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���� PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA DE RIBEIRÃO 

Este Agrupamento de Escolas foi convidado, pela Câmara 

Municipal de V. N. de Famalicão, a integrar o Observatório de 

Melhoria e Eficácia da Escola . Esta iniciativa, coordenada pela 

Universidade Lusíada, apresenta a vantagem de estabelecer uma 

rede de avaliação entre as escolas do concelho, permitindo partilhar 

os resultados das diferentes estratégias implementadas em cada um 

dos estabelecimentos aderentes. 

Os professores têm um papel decisivo no desenvolvimento 

dos esforços de melhoria e são os agentes individuais cuja acção 

tem o potencial de ter um impacto mais decisivo na eficácia das 

estratégias desenvolvidas pelas escolas. Neste sentido, a equipa da 

avaliação interna considerou pertinente a construção de um plano 

de melhoria  que favoreça o desenvolvimento de estratégias que 

tenham em consideração a realidade da nossa comunidade escolar. 

O objectivo central deste projecto é o de promover um 

processo de auto-avaliação equilibrado, de base alargada e 

permanente, que contribua para melhorar as competências 

académicas e sociais dos nossos alunos. Pretende este grupo de trabalho que os instrumentos e procedimentos de auto-

regulação passem a integrar de forma sistemática o funcionamento deste Agrupamento de Escolas, proporcionando o 

aumento da eficácia das práticas pedagógicas em todas as suas escolas. 

Perante os resultados dos vários instrumentos trabalhados verificou-se uma percentagem significativa de 

indisciplina latente em contexto de sala de aula, pelo que surgiu a necessidade de trabalhar a dimensão “Clima Social ” 

de modo a transformar a escola num local estimulante para a aprendizagem onde se promova a diminuição de 

indisciplina. 

As acções calendarizadas, que se espera venham gerar uma nova dinâmica à avaliação interna, procuram atingir 

os seguintes objectivos: transformar a Escola num local estimulante para a aprendizagem; diminuir as situações de 

indisciplina e de violência no meio escolar; promover o gosto pelas actividades culturais e formar a comunidade educativa 

para a problemática da criação de um bom clima social. 

O documento final estará brevemente disponível para consulta por toda a comunidade educativa. 

 

 

Abril de 2011 

A Equipa de Avaliação Interna 

 

 

PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA  


