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Fase 2.0 – Integrar e refletir
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Fase 2.0 – Integrar e refletir

Integrar a informação do PISA para as Escolas 
e desenvolver um processo de reflexão para 
melhorar a tomada de decisão na escola.

Oportunidade

▪ Um caminho para a partir de um 
documento estratégico repensar cada 
ESCOLA;

▪ Um espaço de reflexão mediado por uma 
equipa externa;

▪ Uma oportunidade para a melhoria, 
nomeadamente no âmbito da avaliação 
externa.
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▪ Integrar e analisar a informação regional de modo a ter a visão 

completa do posicionamento de cada AE de Escolas. 

▪ Promover um processo reflexivo alargado em cada um dos 

Agrupamentos de Escolas de forma a que a informação 

disponível possa gerar ação.

▪ Envolver as direções e as lideranças intermédias das escolas na 

mudança e na implementação de medidas que permitam uma 

melhoria.

▪ Ser um processo reflexivo e participado por diferentes 

elementos da comunidade educativa.

Objetivos
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Território

9 Municípios

12 Agrupamentos de Escolas / 
Escola



Escolas

▸AE de Alfândega da Fé

▸AE Abade de Baçal

▸ AE Emídio Garcia

▸ AE Miguel Torga

▸ AE de Macedo de Cavaleiros

▸ AE de Miranda do Douro

11Agrupamentos de Escolas e 1Escola Profissional

▸AE de Mirandela

▸EP de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais

▸AE de Mogadouro

▸ AE de Vila Flor

▸ AE de Vimioso

▸ AE D. Afonso I I I



Vantagens para a Escola
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REFLEXÃO

TRANSFORMAÇÃO

VÀRIOS DOMINIOS

INFORMAÇÃO 

Avaliar em diferentes domínios 
(cognitivos e não cognitivos). 

Dar informação à escola sobre a 
aprendizagem dividida por áreas e domínios.

Conferir às escolas uma 
oportunidade para a melhoria. 

Apoiar a melhoria das escolas, 
através da capacitação e do apoio 

à tomada de decisão.



Perfil dos Participantes na Fase 2.0
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▪ Interlocutores da fase 1 do PISA para as Escolas

▪ Lideranças / Lideranças intermédias

▪ Docentes dos departamentos de línguas, matemática e ciências 
experimentais.

▪ Técnicos especializados das escolas

Em cada um dos 12 AE`s / Escola poderão participar entre 8 a 12 participantes, com 
diferentes perfis e experiências na escola.



PISA 2.0 – Atividades a desenvolver

Operacionalização 
do projeto

•Reunião online de 
apresentação do 
projeto com 
todos os AE`s e 
Municípios

Workshops de 
discussão de 
resultados

•2 horas para 
discussão dos 
resultados do 
PISA, trabalhar 
uma área de 
maior fragilidade 
e definir uma 
área de 
intervenção

• 1 por AE

Sessões Temáticas

•9 sessões de 
formação

• 1 por concelho 
sobre os temas 
identificados 
como prioritários

Plano de melhoria

•Criação de um 
plano de melhoria 
por AE

•Acompanhamento 
e monitorização 
online



Workshops de Discussão de Resultados
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PLANO DE 
TRABALHO

WORKSHOP

ENTREGA E 
APRESENTAÇÃO 
DO RELATÓRIO

Apresentação dos dados e 
informações do relatório.

Reflexão sobre os dados 
apresentados e identificação de 
problemas ou áreas de melhoria.

Identificação uma área de 
maior fragilidade e a 

definição uma área de 
intervenção para cada AE 

/ Escola.

Apresentação dos resultados à direção de cada escola, de forma específica, 
analisando em concreto os indicadores do agrupamento / escola. 



Sessões Temáticas

As sessões temáticas serão realizadas em cada um 
dos concelhos, de acordo com as áreas de melhoria 
identificadas pelos 12 AE´s / Escola, promovendo a 
partilha de práticas. 

Estas poderão ser algumas das temáticas a abordar:

• Comunicação nas escolas 

• Métodos ativos

• Estratégias de melhoria da leitura

• Diferenciação pedagógica

• Competências socioemocionais
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Planos de Melhoria de Escola 
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▪ Após o processo reflexivo e das sessões temáticas, cada escola deverá 
elaborar um único plano de ação para a introdução de melhorias e 
mudanças na escola, tendo presente os dois níveis de análise: 
competências cognitivas e bem-estar dos alunos.

▪ Será entregue a cada escola um template e o processo de elaboração 
da proposta será acompanhado pela equipa do PISA para as Escolas.



Proposta de Cronograma
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FASES
12 1 2 3 4 5 6

Apresentação do projeto

Agendamento e operacionalização do projeto

Workshop de discussão de resultados (1 por AE)

Sessões temáticas (1 por concelho)

Conceção dos Planos de Melhoria



PRÓXIMOS PASSOS

▸ Definir um interlocutor por escola até ao 
dia 6 de janeiro

▸ Semana de 23 a 27 janeiro:

▹ 1 workshop por escola – agendar 
data
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▸ Semana de 13 a 17 de março:

▹ 1 sessão temática por concelho

▸ Semana de 17 a 21 de abril:

▹ Reuniões por escola

▸ Maio – reuniões online para conclusão da 
proposta



▪ Garantir que as mudanças são implementadas e 
que há um processo reflexivo alargado em cada 
uma das escolas.

▪ Envolver as lideranças e as lideranças intermédias 
das escolas na mudança e na implementação de 
medidas que permitam a resolução das suas 
áreas de fragilidade.

Em síntese…
O PISA, é instrumento de melhoria e das escolas e 
de partilha de boas práticas:
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CONTACTOS

https://www.pisaparaasescolas.pt

Gonçalo Xufre Silva

gxufre@pisaparaasescolas.pt

WhatsApp: +351.965141149

Mafalda Ribeiro

mafalda.ribeiro@pisaparaasescolas.pt

WhatsApp: +351.968912609

Sérgio Félix

sergio.felix@pisaparaasescolas.pt

WhatsApp: +351.91857036

https://www.pisaparaasescolas.pt/
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PISA PARA AS ESCOLAS

Um programa coordenado pela:

Em parceria com:
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