Agrupamento de Escolas da Moita
171311
Sede – Escola Secundária da Moita

Ano Letivo 2014 / 2015
FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA
Designação da Ação de Melhoria


Melhorar os resultados escolares nas disciplinas de Educação Tecnológica no 3º ciclo de
Ensino Básico

Coordenador (es) da Ação

Equipa operacional

Coordenador de Departamento de Expressões

Departamento Curricular de Expressões
_____________________________________

Representante da disciplina de Educação
Tecnológica_______________________________

Professor titular de turma
_____________________________________

Outro
_____________________________________

X

Grupo disciplinar de ET

_____________________________________

Outro (s)

Objetivos Estratégicos



Aumentar o sucesso escolar nas disciplinas de Educação Tecnológica no 3º ciclo de Ensino
Básico
Promover mecanismos de apoio de resposta às dificuldades sentidas pelos alunos.
Estratégias/Metas / Resultado (s) a alcançar






Planificações de longo, médio e curto prazo em grupo.
Planificações das disciplinas articuladas com o PEA e com o tema anual do Agrupamento.
Envolvimento dos alunos na definição dos critérios de avaliação específicos das disciplinas
e sua quantificação.
Promover uma avaliação formativa e consequente ao longo das Unidades de Trabalho.

Atividades a realizar






Promover diferentes experiências com os materiais da disciplina.
Assegurar a articulação dos conteúdos de forma horizontal e vertical.
Dotar os alunos com as capacidades/conhecimentos no sentido destes criarem a sua
autonomia e criatividade.
Promover um espaço de entreajuda e partilha de saberes/conhecimentos e experiências
Articular as atividades entre os professores das disciplinas e os professores do apoio.
Constrangimentos








Data de Inicio / Data de conclusão

Falta de assiduidade/interesse/participação
dos alunos.
Ausência dos materiais solicitados para as
aulas.
Excesso de alunos por turma.
Dificuldades sócio- económicas de algumas
famílias
Falta de valorização da instituição enquanto
forma de promoção social e económica.

Ao longo do Ano Letivo

Monitorização, avaliação e revisão da ação


Avaliação da eficácia e eficiência dos meios, do progresso e dos resultados a realizar:
Em (data) Início do 2º e 3º período
Departamento, Grupo disciplinar e Observatório





Com base nos seguintes recursos e indicadores:
Pautas de avaliação
Relatório de alunos/turma
Planos de Turma
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