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  Sumário   

Meta Cumprida  

parcialmente 

Promover uma efetiva 
articulação vertical e  
horizontal do currículo,  
reforçando a sua  
relevância na melhoria 
do processo de ensino- 
aprendizagem. 

Meta Cumprida 



Metas Quando Estado Data Limite

M1→ Realizar pelo menos uma atividade de 

articulação horizontal, por turma e por período. 

Final de cada 

período letivo.

Em 

realização

30 de 

março          

25 de junho

M2→Incluir, em oitenta por cento das planificações 

anuais das disciplinas para as quais foram elaboradas 

matrizes sequenciais, metodologias/ formas de 

operacionalização previstas nas grelhas de articulação 

vertical.

Até final do mês de 

outubro.
Realizada 30 de março 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Promover uma efetiva articulação vertical e horizontal do currículo, reforçando a sua relevância na melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
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Atividades a realizar

A2→ Incluir, nas planificações anuais das disciplinas, 

metodologias/formas de operacionalização contempladas 

nas grelhas de articulação vertical.

A1→ Implementar a utilização das grelhas de articulação 

horizontal nas várias turmas do Agrupamento, para a 

promoção da melhoria dos resultados escolares.

A3→ Monitorizar a aplicação de práticas de articulação 

vertical na realização da atividade letiva.

M3→ Utilizar os tempos destinados a articulação 

disciplinar para a partilha e planeamento de, pelo 

menos, dois recursos pedagógicos/estratégias de 

ensino, por período, que visem a melhoria das 

aprendizagens dos alunos.

Final de cada 

período letivo.

Em 

realização

30 de 

março          

25 de junho
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Metas Quando Estado Data Limite

M1→ Cada docente do Agrupamento deve observar um 

docente e ser observado.
Durante o ano letivo

Em 

realização
Jun-18

M2→ Cada docente do Agrupamento deve participar 

num encontro de preparação da observação e numa 

reunião de reflexão, posterior à observação. 

Durante o ano letivo
Em 

realização
Jun-18

M3→ Elaborar e uniformizar, em grupo disciplinar, os 

critérios específicos de correção a aplicar nos diferentes 

instrumentos de avaliação.

Durante o ano letivo
Em 

realização
Jun-18

M4→ Planificar pelo menos uma atividade por turma, 

em articulação com a BE, utilizando recursos 

tecnológicos/metodologias ativas estimulantes e 

favoráveis às aprendizagens.

Durante o ano letivo
Em 

realização
Jun-18

A2→ Elaboração e uniformização de critérios específicos de 

correção a aplicar nos instrumentos de avaliação.

A1→ Generalização da observação da prática letiva, entre 

pares, a todos os docentes do agrupamento.
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Desenvolver práticas de avaliação de diferenciação pedagógica e de metodologias ativas que potenciem a qualidade do ensino-aprendizagem.

Atividades a realizar

A3→ Utilização qualificada da Biblioteca Escolar como resposta 

inovadora às necessidades dos alunos e à implementação de 

metodologias de ensino ativas.
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Metas Quando Estado Data Limite

M1 → Preencher o documento de Planeamento 

Estratégico.

Até final de 

fevereiro
Realizada

Final de fev 

18

M2→ Divulgar trimestralmente o PAM à comunidade 

educativa.
Trimestralmente Realizada Mar-18

M3 → Acompanhar trimestralmente a implementação 

das Ações de Melhoria.
Trimestralmente Em realização Jul-18

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Promover uma cultura de autoavaliação através de um processo sistemático e abrangente.

Atividades a realizar
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A1→Preenchimento do documento de Planeamento Estratégico 

por forma a informar toda a comunidade educativa do processo 

de autoavaliação.

A2→ Divulgação do PAM à comunidade educativa.

A3 → Acompanhamento trimestral da implementação do Plano 

de Ações de Melhoria e avalição do mesmo.
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 PAM 1 – A1  

DT`s  

M1→ Realizar pelo menos uma atividade de articulação 

           horizontal, por turma e por período.  

Tabela 1  – A meta estabelecida para 
esta atividade foi superada , em todas 
as turmas. 

Anos / 
Turmas  

M1 → Quantas atividades 
de articulação horizontal 

foram realizadas na turma, 
neste período? 

Anos / 
Turmas  

 

M1 → Quantas atividades de 
articulação horizontal foram 

realizadas na turma, neste 
período? 

A 3 ou mais atividades 6ºA 2 ou mais atividades 

B 3 ou mais atividades 6ºB 3 ou mais atividades 

C 2 ou mais atividades 7ºA 2 ou mais atividades 

D 3 ou mais atividades 7ºB 2 ou mais atividades 

E 3 ou mais atividades 8ºA 3 ou mais atividades 

F 3 ou mais atividades 8ºB 3 ou mais atividades 

5ºA 3 ou mais atividades 9ºA 2 ou mais atividades 

5ºB 3 ou mais atividades 9ºB 3 ou mais atividades 



 PAM 1 – A2  

Coor. 
Dep. 

DEPARTAMENTO  
CURRICULAR  

Nº de  
Planificações por 

Departamento 

Nº de Planificações 
elaboradas,  tendo 

em conta as 
matrizes 

sequenciais  

Nº de planificações 
que incluem  

metodologias/ formas 
de operacionalização 
previstas nas grelhas 

de articulação vertical 

1º CEB  12 12 12 

Matemática e 
Ciências  

Experimentais  
13 13 13 

Línguas   12 12 12 

Expressões  16 16 16 

Ciências Sociais e 
Humanas  

8 8 8 

Tabela 2  – A meta estabelecida para esta atividade foi cumprida por 
todos os departamentos. 
 

M2→Incluir, em oitenta por cento das planificações  anuais das 
disciplinas para as quais foram elaboradas matrizes 
sequenciais, metodologias/formas de operacionalização 
previstas nas grelhas de articulação  vertical. 
 



 PAM 1 – A3  

GRUPO 
DISCIPLINAR  

Quantos recursos 
pedagógicos foram 

planeados/partilhados 
pelo grupo disciplinar? 

Quantas estratégias  
pedagógicas foram 

planeadas/partilhadas 
pelo grupo disciplinar? 

1º CEB 

Mais de 2 recursos Mais de 2 estratégias 

Grupo 230 

Grupos 200/210/300 

Grupo 500 

Grupos 
120/220/310/330/350 

Grupos 260/620 

Grupo 520 

Grupos 290/400/420 

Grupo 510 

Sub. 
Coor. 

M3→ Utilizar os tempos destinados a articulação  disciplinar 
para a partilha e planeamento de, pelo menos,  dois recursos 
pedagógicos/estratégias de ensino, por  período, que visem a 
melhoria das aprendizagens dos  alunos. 
 

Tabela 3  – A meta estabelecida para 
esta atividade foi cumprida em todos os 
grupos de articulação disciplinar.  
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