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1.IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
 
  
O Agrupamento de Escolas de Arraiolos tem como escola-sede a EB 2,3/S de Cunha Rivara  e engloba as EB1 de Arraiolos, Igrejinha, Vimieiro e Sabugueiro e 

os JI de Arraiolos, Igrejinha e Sabugueiro. 

Localiza-se, como a designação indica, na vila de Arraiolos, vila alentejana situada no distrito de Évora e que cobre uma área territorial de 684,08Km2. Tem 

uma população de 7.352 habitantes (Censos 2011), é sede de Concelho e agrega cinco freguesias: Arraiolos, Igrejinha e Vimieiro, União das Freguesias de S. 

Gregório e Santa Justa e União das Freguesias de S. Pedro da Gafanhoeira e Sabugueiro. Dista 136 km de Lisboa, 95Km de Espanha e 22 km de Évora. 

2.COMPROMISSO SOCIAL DO AGRUPAMENTO/HISTÓRICO E METAS DE SUCESSO 

 

 Histórico de Sucesso Metas de Sucesso 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1º CICLO 94% 97% 97% 98% 98% 

2ºCICLO 89% 88% 88% 90% 92% 

3º CICLO 91% 84% 83% 86% 88% 

ENSINO SECUNDÁRIO 90% 85% 83% 85% 87% 

 

 



Plano de ação estratégica de promoção da qualidade das aprendizagens 2016/2018 

 
 

2 
 

 

 

 

Fragilidade/problema a resolver e 
respetivas fontes de identificação 

 Falta de empenho das famílias (que se demitem do seu papel de educadores) na vida escolar dos seus 
educandos. 

     Fontes de identificação da fragilidade: 

 Atas de conselho de turma/conselho de docentes; 

 Atas de reuniões de pais e encarregados de educação; 

 Plano de Intervenção da Diretora; 

 Projeto Educativo; 

 Registos de momentos de atendimento aos EE. 

Ano(s) de escolaridade a abranger Todos os anos de escolaridade, com principal incidência nos anos iniciais de ciclo – 1º, 5º, 7º e 10º anos. 

Designação da medida Interagir para melhorar - Intervenção direta nas Famílias através de Técnicos Especializados 

Objetivos a atingir com a medida 

 Contribuir  para a aproximação das Famílias/Encarregados de Educação à vida escolar; 

 Facilitar a integração dos alunos na escola/transição para novo ciclo de estudos; 

 Promover a valorização da escola; 

 Implicar as Famílias no processo de aprendizagem dos seus educandos; 

 Promover o sucesso escolar dos alunos, com especial incidência nos alunos provenientes de famílias 
disfuncionais (comportamentos aditivos)/situações socioeconómicas desfavoráveis. 

Metas a alcançar com a medida 

 Presença frequente dos encarregados de educação nas reuniões de turma (superior a 75% do número de 
alunos abrangidos); 

 Presença dos encarregados de educação nas horas de atendimento (superior a 75% do número de alunos 
abrangidos – sobretudo dos alunos com maiores problemas de integração/insucesso);  

 Predisposição dos encarregados de educação para a criação da Associação de Pais e EE (apresentação de, 
pelo menos, uma lista a ato eleitoral); 

 Melhoria do rendimento escolar dos alunos sinalizados (pelo menos 75% dos alunos sinalizados reúnem 
condições de progressão). 

MEDIDA 1 - Interagir para melhorar - Intervenção direta nas Famílias através de Técnicos 

Especializados 
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Atividades a desenvolver no âmbito 
da medida 

 Intervenção nas Famílias através de Técnicos Especializados: Psicólogo Clínico; Técnico de Serviço 
Social/Assistente Social/Mediador Social; 

 Dinamização de encontros para reflexão/partilha de saberes e experiências (dinamizados pelos 
Técnicos/Diretores de Turma  e destinados  às Famílias em acompanhamento); 

 Participação das Famílias em sessões de análise de conflitos (a título individual ou coletivo) dinamizados 
pelos Técnicos. 

 Realização de momentos de convívio, propiciadores de um clima favorável ao diálogo; 

 Participação na vida da escola. 

Calendarização das atividades 2016/2017, 2017/2018 - ao longo do ano letivo, com principal incidência no 1º período. 

Responsáveis pela execução da 
medida 

 Coordenador da equipa multidisciplinar (docente a designar); 

 Elementos das Entidades parceiras – Serviços especializados da Câmara Municipal de Arraiolos, Santa Casa 
da Misericórdia de Arraiolos, Santa Casa da Misericórdia do Vimieiro, Unidade de Saúde Familiar de 
Arraiolos e Equipa da Escola Segura); 

 Técnicos (referidos em “Recursos”) necessários à implementação e concretização da medida; 

 Elemento da Direção. 

Recursos (crédito horário utilizado 
ou recursos necessários à 

implementação da medida 

 Psicólogo Clínico – 22h semanais; 

 Técnico de Serviço Social  ou Assistente Social ou Mediador Social – 22h semanais 

 Docente coordenador da equipa – 12h semanais 

Indicadores de monitorização e 
meios de verificação da execução e 

eficácia da medida 

 Participação dos Pais e EE pela apresentação de atividades a incluir no plano anual de atividades do 
Agrupamento; 

 Presença dos EE nas reuniões de EE; 

 Presença dos pais e EE em momentos de convívio /participação, de carácter informal, em atividades da 
escola; 

 Análise das atas de reunião e folhas de presença; 

 Quantificação do número de participantes; 

 Questionários de satisfação (a aplicar pela Equipa multidisciplinar); 

 Reuniões trimestrais da equipa. 

Necessidades de formação Treino de competências socio-emocionais 

 



Plano de ação estratégica de promoção da qualidade das aprendizagens 2016/2018 

 
 

4 
 

 

Fragilidade/problema a 
resolver e respetivas fontes de 

identificação 
 

Fraca implementação  de atividades experimentais no âmbito do estudo do meio (ciências) e ciências naturais/ciências 
físico-químicas 
Fontes de identificação da fragilidade: 
 - Relatório da IGEC; 
- Plano de intervenção da Diretora; 
- Projeto Educativo. 

Ano(s) de escolaridade a 
abranger 

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos 

Designação da medida «Ciência… à LUPA» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos a atingir com a 
medida 

 

 Fomentar o gosto pelas ciências experimentais e investigativas; 

 Desenvolver o espírito científico dos alunos e o gosto pela investigação; 

 Desenvolver a literacia científica; 

 Contribuir para a integração do ensino experimental na rotina quotidiana; 

 Promover o trabalho colaborativo ao nível do planeamento pedagógico; 

 Incentivar a realização, em sala de atividades/aula e no campo, de trabalho prático, nomeadamente laboratorial 
e experimental; 

 Realizar sessões de trabalho, internamente, com recurso aos docentes que participaram nas ações de formação; 

 Incentivar a formação interpares; 

 Disseminar as práticas pedagógicas que promovem o trabalho laboratorial, experimental e de campo com 
envolvimento ativo dos alunos; 

 Dinamizar atividades experimentais apoiadas por alunos de ciclos de escolaridade diferentes; 

 Assegurar que as atividades pedagógicas sejam efetivamente mobilizadoras de conhecimentos, capacidades e 
atitudes científicas, envolvendo as crianças e os alunos em formas de pensamento interligadas com a 
investigação científica; 

 Promover a colaboração com a BE como espaço privilegiado de divulgação do conhecimento e do saber. 

Metas a alcançar com a 
medida 

 Integração do ensino experimental na rotina quotidiana através de: 
- Uma aula semanal em contexto laboratorial para o 2ºciclo;  

MEDIDA 2 - «Ciência… à LUPA» 
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- 2 deslocações, por período,  de turmas do 1ºciclo aos laboratórios da escola-sede; 
- 2 deslocações do professor de ciências experimentais - por período – às turmas do 1ºciclo. 

Atividades a desenvolver no 
âmbito da medida 

 Aulas de campo; 

 Aulas laboratoriais; 

 Observação direta; 

 Elaboração de cadernos laboratoriais por turma; 

 Criação de um blog; 

 Divulgação de todas as atividades experimentais no blog/ na plataforma moodle/ página e jornal do 
Agrupamento. 

Calendarização das atividades 2016/ 2017, 2017/ 2018 

Responsáveis pela execução da 
medida 

Coordenadores de Departamento/Delegados de Grupo/Docentes dos diferentes níveis de ensino 

Recursos (crédito horário 
utilizado ou recursos 

necessários à implementação 
da medida 

 15h semanais para um docente dos grupos 510/520; 

 15h semanais para um docente do grupo 110; 

 Equipamento informático/ plataforma moodle; 

 Material de desgaste; 

 Sala de aula/ laboratório; 

 Material de laboratório; 

 Formulários dos relatórios e protocolos das atividades experimentais; 

 Espaço (da) BE. 

Indicadores de monitorização e 
meios de verificação da 

execução e eficácia da medida 

 Protocolos das experiências; 

 4 Registos (das atividades experimentais) nos sumários (livros de ponto), por turma/período; 

 Relatórios de actividades. 

Necessidades de formação Formação específica no âmbito das ciências/atividades experimentais 
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Fragilidade/problema a 
resolver e respetivas fontes de 

identificação 
 

 Reduzida capacidade de resposta para a promoção de aprendizagens significativas para os alunos com currículos 
funcionais - (alunos ao abrigo  do dec.-lei nº3/2008, de 5 de janeiro); 

Fontes de identificação da fragilidade: 

  Relatório da Equipa de Educação Especial; 

 Plano de Intervenção da Diretora; 

 Atas de reuniões de Conselhos de Turma. 
   

Anos de escolaridade a 
abranger 

Do 5º ao 10º ano 

Designação da medida «Ser Maior -A arte enquanto promotora de aprendizagem» 

 
 
 
 

Objetivos da medida 

 Promover aprendizagens funcionais e úteis aos alunos cujo perfil de funcionalidade se encontra num percentil 
inferior à média para a sua faixa etária; 

 Despistar áreas vocacionais dos alunos; 

 Aumentar a motivação destes alunos para explorar e aprender; 

 Diversificar a oferta aos alunos abrangidos pelo Dec-lei nº3/ 2008, alínea e)-Currículo  Específico Individual; 

 Definir uma metodologia de pesquisa, selecionando ferramentas e fontes de informação (impressas ou digitais) a 
utilizar; 

 Selecionar a informação, reconhecendo a diferença entre fontes de informação primárias e fontes de informação 
secundárias; 

 Analisar o processo e o produto da pesquisa; 

 Promover a colaboração com a BE como espaço privilegiado de divulgação do conhecimento e do saber. 

Metas a alcançar com a 
medida 

 Envolvimento de mais de 75% dos alunos abrangidos pelo Núcleo de Educação Especial (Currículo  Específico 
Individual); 

 Capacitação dos alunos envolvidos para desenvolver com qualidade atividades do quotidiano +(> 75%); 

 Desenvolvimento de capacidades para a vida pós-escolar para além das necessidades básicas: taxa de 
empregabilidade de 10%. 

MEDIDA 3 - «Ser Maior -A arte enquanto promotora de aprendizagem» 
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Atividades a desenvolver no 
âmbito da medida 

 Atividades da vida quotidiana: culinária, limpar, passar a ferro, ir às compras, tratar assuntos burocráticos – 
banco, correio, finanças… 

 Criação de ateliers: 
-Tecelagem; 
-Tapeçaria (tapetes de Arraiolos e/ou outros); 
-Costura; 
-Olaria e Cerâmica; 
-Carpintaria; 
-Hortofloricultura – criar horta e zonas ajardinadas; 
- Música; 
-Oficina de escrita/Tic.  

Calendarização das atividades 2016/ 2017, 2017/ 2018 

Responsáveis pela execução da 
medida 

 Docentes de Educação Especial  

 Docentes de Educação Visual 

 Diretores de turma dos alunos visados 

Recursos (crédito horário 
utilizado ou recursos 

necessários à implementação 
da medida 

 Docente de Educação Especial-22h por semana; 

 Docente de Educação Visual / Docente de Educação Tecnológica- 12h por semana/12h  por semana; 

 Docente de português – 10h por semana; 

 Docente de TIC – 22h semanais; 

 Espaço/Equipa da BE. 

Indicadores de monitorização e 
meios de verificação da 

execução e eficácia da medida 

 Assiduidade dos alunos – Livro de ponto; 

 Registo diário/Sumário; 

 Grelhas de Observação direta; 

 Sessão prática de demonstração das competências adquiridas; 

 Relatórios trimestrais/anuais elaborados pelos intervenientes. 

Necessidades de formação Metodologias específicas de trabalho com alunos com Necessidades Educativas Especiais 
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Fragilidade/problema a 
resolver e respetivas fontes de 

identificação 

 Fraco domínio  das ferramentas  que permitam, aos alunos,  desenvolver a capacidade de interpretação, síntese  
e expressão escrita no âmbito do conhecimento histórico. 

 Fontes de identificação: 

 Atas de reuniões de Conselhos de  Turma; 

 Atas de reuniões de Grupo Disciplinar; 

 Atas de reuniões de Conselho Pedagógico; 

 Análise dos balanços trimestrais do desempenho escolar. 

Anos de escolaridade 10º,11º e 12º anos 

Designação da medida Saiba+História 

Objetivos a atingir com a 
medida 

 Identificar a informação expressa em documentos;  

 Explicitar o significado de elementos presentes em documentos; 

 Cotejar informação recolhida em diversos documentos;  

 Transcrever seletivamente argumentos dos documentos como suporte de argumentos;  

 Contextualizar, de forma cronológica e espacial, a informação contida nos documentos;  

 Estabelecer relações entre a informação presente nos vários documentos e a problemática organizadora do 
conjunto;  

 Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos.   

Metas a alcançar com a 
medida 

 Pesquisar, de forma autónoma mas planificada; 

 Analisar fontes de natureza diversa; 

 Saber articular dados de diferentes fontes de informação; 

 Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos; 

 Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial; 

 Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial. 

 Resultados a obter: 
- Melhoria em + de 50% nos resultados da avaliação interna; 
- Melhoria em + de 40% nos resultados dos exames nacionais. 

MEDIDA 4 – Saiba+História 
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Atividades a desenvolver no 
âmbito da medida 

 Identificação dos conteúdos de aprofundamento e conceitos de cada um dos módulos, a partir do 
manuseamento dos três volumes do manual escolar; 

 Distribuição de listas de verificação de conteúdos/conceitos aos alunos, instrumento orientador para a 
elaboração de resumos; 

 Elaboração (por parte dos alunos) de resumos dos conteúdos trabalhados no mês anterior; 

 Realização de sínteses esquemáticas; 

 Resolução de fichas de trabalho do ficheiro (itens de seleção e de construção), colocado à disposição dos alunos; 

 Construção de fichas de trabalho por parte dos alunos, com itens de seleção (escolha múltipla, associação e 
ordenação) e de construção (especialmente textos de opinião); 

 Resolução de questões de exames nacionais. 
Calendarização das actividades 2016/2017; 2017/2018 - Ao longo do ano letivo, com dois tempos semanais. 

Responsáveis pela execução da 
medida 

Professores do Agrupamento (grupo 400) 

Recursos (crédito horário 
utilizado ou recursos 

necessários à implementação 
da medida) 

 Um bloco de 90min/semana/ano, um por cada ano de escolaridade (10º,11º,12º); 

 Articulação com a BE, espaço privilegiado de divulgação do conhecimento e do saber; 

 Sala de Informática, espaço de recolha e tratamento de informação, importante face ao equipamento disponível. 

Indicadores de monitorização e 
meios de verificação da 

execução e eficácia da medida 

 Relatórios de presença (face  ao caráter voluntário de frequência); 

 Análise da qualidade dos trabalhos produzidos; 

 Evolução dos portfólios; 

 Análise dos resultados escolares, por período, na disciplina. 
Necessidades de formação Formação interpares, por docentes do Grupo 400 – Diferenciação Pedagógica. 


