AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AIRÃES

Plano de Ação das “Boas Práticas Pedagógicas”
2020-2022
“Mais sucesso educativo… melhor escola”
O Plano Boas Práticas, tem como principal objetivo a promoção do sucesso escolar, alicerçada na qualidade
da educação, na rentabilização dos recursos existentes. Trata-se de um plano que pretende dar resposta a
vários problemas diagnosticados, em vários momentos e por diversas fontes, incentivando uma inovação
pedagógica que torne mais eficaz e motivadora a aprendizagem, fazendo emergir a Escola enquanto opção
de formação e de promoção ao alcance de toda uma comunidade.

Fragilidades a
resolver

Objetivos a
atingir

Atividade(s) a
desenvolver

Metas a atingir

Calendarização
das atividades
Responsáveis
pela execução

Insuficiente articulação e uniformização dos procedimentos e práticas dos docentes
face ao sucesso e qualidade do processo de ensino/aprendizagem do Agrupamento
Dificuldade de comunicação e realização de trabalho conjunto / simultaneamente com
todos os agentes educadores do Agrupamento
Insuficiência das práticas do trabalho colaborativo e divulgação de boas práticas
Valorizar o exercício da função docente promovendo o trabalho colaborativo e
cooperativo
Incentivar dinâmicas de observação de aulas entre pares
Identificar e divulgar boas práticas
Edificar práticas de ensino reflexivo e, contribuindo para a melhoria das aprendizagens
e sucesso dos alunos e, também, para o desenvolvimento pessoal e profissional
docente.
Calendarização de observação de aulas por proposta de docentes
Identificação de boas práticas e de aspetos a melhorar
Implementação de mecanismos de acompanhamento e supervisão da prática letiva
Final do ano letivo 2019/2020 – Envolver 50% dos docentes no plano
Final do ano letivo 2020/2021 - Envolver 65% dos docentes no plano
Final do ano letivo 2021/2022 - Envolver 80% dos docentes no plano
Generalizar, à comunidade docente, no final de cada ano letivo, 50% das boas práticas
observadas
1ª momento: adesão de docentes
2ª momento: Deteção de aspetos a melhorar e de boas práticas.
3ª momento: Divulgação de boas práticas
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AIRÃES
Indicadores de
monitorização e
meios de
verificação da
execução e
eficácia do plano
Necessidades de
formação

Elaboração de um relatório, com análise estatística, para discussão conjunta com
coordenadores, direção e conselho pedagógico
Desenvolvimento de medidas de apoio para redução/eliminação dos aspetos a
melhorar
Divulgação pública das boas práticas, num seminário anual
Pedagogia diferenciada.
Supervisão pedagógica entre pares

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020
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