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3.5. Fichas das ações de melhoria
3.5.2. Ação de Melhoria 1
Designação da ação de melhoria
Salas Multi-Saberes (reestruturação)

Coordenador da Ação

Equipa operacional
Carla Massano, Cecília Serrano
Elisete Trindade, Filomena Costa

Elsa Pelica
Lucinda Gomes, Maria Augusta Estrela
Paulo Jorge, Patricia Bom (psicóloga), Teresa Santos (Assistente Social)

Estado atual
Data

Estado

Jan-14

AM por iniciar

Descrição da ação de melhoria

Reestruturação das salas multi-saberes numa perspetiva de planeamento estratégico, a partir de um plano de ação concertado entre os docentes que
operacionalizam o espaço e os conselhos de turma, no sentido de desenvolver as competências dos alunos ao nível da organização e mobilização dos
conhecimentos, visando a melhoria dos resultados escolares.
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Objetivo(s) da ação de melhoria
Potenciar o trabalho desenvolvido tendo em conta princípios de eficácia e eficiência
Operacionalizar estratégias de apoio ao aluno nos domínios da aprendizagem e das condutas pessoal e social, com vista ao reforço do sucesso escolar
Promover a articulação racional e efetiva entre o conselho de turma e os docentes das salas multi-saberes

Atividades a realizar
Elaboração em conselho de turma das linhas orientadoras de ação a desenvolver com cada aluno
Criação de grupos de nível, sempre que possível
Rentabilização dos recursos da Biblioteca Escolar
→
→

Resultados a alcançar
Metas
Atingir os 95% de autorizações de frequência das salas multi-saberes

nº de alunos autorizados/nº de alunos propostosx100

Atingir os 95% de presenças

nº de alunos a frequentar

Atingir os 90% de transição e aprovação dos alunos inscritos

nº alunos em situação de aprovação ou transição/nº de alunos inscritos x 100

→

→

→

→

Fatores críticos de sucesso
Disponibilidade dos docentes
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Indicadores de medida

Constrangimentos
Dificuldades de horário dos docentes para momentos de encontro e articulação

A articulação com outros projetos (GAMES - Gabinete de Apoio e Mediação
Escolar e Social )
Recursos fisicos e materiais disponibilizados

O contexto socioeconómico do agregado familiar de cada aluno

→

→

→

→

?

Data de início

Data de conclcusão

Jan-14

Jun-14

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados
200 €

Revisão e avaliação da ação

. Final do 2º e 3º períodos (Equipa operacional, Conselhos de Turma e Equipa de Autoavaliação)
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AM por iniciar
AM em desenvolvimento
AM concluída
AM não implementada
Escolher
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envolvimento
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