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Equipa de Auto-Regulação 1 

 

Plano de Melhoria 
                         Ano lectivo: 2010/2011 
 

Aspectos a melhorar Acções de melhoria a desenvolver Avaliação Calendarização Responsável 

Projecto Educativo 

 Simplificar/ Reajustar o Projecto Educativo 

 Divulgar as alterações  junto da comunidade 
educativa  com o apoio da equipa de 
divulgação 

… 

 Monitorização da 
concretização das 
melhorias propostas 

Até ao final do 1º 
período 

Natália Pereira 

Regulamento Interno 

 Reajustar o Regulamento Interno 

 Divulgar as alterações junto da comunidade 
educativa com o apoio da equipa de 
divulgação 

… 
 

 Monitorização da 
concretização das 
melhorias propostas 

5 dias antes da 
reunião de 
Conselho 

Pedagógico 

Natália Pereira 

Divulgação 

 Dinamizar assiduamente o site da Escola… 

 Avaliar e evidenciar as acções de 
sensibilização para a reciclagem e 
reutilização 

 Divulgação pública das boas 
práticas/projectos 

… 
 

 Criação de um dossier de 
registo de evidências 

Ao longo do ano 
lectivo 

Cristina Santos 



 

Equipa de Auto-Regulação 2 

 

Aspectos a melhorar Acções de melhoria a desenvolver Avaliação Calendarização Responsável 

Protocolos 

 Aprofundar parcerias com entidades 
externas 

 Articular com a equipa de divulgação 

 Supervisionar a avaliação dos projectos 
… 
 

 Monitorização da 
concretização das 
melhorias propostas 

Ao longo do ano 
lectivo 

Manuel Olímpio 

Funcionamento 

 Reforçar a autoridade dos elementos que 
apoiam a cantina 

 Reforçar a formação do pessoal não docente 

 Criar instrumentos de avaliação da satisfação 
do utilizador 

… 
 

 Monitorização a execução 
das melhorias propostas 

 Monitorização o grau de 
satisfação 

Ao longo do ano 
lectivo 

Dª Elisabete Correia 

Odete Felgueiras 

Tratamento de dados 

 Definir indicadores de desempenho para as 
diferentes estruturas de liderança 

 Estabelecer uma correlação entre os 
resultados obtidos na escola e em exames 
nacionais 

 Articular com a equipa de divulgação 
periodicamente os resultados 

… 
 

 Monitorização a execução 
das melhorias propostas 

 Acompanhamento dos 
registos de tratamentos de 
dados 

Ao longo do ano 
lectivo 

Glória Brito 

Apoio aos alunos 

 Apoiar criação da Associação de Estudantes 

 Apoiar a AE na dinamização de actividades 

 Avaliar formal e informalmente a satisfação 
dos colaboradores 

… 
 

 Existência de Associação de 
Estudantes 

 Concretização de melhoria 
ao nível da participação 

 

Ao longo do ano 
lectivo 

Sr. Fernando Martins 

Cristina Santos 

 


