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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

Domínios de Avaliação

Domínio A

Currículo, 
Literacias e 

Aprendizagem

Domínio B

Leitura 

e 

Literacia

Domínio C

Projetos

e 

Parcerias

Domínio D

Gestão 

da 

Biblioteca

Escolar



BE DE PESSEGUEIRO

Subdomínios:

B2 – Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora
C2 – Envolvimento e mobilização dos pais, EE e famílias



B.2. Atividades de treino e aprofundamento da 
competência leitora

(Projeto Livros Saltitantes II)            

-Ação de formação para todos os docentes 
"A Biblioteca Escolar, recurso para 
promoção da leitura no séc. XXI".

- Produção de um documento informativo para 
os encarregados de educação sobre as 

finalidades, normas e funcionamento do projeto 
“Livros Saltitantes II”.

As leituras realizadas são registadas no 
“Passaporte de Leitura”. 

A ação de melhoria não foi 

concretizada.

A ação de melhoria foi 

concretizada 

até 13/03/2020. ☺

BE PES

- 1º e 2º anos sem dados/registos.

- 3º e 4º anos todos os alunos 

efetuaram as atividades 

complementares de ilustração e 

escrita (100%). ☺



C2 – Envolvimento e mobilização dos pais, EE e 
famílias

(Livros Saltitantes II)

- Por cada leitura efetuada o aluno, juntamente com    
a família, completa os seguintes campos: 

Registo de leitura do aluno; registo de leitura do EE; 
escrever e desenhar.

Apenas 6 famílias não 

acompanharam os seus 

educandos na leitura e 

registos.

BE PES

Envolvimento das famílias no 

Projeto (75%).



BE DO AGRUPAMENTO (EBSSV)

Subdomínios:

A1 – Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica

B2 – Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora

C2 – Envolvimento e mobilização dos pais, EE e famílias



A1. Apoio ao currículo e intervenção na 
ação pedagógica

(Bibliotecar Ciência)

- Projeto de Literatura ligado à ciência, tomando como referência as orientações do 
referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”.

-Duas docentes com horário na biblioteca implementaram o projeto, articulando vários 
conteúdos com docentes das várias disciplinas.

- Atividades práticas diversas no espaço da biblioteca. Os alunos tiveram um papel ativo 
nestas ações.

Realização de 4 

sessões até ao dia 

03/03/2020

BE AGRUP

340 alunos do ensino 

básico (5º, 6º, 8º e 9º 

anos). ☺

Muito Bom – resultado 

dos questionários de 

satisfação aplicados a 

todos os 

intervenientes.☺



B2 – Atividades de treino e aprofundamento da 
competência leitora

(Projeto 10 minutos a Ler)

- Projeto de Leitura orientado, no 1.º ano, para as turmas do 7.º ano de escolaridade e, cujos objetivos 
vão ao encontro dos preconizados no projeto da RBE 10 minutos a Ler.

- Questionário de avaliação do Projeto, online e individual, aos alunos, Páscoa e final de ano.

As leituras diárias 

tiveram início no 

dia 2 de dezembro 

de 2019.

BE AGRUP

1ºP – foram lidas 4 obras para 

as propostas 1 e 2 (leitura em 

voz alta) e 19 obras para a 

proposta 3 (leitura individual)

2ºP – foram 

lidas 211 obras 

(leitura 

individual)

Questionário 

de avaliação –

não realizado. 





C2.Envolvimento e mobilização dos pais, EE e famílias

(Envolvimento dos EE na BE)

-Orientar e planificar com uma turma do 5.º ano (5.ºD) atividades na 
BE para promover a participação de pais e EE

Ação de melhoria não 

concretizada. 

BE AGRUP



Execução dos Planos de Melhoria (2019-2020)

N.º total de ações propostas 
no Plano de Melhoria

2

N.º total de ações
implementadas com sucesso

1

Percentagem de execução 50%

N.º total de ações propostas no 
Plano de Melhoria

3

N.º total de ações
implementadas com sucesso

2

Percentagem de execução 67%



Execução do Plano de Melhoria

Parecer do 

Conselho 

Pedagógico

Avaliação da BE 2019/2020


