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Objetivos do PAM: 
 

O presente PAM tem como objetivo apoiar o AEA na implementação de um conjunto 

de ações que permitam melhorar a eficácia, eficiência e qualidade da Escola. A eficácia 

está muito relacionada com a necessidade de os alunos do AEA adquirirem o perfil de 

competências previsto no Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória (PA). A 

eficiência com a otimização dos recursos e celeridade dos processos e, por fim, a 

qualidade prende-se com a necessidade de corresponder às expectativas dos alunos, 

dos pais/EE e de toda a comunidade educativa.  
 

Ações de Melhoria: 
 

 

Ação de Melhoria Objetivos Coordenador 

1. Elaborar plano para 
melhorar as condições 
físicas da Escola Sede 

Evidenciar as necessidades existentes na sede do 
AEA em termos de renovação das estruturas 
físicas e equipamentos. 

Graça Lopes 

mglopes@esarganil.pt 
 

2. Melhorar o processo de 
preparação e avaliação do 
plano de formação 
profissional 

Desenvolver uma estratégia para a avaliação do 
plano de formação; criar um repositório para 
arquivo sobre formação; aumentar as opções de 
formação. 

Eulália Nunes 

egnunes@esarganil.pt 

 

3. Rever o processo de 
registo, monitorização e 
resposta reclamações e 
sugestões 

Rever o processo de registo, monitorização e 
resposta reclamações e sugestões apresentadas 
pelos pais/encarregados de Educação (EE) e 
alunos. 

Catarina Horta 

cmhorta@esarganil.pt 

 

4. Evidenciar a necessidade 
de renovação do 
equipamento informático 
do AEA 

Evidenciar as necessidades existentes em termos 
de computadores, servidores, equipamento de 
redes e telecomunicações. 

Catarina Horta 

cmhorta@esarganil.pt 

 

5. Melhorar a gestão dos 
recursos humanos 

Melhorar a clareza na avaliação do desempenho 
docente, a transparência nos processos de 
decisão e as estratégias de comunicação. 

Fátima Teixeira 

mfteixeira@esarganil.pt 
 

6. Promover o sucesso 
escolar 

Implementar projetos-piloto para melhorar o 
sucesso escolar através da adoção de práticas 
pedagógicas inovadoras. 

Ana Paula Charruadas 

apcharruadas@esarganil.pt 

Dulce Carvalho 

dcarvalho@esarganil.pt 
 

7. Promover a empatia e a 
melhoria do clima escolar 

Melhorar os relacionamentos entre PD-alunos e 
PND-alunos; identificar estratégias para 
promover o respeito e a empatia e para 
promover a monitorização e controlo do 
bullying. 

Maria João Gonçalves 

mjgoncalves@esarganil.pt 

Margarida Rodrigues 

mmrodrigues@esarganil.pt 
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Ação de Melhoria Objetivos Coordenador 

8. Avaliar de forma 
sistemática as 
necessidades e 
expectativas da 
comunidade educativa 

Realizar questionários de satisfação a toda a 
comunidade com uma periodicidade anual e 
garantir o reflexo dos resultados no 
planeamento estratégico. 

Elsa Teixeira 

emteixeira@esarganil.pt 

 

9. Reforçar os mecanismos 
de participação dos 
alunos 

Propor ao Conselho Geral uma proposta de 
revisão do Regulamento Interno do AEA. 
Dinamizar a participação dos alunos. 

Alfredo Gonçalves 

ajcgoncalves@esargail.pt 

Cristina Carvalho 

cncarvalho@esarganil.pt 

Graça Dias 

gmdias@esarganil.pt 

Leonor Simões 

lsimoes@esarganil.pt 
 

10. Melhorar a gestão de 
projetos, parcerias e 
protocolos 

Criar um repositório com informação; criar 
procedimentos para a gestão, avaliação e 
divulgação das parcerias, protocolos e projetos; 
excluir os que não trazem valor acrescentado. 

João Luís Gonçalves 

jlgoncalves@esarganil.pt 

 

11. Valorizar os tempos 
lúdicos e as atividades 
criativas 

Melhorar a dinâmica das AEC’s e da Componente 
de Apoio à Família. 

Graça Rodrigues 

gmrodrigues@esarganil.pt 

Jorge Silva 

jmsilva@esarganil.pt 

 

12. Valorizar e reconhecer os 
esforços individuais e das 
equipas 

Reconhecer esforços individuais e das equipas; 
promover o mérito. 

Ana Paula Charruadas 
apcharruadas@esarganil.pt 

13. Realizar uma auditoria às 
cantinas 

Identificar oportunidades de melhoria e propor 
medidas para melhorar o serviço. 

Carla Rodrigues 

ctrodrigues@esarganil.pt 
 

14. Melhorar as 
competências das 
lideranças intermédias  

Promover formação específica para melhorar as 
competências de liderança das chefias 
intermédias do agrupamento. 

Graça Castanheira 

gmcastanheira@esarganil.pt 

 

15. Melhorar a integração de 
alunos com origens 
culturais diferentes 

Promover a inclusão e o sucesso escolar dos 
alunos com origens culturais diferentes. 

Teresa Almeida 

mtalmeida@esarganil.pt 

 

16. Aprender com a BE Promover as competências transversais da 
Leitura, da Informação, dos Media e das 
Tecnologias 

Eulália Nunes 

egnunes@esarganil.pt 
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