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PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
Designação da Ação de Melhoria
Aumento da literacia
Coordenadores da Ação

Equipa operacional

Representante da disciplina de Ciências Grupo disciplinar 520
Naturais - Maria Isabel Figueira.

Professores titulares de turma – Ana Valado,
Carlos Moutinho, Isabel Figueira, Zélia Ribeiro
Outros - alunos
Objetivos Estratégicos

Aumentar o vocabulário.
Relacionar conceitos.
Reforçar a capacidade para superar dificuldades pelo esforço de trabalho.
Intenção – (Meta / Resultado a alcançar)
Enriquecer a linguagem pelo aumento do número de vocábulos, recorrendo à assimilação e
acomodação.
Utilizar o sistema lógico para organizar as novas informações.
Aumentar o esforço individual para a conquista do objetivo -ter sucesso na disciplina de Ciências
Naturais.

Atividades a realizar

Em cada aula selecionar um determinado número de termos/conceitos (4-6) para os alunos
trabalharem em casa (t.p.c./trabalho individual). Os termos serão de conteúdo relacionado com a
disciplina, ou não.
O trabalho consiste primeiro na definição de cada um dos termos/conceitos seguido da relação
lógica entre os mesmos, pela construção de uma teia de palavras.
Constrangimentos

Data de Inicio / Data de conclusão

Capacidade de atenção dos alunos (geração dos 3 minutos);

De 7 de Abril a 4 de Junho

resistência dos alunos e encarregados de educação à

(durante o 3º período)

realização de trabalhos de casa; tempo limitado para o
professor controlar e corrigir o trabalho realizado pelos
alunos.

Monitorização, avaliação e revisão da ação

O controlo desta tarefa deverá ser feito na aula, de forma oral com maior incidência nos alunos
com nível inferior a três.
A avaliação da eficácia e eficiência dos meios, do progresso e dos resultados será realizada na
reunião de grupo disciplinar após os conselhos de turma de avaliação do terceiro período, com
base nos seguintes recursos e indicadores:
- Registos do grau de cumprimento pelos alunos, da tarefa/estratégia indicada.
- Níveis de avaliação do terceiro período.
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