AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS
ESCOLA SEDE: ESCOLA BÁSICA DR. COSTA M ATOS, VILA NOVA DE GAIA

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO AGRUPAMENTO
Medida 2
1. Problema a
resolver/Fragilidade

Falta de solidez nas práticas ao nível do trabalho colaborativo nos diversos grupos disciplinares do
Agrupamento.

2. Fontes de identificação
da fragilidade:

Atas das reuniões de departamento e disciplina.

3. Medida

Promover o trabalho colaborativo dos docentes

Relatório anual (Monitorização do Plano de melhoria- ação de melhoria 4) da Autoavaliação.

Criar condições organizacionais que promovam o trabalho colaborativo – 2 tempos semanais no
horário, comuns aos docentes, por grupo disciplinar/ano (componente não letiva).
4. Objetivos a atingir

Promover encontros entre docentes para trabalho colaborativo de forma a torná-lo uma prática
corrente em todos os departamentos do Agrupamento.
Melhorar a gestão curricular e a qualidade das aprendizagens.
Envolver todos os docentes do 1º, 2º e 3º ciclos, que lecionam o mesmo ano da mesma disciplina.

5. Metas a alcançar

Realizar duas reuniões mensais de trabalho colaborativo entre os professores que lecionam o mesmo
ano/disciplina (2º e 3º ciclos).
Realizar reuniões mensais de trabalho colaborativo, por ano ( 1º ciclo).
Realizar reuniões semanais de trabalho colaborativo, por escola (1º ciclo).
Eleição de um representante de ano por disciplina (2º e 3º ciclos).

6. Atividade(s) a
desenvolver (descrição da
medida)

Elaboração de planificações de curto prazo por unidades/sequências temáticas entre os docentes que
lecionam o mesmo ano/disciplina.
Construção de materiais pedagógicos e instrumentos de avaliação significativos.
Conceção e construção de e-fólios por ano/disciplina.
Preenchimento de uma ficha de registo por reunião (modelo comum).
Reflexão sobre a prática letiva entre os docentes que lecionam o mesmo ano/disciplina e os resultados
alcançados, no fim de cada período.

7. Calendarização

Quatro anos (setembro de 2016 a junho de 2020).

8. Responsáveis pela
execução da medida

Coordenador do 1º ciclo.
Coordenador da medida-2º e 3º ciclos.
Indicador de recursos: 2 tempos letivos mensais e 1 tempo semanal, utilizado para o trabalho
colaborativo(1º ciclo).
Indicador de recursos: 4 tempos letivos utilizado para o trabalho colaborativo (2º e 3º ciclos).

9. Monitorização

Indicador de realização: 48 docentes no 1º ciclo e 90 docentes no 2º e 3º ciclos, que reuniram.
Indicador de resultado: 8 fichas anuais de registo, por ciclo.
Indicador de impacto: alterações da prática letiva – atas de reunião por período dos docentes
ano/disciplina.

10. Necessidades de
formação

“Recursos educativos- construção de recursos em colaboração”- oficina de formação para todos os
docentes do 1º, 2º e 3º ciclos, de 15 horas- 2 turmas.
“Articulação entre hierarquias/gestão para os coordenadores de departamento”-oficina de formação
de 15 horas, para os 12 coordenadores departamento.
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