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Ação N.º 3 

 

EIXO 1 –  Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas  

Ação nº 3                          Juntos conseguimos mais 

Domínio 
 Medidas organizacionais; 

 Práticas pedagógicas. 

Problemas a 
resolver 

 Práticas de articulação curricular pouco consistentes que 
condicionam a sequencialidade das aprendizagens das crianças e 
dos alunos; 

 Pouco envolvimento dos docentes na análise e discussão dos 
currículos e das práticas da educação do pré-escolar ao ensino 
básico e consequentemente na partilha de experiências e de 
soluções; 

 Conhecimento pouco aprofundado dos currículos e das práticas dos 

docentes dos diferentes níveis/ciclos. 

Objetivos  

 Contribuir para a melhoria das aprendizagens e dos resultados das 
crianças e dos alunos; 

 Implementar práticas de gestão do currículo que assegurem um 
percurso educativo das crianças e dos alunos de forma sequencial, 
coerente e sustentada; 

 Envolver os docentes dos diferentes níveis de educação e ensino na 
análise e discussão dos currículos e das práticas da educação 
pré-escolar e do ensino básico desenvolvendo um trabalho de 
equipa dentro dos grupos disciplinares entre ciclos; 

 Reduzir os níveis de stress no corpo docente; 

 Viabilizar o trabalho cooperativo, alterando metodologias de 
trabalho; 

 Estabelecer materiais de trabalho pedagógico e avaliação comuns; 

 Melhorar resultados. 

Docentes   Todos os docentes do Agrupamento 

Metas a 
atingir/resultados 

internos 

 Constituição de grupos de trabalho nas diferentes áreas 

disciplinares; 

 Criar nos horários dos docentes momentos de trabalho em 

conjunto para reflexão, para maior articulação entre os docentes 

no grupo disciplinar por forma a que exista uma partilha de boas 

práticas; 

 Envolvimento da totalidade dos docentes dos diferentes 

níveis/ciclos de ensino, em torno do trabalho efetuado pelos 

grupos diferentes grupos. 

Estratégias/  Constituição de grupos de trabalho com docentes dos diferentes 
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Metodologias/ 

Atividades 

níveis/ciclos de ensino desenvolvendo sessões de trabalho para: 

a) Análise dos documentos de orientação curricular desde a 

educação pré-escolar até ao 3.º ciclo; 

b) Partilha das opções de gestão pedagógica e didática 

empreendidas pelos docentes nos diferentes níveis/ciclo; 

c) Reflexão crítica acerca da pertinência destas opções, 

considerando que as mesmas deverão encerrar, por um lado, 

níveis progressivamente mais exigentes que acompanhem a 

evolução do percurso educativo das crianças e alunos e, por 

outro, integrar ações estratégicas orientadas para o perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória; 

d) Consolidação de opções de gestão curricular que assegurem 

níveis progressivamente mais exigentes ao longo do percurso 

educativo das crianças e alunos e considerem o perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

 

 Ciclos de reflexão - Sessões-caso: Em cada encontro, um elemento 

ou vários deverão apresentar um exemplo real de uma dificuldade 

ou de uma situação bem sucedida. Não existe limite quanto ao 

tema, este poderá abranger experiências sobre metodologias 

eficazes; casos de alunos problemáticos devido às suas 

características cognitivas, comportamentais, atitudinais, sempre 

com o objetivo de partilhar estratégias e práticas; partilha de 

unidades didáticas; construção de instrumentos de 

avaliação…Registo das conclusões dos encontros para memória 

futura. 

Monitorização/ 
Verificação 

 Avaliação recorrendo: 

a) Ao número de sessões de trabalho realizadas; 

b) Ao número de docentes envolvidos; 

c) À qualidade da reflexão, eficácia da comunicação/divulgação; 

d) A boas práticas identificadas; 

e) Grau de satisfação dos docentes; 

f) Verificação de uma maior articulação no grupo e entre ciclos. 

Parcerias  ..... 

Cronograma  Acompanhamento semestral 

Responsáveis 
 Diretor 

 Coordenadores de departamento 

 Professores responsáveis pelos grupos de trabalho 

 


