Anexo 1 PPM – Ações de Melhoria 2014-17

Designação da ação

13 - Identidade Colaborativa

Eixo(s) de intervenção

1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem
3 – Gestão e Organização

Áreas/Problema(s)

1- Construção do Sucesso;
2- Monitorização/Avaliação

Breve Descrição

Implementação da prática de supervisão pedagógica entre pares na UO.
Implementação de uma prática de articulação pedagógica entre os pares.
Concretização de Jornadas de Reflexão na UO.
Participação nas micro-redes TEIP.

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo
1.Promover a avaliação e monitorização
sistemática do agrupamento, tendo em vista a
melhoria da qualidade e a integração dos alunos
na vida ativa.
2.Desenvolver uma identidade de agrupamento
e um sentimento de pertença, articulando o
trabalho em todas as escolas.

Objetivo(s) específicos da ação
1.1Promover uma prática de supervisão pedagógica
entre pares e potenciar a coadjuvação como forma
de partilha das práticas letivas.
1.2.Promover uma prática de articulação
pedagógica entre pares da UO.
2.1Ativar uma cultura de reflexão/avaliação na
comunidade docente e no agrupamento por via das
Jornadas de Reflexão.

Indicadores a monitorizar

Resultados esperados/critérios de sucesso

Nº de aulas com supervisão
interpares.

Realizar uma aula por período, em cada ano letivo e em cada
escola. (Em 2014/15 foram realizadas duas aulas em duas escolas)

Nº de reuniões de grupos
disciplinares/departamento para
articulação pedagógica.

Realizar uma reunião por período letivo. (Em 2014/15 foram
realizadas 3 reuniões)

Nº de Jornadas de Reflexão
Interna realizadas.

1 Jornada por ano letivo. (Em 2014/15 foi realizada uma jornada)

Público-alvo da ação

Docentes da UO

Estratégias, metodologias
e atividades

Planificação da supervisão pedagógica em departamento; aplicação da
prática na UO.
Realização de reuniões de grupo/departamento para articulação
pedagógica.
Realização de Jornadas de Reflexão para toda a UO e de ações de
formação para a comunidade docente.
Participação em encontros nas Micro redes TEIP.

As atividades serão definidas em cada ano letivo pelo respetivo responsável. Em cada ano
serão anexadas ao PPM.
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Responsável da ação

Alexandra Loureiro
Participantes

Recursos Internos

Recursos TEIP

Docentes do Agrupamento

As atividades serão definidas em cada ano letivo pelo respetivo responsável. Em cada ano
serão anexadas ao PPM.
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