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Relatório - Plano de Melhoria

O relatório refere-se à execução de dois Planos de Melhoria:

▪ 1 - BE de Pessegueiro do Vouga

▪ 2 - BE da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga

Nota: Plano de melhoria – Proposta detalhada que identifica as atividades e os recursos para alcançar o 
conjunto de metas e ações estabelecidas a partir dos resultados obtidos com o processo de avaliação.



Domínios de Avaliação

A1. Apoio ao currículo e 
formação para as literacias da 
informação e dos média.

BE DA EBSSV

A2. Uso das tecnologias 
digitais e da internet como 
ferramenta de acesso, 
produção e comunicação de 
informação e como recurso de 
aprendizagem.

BE DA EBSSV

A.

Currículo, 
literacias e 

aprendizagem

C2. Participação em projetos e 
parcerias com entidades 
exteriores à escola.

BE DA EBSSV

BE  de PES

C3. Envolvimento e 
mobilização dos pais, EE  e 
famílias

BE  de PES

C.

Projetos, 
parcerias e 

atividades de 
abertura à 
comunidade

Não 
avaliado

B.

Leitura e 
literacia

Não 
avaliado

D.

Gestão da 
Biblioteca

Escolar



BE DE PESSEGUEIRO

Subdomínios:

C2 – Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola                

C3 - Envolvimento e mobilização dos pais, EE e famílias



C.2 Participação em projetos e parcerias 
com entidades exteriores à escola    

(Plasticologia Marinha)            

-Ação informativa sobre Poluição 
Marinha da responsabilidade de 
um formador  (entidade externa), 
para todos os alunos do 1.º ciclo

-Atividades práticas do Projeto 
de Plasticologia Marinha (PM), 

da responsabilidade do 
formador para todos os alunos 

do 1.º ciclo.

- Realização de duas 
atividades práticas do Projeto 

PM dinamizadas pelo 
professor bibliotecário, 

utilizando o Manual do Projeto, 
para os alunos da Escola 
Básica de Pessegueiro.

A ação de melhoria foi 

concretizada –100%

Todas as ações de melhoria 

foram concretizadas –100% Apenas uma ação de 

melhoria foi concretizada –

50%

BE PES



C3 - Envolvimento e mobilização dos pais, EE 
e famílias

(Livros Saltitantes)

- Apresentação do Projeto 
«Livros Saltitantes» e dos 

materiais concebidos para o 
desenvolvimento do Projeto 
em reunião de departamento 

do 1.º CEB 

-Apresentação do Projeto 
«Livros Saltitantes» aos pais/ 

EE e alunos do 1.º CEB

- Ação mensal de incentivo à 
leitura com entrega de 

prémios aos leitores que se 
destacaram na leitura 

individual, com a família ou 
ainda na apresentação do 

livro à turma

Apenas 37,6% dos alunos 

leram com os pais / EE 6 ou 

mais livros (resultado 

esperado 50%). 

BE PES

Todas as ações de melhoria 

foram concretizadas –100%

91% das famílias leram livros 

com os seus educandos, o 

que ultrapassa largamente o 

resultado esperado (70%)



BE DO AGRUPAMENTO (EBSSV)

Subdomínios:

A1. Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos media.

A2. Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, 

produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem

C2.Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola.



A1. Apoio ao currículo e formação para as 
literacias da informação e dos media.

-Realização de 3 sessões de formação/turma, envolvendo 3 turmas do 7.º ano, 
em metodologia de pesquisa da informação, seleção, produção e comunicação 
da informação, seguindo um modelo normalizado para elaboração de trabalhos 

de pesquisa.

Ações não realizadas. 

A realizar no ano letivo 2018-2019.

BE AGRUP



A2. Uso das tecnologias digitais e da Internet 
como ferramentas de acesso, produção e 

comunicação de informação e como recurso de 
aprendizagem

-Realização de 2 sessões de literacia da informação para as 4 turmas do 
12.º ano.

(para aplicação das normas de proteção e defesa da propriedade 
intelectual e do copyright)

Todas as turmas tiveram uma sessão.

A 2.ª sessão ficou ao critério do DT e alunos 

caso houvesse necessidade ou interesse.

BE AGRUP



C2.Participação em projetos e parcerias com 
entidades exteriores à escola.

-Ação informativa sobre Poluição 
Marinha da responsabilidade de 
um formador  (entidade externa), 
para todos os alunos do 2.º ciclo

-Atividades práticas do Projeto de 
Plasticologia Marinha (PM), da 
responsabilidade do formador 

para todos os alunos do 2.º ciclo.

- Realização de duas atividades 
práticas do Projeto PM 

dinamizadas pelo professor 
bibliotecário, utilizando o Manual 

do Projeto.

A ação de melhoria foi 

concretizada –100%

Todas as ações de melhoria 

foram concretizadas –100%

Apenas uma ação de 

melhoria foi concretizada –

50%

BE AGRUP



Execução dos Planos de Melhoria (2017-2018)

N.º total de ações propostas 
no Plano de Melhoria

6

N.º total de ações
implementadas com sucesso

5

Percentagem de execução 83%

N.º total de ações propostas no 
Plano de Melhoria

5

N.º total de ações
implementadas com sucesso

4

Percentagem de execução 80%



Execução do Plano de Melhoria

Parecer do 

Conselho 

Pedagógico

Avaliação da BE 2017/2018


