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Designação da acção de melhoria 
(ANEXO1) 

Promoção de uma maior participação e co-responsabilização dos alunos na vida escolar 
 

Dirigente responsável Coordenador Equipa Operacional 

Directora 
 

Adjuntas da directora  
 

Directores de turma  
Coordenadoras dos DTs 
Coordenadores de 
Estabelecimento  
Mediadora  
Técnica de Serviço Social  

Partes interessadas 

Alunos dos diferentes níveis de ensino – delegados de turma.  
Associação de Estudantes.  

Descrição da ação de melhoria 

Valorizar o papel da associação de estudantes como promotora de actividades culturais.  
Criar mecanismos que favoreçam a participação dos alunos na construção de documentos 
estruturantes do agrupamento. 

Objectivo (s) da acção de melhoria 

Apoiar a participação da associação de estudantes na tomada de decisões nomeadamente na 
construção do Plano Anual de Actividades 
Promover a participação dos alunos do ensino básico nas assembleias de escola  e 
assembleias de turma. 
Valorizar o delegado de turma . 
Realizar assembleias de turma. 

Atividades a realizar 

Reuniões com representantes da Associação de Estudantes e as adjuntas da directora 
Realização de assembleias de delegados de turma no ensino básico  
Realização de assembleias de turma  

Resultados a alcançar 

Maior par 
ticipação e co-responsabilização dos alunos na vida escolar  
Aumento e diversificação das actividades promovidas pelos alunos. 
Ponto de partida: 
Existência de Associação de Estudantes no 
Ensino Secundário. 
Existência de delegados e sub delegados 
eleitos, nas turmas de 2º e 3º ciclo. 

Ponto de chegada: 
Mais e melhor participação da Associação de 
Estudantes e dos delegados e sub delegados. 
Valorização, pela comunidade, da 
participação dos alunos. 

Constrangimentos Previstos Data de início 

Dificuldade em organizar os horários para que 
haja tempo em comum. 
Adesão dos alunos, no início da medida  

Setembro de 2016 

Recursos humanos Data de conclusão 

Alunos  
Directores de turma  
Coordenadoras dos DTs 
Coordenadores de Estabelecimento  
Mediadora  
Técnica de Serviço Social 

Julho de 2018 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Revisão anual e reformulação de proposta, se necessário  
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