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PARTE I
1. IDENTIFICAÇÃO DA UO

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA

Diretora – Ana Cristina Rangel Costa dos Santos
Morada - Rua Eduardo Castro Gandra
4510-259 – S. Pedro da Cova
Telefones – 224630137 / 224632437
Fax – 224632438
Email – esspcova@gmail.com
Sítio web - www.esspc.pt
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
A Escola Secundária de S. Pedro da Cova (ESSPC) fica situada na União das Freguesias de Fânzeres e de
S. Pedro da Cova, no Concelho de Gondomar, distrito do Porto, e iniciou as suas atividades no ano letivo de
1998/1999, tendo sido inaugurada em 3 de março de 2000. Esta freguesia, sobretudo a parte que
corresponde a S. Pedro da Cova, é muito carenciada a diversos níveis: culturais, económicos e sociais. Estas
dificuldades refletem-se, igualmente, na fraca valorização de uma escolarização bem sucedida, numa falta de
acompanhamento da vida escolar e efetivo desinteresse, por parte dos encarregados de educação, que
provocam várias situações de assiduidade irregular e mesmo de abandono precoce e consequente
sinalização de situações de risco à CPCJ.
O território de S. Pedro da Cova, com cerca de 17.000 habitantes, conta com cinco Conjuntos Habitacionais
onde residem cerca de 2455 pessoas (Fonte CMG – Divisão de Habitação, janeiro de 2009), sendo a
freguesia do concelho de Gondomar com o maior número de fogos de habitação social: 898 dos 3288 do
Concelho. Está devidamente estudado que a “guetização” não propicia um desenvolvimento favorável das
condições de vida ou educacionais.
De cariz profundamente agrícola, S. Pedro da Cova torna-se um centro industrial de grande importância após
a descoberta (em 1795) de antracite (carvão), existente no seu subsolo. Inicia-se timidamente a sua
exploração e, mais tarde, já nos anos trinta, intensifica-se a sua extração em grande escala. Várias gerações
de trabalhadores fizeram desta terra o seu ganha-pão e S. Pedro da Cova começa então a ser conhecida em
Portugal como “Terra Mineira”. Em 1970 as Minas fecham e agravaram-se as condições económicas e
sociais. Os trabalhadores dessa grande empresa, grande parte analfabetos, sem qualificações profissionais,
tiveram de procurar e de se integrar num novo mundo laboral completamente diferente do seu. Assiste-se a
uma deslocação para a área do Grande Porto, passando a freguesia a ser um dormitório da Área
Metropolitana do Porto.
Nos anos 80 assiste-se ao nascimento de alguma indústria transformadora na área das madeiras,
metalomecânica, marroquinaria e ourivesaria. No limiar dos anos 2000, começam a surgir alguns serviços:
bancos, correios, posto de abastecimento de combustíveis. Presentemente, com a crise instalada, pode-se
afirmar que há um retrocesso na indústria, no comércio e um aumento da emigração, que se reflete nos
números de abandono escolar, porque nem sempre as famílias nos fazem chegar o comprovativo para se
proceder à transferência desses jovens.

2.1. Caracterização
Esta escola surgiu para dar resposta à sobrelotação das escolas Secundárias do Concelho de Gondomar
sentida em meados dos anos 90. Encontra-se instalada num edifício de Tipo T30, de corpo único, com quatro
pisos, servidos por ascensor, com espaço exterior ajardinado, em desnível. Apesar de contar com 17 anos de
existência continua em boas condições e bem equipada, havendo uma preocupação contínua em reparar o
que se danifica.
Possui pavilhão gimnodesportivo e sala de ginástica que servem também a restante comunidade educativa,
sob aluguer ou por estabelecimento de parcerias.
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A localização desta escola – fronteira entre S. Pedro da Cova e Fânzeres - privilegia o acolhimento dos
alunos das duas antigas freguesias. Se no início da sua atividade esse facto se verificou, atualmente, com a
requalificação das outras escolas secundárias do concelho - Gondomar e Rio Tinto – e a diminuição de
alunos em idade escolar, o número de alunos tem diminuído. Para contrariar esta tendência de diminuição do
número de alunos e para prevenir o abandono precoce, esta escola tem diversificado a sua oferta formativa e
educativa, desenvolvendo cursos de Educação e Formação, Cursos Vocacionais, Cursos Profissionais, além
do ensino regular.
Os alunos que frequentam esta escola, desde o 7º ano e por vontade própria, fazem-no porque confiam na
qualidade do ensino aqui prestado. Para um grande número, esta é a escola mais próxima da residência e
mais acessível em termos de transportes; mas, para muitos outros, é a que os recebe depois de não terem
lugar na frequentada no ano letivo anterior - porque não tiveram aproveitamento, porque eram indisciplinados
e porque estavam em abandono ou com uma assiduidade muito irregular - mesmo contra a sua vontade ou
dos encarregados de educação.
No presente ano letivo inscreveram-se 536 alunos: 237 no 3º ciclo; 299 no ensino Secundário. O número de
alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 tem aumentado e no presente ano letivo existem 26 jovens
com várias problemáticas, dos quais 9 têm Currículo Específico Individual. No que respeita a Ação Social
Escolar, há 330 alunos (61,6%) apoiados pela Ação Social Escolar (234- esc A/ 96 - esc.B). Mesmo assim,
há 37 alunos a quem diariamente é servido um reforço alimentar.
No que respeita à frequência da educação pré-escolar, cerca de 30% dos alunos só frequentaram um ano
desse grau de educação enquanto 7% iniciaram a sua educação pela frequência do 1º ano de escolaridade.
Com a obrigatoriedade da escolaridade até aos 18 anos, e mesmo com todo o trabalho desenvolvido pelos
Diretores de Turma e pelo GAAF, existe um número demasiado elevado de alunos que se encontram em
risco de exclusão por falta de assiduidade ou assiduidade irregular: 4,3%.
Esta situação obriga a fazer a sua sinalização junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Neste
momento existem 19 jovens sinalizados (17 do 3º ciclo e 2 do secundário), dos quais 7 do 3º ciclo e 1 do
secundário são alvo de medidas tutelares educativas.
Podemos considerar esta escola um verdadeiro espaço educativo de inclusão: não existe qualquer seleção
de entrada de alunos, não se privilegiam as turmas do ensino regular em detrimento das turmas dos cursos
profissionalizantes, os alunos ao abrigo do Dec-Lei nº 3/2008, com CEI, estão integrados nas turmas de
referência e sentem-se alunos desta escola.
Por se encontrar num meio tão desfavorecido, sentimos necessidade de desenvolver diversas atividades de
cariz cultural, artístico e desportivo que desenvolvam integralmente a população estudantil desta escola, lhes
mostrem “novos mundos” e que possibilitem a adoção de estilos de vida saudáveis.
Sempre que é possível, a escola concorre a projetos – nacionais ou europeus - para o desenvolvimento das
competências, tanto de alunos como de professores, como, por exemplo, o Erasmus+, do qual aguardamos a
resposta à candidatura apresentada em março último.
Com o desenvolvimento dos cursos profissionalizantes, existem inúmeras parcerias com o intuito de
facultarem estágios e práticas da formação em contexto de trabalho, realçando-se os diferentes hospitais e
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clínicas de Gondomar e Porto, a Câmara Municipal de Gondomar, a Junta de Freguesia, a Universidade do
Porto e as diferentes empresas da área metropolitana do Porto.
O seu corpo docente é constituído por 74 docentes, dos quais 96% pertencem aos quadros. Quanto ao
pessoal não docente: 20 são Assistentes Operacionais e 6 Assistentes Técnicos. Desde 2009 - ano de
integração nos TEIP - passamos a contar com uma Técnica de Aconselhamento Psicossocial, com formação
em Psicologia e com uma Educadora Social, responsáveis pelo GAAF. A partir do ano letivo 2013/2014,
devido à celebração do contrato de Autonomia esse gabinete ganhou mais uma profissional: uma Psicóloga.
A oferta formativa desta escola tem acompanhado as vontades do Ministério da Educação e Ciência: desde
2006 existem Cursos Profissionais, no Secundário. No 3º ciclo, tem havido sempre Cursos de Educação e
Formação de Jovens e, desde o passado ano letivo, cursos vocacionais. Em parceria com o IEFP, decorre
um Curso EFA de dupla certificação.

2.2. Encarregados de Educação – Habilitações
No quadro seguinte, retirado da MISI, verificamos que só 7,8% dos pais possuem uma escolaridade igual ou
superior ao ensino secundário, enquanto 58,8% possui o ensino básico. Cerca de 33,3% não identifica a
escolaridade, ou porque não possui nem o 1º ciclo ou porque a desconhece. Este número está muito
próximo do das famílias monoparentais: 27%. Podemos inferir que não há contacto com um dos
progenitores.
Número de Alunos por Filiação - Habilitações
Básico
Mãe

Secundário

Pai

Total

Mãe

Mestrado

1

Licenciatura

2

Bacharelato

Pai

Total
Total
1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

3

Secundário

16

16

32

23

15

38

70

Básico (3º ciclo)

31

27

58

52

42

94

152

Básico (2º ciclo)

42

39

81

58

64

122

203

Básico (1º ciclo)

54

57

111

52

59

111

222

Formação Desconhecida

75

76

151

85

88

173

324

Outra

1

2

3

Total

219

218

437

3
274

270

544

981

Estas variáveis – habilitações e constituição das famílias – podem ajudar a compreendermos a não
valorização de uma escolaridade bem sucedida, a falta de acompanhamento da vida escolar e o desinteresse
pela participação das atividades dedicadas às famílias desenvolvidas pela escola.

2.3. Atividade profissional
Intimamente ligada ao grau de escolaridade dos pais, a atividade profissional desempenhada, representada
no gráfico seguinte, informa-nos do contexto socioeconómico dos alunos que frequentam a ESSPC.
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Profissões
1,6

4,3

13,5

Grau superior
Grau intermédio
Trab.qualificados

51
25,4

Trab. não qualificados
Outra

Fonte : MISI início do ano letivo
Estes dados não contemplam a situação de “Desempregado” que se refletem nos dados atribuídos a “Outra”.
Se juntarmos os “Trabalhadores não qualificados” a “Outra”, podemos inferir que cerca de 75% das famílias
dos alunos da ESSPC não se encontram numa situação favorável, propiciadora de um clima de serenidade e
segurança tão necessária a um normal desenvolvimento psicológico, social e educativo. Os atendimentos do
GAAF, as ocorrências disciplinares, as sessões de tutoria, podem confirmar as situações de miséria que
ocorrem em muitos lares.
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3. DIAGNÓSTICO
Apresenta-se, de seguida, um quadro-síntese sobre o diagnóstico da ESSPC, realizado pela IGEC, na última
avaliação externa (fevereiro de 2014):

Pontos fortes:

Origem interna à UO
Pontos fracos:

(atributos da UO que ajudam a alcançar os seus objetivos – são de
origem interna e a UO tem o controlo e o poder de os mudar;
ajudam a atingir as metas)

(atributos da UO que prejudicam o cumprimento dos seus objectivos
– têm origem interna e a UO tem o controlo e o poder de os mudar,
mas dificultam a consecução das metas)

. Abertura ao meio, através do desenvolvimento de
projetos e atividades destinadas à comunidade
envolvente;

. Identificação de fatores explicativos do insucesso
escolar, que permitam implementar estratégias que
conduzam ao sucesso escolar;

. Desenvolvimento de projetos e atividades que visam
suprir algumas das necessidades;

.
Consolidação
de
mecanismos
monitorização/avaliação
das
medidas
prevenção/combate à indisciplina, permitindo
ambiente educativo favorável;

. A criação de referenciais comuns para a construção de
instrumentos de avaliação, como forma de garantir a
coerência interna a este nível;
. A coerência entre documentos estruturantes e eficaz
divulgação das atividades previstas, promovendo a
participação e o envolvimento da comunidade;
. As parcerias desenvolvidas em benefício da Escola e
no sentido de dar resposta às suas necessidades;
. Gestão de recursos humanos e materiais disponíveis;

de
de
um

. O reforço da articulação horizontal e vertical do
currículo, visando a melhoria do planeamento e a
eficácia da prática letiva;
. A implementação de estratégias de diferenciação
pedagógica, no sentido de melhorar a qualidade das
aprendizagens;
. A implementação de mecanismos de supervisão da
prática letiva em sala de aula, como forma de
desenvolvimento profissional e organizacional;

. Papel da biblioteca;
. Dinamização de autoavaliação coerente e sustentada,
que produza planos de melhoria eficazes, com impacto
nas práticas educativas e nos resultados.

. Condições físicas e equipamentos.

Oportunidades:

Origem externa à UO
Constrangimentos:

(condições ou possibilidades externas à UO que poderão favorecer o
cumprimento dos seus objetivos – a UO não tem o controlo nem as
pode mudar, mas deve rentabilizá-las para a consecução das suas
metas. É uma oportunidade comum a todos e aconteceria mesmo se
a UO não existisse)

(condições ou possibilidades externas à UO que poderão ameaçar o
cumprimento dos seus objetivos – a UO não tem o controlo nem as
pode mudar. Caso a UO não as tenha em conta, dificultam a
consecução das metas. É uma ameaça comum e aconteceria mesmo
se a UO não existisse)

. Existência de associações recreativas e desportivas
que podem permitir a divulgação e o envolvimento da
comunidade no Projeto Educativo da escola;

. Meio sócio-cultural desfavorecido;

. Existência de instituições com quem é possível
estabelecer parcerias para desenvolvimento de diversos
projectos;

. Desvalorização do papel da escola enquanto promotora
do sucesso pessoal;
. Existência de famílias desestruturadas.

. Existência de outras instituições de ensino onde se
poderão desenvolver ações de partilha de boas
práticas.
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4. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS/ PROBLEMAS DE INTERVENÇÃO
PRIORIZADAS
Este plano de intervenção consubstancia-se na aposta estratégica, sobretudo preventiva e sustentada, a
médio prazo, na articulação entre quatro eixos basilares:
• Eixo I – Apoio à Melhoria das Aprendizagens;
• Eixo II – Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina;
• Eixo III – Gestão e Organização;
• Eixo IV – Relação Escola-Famílias – Comunidade e Parcerias.

EIXO I – Apoio à Melhoria das Aprendizagens
Áreas/Problemas de intervenção prioritária

EIXO II – Prevenção do Abandono, Absentismo e
Indisciplina
Áreas/Problemas de intervenção prioritária

. Insucesso escolar;
. Deficiente articulação horizontal e vertical;
. Dificuldade na implementação de estratégias de
diferenciação pedagógica, no sentido de melhorar a
qualidade das aprendizagens;
. Alguma resistência, por parte de alguns docentes, na
implementação de mecanismos de supervisão da prática
letiva em sala de aula, como forma de desenvolvimento
profissional e organizacional.

. Indisciplina;
. Absentismo, abandono escolar.

Objetivos gerais a atingir

Objetivos gerais a atingir

. Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos, nomeadamente na
avaliação interna e externa;
. Promover a articulação entre as várias estruturas;
. Realizar trabalho colaborativo entre todos os elementos
da comunidade educativa, visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando sentido às aprendizagens;
. Promover a articulação curricular e pedagógica entre os
vários níveis de ensino e ainda servir de elo de ligação
entre o currículo e as áreas de enriquecimento curricular;
. Incentivar a implementação e partilha de estratégias de
diferenciação pedagógica;
. Sensibilizar para o desenvolvimento de práticas de
supervisão colaborativa.

. Diminuir as situações causadoras de indisciplina;
. Prevenir o absentismo e o abandono escolar;
. Promover regras de convivência que conduzam à
formação de cidadãos autónomos, participativos e
civicamente responsáveis.

EIXO III – Gestão e Organização

EIXO IV – Relação Escola-Famílias – Comunidade e
Parcerias
Áreas/Problemas de intervenção prioritária

Áreas/Problemas de intervenção prioritária
. Dificuldade na dinamização de autoavaliação coerente e
sustentada, que produza planos de melhoria eficazes,
com impacto nas práticas educativas e nos resultados.

. Desvalorização de uma escolaridade bem sucedida por
parte dos encarregados de educação;
. Comunidade educativa com baixos índices de
participação em atividades desportivas e culturais;
. Baixos níveis de escolarização dos encarregados de
educação.

Objetivos gerais a atingir

Objetivos gerais a atingir

. Implementar processos sistémicos de autorregulação, a
partir da avaliação/reflexão sobre as práticas pedagógicas
e sobre os resultados escolares.

. Sensibilizar os encarregados de educação para a necessidade
/ vantagem de um maior grau de escolaridade dos seus
educandos;
. Envolver e solicitar a cooperação dos encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos;
. Consolidar a articulação entre a escola e a família;
. Incentivar / Convidar a comunidade a participar nas
atividades promovidas pela escola.
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5. METAS GERAIS
Domínio

Ciclo/Prova/Indicador

Classificação alcançada / a alcançar em…
2013/14

2015/16

+4,69%

-13,96%

-8,84%

-11,83%

-11,56

+0,02

-0,32

-0,15

-0,2

-0,21

-13,56%

-38,43%

-23,85%

-17,37%

-19,55

-0,27

-0,81

-0,53

-0,42

-0,52

-14,27%

-10,63%

-10,68%

-7,16%

-8,73

-1,02

-0,67

-0,57

-0,40

-0,54

-22,95%

-33,1%

-19,72%

-22,58%

-25,20

-2,47

-3,27

-1,93

-2,35

-2,66

A – Taxa de insucesso escolar

33,83%

23,23%

21,34%

17,70%

16,86

B – Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas

31,02%

39,32%

35,80%

38,40%

39,06

A – Taxa de insucesso escolar
B – Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas
Taxa de interrupção precoce do percurso escolar

25%
51,89%
1,69%

12,35%
65,87%
3,74%

16,92%
59,75%
1,33%

16,49%
63,52%
2,19%

15,65
64,19
2,1

8,52%

2,35%

4,74%

4,73%

4,54

0,15
0,6 pt

0,14

Prova 5 Port
3º ciclo

1- Sucesso
escolar na
avaliação
externa

A – Distância da taxa de sucesso para o valor nacional
B – Distância da classificação média para o valor nacional

Prova 6 Mat

A – Distância da taxa de sucesso para o valor nacional
B – Distância da classificação média para o valor nacional

Sec

Prova 7 Port

A – Distância da taxa de sucesso para o valor nacional
B – Distância da classificação média para o valor nacional

Prova 8 Mat

A – Distância da taxa de sucesso para o valor nacional

4 - Indisciplina

Sec

3- Interrupção
precoce do
percurso
escolar (Risco
de abandono)

3º ciclo

Se
c

2- Sucesso
escolar na
avaliação
interna

3º ciclo

B – Distância da classificação média para o valor nacional

Número de medidas disciplinares por aluno
Classificação Final
Valor esperado

2016/17

2017/18

2014/15

0,20
0,12
0,17
0,38 pt
0,71 pt
0.66 pt
Situação alcançada / a alcançar
Abaixo do
valor
esperado

Acima do
valor
esperado

Abaixo do
valor
esperado

(Metas a atingir)

Abaixo do
valor
esperado

Considera-se que a UO alcançou com sucesso as metas gerais se, alternativamente, no fim da vigência do PPM, tiver:
- alcançado ou superado a classificação final a que se propôs;
- se atingir o valor esperado e classificação 1 no domínio 3;
- se ficar acima do valor esperado.
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DOMÍNIO 1 – SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO EXTERNA

Prova 5 – Português – 9º ano

Diferença entre o valor
alcançado na ESSPC e a nível
nacional

ESSPC

Nacional

Diferença entre o valor
alcançado na ESSPC e a nível
nacional

Classificação média

Nacional

Taxa de sucesso

ESSPC

Nº total de níveis

2011/12

0

3

25

40

1

40,58%

65,41%

-24,83%

2,43

2,83

-0,40

2012/13

0

5

23

65

3

29,17%

50,10%

-20,93%

2,31

2,61

-0,30

2013/14

0

15

38

18

0

74,65%

69,04%

+5,61%

2,96

2,93

+0,03

2014/15

0

4

25

18

0

61,70%

75,65%

-13,95%

2,70

3,02

-0,32

2015/16

0

2

15

23

0

42,32%

57,00%

-14,68%

2,48

3,30

-0,82

2016/17

0

3

13

10

1

59,26%

58,00%

-15,24%

2,67

3,01

-0,34

Ano
letivo

5

4

Submetas mínimas
Indicadores
Meta

A- Distância da
taxa de sucesso
para o valor
nacional
B- Distância da
classificação
média para o
valor nacional

Versão nº4

3

2

1

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Míni
ma

Valor de
partida

Valor de
chegada

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor
Chegada
Alcançado

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Melho
rar
5pp

-13,80%

-13,96%

-13,84%

--8,84%

-16,83%

-11,83%

-15,24%

-16,56%

-11,56%

Melho
rar
0,10

-0,23

-0,32

-0,25

-0,15

-0,3

-0,2

-0,34

-0,31

-0,21

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017)
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Prova 6 – Matemática – 9º ano

Diferença entre o valor
alcançado na ESSPC e a
nível nacional

ESSPC

Nacional

Diferença entre o valor
alcançado na ESSPC e a
nível nacional

Classificação média

Nacional

Taxa de sucesso

ESSPC

Nº total de níveis

2011/12

0

9

7

42

11

23,19%

55,51%

-32,32%

2,20

2,87

-0,67

2012/13

0

3

6

42

43

9,57%

39,34%

-29,77%

1,67

2,42

-0,75

2013/14

0

14

14

37

6

39,44%

52,51%

-13,07%

2,51

2,76

-0,25

2014/15

0

2

2

27

15

8,70%

47,14%

-38,44%

1,80

2,61

-0,81

2015/16

2

6

12

10

10

43,90%

47,00%

-3,10%

2,50

3,00

-0,50

2016/17

0

1

4

11

11

18,52%

53,98%

-35,46%

1,81

2,79

-0,98

Ano
letivo

5

4

3

Submetas mínimas
Indicadores
Meta
mínima

A- Distância da
taxa de sucesso
para o valor
nacional
B- Distância da
classificação
média para o
valor nacional

Versão nº4

2

2014-2015

1

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Valor de
partida

Valor de
chegada

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
chegada
alcançado

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Melhorar
5pp

-25,66%

-38,43%

-28,85%

-23,85%

-22,37%%

-17,37%

-35,46

-24,55%

-19,55%

Melhorar
0,10

-0,56

-0,81

-0,63

-0,53

-0,52

-0,4

-0,98

-0,62

-0,52

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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Prova 7 – Português – 12º ano

Classificações
positivas

Classificações
negativas

Diferença entre o valor
alcançado na ESSPC e a
nível nacional

ESSPC

Nacional

Diferença entre o valor
alcançado na ESSPC e a
nível nacional

Classificação média

Nacional

Taxa de sucesso

ESSPC

Nº total de

2011/12

21

56

27,27%

51,96%

-24,69%

8,17

10,29

-2,12

2012/13

37

38

49,33%

54,14%

-4,81%

9,23

9,68

-0,45

2013/14

33

19

63,46%

77,02%

-13,56%

10,50

11,53

-1,03

2014/15

26

18

57,78%

69,22%

-11,44%

10,23

10,87

-0,67

2015/16

29

13

69,05%

67,12%

1,93%

10,45

10,68

-0,23

2016/17

24

25

48,98%

70,56%

-21,58%

9,22

10,97

-1,75

Ano letivo

Submetas mínimas
Meta
Indicadores

mínima

A- Distância da
taxa de sucesso
para o valor
nacional
B- Distância da
classificação
média para o
valor nacional

Versão nº4

2014-2015
Valor de
partida

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Valor de
chegada

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
chegada
alcançado

Valor de
partida

Valor de
chegada
prevista

Melhorar
5pp

-14,36%

-10,63%

-15,68%

-10,68%

-12,16%

-7,16%

-21,58%

-13,73%

-8,73%

Melhorar
0,5

-1,21

-0,67

-1,07

-0,57

-0,9

-0,4

-1,75

-1,04

-0,54

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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Prova 8 – Matemática – 12º ano

Classificações
positivas

Classificações
negativas

Diferença entre o
valor alcançado na
ESSPC e a nível
nacional

ESSPC

Nacional

Diferença entre o
valor alcançado na
ESSPC e a nível
nacional

Classificação média

Nacional

Taxa de sucesso

ESSPC

Nº total de

2011/12

13

23

36,11%

50,20%

-14,09%

8,48

10,22

-1,74

2012/13

8

22

26,67%

48,13%

-21,46%

7,23

9,48

-2,25

2013/14

6

24

20,00%

42,95%

-22,95%

6,50

8,96

-2,46

2014/15

11

20

35,48%

69,57%

-34,09%

8,55

11,81

-3,26

2015/16

5

16

23,81%

62,84%

-39,03%

6,44

10,93

-4,49

2016/17

6

21

22,26%

65,51%

-43,29%

6,51

11,24

-4,73

Ano letivo

Submetas mínimas
Indicadores
Meta
mínima

A- Distância da
taxa de sucesso
para o valor
nacional
B- Distância da
classificação
média para o
valor nacional

Versão nº4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Valor de
partida

Valor de
chegada

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Melhorar
5pp

-21,92%

-33,10%

-24,72%

-19,72%

-27,58%

-22,58%

Melhorar
0,5

-2,16

-3,27

-2,43

-1,93

-2,85

-2,35

2017-2018

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
chegada
alcançado

Valor de
chegada
previsto

-43,29%

-30,20%

-25,20%

-4,73

-3,16

-2,66

Valor de
partida

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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DOMÍNIO 2 – SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Nº total de alunos Nº total de
Ano
inscritos no EB alunos retidos
letivo

Taxa
de
insucesso escolar
(inclui PCA e
exclui CEF e Voc)

Nº
total
de
alunos avaliados
no final do 3º
período
(inclui
PCA, CEF e
Voc)

Nº de alunos com
classificação
positiva a todas as
disciplinas (inclui
PCA, CEF e Voc)

Percentagem
de
alunos
com
classificação
positiva a todas as
disciplinas
(inclui
PCA, CEF e Voc)

regular (inclui os
PCA e exclui os
CEF e os Voc)

(excluir
as
retenções por
faltas)

2011/12

317

67

21,14%

369

111

30,08%

2012/13

265

72

27,17%

310

83

26,77%

2013/14

187

32

17,11%

245

76

31,02%

2014/15

151

10

6,62%

206

81

39,32%

2015/16

74

1

1,35%

96

43

44,79%

2016/17

50

2

4%

70

33

47,14%

Submetas mínimas
Meta
Indicadores

mínima

A-Taxa de
insucesso
escolar
B- Percentagem
de alunos com
classificação
positiva a todas
as disciplinas

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Valor de
chegada

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
chegada
alcançado

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Melhorar
5pp

27,38%

22,38%

26,34%

21,34%

22,7%

17,7%

4%

21,86%

18,86%

Melhorar
4pp

29,29%

39,32%

31,80%

35,80%

34,40%

38,4%

47,14%

35,06

39,06

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
Nº total de
Taxa de
Nº total de
Ano letivo Nº total de
alunos
inscritos
(para
aprovação a
todas as
disciplinas)

2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

Meta
mínima

Versão nº4

alunos
retidos
(excluir
retidos por
faltas)

258
206
194
167
151
169

Submetas mínimas
Indicadores

A-Taxa de
insucesso
escolar
BPercentagem
de alunos com
classificação
positiva a
todas as
disciplinas

2017/2018

Valor de
partida

61
55
40
24
22
20
2014-2015
Valor
de
partida

Melhorar
5pp

Melhorar
4pp

insucesso
escolar

Nº de alunos com
classificação positiva
a todas as disciplinas

alunos
avaliados no
final do 3º
período
(para aprovação a
todas as
disciplinas)

23,64%
26,70%
20,62%
17,37%
14,57%
11,83%

(considerar apenas os
alunos inscritos para
aprovação a todas as
disciplinas)

244
198
185
141
134
147

2015-2016

Percentagem de
alunos com
classificação
positiva a todas as
disciplinas

136
98
96
110
100
107
2016-2017

55,74%
49,49%
51,89%
78,01%
74,63%
72,79%
2017/2018

Valor de
chegada

Valor
de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor
de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
chegada
alcançado

25,11%

12,35%

21,92%

16,92%

21,49%

16,49%

11,83%

20,65

15,65

52,37%

65,87%

55,75%

59,75%

59,52%

63,52%

72,79%

60,19

64,19

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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DOMÍNIO 3 – INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Retidos /
Ano letivo Inscritos

2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

(inclui PCA,
CEF e VOC)

Excluídos por
excesso de
faltas

378
313
268
214
106
72

8
3
49
35
18
7

Anulações de
matrícula

Abandonaram
no decurso
do ano

Interromperam
precocemente
o percurso
escolar

Taxa de interrupção precoce
do percurso escolar

1
0
1
1
1
0

0
11
10
4
2
1

9
14
60
40
21
8

2,38%
4,47%
22,39%
18,69%
19,81%
11,11%

Submetas mínimas
2014-2015
Indicadores
A-Taxa de
interrupção
precoce do
percurso escolar

Meta
mínima

Melhorar
25%

2015-2016

Valor de
partida

Valor de
chegada

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

1,67%

3,74%

2,19%

1,64%

ENSINO SECUNDÁRIO (incluindo cursos profissionais)
Retidos /
Anulações de
Ano letivo Inscritos
Excluídos
por
matrícula
(excluir
excesso de
transferidos faltas
e EFA)
2011/12
390
17
27
2012/13
353
6
5
2013/14
304
16
14
2014/15
267
5
8
2015/16
287
8
10
2016/17
326
10
6

2016-2017

2017/2018

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
chegada
alcançado

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

2,92%

2,19%

11,11%

2,8%

2,1%

Abandonaram
no decurso
do ano

Interromperam
precocemente
o percurso
escolar

Taxa de interrupção precoce
do percurso escolar

0
0
1
0
1
2

44
11
31
13
19
18

11,28%
3,12%
10,20%
4,87%
6,62%
5,52%

Submetas mínimas
2014-2015
Indicadores
A-Taxa de
interrupção
precoce do
percurso escolar

Versão nº4

Meta
mínima

Melhorar
25%

Valor
de
partida

7,64%

2015-2016

2016-2017

Valor de
chegada

Valor
de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor
de
partida

Valor de
chegada
previsto

2,35%

6,32%

4,74%

6,31%

4,73%

2017/2018
Valor de
chegada
alcançado

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

5,52%

6,05

4,54

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017)
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DOMÍNIO 4 – INDISCIPLINA
Ano
letivo

Total de
alunos
inscritos

Nº
ocorrê
ncias

Nº
Alunos
envolvido
s
em

Ocorrên
cias

2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015/16
2016/17

643
678
586
481
393
398

66
265
118
100
41
35

45
54
19
18
7
20

Percentag
em
de
alunos
envolvidos

Nº
Ocorrênci
as
por
aluno

em
ocorrências

7%
8%
3,2%
3,7%
1,80%
5,0%

1,47
4,91
6,21
5,56
5,86
1,75

Número
medidas
disciplinares

de
MD=MC+M
DS

corret
ivas

sancion
atórias

41
240
97
44
25
35

9
25
21
13
16
20

Nº
de
Medidas
disciplinares
por aluno

% de MDS

50
265
118
57
41
55

18%
9,4%
17,8%
22,8%
39%
57,1%

0,08
0,39
0,20
0,12
0,1
0,14

Submetas mínimas

Indicadores

2014-2015
Meta
mínima

A-Nº de medidas
disciplinares por
aluno

Versão nº4

Melhorar
15%

2015-2016

Valor de
partida

Valor de
chegada

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

0,22

0,12

0,20

0,17

2016-2017

2017/2018

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

Valor de
chegada
alcançado

Valor de
partida

Valor de
chegada
previsto

0,18

0,15

0,14

0,17

0,14

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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PARTE II
6. AÇÃO ESTRATÉGICA
No presente ano letivo, não existe turma de 7º ano de escolaridade.
Para responder às necessidades diagnosticadas, a UO escolheu as seguintes ações de melhoria,
distribuídas pelos 4 eixos já elencados.

6.1- Ações de Melhoria a implementar

EIXO 1- APOIO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS
Designação da ação: ASSESSORIAS
Responsável pela coordenação e gestão da ação: Subcoordenadora de Matemática
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da
ação: Coordenadora do Departamento de línguas
Descrição da ação: A ação consiste numa forma de assistência e coadjuvação que um professor presta
a outro no exercício de parte da sua carga letiva a desenvolver com cada uma das turmas do 8º ano na
disciplina de Matemática. Nas turmas dos 10, 11º e 12º anos nas disciplinas de Português, Inglês,
História e Matemática, em pelo menos um tempo semanal.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Para que a ação seja implementada, é necessário que o horário dos docentes contemple a possibilidade
de existirem, pelo menos, uma aula em parceria pedagógica, assim como a existência de tempos de
trabalho comuns aos pares pedagógicos.
As aulas em parceria pedagógica, à semelhança das outras aulas, implicam três fases distintas de
trabalho: planificação das aulas, dinamização e gestão das aulas e reflexão sobre estas. Neste caso,
pelo facto do trabalho ter de ser realizado pelo par pedagógico, torna-se mais exigente uma vez que os
dois professores em sala de aula devem atuar em sintonia, de modo a que não provoquem
constrangimentos no desenvolvimento das aulas e contribuam para uma melhoria da qualidade das
aprendizagens dos alunos. Neste sentido, a articulação inerente à planificação e preparação das aulas
conjuntas elaborada pelos docentes a trabalhar em parceria pedagógica nas diferentes turmas, e por ano
de escolaridade, deverá contemplar estratégias, metodologias e atividades adaptadas às características
dos alunos e às suas dificuldades.
Esta ação centra-se em metodologias que promovem um apoio mais individualizado dos alunos, o que
permitirá o esclarecimento de dúvidas mais eficiente, a dinamização mais eficaz e eficiente das
atividades dos alunos aquando da realização das tarefas propostas na aula, uma maior solicitação da
participação dos alunos. Em algumas situações, a metodologia adotada poderá facilitar a diferenciação
simultânea, cabendo, por exemplo, a cada um dos professores o apoio a cada um dos tipos de trabalho
em desenvolvimento, criando melhores oportunidades de aprendizagem aos alunos e fornecendo-lhes
instrumentos de aprendizagem mais adequados.
A dinâmica na sala de aula será, de um modo global, mais energética e fluída, evitando-se a perda de
tempo em aspetos de somenos importância em termos de aprendizagem efetiva: os professores poderão
apoiar-se mutuamente quando são necessárias abordagens diferentes na exploração de alguma ideia,
19

ou quando é necessário o recurso a software ou a material específico.
No caso ainda de existirem problemas de comportamento por parte dos alunos, um dos professores
poderá tentar controlar essa situação, enquanto que o outro prosseguirá com a aula.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
Insucesso escolar; Indisciplina; Deficiente articulação horizontal e vertical; Dificuldade na implementação
de estratégias de diferenciação pedagógica, no sentido de melhorar a qualidade das aprendizagens.
Alguma resistência, por parte de alguns docentes, na implementação de mecanismos de supervisão da
prática letiva em sala de aula, como forma de desenvolvimento profissional e organizacional
Público-alvo:
Alunos do 8º, 10º, 11º e 12º do ensino regular e 10º e 11º ano do ensino profissional
Participantes:
Professores de Matemática a lecionar ao 8º ano e professores de Português, Inglês, História e
Matemática a lecionar aos 10º, 11º e/ou 12º anos.
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica.
Aumentar a qualidade do sucesso.
Reforço do trabalho colaborativo (Departamentos curriculares/ grupos disciplinares).
Observações:

Versão nº4

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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Objetivos
específicos

Indicadores a
monitorizar

Aumentar
o sucesso
escolar

Taxa
sucesso

de

Básico

Secundário

Melhorar a
qualidade
do sucesso

Taxa
de
alunos com
nível 4 e 5

Taxa
de
alunos com
nível 4 e 5

Taxa
alunos
nível 1

Taxa
alunos
nível 1

de
com

Nº de alunos
com
classificações
iguais ou
superiores a
13 valores
Aumentar
o sucesso
escolar no
ensino
profissional

Taxa
sucesso

de
com

Nº de alunos
com
classificações
iguais
ou
superiores a
13 valores

Indicadores a monitorizar
Dados de partida
(julho 2014)
Matemática:
8º ano: 29%
9º ano: 45%
Média
global:
42,3%
Português:
Inglês:
Matemática:
10º ano – 62%
10º ano – 75% 10º ano – 53%
11º ano- 90%
11º ano- 80%
11º ano- 83%
12º ano- 100%
12º ano- %
12º ano- 84%
Média
global: Média global: Média
global:
84%
78 %
73,3%
Matemática:
8º ano: 7%
9º ano: 16%
Média
global:
17,6%
Matemática:
8º ano: 24%
9º ano: 17%
Média
global:
16,6%
Português:
Inglês:
Matemática:
10º ano – 26%
10º ano – 38% 10º ano – 30%
11º ano- 36%
11º ano- 54%
11º ano- 53%
12º ano- 47%
12º ano- %
12º - 35%
Média
global: Média global: Média
global:
36%
46 %
39,3%

Resultados esperados no final
de
2017/18
Critérios de sucesso
Aumentar 2 pp na média global
de ciclo por disciplina

História:
10º ano – 93%
11º ano- 100%
12º ano- 71%
Média global:
88%

Aumentar 2 pp na média global
de ciclo por disciplina

Aumentar 2 pp na média global
de ciclo por disciplina

Diminuir 2 pp na média global
de ciclo por disciplina

História:
10º ano – 93%
11º ano- 100%
12º ano- 71%
Média global:
88%

Aumentar 2 pp na média global

Atingir 90% de módulos
concluídos nas disciplinas:
TAGD1: Inglês e Matemática
TDG1: Matemática
TAS2: Inglês
TDG2: Português
TGPSI2:
Português
e
Matemática

de

Versão nº4

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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Designação da ação: REFORÇO CURRICULAR – Disciplinas terminais e com exame nacional
Responsável pela coordenação e gestão da ação: Coordenador TEIP
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Coordenador TEIP
Descrição da ação: A ação consiste em 2 aulas semanais de reforço curricular, contempladas no horário
dos alunos dos 11º e 12º anos, nas disciplinas terminais e com exame nacional. Estas aulas serão
lecionadas pelos docentes das disciplinas em causa, ao longo de cada ano letivo.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Para que a ação seja implementada, é necessário que as aulas de reforço estejam previstas nos horários
das turmas e dos professores desde o início do ano.
O trabalho a desenvolver com os alunos, além de ser planificado em grupo disciplinar, será adaptado a cada
grupo-turma, de acordo com as dificuldades que forem sendo diagnosticadas ao longo do tempo. Desta
forma, as metodologias e a sequência de conteúdos a trabalhar podem ser determinadas pelo perfil dos
alunos, grupos ou turma, de acordo com as dificuldades reveladas, acompanhando-se e orientando-se
individualmente os alunos na persecução dos seus objetivos.
Como os exames nacionais são referentes aos conteúdos de dois ou três anos de escolaridade, procurar-seá fazer uma revisão dos conteúdos do(s) ano(s) de escolaridade anterior(es). Esta revisão, nalgumas
disciplinas, pode envolver os alunos que poderão ter de preparar apresentações de temas / textos / ensaios
filosóficos / conteúdos já trabalhados no(s) ano(s) anterior(es).
Nas disciplinas que envolvem uma vertente experimental, serão exploradas fichas informativas, textos
científicos e análise e interpretação de situações experimentais. Nas disciplinas em que é necessário
raciocínio lógico e matemático, será valorizado o trabalho com a calculadora gráfica, uma vez que é
necessário desenvolver a capacidade de interpretação gráfica dos alunos, sendo este um domínio em que
estes ainda apresentam muitas dificuldades/lacunas.
Com esta ação, pretende-se proporcionar diferentes formas de trabalho (trabalho de grupo, de pares e
individual), realizando-se diferentes tipos de tarefas, privilegiando a resolução de problemas, o
desenvolvimento do raciocínio matemático, a modelação matemática e a comunicação.
Nas disciplinas em que é essencial a interpretação, a apropriação de conceitos e terminologias de áreas
específicas e a redação textuais, traçar-se-ão as linhas gerais de atuação, definindo-se conteúdos,
selecionando-se atividades e fichas de trabalho de leitura analítica e natureza gramatical. Posteriormente,
estruturar-se-ão textos de composição extensa, segundo a matriz e o histórico dos exames nacionais.
No 3º período, pretende-se que estas aulas sirvam, essencialmente, para resolução de exames nacionais de
anos anteriores, em que os alunos sintam as dificuldades, analisem os critérios de classificação dos exames
e coloquem e vejam resolvidas as suas dúvidas.
Os docentes poderão também utilizar as aulas de reforço para complementar as atividades nas aulas,
diversificando as atividades relativas a cada conteúdo programático.
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Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
Insucesso escolar.
Deficiente articulação horizontal e vertical.
Dificuldade na implementação de estratégias de diferenciação pedagógica, no sentido de melhorar a
qualidade das aprendizagens.
Público-alvo:
Alunos do 11º ano de Biologia e Geologia, Física e Química A, Literatura Portuguesa, Francês, Filosofia,
Geografia e MACS e alunos do 12º ano de Português, Matemática A e História.
Participantes:
Professores a lecionar o 11º ano de Biologia e Geologia, Física e Química A, Literatura Portuguesa,
Francês, Filosofia, Geografia e MACS e o 12º ano de Português, Matemática A e História.
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica.
Aumentar a qualidade do sucesso.
Observações:

Versão nº4

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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Objetivos específicos

Indicadores
monitorizar

a

Aumentar o sucesso
educativo
nas
disciplinas de exame
nacional através da
sistematização e um
ensino
mais
individualizado

Taxa de sucesso nas
disciplinas (avaliação
interna)

Percentagem
de
alunos
reprovados
nas disciplinas após
realização do exame
nacional

Média, por disciplina,
nos exames do 11º e
12º ano, na ESSPC
(em valores)

Versão nº4

Dados de partida
(julho 2014)
11º ano (2013-14):
11º ano (2011-12):
Filosofia-100%,
Geografia – 100%
Física e Química A-95%,
História e Cultura das ArtesBiologia Geologia-94%,
100%
Francês-87%,
Geometria Descritiva A – 100%
Literatura Portuguesa -79%.
MACS -81%
12º ano (2013-14) :
Português-98%,
12º ano (2012-13):
Matemática A-84%,
Desenho A- 100%
História-80%
11º ano (2013-14):
11º ano (2011-12):
Filosofia -0%,
Geografia- 13%
Física e Quí A- 23,1%,
História e Cultura das Artes –
Biologia Geologia- 10%,
0%
Francês-7,7%,
Geometria Descritiva- 0%
Literatura Portug- 0%
MACS – 19%
12º ano (2013-14):
Português -7,7%,
12º ano (2012-13):
Matemática A -43,3%,
Desenho A – 0%
História A-28,6%
11º ano (2013-14):
11º ano (2011-12):
Filosofia-8,7;
Geografia – 9,0
Física e Química A-6,5;
História e Cultura das Artes –
Biologia e Geologia-9,9;
7,9
Francês-10,1;
Geometria Descritiva – 7,0
Literatura Portug-8,8;
MACS – 8,5
12º ano (2013-14):
Português-10,5;
12º ano (2012-13):
Matemática A-6,5;
Desenho A – 9,8
História A-6,4
Média global de 2013-14: 8,4
Média global dos exames de todas as 13 disciplinas: 8,4

Resultados esperados
no final de 2018
Critérios de sucesso
Manter nas disciplinas
cujos resultados se
situam acima dos 90%;
aumentar em 2pp nos
restantes casos

Manter
as
percentagens inferiores
a 5% numas disciplinas
e diminuir em 2pp nos
restantes casos

Melhorar
a
média
global em 0,5 valores

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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Designação da ação: REFORÇO CURRICULAR – Disciplinas com exame nacional, em ano não terminal
Responsável pela coordenação e gestão da ação: Subcoordenadora de Física e Química
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Coordenadora TEIP
Descrição da ação:
Reforço curricular dado pelo professor da turma, em que trabalha com os alunos os problemas
diagnosticados e as dificuldades identificadas, no sentido de os orientar na preparação para provas escritas,
testes e exame nacional.
Esta ação desenvolve-se em 2 tempos semanais nas disciplinas do ensino secundário, com exame nacional,
mas em anos não terminais (10º/11º ano).
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Para que a ação seja implementada, é necessário que as aulas de reforço estejam previstas nos horários
das turmas e dos professores desde o início do ano.
O trabalho a desenvolver com os alunos, além de ser planificado em grupo disciplinar, será adaptado a cada
grupo-turma, de acordo com as dificuldades que forem sendo diagnosticadas ao longo do tempo.
Desta forma, as metodologias e a sequência de conteúdos a trabalhar podem ser determinadas pelo perfil
dos alunos, grupos ou turma, de acordo com as dificuldades reveladas, acompanhando-se e orientando-se
individualmente os alunos na persecução dos seus objetivos.
Nas disciplinas que envolvem uma vertente experimental, serão exploradas fichas informativas, textos
científicos e análise e interpretação de situações experimentais. Nas disciplinas em que é necessário
raciocínio lógico e matemático, será valorizado o trabalho com a calculadora gráfica, uma vez que é
necessário desenvolver a capacidade de interpretação gráfica dos alunos, sendo este um domínio em que
estes ainda apresentam muitas dificuldades/lacunas. Com esta ação, pretende-se proporcionar diferentes
formas de trabalho (trabalho de grupo, de pares e individual), realizando-se diferentes tipos de tarefas,
privilegiando a resolução de problemas, o desenvolvimento do raciocínio matemático, a modelação
matemática e a comunicação. Nas disciplinas em que é essencial a interpretação, a apropriação de
conceitos e terminologias de áreas específicas e a redação textuais, traçar-se-ão as linhas gerais de
atuação, definindo-se conteúdos, selecionando-se atividades e fichas de trabalho de leitura analítica e
natureza gramatical. Posteriormente, estruturar-se-ão textos de composição extensa, segundo a matriz e o
histórico dos exames nacionais. Os docentes poderão também utilizar as aulas de reforço para
complementar as atividades nas aulas, diversificando as atividades relativas a cada conteúdo programático.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta: Insucesso escolar; Deficiente articulação
horizontal e vertical; Dificuldade na implementação de estratégias de diferenciação pedagógica, no sentido
de melhorar a qualidade das aprendizagens.
Público-alvo: Alunos do 10º ano de Física e Química A
Participantes: Professores a lecionar ao 10º ano de Física e Química A
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica; Aumentar a qualidade do sucesso.
Observações:
Versão nº4

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017)
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Objetivos

Indicadores

Dados de partida

Resultados

específicos

a monitorizar

(julho 2014)

esperados no final de
2018

Critérios

de

sucesso

Aumentar

o

sucesso
educativo

dos

Taxa

de

10º ano (2013-14):

10º ano (2010-11):

Manter

sucesso nas

Física e Quím A-63%

MACS – 96%

disciplinas

disciplinas

Biologia e Geol -70%

Geografia – 79%

resultados se situam

Matemática-53%

Geometria Descritiva A – 46%

acima

Português – 68%

História da Cultura e das Artes –

aumentar em 2pp nas

História-96%

83%

disciplinas

11º ano (2013-14):

Desenho A – 100%

resultados se situam

Matemática - 83%

11º ano (2011-12):

entre 75% e 89% e

Português – 93%

Desenho A – 100%

aumentar

alunos

História - 100%

Melhorar
qualidade

a
do

sucesso

Taxa

de

nas
cujos

dos

90%;

cujos

5pp

nos

restantes casos

10º ano (2013-14):

10º ano (2010-11):

Manter

classificações

Física e Quím A – 23%

MACS – 54%

disciplinas

cujos

iguais

Biologia e Geol – 30%

Geografia – 13%

resultados

se

Matemática A – 30%

Geometria Descritiva A – 31%

Português – 28%

História da Cultura e das Artes –

História A-50%

58%

11º ano (2013-14):

Desenho A – 92%

Matemática A – 53%

11º ano (2011-12):

Português – 45%

Desenho A – 100%

superiores
13 valores

ou
a

nas

situam acima dos
50%

e

aumentar

2pp nos restantes
casos

História A-20%

Versão nº4

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017)
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Designação da ação: UM OUTRO OLHAR NA SALA DE AULA: da colaboração à intervisão
Responsáveis pela coordenação e gestão da ação: Subcoordenadora de Francês
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Diretora
Descrição da ação: A ação consiste na identificação dos problemas/dificuldades dos alunos, planificação das
aulas em conjunto, professor da turma e professor assessor e reflexão e partilha de
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Para que esta ação possa ser desenvolvida, é necessário que haja a possibilidade de conciliação de horários
e a existência de tempos disponíveis nos horários dos professores para este efeito.
Trata-se de uma ação que implica a partilha de práticas letivas e que tem como objetivo final a melhoria das
mesmas.
No final de cada aula partilhada, pretende-se que haja uma reflexão conjunta e que, dessa reflexão, se for
caso disso, surjam os aspetos a melhorar.
Os professores implicados deverão realizar as seguintes etapas: a planificação da aula, para conhecimento
dos objetivos e das estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação, eventual, previstos para a aula; a
reflexão sobre a aula; a discussão e reflexão crítica sobre os acontecimentos observados e identificação de
aspetos positivos e aspetos a melhorar; a avaliação global do processo, tendo em vista o estabelecimento de
ações e metas de desenvolvimento/aprendizagem.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
Dificuldade na implementação de estratégias de diferenciação pedagógica, no sentido de melhorar a
qualidade das aprendizagens;
Alguma resistência, por parte de alguns docentes, na implementação de mecanismos de supervisão da
prática letiva em sala de aula, como forma de desenvolvimento profissional e organizacional.
Público-alvo: Turmas com assessorias
Participantes: Professores das turmas e respetivos professores assessores
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica;
Melhorar o desempenho da escola, no desenvolvimento dos seus projetos educativo e curricular, criando as
condições necessárias à melhoria das prestações da ESSPC que permitam a melhoria dos resultados
escolares;
Observações:

Objetivos específicos

Indicadores

a

monitorizar
Implementar mecanismos que
possam

contribuir

para

a

implementação da supervisão
da prática letiva
Versão nº4

Dados de partida

Resultados esperados no final

(julho 2014)

de 2018 / Critérios de sucesso

Taxa de participação
dos docentes que
lecionam em assessoria

Não observável

Participação de 90% dos docentes
que lecionam em assessoria

Esta folha foi substituída / alterada em (06-12-2017)
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EIXO 2- PREVENÇÃO DO ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA
Designação da ação: FORMAÇÃO CÍVICA
Responsável pela coordenação e gestão da ação: Coordenadora dos Diretores de Turma do Ensino
Básico
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Coordenadora dos Diretores de Turma do Ensino Básico
Descrição da ação:
Esta ação visa o acompanhamento de alunos do 3º ciclo do ensino regular por parte do Diretor de Turma.
Este docente será o responsável pelo acompanhamento da vida escolar dos alunos podendo desenvolver
um apoio mais personalizado aos alunos que revelam mais dificuldades tanto a nível de resultados
escolares como de assiduidade, indisciplina e absentismo / abandono. A ação desenvolve-se num tempo
letivo semanal.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Para que a ação seja implementada, é necessário que o horário dos docentes e dos alunos contemple um
tempo semanal para o seu desenvolvimento.
As estratégias, metodologias e atividades a desenvolver poderão variar ao longo do ano letivo e ao longo
dos anos de vigência deste plano, devendo ser adaptadas ao grupo-turma.
Esta ação centra-se em metodologias que promovem a reflexão sobre os problemas da turma e sobre o
aproveitamento, assiduidade e pontualidade dos alunos, através do "relato" semanal das vivências dos
alunos/turma, de jogos, leitura e análise de textos, trabalho de pares ou de grupo, o que permitirá a
melhoria/correção dos comportamentos dos alunos e a melhoria dos resultados escolares.
A reflexão sobre as regras de convivência e respeito mútuo na comunidade educativa, através da análise
dos documentos “Regulamento Interno” (com particular destaque para os "Direitos e Deveres dos Alunos") e
“Código de Conduta” permitirá a resolução de conflitos interpessoais, a promoção do diálogo entre pares e a
adoção de comportamentos e atitudes corretas e saudáveis por parte dos alunos.
A participação em atividades promovidas pela Escola e o desenvolvimento de projetos de turma permitirão a
formação de cidadãos autónomos, participativos e civicamente responsáveis.
Nesta ação, desenvolver-se-á, também, o projeto PRESSE (Programa Regional de Educação Sexual em
Saúde Escolar), com a colaboração da equipa PRESSE.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
Indisciplina
Absentismo, abandono escolar
Público-alvo:
Alunos dos 8º e 9º anos do ensino básico regular
Participantes:
Diretores de turma dos 8º e 9º anos do ensino básico regular; outros elementos da comunidade educativa
que promovam atividades no âmbito da formação cívica e da cidadania (PES, GAAF, equipa PRESSE)
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica
Diminuir as ocorrências disciplinares em 2%;. Reforço do papel do conselho de turma no acompanhamento
dos alunos ao longo do percurso escolar ou formativo.
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Observações:

Objetivos específicos

Indicadores

Dados de partida

Resultados esperados no final de

monitorizar

(julho 2014)

2018/ Critérios de sucesso

Promover atitudes de

Nº

7º ano – 13

Reduzir em 2 a média global

autoestima, respeito

disciplinares

de

a

ocorrências

8º ano – 32
9º ano – 0

mútuo e regras de
convivência

que

conduzam

à

formação

de

Média global: 15

cidadãos autónomos,
participativos

e

civicamente
responsáveis
Diminuir
absentismo

e

abandono escolar

o

Taxa de alunos que

7º ano – 4 – 8,5%

o

ficaram

retidos

8º ano – 6 - 14,2%

excesso

de

por
faltas

Reduzir 5pp (no total de ciclo)

9º ano – 23 – 20,7%

injustificadas
Total de ciclo: 21,5%

Versão nº 2

Esta folha foi substituída / alterada em (31-07-2015):
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Designação da ação: EM MOVIMENTO, EU + ATIVO
Responsável pela coordenação e gestão da acção: Subcoordenador de Educação Física
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Coordenadora do Departamento de Expressões
Descrição da ação:
EM MOVIMENTO, proporciona a todos os alunos a prática da atividade física e desportiva, orientada e
acompanhada por professores de educação física, em horário extracurricular (cerca de 2 horas semanais
por modalidade, dependendo da disponibilidade do pavilhão gimnodesportivo e do ginásio, bem como de
outros locais disponibilizados pela autarquia, como as piscinas municipais), criando condições para os
alunos desenvolverem e melhorarem a sua psicomotricidade. Este espaço permite uma pedagogia individual
e especifica dirigida aos objetivos das modalidades/áreas desportivas abordadas e pode contribuir para o
desenvolvimento do gosto dos alunos na frequência das atividades escolares.
EU + ATIVO tem como finalidade, desenvolver a atividade física e combater o sedentarismo através de
atividades extracurriculares promotoras da atividade física e direcionadas a toda a comunidade escolar. É
pretendido promover a saúde, envolvendo alunos, docentes e não docentes com excesso de peso, com
baixa atividade física, nutrição inadequada.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Para que esta ação cumpra os objetivos, é necessária a disponibilização dos espaços específicos (pavilhão
gimnodesportivo/ ginásio, piscinas, auditório) e de docentes com horário disponível para o seu
desenvolvimento.
EM MOVIMENTO: Como estratégias, as modalidades e as atividades desportivas oferecidas pela escola
irão ao encontro dos interesses e motivações dos alunos.
Aos treinos semanais juntam-se também as participações em competições junto de outras instituições,
aliando a prática desportiva à melhoria do relacionamento interpessoal e à competição salutar.
EU + ATIVO: Foram atribuídos dois tempos semanais para a sua aplicabilidade, em que cada aluno e
docente/não docentes terá, na prática, mais uma hora semanal de atividade física. Serão também realizadas
ações de sensibilização que sejam úteis e pertinentes para o público-alvo envolvido.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
Comunidade educativa com baixos índices de participação em atividades desportivas e culturais
Indisciplina
Absentismo, abandono escolar
Público-alvo:
EM MOVIMENTO: Todos os alunos da escola e alunos das escolas limítrofes.
EU + ATIVO: Comunidade escolar
Participantes:
Professores com equipas de Desporto Escolar e docentes de Educação Física.
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica
Diminuir as ocorrências disciplinares em 2%;
Reduzir de 6,18% para 3% o abandono escolar.
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Observações:
EM MOVIMENTO: Recursos do Desporto Escolar
EU + ATIVO: Recursos TEIP
Objetivos específicos

Indicadores

a

monitorizar
Melhorar

o

Número

de

relacionamento

ocorrências

interpessoal,

disciplinares

apoiando o aluno na

alunos participantes

nele

atitudes

positivas em relação
à

escola,

professores

aos
e

aos

Número

de

Resultados esperados no final de

(julho 2014)

2018/ Critérios de sucesso

14

Diminuir para um máximo de 10

3

Diminuir para um máximo de 2

79%

Aumentar 5pp

dos

integração na escola,
procurando despertar

Dados de partida

alunos

envolvidos

em

ocorrências
disciplinares

pares
Desenvolver o gosto
pelas

atividades

desportivas ao nível
do Desporto Escolar,
contribuindo para a
motivação dos alunos

Taxa de presenças
dos

alunos

nas

diferentes
modalidades

na frequência escolar
Combater

o

sedentarismo

e

obesidade

Nº de participantes
Nº

de

ações

sensibilização

Versão nº 3

20
de

Não observável
2

Esta folha foi substituída / alterada em (30-10-2017):
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Designação da ação: OFICINA DA IMAGEM
Responsável pela coordenação e gestão da ação: Subcoordenadora de Artes Visuais
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Coordenadora do Departamento de Expressões
Descrição da ação: A ação consiste num conjunto de atividades a desenvolver ao longo do ano letivo, quer
durante o tempo letivo das aulas de Educação Visual ou das aulas das disciplinas do âmbito das artes, quer
durante tempo extracurricular, de acordo com o horário e a disponibilidade dos alunos interessados, dando
resposta gráfica e plástica às solicitações da comunidade educativa. Através da realização de ações e de
experiências sistemáticas – workshops, oficinas, participação em projetos e em concursos – pretende-se
desenvolver nos alunos a curiosidade, a imaginação, a criatividade e o prazer pela investigação, ao mesmo
tempo que se proporciona a aquisição de um conjunto de conhecimentos e de processos cooperativo.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver: A ação pretende promover a aprendizagem
baseada em projetos e, através da arte, estimular a criatividade e a capacidade de avaliação crítica face a
um processamento ativo, que mantém os alunos interessados e fomenta a sua iniciativa e vontade de
participar. Em vez de serem estimulados por aulas tradicionais, os alunos procuram as respostas às
questões colocadas, muitas vezes multidisciplinares, e devem apresentar um produto final como resultado
das suas pesquisas. Nesse meio tempo, enquanto planeiam, organizam e executam os projetos, os alunos
deparam-se, na prática, com situações em que têm de desenvolver trabalho colaborativo, em grupo e em
pares, aprendendo a lidar com opiniões diferentes, a comunicar com os outros e a defender o seu ponto de
vista.
A realização das diferentes atividades e projetos pode proporcionar um clima motivador e propício à
aprendizagem e, o facto de adequar, com prazer e interesse, a teoria à prática, pode conduzir ao sucesso
dos alunos e à sua motivação para o estudo. Além da articulação inerente à planificação conjunta elaborada
pelos docentes a lecionar os mesmos anos de escolaridade, as estratégias, metodologias e atividades a
desenvolver são adaptadas ao longo dos anos de vigência deste plano, de acordo com as características
dos alunos e de acordo com os trabalhos propostos pelos parceiros educativos. Esta ação centra-se em
metodologias como a pedagogia por projetos que promovem um apoio mais individualizado aos alunos, o
que permite a resolução de dúvidas, uma maior solicitação da participação dos discentes, o
desenvolvimento de competências de expressão, através da realização de trabalhos no contexto da Técnica,
da Representação, do Discurso e do Projeto.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
. Comunidade educativa com baixos índices de participação em atividades desportivas e culturais
. Indisciplina
. Absentismo, abandono escolar
Público-alvo: Todos os alunos que frequentarem disciplinas do âmbito das artes / Ed. Visual
Participantes: Professores do grupo de artes, do grupo de educação tecnológica
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
. Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica
. Diminuir as ocorrências disciplinares em 2%;
. Reduzir de 6,18% para 3% o abandono escolar.

32

Observações:
Esta ação não dispõe de recursos TEIP

Objetivos específicos

Diminuir

a

taxa

de

absentismo / abandono

Indicadores

a

Dados de partida

Resultados esperados no final de

monitorizar

(julho 2014)

2018/ Critérios de sucesso

Taxa de absentismo e /

Não observável

Valor máximo: 15%

Não observável

Valor máximo: 40

Não observável

Valor mínimo: 40

ou abandono escolar

dos alunos participantes
Reduzir a percentagem

Número

de

participações

participações

de

disciplinares dos alunos

disciplinares dos alunos

participantes

participantes

Apresentar um razoável

Número

nível

participantes

de

participação

de

nas atividades
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Designação da ação: AÇÃO TUTORIAL
Responsável pela coordenação e gestão da ação: Técnica de Aconselhamento Psicossocial
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Representante do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Descrição da ação: A Ação Tutorial é desenvolvida por um conjunto de professores tutores que, num tempo
semanal, acompanha e orienta os alunos que evidenciam problemas ao nível da integração escolar,
adequação de comportamentos e de sucesso escolar.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver: Os critérios de sinalização e inserção dos alunos
na Ação Tutorial são: absentismo/risco de abandono escolar; incumprimento de regras/ problemas
comportamentais; baixo rendimento escolar / dificuldades de aprendizagem/ número de retenções;
problemas de integração escolar; dificuldades de relacionamento com os diferentes membros da
comunidade escolar; ambiente familiar desestruturado.
Os professores tutores acompanham estes alunos ao longo do ano letivo e, se necessário, ao longo de mais
do que um ano letivo. Este trabalho é desenvolvido num clima de acolhimento, confiança e empatia, onde é
desenvolvido um conjunto de competências, de acordo com o previsto no plano de ação tutorial delineado
para o aluno. O sucesso do apoio tutorial depende da intervenção e envolvência de diferentes atores,
nomeadamente da escola, família, comunidade e instituições que intervêm no processo educativo.
A Ação Tutorial faz-se de forma individualizada ou em pequenos grupos, semanalmente. É uma ação mista,
ou seja, consiste em orientar o aluno ao nível do seu desenvolvimento cognitivo e/ou comportamental.
Os professores tutores assumem uma atitude próxima de investigação-ação que proporciona um
conhecimento aprofundado dos alunos e respetivas famílias.
O grupo de professores tutores reúne periodicamente e faz o balanço desta ação, discussão e análise de
casos.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
. Indisciplina
. Absentismo, abandono escolar
. Insucesso
Público-alvo: Alunos sinalizados pelos Conselhos de Turma do 3º ciclo.
Participantes: Professores Tutores, Técnica de Aconselhamento Psicossocial
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
. Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica;
. Reforço do papel do conselho de turma no acompanhamento dos alunos ao longo do percurso escolar ou
formativo;
. Desenvolvimento de ações que promovam a responsabilização e cooperação dos encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos;
. Reduzir de 6,18% para 3% o abandono escolar;
. Diminuir as ocorrências disciplinares em 2%;
. Aumentar a taxa de sucesso do Ensino Básico de 77,56% para 80%.
Observações:
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Designação da ação: RUMO CERTO!
Responsáveis

pela

coordenação

e

gestão

da

ação:

Técnica

de

Aconselhamento

Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Representante do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Descrição da ação: apoio e acompanhamento aos alunos e às famílias com dificuldades na
prevenção/resolução de problemas a nível psicossocial.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Apoio Psicossocial - Realização de atendimentos a alunos dando apoio e acompanhamento psicossocial.
Para cada turma dos 7ºs, 8ºs, 9º anos e VOC´s realiza-se uma reunião - Reuniões de Análise Social de
Alunos em Risco - uma vez por período, com o intuito de sinalizar situações problemáticas que justifiquem
uma intervenção técnica.
Apoio e avaliação psicológica - apoio e acompanhamento dos alunos com dificuldade de ordem afetiva e/ou
comportamental, situações que estão a comprometer e/ou impedir o seu desenvolvimento pessoal e/ou
académico através de sessões de avaliação e/ou apoio psicológico individualizado.
A Orientação Escolar e Vocacional é um processo que pretende auxiliar o aluno nas tomadas de decisão
relativas ao seu percurso académico, para que possa decidir de forma ponderada o seu futuro.
GAID - Espaço aberto ao acompanhamento dos alunos convidados a sair do contexto sala de aula na
sequência de comportamentos desajustados, de indisciplina ou de conflito.
Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais - Implementação de um programa, através de
técnicas de dinâmica de grupo, que procura desenvolver, junto dos alunos, competências para tomada de
decisão, de resolução de problemas, de comunicação e as competências de gestão emocional e
comportamentos responsáveis em contextos pessoais, escolares e sociais.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta: Indisciplina; absentismo, abandono escolar;
insucesso.
Público-alvo: Todos os alunos da escola
Participantes: Educadora Social, Psicóloga, Técnica de Aconselhamento Psicossocial, Diretores de Turma
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
. Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e estratégias de
diferenciação pedagógica e metodológica;
. Reforço do papel do conselho de turma no acompanhamento dos alunos ao longo do percurso escolar ou
formativo;
. Desenvolvimento de ações que promovam a responsabilização e cooperação dos encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos;
. Reduzir de 6,18% para 3% o abandono escolar.
Observações:
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Objetivos específicos

Dados

Indicadores a monitorizar

partida

de

Resultados esperados no final
de 2018/ Critérios de sucesso

(julho 2014)
Prevenir situações de

Taxa de abandono/absentismo

risco

e

fatores

reforçar

os

escolar

dos

sociais

de

acompanhados

alunos

25,7%

Reduzir 5 pp

proteção
Dar 100% de resposta às
Número de alunos apoiados ao
nível psicossocial.

137

sinalizações

e

pedidos

de

intervenção
Promover

condições

Dar 100% de resposta às

Número de alunos avaliados e

psico-socio-emocionais

acompanhados

que contribuam para a

psicologicamente.

intervenção

consolidação

do

Número de alunos envolvidos

Continuar a envolver 100%

sucesso

do

em

escolar

67

programa

de

214

desenvolvimento vocacional.

aluno

sinalizações

e

pedidos

de

dos alunos de 9º e 12º anos,
VOC´S e Profissionais (3ºano).

Número de turmas alvo de
intervenção

ao

nível

desenvolvimento
competências

do
de

pessoais

e

ocorrências

de

4

Manter

sociais.

Prevenir a reincidência
de

ocorrências

natureza disciplinar.

Versão nº3

de

Número

de

natureza disciplinar

118

Reduzir para um máximo de
110
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EIXO 3- GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
Designação da ação: MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Responsável pela coordenação e gestão da ação: Coordenadora da equipa de Autoavaliação
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Coordenadora dos Cursos Profissionalizantes
Descrição da ação: Grupo de docentes que procede ao planeamento de todo o processo de autoavaliação
de escola, recolhendo e tratando toda a informação necessária a uma reconstrução crítica da realidade
escolar. A apresentação dos resultados da autoavaliação pretende promover a reflexão sobre os resultados
alcançados, o que permite a definição de planos de melhoria coerentes e concertados.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver: A Autoavaliação, como ferramenta de gestão, irá
diagnosticar os pontos fortes e os pontos fracos do funcionamento da Escola, partindo da observação de
documentos e de fatores que conduzem à avaliação da qualidade dos serviços prestados.
Será desenvolvida continuamente, promovendo uma reflexão interna sobre o grau de concretização do
Projeto Educativo, o nível de execução das atividades, o sucesso escolar e a prática de uma cultura de
colaboração entre os membros da comunidade educativa. Serão construídos e reformulados instrumentos
de recolha de informação, elaborados relatórios e, através da monitorização das várias ações e de uma
atitude reflexiva, será gerada uma dinâmica que levará à promoção de uma melhoria da qualidade do
ensino/aprendizagem e das relações entre a Escola e os seus pares.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
. Dificuldade na dinamização de autoavaliação coerente e sustentada, que produza planos de melhoria
eficazes, com impacto nas práticas educativas e nos resultados.
Público-alvo: Comunidade escolar
Participantes: Equipa de Autoavaliação, Equipa TEIP, Grupo de Focagem, Diretores de Turma, Conselho
Pedagógico, Responsáveis pela coordenação e gestão das várias ações.
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
. Estabelecer os instrumentos e regular as respetivas formas de funcionamento necessários ao cumprimento
dos objetivos operacionais (…) formulados.
. Desenvolver planos de melhoria integrada, reforçando a intervenção ativa e articulada das diferentes
estruturas pedagógicas da escola.
Observações:
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Objetivos específicos

Indicadores

Dados de partida

Resultados esperados no final de

monitorizar

(julho 2014)

2018/ Critérios de sucesso

Conhecer/compreender

Informações

Reflexão

as

recolhidas

dinâmicas

desenvolvidas

na

a

através

dos

vários

por

realizada

todos

docentes

sobre

escola, no intuito de

instrumentos

proporcionar

utilizados

e

referentes

às

diferenciação

de

estratégias

as

soluções

mais

resultados

dinâmicas desenvolvidas na escola

os

obtidos,

permita

a
de

adequadas e criativas

diversas

à

investigação

desenvolver

Informações

Em 2013-14, foram

Continuar a partilhar os resultados

nos

divulgados

das

de

resultados

divulgação

dos

alcançados

resultados

obtidos,

trimestre, bem como

pela

foram divulgados os

resolução

dos

áreas

que

os

Aprofundar o conhecimento das

a

problemas emergentes
Informar

toda

a

comunidade educativa

constantes

sobre

documentos

os

resultados

alcançados.

elaborados

os

diversas

ações

com

a

comunidade educativa.
por

equipa e destinados

resultados

dos

a toda a comunidade

questionários

e

inquéritos realizados,
referentes
diversas

às
áreas

de

investigação
Incentivar

a

Reflexão

comunidade educativa

por

numa

docentes

busca

realizada

todos
sobre

sistemática e rigorosa

resultados

da melhoria e eficácia

que

da escola.

diferenciação
estratégias
desenvolver

2013-14,

a

Continuar

a

incentivar

equipa promoveu a

comunidade educativa a realizar

os

reflexão

uma reflexão circunstanciada dos

docentes

dos
sobre

os

problemas,

numa

busca

a

problemas existentes

sistemática e rigorosa da melhoria

de

nas suas turmas, o

e eficácia da escola

a

que os conduziu à
definição

de

estratégias
adequadas

mais
à

sua

superação e a metas
/ objetivos a atingir
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EIXO 4- RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA – COMUNIDADE E PARCERIAS
Designação da ação: MAIS PARA TODOS
Responsável pela coordenação e gestão da ação: Coordenador do “Projeto Educar para a Saúde”
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Coordenador das Atividades
Descrição da ação: Esta ação pretende fomentar hábitos saudáveis, através de sessões de
sensibilização/divulgação e prevenção dos comportamentos de risco. Pretende também promover a
educação para a cidadania.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver: As atividades são dinamizadas pelos elementos
que constituem a equipa PES, em articulação com os parceiros e alunos do curso profissional de técnico
auxiliar de saúde.
A equipa PES, após fazer o diagnóstico das áreas mais problemáticas no âmbito da saúde, indisciplina ou
outras, existentes na comunidade educativa, apresenta as propostas de atividades a incluir no Plano Anual
de Atividades. Estas atividades são diversificadas (sensibilização, formação, comemorativas, campanhas
solidárias, atividades desportivas,….) e destinam-se a toda a comunidade educativa.
Todas as atividades são, no final, avaliadas pelos participantes.
O sucesso desta ação depende da atribuição de horas da componente não letiva aos elementos da equipa e
da possibilidade de terem alguns tempos em comum para reunir e organizar as atividades.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
. Desvalorização de uma escolaridade bem-sucedida por parte dos encarregados de educação
. Comunidade educativa com baixos índices de participação em atividades desportivas e culturais
. Baixos níveis de escolarização dos encarregados de educação
Público-alvo: Comunidade educativa
Participantes: Elementos do Projeto “Educar para a Saúde”; turmas do curso profissional de técnico auxiliar
de saúde; parceiros regulares: União das Juntas de Freguesia de Fânzeres e S. Pedro da Cova, Centro de
Saúde (saúde escolar); parceiros pontuais: Europacolon, Museu Mineiro, Associação “Vai Avante”,
Associação “Estrelas de Silveirinhos”, Associação de Silveirinhos.
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
. Desenvolvimento de ações que promovam a responsabilização e cooperação dos encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos.
Observações
Objetivos específicos

Indicadores a monitorizar

Divulgar estilos de
vida
saudáveis,
promovendo
a
educação para a
cidadania
e
prevenindo situações
de risco

Taxa

Versão nº 2

/EE

Dados
partida
(julho 2014)
Foram

nas

envolvidos 10%

dos pais / EE nas atividades para

atividades

dos Pais/EE

15%

Nº
de
atividades
dinamizadas pelo PES
que
envolvem
a
participação de pais / EE

4

Aumentar para 5

de

participantes

pais

de

Resultados esperados no final de
2018/ Critérios de sucesso
Aumentar a taxa de participação
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Designação da ação: OFICINA DA IMAGEM – A Escola e a Comunidade
Responsável pela coordenação e gestão da acção: Subcoordenador de Artes
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Coordenadora do Departamento de Expressões
Descrição da ação: A ação consiste num conjunto de atividades, a desenvolver ao longo do ano letivo,
dando resposta gráfica e plástica às solicitações da comunidade educativa e das empresas. Opção
estratégica de elevado potencial, permitindo, de uma forma geral, a complementaridade de serviços, a
mútua colaboração, numa perspetiva de obtenção de resultados comuns e numa efetiva aproximação ao
mercado de trabalho.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver: Em termos metodológicos tanto somos
contactados pelas instituições e empresas como estabelecemos nós os contactos que permitam uma prática
participada e a envolvência efetiva com a comunidade. Estas atividades incluem reuniões prévias e durante
os projetos. Incluem ainda oficinas experimentais para professores e para alunos, debates sobre o processo
de trabalho e, por vezes, uma exposição com todos os trabalhos apresentados e uma publicação final.
As atividades a desenvolver centram-se nas respostas gráficas e plásticas que nos são propostas pelos
parceiros.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:

. Comunidade educativa com baixos índices de participação em atividades desportivas e culturais
Público-alvo: Comunidade Educativa e parceiros
Participantes: Professores do grupo de Artes e de Educação Tecnológica
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
. Valorizar o desenvolvimento de aptidões vocacionais e profissionais, para promover a formação para o
exercício de uma profissão;
. Suscitar a participação ativa das instituições do meio local na vida da escola.
Observações Esta ação não dispõe de recursos TEIP

Objetivos específicos

Incentivar

as

Indicadores

a

Dados de partida

Resultados esperados no final de

monitorizar

(julho 2014)

2017/ Critérios de sucesso

Número de parcerias

Não observável

4a6

Não observável

4a6

parcerias

Fomentar
participação
comunidade
actividades
promovidas
escola

Versão nº 2

a
da
nas

Número de projetos
realizados

pela

em

parceria
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Designação da ação: A ESCOLA SOMOS NÓS!
Responsáveis

pela

coordenação

e

gestão

da

ação:

Técnica

de

Aconselhamento

Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social
Membro do Conselho Pedagógico responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da ação:
Representante do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Descrição da ação: Esta ação pretende envolver toda a comunidade escolar num projeto educativo comum
sobre os problemas e constrangimentos da escola atual e o papel de cada um na procura de soluções.
Pretende, assim, a participação ativa dos pais /EE na vida escolar dos alunos, desenvolvendo relações de
cooperação entre os vários intervenientes da comunidade educativa, criando condições psico-socioemocionais que contribuam para a consolidação do sucesso escolar do aluno.
Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Ações de Sensibilização - Conjunto de ações de sensibilização, que são uma ferramenta importante para se
fomentar uma mudança de atitudes, com vista a comportamentos mais ajustados. Apesar da sensibilização,
por si só, não levar a mudanças permanentes, é um passo importante para a consciencialização da
comunidade escolar relativamente a questões e temas fundamentais ao seu desenvolvimento enquanto
cidadãos.
Animação de Intervalos e Dias Temáticos - Realização de atividades lúdico-pedagógicas e recreativas para
comemorar datas festivas e de comprovada relevância, promotoras da criatividade e do envolvimento dos
alunos, tais como: dança, manualidades, jogos, encontros, palestras, exposições temáticas, animação dos
intervalos e decoração dos espaços escolares, entre outras, em trabalho colaborativo com a Associação de
Estudantes da escola.
Mediação Escolar - Projeto apresentado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar,
que visa combater o absentismo e abandono escolar através de uma atuação concertada entre várias
entidades.
Foi atribuída a figura do mediador educativo na escola, que tem um papel de intermediário privilegiado entre
a escola, a C.P.C.J.G. e outras entidades, permitindo uma ação conjunta e concertada nos objetivos
propostos.
Áreas / Problema(s) a que a ação pretende dar resposta:
. Desvalorização de uma escolaridade bem sucedida por parte dos encarregados de educação;
. Comunidade educativa com baixos índices de participação em atividades desportivas e culturais;
. Baixos níveis de escolarização dos encarregados de educação.
Público-alvo: Comunidade Educativa
Participantes: Técnicas do GAAF, Associação de Estudantes e Entidades convidadas
Objetivos gerais do Projeto Educativo que enquadram a ação:
. Desenvolvimento de ações que promovam a responsabilização e cooperação dos encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos;
. Suscitar a participação ativa das instituições do meio local na vida da escola.

Versão nº3

Esta folha foi substituída / alterada em(16-10-2015):

41

Objetivos específicos

Indicadores a monitorizar

Dados de partida

Resultados

(julho 2014)

esperados no final de
2017 / Critérios de
sucesso

Promover

a

relação

inter-

entre

os

Número

de

ações

de

formação/sensibilização

2 ações

diversos intervenientes

realizadas para/com pais/EE

(família/

Número

escola/

comunidade)
agentes
no

como

participantes

processo

de

atendimentos

realizados a pais/encarregados

Dar resposta a 100%
102

dos

de educação.

pedidos

de

atendimento

de

desenvolvimento

4

socioeducativo,
consciencializando para

Número

a importância da escola

sensibilização,

para a internalização de

palestras,

valores de identidade,

temáticos

pertença

de

ações

de

workshops,

semanas

e

dias

para

ações

de

sensibilização;
4 workshops

Aumentar para 18 o

2 palestras
2 semanas temáticas

nº total de atividades

4 dias temáticos

e

competências

Aumentar para 3

Total: 16

a

cidadania ativa.
Melhorar o ambiente da

Nº

escola

da

pedagógicas desenvolvidas

introdução

de

Percentagem de alunos que

atividades

lúdico-

através

pedagógicas

de

atividades

participam

nas

lúdico-

atividades

feita

articulação

encaminhamentos
Comissão

de

e/ou
com

a

Proteção

de

Prevenir situações de

Crianças e Jovens (CPCJ) e

risco
fatores

atividade mensal

Não observável

Valor mínimo: 20%

promovidas
Número de alunos em que é

e

Realização de uma

Não observável

Nº

de

alunos

sinalizados na CPCJ e
EMAT:
- CPCJ – 25 alunos
-EMAT –7 alunos

Encaminhar

e/ou

articular com outras
instituições situações
de alunos sinalizados
sempre

que

se

reforçar

os

Tribunal de Menores (EMAT)

sociais

de

Número de alunos em que é

Nº

de

alunos

feita

sinalizados

nas

articular com outras

encaminhamentos com outras

Equipas de RSI – 23;

instituições situações

instituições: Rendimento Social

Serviços de Saúde –

de alunos sinalizados

de Inserção (RSI), Segurança

3; Centro Educativo –

sempre

Social e Serviços de Saúde.

1

justifique.

proteção

Versão nº3

articulação

e/ou

justifique.
Encaminhar

e/ou

que

se
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6.2- Cronograma das Ações
Ano letivo:

2014/15

2015/16

2016/17

Ação
Mês:
Desdobramento de turmas
Monitorização e Avaliação:
Assessorias
Monitorização e Avaliação:
Apoio por grupos homogéneos
Monitorização e Avaliação:
Reforço educativo
Monitorização e Avaliação:
Reforço curricular – disciplinas
terminais e com exame nacional
Monitorização e Avaliação:
Reforço curricular – disciplinas com
exame nacional, em ano não terminal

9

10

11

12

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7º, 8º e 9º anos – 2 h/ semana –
Português, Inglês, Matemática

7º, 8º e 9º anos – 1 h/ semana –
Português, Inglês, Matemática

7º, 8º e 9º anos – 1h/sem- Ing;
8º ano – 2h/sem - Port
7º, 8º, 9º, 10º, 11º anos - 2h/sem-Mat

7º, 8º e 9º anos – 2h/sem – Port, Ing, Mat
10º, 11º e 12º anos – 2h/sem - Mat

7º, 8º e 9º anos – 2h/sem – Port, Ing, Mat
10º, 11º e 12º anos – 2h/sem - Mat

9º ano – 1h/ quinzenal por grupo –
formação de 2 grupos por turma - Port

Ação não implementada

7º, 8º e 9º anos –2 grupos nível com
alunos das duas turmas - Mat

9º ano- 1h/sem - Mat

8º– 1h/sem –Ing,
9º anos – 1h/sem - Mat

9º anos – 1 h/ sem – Port
9º ano – 1h / sem - Mat

11º e 12º ano – 1 ou 2h /sem (turmas
numerosas ou com mais dificuldadesformação de 2 grupos)– disciplinas
terminais e com exame nacional

11º e 12º ano – 1 ou 2h /sem– disciplinas
terminais e com exame nacional

11º e 12º ano – 1 ou 2h /sem - disciplinas
terminais e com exame nacional

10º e 11º ano – 1 ou 2h /sem (turmas
numerosas ou com mais dificuldadesformação de 2 grupos)– disciplinas com
exame nacional, em anos não terminais

10º e 11º ano – 1 ou 2h /sem (turmas
numerosas ou com mais dificuldadesformação de 2 grupos)– disciplinas com
exame nacional, em anos não terminais

Ação Não Implementada

Turmas numerosas e/ou que revelem
comportamentos desajustados e/ou que
apresentem insucesso – sempre que possível –

Turmas numerosas e/ou que revelem
comportamentos desajustados e/ou que
apresentem insucesso – sempre que possível –
Professores do conselho de turma
Supervisão da prática letiva a 40% dos docente
de cada grupo disciplinar

7º, 8º e 9º anos – 1h/sem – DT

7º, 8º e 9º anos – 1h/sem – DT

7º, 8º e 9º anos – 1h/sem – DT

Alunos inscritos no Desporto escolar2h/sem por equipa

Alunos inscritos no Desporto escolar2h/sem por equipa

Alunos inscritos no Desporto escolar2h/sem por equipa

Monitorização e Avaliação:
Um outro olhar na sala de aula

Monitorização e Avaliação:
Formação cívica
Monitorização e Avaliação:
Em movimento

6

7º, 8º e 9º anos –2 h/ sem – Port, Ingl
7º e 8º anos – 1 a 2 h / semana - Mat

7

Monitorização e Avaliação:
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8

Oficina da imagem

Monitorização e Avaliação:
Ação tutorial
Monitorização e Avaliação:
Valoriza-te e Disciplina-te!

Alunos a frequentar EV e disciplinas de Artes –
Profs de Artes, ET, Português e Inglês – a
funcionar em horário combinado entre profs e
alunos da equipa

Alunos a frequentar EV e disciplinas de Artes –
Profs de Artes, ET, Português e Inglês – a
funcionar em horário combinado entre profs e
alunos da equipa

Alunos a frequentar EV e disciplinas de Artes –
Profs de Artes, ET, Português e Inglês – a
funcionar em horário combinado entre profs e
alunos da equipa

Alunos 3º ciclo sinalizados pelos CT1h/sem – Professor tutor

Alunos 3º ciclo sinalizados pelos CT1h/sem – Professor tutor

Alunos 3º ciclo sinalizados pelos CT1h/sem – Professor tutor

Alunos em apoio psicossocial, apoio e
avaliação psicológica, orientação escolar e
vocacional e/ou desenvolvimento de
competências pessoais e sociais - Técnica
de Aconselhamento
Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Alunos em apoio psicossocial, apoio e
avaliação psicológica, orientação escolar e
vocacional e/ou desenvolvimento de
competências pessoais e sociais - Técnica
de Aconselhamento
Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Alunos acompanhados pelo GAAF, alunos
em orientação vocacional, em programas
de desenvolvimento de competências
pessoais e sociais – Técnica de
Aconselhamento
Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Monitorização e Avaliação:
Rumo certo!

Monitorização e Avaliação:
Monitorização e avaliação

Comunidade escolar – equipa de
Autoavaliação/TEIP

Comunidade escolar – equipa de
Autoavaliação/TEIP

Monitorização e Avaliação:
Comunidade educativa – PES, turmas TAS
MAIS para todos
Monitorização e Avaliação:
Comunidade educativa e parceiros – Profs
Oficina da imagem – A escola e a
de Artes e ET
comunidade
Monitorização e Avaliação:
Comunidade Educativa – acções de
A Escola somos nós!
sensibilização, animação de intervalos e
dias temáticos, mediação escolar - Técnica
de Aconselhamento
Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Comunidade escolar – equipa de
Autoavaliação/TEIP

Comunidade educativa – PES, turmas TAS

Comunidade educativa – PES, turmas TAS

Comunidade educativa e parceiros – Profs
de Artes e ET

Comunidade educativa e parceiros – Profs
de Artes e ET

Comunidade Educativa – acções de
sensibilização, animação de intervalos e
dias temáticos, mediação escolar - Técnica
de Aconselhamento
Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Comunidade Educativa – acções de
sensibilização, animação de intervalos e
dias temáticos, mediação escolar - Técnica
de Aconselhamento
Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Monitorização e Avaliação:
Legenda:

Duração da ação

Monitorização

Avaliação
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Ano letivo:

2017/2018

Ação
Mês:
Desdobramento de turmas
Monitorização e Avaliação:
Assessorias

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Ação não implementada
10º, 11º anos - 1h/sem – Português; 10º, 11º anos - 2h/sem –
Matemática; 10º, 11º anos - 5h/sem – História; 11º anos 1h/sem – Inglês; 12º anos - 3h/sem – Matemática
Ensino Profissional: TAGD1 – 2h/sem: Inglês e Matemática; TDG1:

3h/sem - Matemática; TAS2: 1h/sem - Inglês; TDG2: 1h/sem
Português; TGPSI2: 1h/sem Português e Matemática

Monitorização e Avaliação:
Ação não implementada
Apoio por grupos homogéneos
Monitorização e Avaliação:
Ação não implementada
Reforço educativo
Monitorização e Avaliação:
Reforço curricular – disciplinas terminais e
11º e 12º ano – 1 ou 2h sem.
com exame nacional
Monitorização e Avaliação:
Reforço curricular – disciplinas com
10º ano – 2h /sem – F.Q
exame nacional, em ano não terminal
Monitorização e Avaliação:
Um outro olhar na sala de aula – da
Turmas com assessoria
colaboração à intervisão
Monitorização e Avaliação:
8º e 9º anos – 1h/sem – DT
Formação cívica
Monitorização e Avaliação:
Em Movimento - Alunos inscritos no Desporto escolar- 2h/sem por
Em movimento, EU + ATIVO
equipa; EU + ATIVO 1h/sem para alunos +1h/sem para a
comunidade educativa

Monitorização e Avaliação:
Oficina da imagem
Monitorização e Avaliação:
Ação tutorial

Alunos a frequentar EV e disciplinas de Artes – Profs de Artes e ET

Alunos 3º ciclo sinalizados pelos CT-1h/sem – Professor tutor e
Técnica de acompanhamento Psicossocial

Monitorização e Avaliação:
Alunos acompanhados pelo GAAF, alunos em orientação
vocacional, em programas de desenvolvimento de competências
pessoais e sociais – Técnica de Aconselhamento
Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Rumo Certo!

Monitorização e Avaliação:
Monitorização e avaliação
Monitorização e Avaliação:
MAIS para todos
Monitorização e Avaliação:
Oficina da imagem – A escola e a
comunidade
Monitorização e Avaliação:
A Escola somos nós!

Comunidade escolar – equipa de Autoavaliação/TEIP
Comunidade educativa – PES, turmas TAS

Comunidade educativa e parceiros – Profs de Artes e ET

Comunidade Educativa – ações de sensibilização, animação de
intervalos e dias temáticos, mediação escolar - Técnica de
Aconselhamento Psicossocial/Psicóloga/Educadora Social

Monitorização e Avaliação:
Legenda:
Versão nº4

Duração da ação

Monitorização

Avaliação
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7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Responsável pela coordenação e gestão do plano: Coordenadora TEIP
Metodologias e instrumentos a utilizar na recolha e tratamento de dados:
- Análise documental:
. Pautas;
. Documentos extraídos dos programas ENES e INOVAR;
. Modelo 1 e modelo 1a elaborado pela equipa de autoavaliação da escola e preenchido pelos DT aquando da realização dos conselhos de turma de avaliação no final de
cada período, em que constam dados relativos ao nº de alunos com positiva a todas as disciplinas, alunos EF, alunos AM, alunos que abandonaram os estudos /
interromperam precocemente o percurso escolar, nº de medidas disciplinares, por aluno, bem como a tipificação das medidas disciplinares;
. Relatórios elaborados mensalmente pelo Gabinete de Apoio e Intervenção Disciplinar;
. Documento elaborado pela equipa TEIP para avaliação de cada uma das ações e preenchido por cada um dos participantes / responsáveis por cada uma das ações do
plano (neste documento, cada um dos responsáveis por cada ação tem acesso aos resultados alcançados no período em avaliação (quando se trate de resultados relativos
ao sucesso escolar, do abandono, absentismo, indisciplina) e avalia, ele próprio, os processos utilizados e os resultados obtidos, bem como procede a um balanço da
própria ação, argumentando a sua sinalização. Pode ainda apresentar as suas dificuldades e sugerir aspetos a melhorar no desenvolvimento da ação;
. Listagem de participantes nas diferentes atividades promovidas nas várias ações;
. Listagem de alunos acompanhados pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (para cruzamento de dados do insucesso, indisciplina, absentismo):
- Elaboração de grelhas de registo.
- Elaboração de um relatório trimestral.
Objetivos:
- Mobilizar a comunidade educativa;
- Acompanhar o desenvolvimento das ações e atividades do plano;
- Avaliar os efeitos do plano ao nível do sucesso escolar dos alunos;
- Identificar e analisar representações de professores, alunos e EE sobre o desenvolvimento do plano e os efeitos por ele gerados;
- Munir, através dos relatórios periódicos e finais, os órgãos de gestão dos dados necessários à análise para se poder proceder à introdução das correções necessárias.
Indicadores a monitorizar
Elementos da equipa de
Calendarização dos momentos da monitorização
Calendarização dos momentos de
autoavaliação responsáveis
e da avaliação
divulgação e de discussão /
pela recolha e tratamento dos
reflexão em torno dos resultados
dados
alcançados
Grau de cumprimento dos objetivos
Sandra Santos
Final de cada ano letivo
Final de cada ano letivo
gerais propostos
Grau de cumprimento das metas
Sandra Santos
Monitorização no final de cada período letivo;
Final de cada período letivo
mínimas propostas em cada domínio
avaliação no final de cada ano letivo
Grau de cumprimento dos objetivos
Célia Moreira, Ana Ramos
Monitorização no final de cada período letivo;
Final de cada período letivo
definidos para cada uma das ações
avaliação no final de cada ano letivo
Grau de cumprimento dos resultados
Célia Moreira, Ana Ramos
Monitorização no final de cada período letivo;
Final de cada período letivo
esperados / critérios de sucesso de
avaliação no final de cada ano letivo
cada uma das ações
Versão nº3
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Produtos da monitorização e / ou da avaliação: Relatório trimestral a realizar no final de cada período letivo e relatório anual final.
Estratégia de divulgação e reflexão sobre os resultados alcançados: Divulgação dos relatórios em reunião de Conselho Pedagógico e por todos os envolvidos em todas
as ações, contextualizando-os, sempre, quanto aos valores alcançados em cada momento e os resultados esperados / critérios de sucesso.

PAPEL DO PERITO EXTERNO
•Apoia a implementação de processos de supervisão e
trabalho cooperativo entre professores.

•Apoia na conceção, monitorização e avaliação das
ações/medidas que visam a melhoria.

•Colabora no diagnóstico de necessidades de formação,
na planificação
e na implementação
das
ações/temáticas de formação.

Versão nº2

Conselheiro
científico

Facilitador /
estimulador
de boas
práticas

Motivador

Elemento
catalisador
da discussão
/ reflexão

•Colabora na criação de uma escola que se pensa a si
própria e que se transforma numa comunidade
aprendente;
•Promove a discussão e a reflexão sobre as práticas (o
que se faz, como, porquê, para quê e com que
resultados), tendo em vista a melhoria dos processos e
do bom funcionamento ao nível da sala de aula.
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8. PLANO DE CAPACITAÇÃO
Ano letivo

2014/15

2015/16

2016/17

2017/2018

Versão nº4

TEMÁTICAS NO ÂMBITO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA O TRIÉNIO 2014 / 18
Domínio
Grupo-Alvo
Tipologias
Temáticas / Ações
A – Gestão da Sala de Aula
(docentes, técnicos,
Tipo 1 – Presencial
B- Articulação e supervisão
assistentes operacionais,
Tipo 2 – À distância
pedagógica
assistentes administrativos,…) Tipo 3 – e-learning
C- Monitorização e avaliação
Tipo 4 – b-learning
A - Gestão da Sala de Aula
Docentes e Técnicos
Presencial
(In)disciplina e liderança emocional
Docentes e técnicos
Presencial
Tutoria e Coaching
B – Articulação e supervisão
Docentes
Presencial
Como dinamizar os Conselhos de turma
pedagógica
Docentes
Presencial
O ensino experimental das ciências no Ensino
Secundário
C- Monitorização e avaliação
Equipa de autoavaliação
Presencial ; b-learning
Autoavaliação
A - Gestão da Sala de Aula
Docentes, técnicos,
Presencial
Indisciplina e desmotivação
assistentes e pais
Docentes
Presencial ; b-learning
Práticas inovadoras
B – Articulação e supervisão
Docentes
Presencial
Partilha de espaços, práticas e reflexões
pedagógica
Docentes
Presencial; Distância
Avaliação das aprendizagens
C- Monitorização e avaliação
Equipa de autoavaliação
Autoavaliação
A - Gestão da Sala de Aula
Docentes, técnicos,
(In)disciplina e liderança emocional
assistentes e pais
Docentes
Presencial
Metodologias ativas
B – Articulação e avaliação
Docentes
Presencial
Partilha de espaços, práticas e reflexões
Docentes e técnicos
Presencial ; b-learning
Novas tecnologias
C- Monitorização e avaliação
Equipa de autoavaliação
Presencial ; b-learning
Monitorização e avaliação
A - Gestão da Sala de Aula
Docentes
Presencial
Intervenção pedagógica diferenciada
B – Articulação e supervisão
Docentes
Presencial
"Um outro olhar na sala de aula - da colaboração à
pedagógica
intervisão"
Presencial
Processo de flexibilização do currículo
C- Monitorização e avaliação
Docentes e Técnicas
Presencial; b-learning
Monitorização e avaliação
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