de recrutamento e em sede de
departamento. Análise comparativa da avaliação interna quantitativa e
qualitativa (por ano letivo, por período, por ciclo, ano de escolaridade e turma) e
da avaliação externa.
01/07 a 13/09 de 2019 – Elaboração do relatório anual da Coordenação da
Autoavaliação do Agrupamento, em jeito, de prestação de contas e de validação
do Projeto Educativo do Agrupamento.

5

