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1 - Departamento Sociocultural
EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES
Reunião de Departamento

OBJETIVOS
Frisar a visão que alicerça a ação
global da escola com vista à
consecução do Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Coordenador de
departamento

Docentes do
departamento

INDICADORES DE SUCESSO
1 reunião no início do ano letivo

Todas

Manter
os
orientadores do
claros e coerentes

documentos
departamento

Revisão dos objetivos, metas e
estratégias definidos no Projeto
Educativo

Manter a clareza e a coerência do
Projeto Educativo

Participação no Plano Estratégico de
Escola de Educação para a Cidadania
e o Desenvolvimento;
Participação no desenvolvimento da
Flexibilidade Curricular;
Participação no desenvolvimento
das estratégias de Educação
Inclusiva

Operacionalizar as opções
curriculares pertinentes para o
desenvolvimento das competências
referidas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória

4. Resultados

1. Visão e Estratégia

A. LIDERANÇA E GESTÃO

Partilhar a visão da escola com os
vários agentes educativos

Revisão dos documentos
orientadores do departamento

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

Departamento

Departamento

Alunos

Alunos

- atualização dos documentos
orientadores do departamento
- divulgação na página web da
escola

Todas

- revisão do Projeto Educativo
Todas

Departamento

Alunos

- número de ações de Cidadania e
horas / professores envolvidos;
- número de projetos de
flexibilidade curricular, horas
/professores envolvidos;
- sucesso escolar e social dos
alunos sinalizados

Todas
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Reuniões com os docentes do
departamento

Mobilizar e incentivar o
departamento

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- no mínimo 1 reunião por mês

3. Gestão

2. Liderança

Todas

Proposta de um Plano de Formação
para os docentes do departamento
Gestão de conflitos

Motivar as pessoas

Elaboração do Plano Anual de
Atividades;
Avaliação do PAA,
Revisão das parcerias e avaliação
das mesmas

Incentivar o desenvolvimento de
projetos, parcerias e soluções que
possam promover a qualidade das
aprendizagens;
Avaliar a pertinência dos projetos,
parcerias e soluções adotados
Divulgação dos critérios pedagógicos Informar o departamento sobre as
práticas de gestão e organização dos
de constituição de turmas
Divulgação dos critérios de aplicação alunos
de medidas disciplinares aos alunos

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- Plano de formação / capacitação
e relatório de execução do mesmo
- resultados dos questionários de
satisfação dos docentes do
departamento

Todas

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- Projetos, ações e parcerias
desenvolvidas e avaliação dos
mesmos

Todas

Coordenador de
departamento

Docentes e
Alunos

- 1 reunião no início e no final do ano
- atas

Todas

Definição das normas de
funcionamento das aulas e outras
dependências da escola

Contribuir para a criação de um
ambiente escolar positivo

Departamento

Alunos

- Apresentação de normas de
funcionamento das aulas das
disciplinas do departamento junto
dos alunos no início de cada módulo

Todas

Recurso à utilização das novas
tecnologias e equipamentos
informáticos

Diversificar as metodologias de
ensino

Departamento

Alunos

- Frequência de uso das salas de
informática
- aulas com o uso do quadro
interativo

Todas

Melhoria dos circuitos de
comunicação

Desenvolver os meios de
comunicação interna

Coordenador

Docentes

- Partilha de documentos em
ferramenta informatizada

Todas
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AÇÕES

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Facilitar o desenvolvimento pessoal
e emocional dos alunos

Departamento

Alunos

Organização e gestão do currículo
à luz da educação inclusiva
Pertinência das atividades para o
desenvolvimento do currículo

Dar resposta às necessidades de
formação dos alunos

Departamento

Alunos

Estratégias de ensino, instrumentos
de avaliação diversificados e
valorização da avaliação formativa

Fomentar a inovação curricular e
pedagógica

Departamento

Alunos

Desenvolvimento de domínios de
autonomia curricular (DAC) que
traduzam a articulação vertical e
horizontal do currículo

Fomentar a articulação curricular

Departamento

Valorização da vertente
socioemocional nas atividades
letivas e não letivas

4. Resultados

1. Desenvolvimento
Pessoal e Bem-estar
dos Alunos
2. Oferta educativa e gestão curricular

B. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

Alunos

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- participação dos alunos em
atividades do departamento dentro
e fora dela
- avaliação dos alunos na vertente
dos valores nas disciplinas do
Todas
departamento
- número de alunos com
assiduidade irregular nas disciplinas
do departamento
-monitorização das medidas de Todas
educação inclusiva implementadas
e avaliação do sucesso das mesmas
-Cumprimento do Plano anual de
atividades e monitorização do
mesmo
Todas
- Preenchimento da grelha de
monitorização da prática letiva do
docente,
-resultados dos inquéritos aos
alunos no fim de cada módulo
- nº de DAC’s, horas e professores Todas
- n.º de projetos de Educação para
a cidadania, horas e professores
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3. Ensino / Aprendizagem / Avaliação

Diversificação das estratégias de
ensino e aprendizagem
Valorização da metodologia de
projeto e atividades experimentais
Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula

Recorrer a estratégias de ensino e
aprendizagem orientadas para o
alcance do sucesso

Departamento

alunos

- grelha de monitorização da
prática letiva do docente
- número de projetos e atividades
experimentais por turma
-número de aulas em supervisão
pedagógica sobre o ambiente da
sala de aula
-número de medidas corretivas e
sancionatórias nas disciplinas do
departamento

Aplicação do Decreto-Lei
nº.54/2018
Acompanhamento mais
individualizado dos alunos
Prémio de mérito escolar e quadro
de valores
Prevenção do abandono e
insucesso escolar
Uso da sala de informática
Uso da Biblioteca Escolar
Uso do auditório
Uso do pavilhão desportivo e campo
Oferta de apoios educativos

Promover a equidade e a inclusão de
todos os alunos

Departamento

Alunos

-Monitorização das medidas de
Educação inclusiva
-monitorização da assiduidade
irregular e do insucesso escolar nas
disciplinas do departamento

Todas

Manusear os recursos educativos
mais eficazes e eficientes

Departamento

Alunos

-frequência da sala de informática
e BE
-frequência do auditório
-frequência de aulas de apoio

Todas

Convite aos Pais e EE para
atividades da escola
Motivação dos Pais e EE para a
assunção de responsabilidades
escolares

Envolver as famílias na vida escolar

Departamento

Alunos

-número de atividades do PAA e da
escola que apelam à participação
dos pais e EE

Todas

Todas
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4. Planificação e acompanhamento das
práticas educativa e letiva

Aplicação de uma ficha de
autoavaliação aos alunos no fim de
cada módulo

Desenvolver a prática da
autoavaliação

Departamento

Alunos
Professores

- monitorização das respostas dos
alunos na ficha de autoavaliação
-grelha de monitorização da prática
letiva do docente

Todas

Práticas de supervisão pedagógica

Consolidar práticas de supervisão
pedagógica e reflexibilidade docente

Departamento

Alunos
Professores

Todas

Consolidação da monitorização dos
resultados dos departamentos

Viabilizar a regulação pelas lideranças
intermédias

Coordenador do
departamento

Alunos
Professores

- reuniões de departamento e ou
grupo para a elaboração de
planificações e ou o
desenvolvimento de aulas
- reuniões entre pares da supervisão
para a análise de boas práticas
- guia de boas práticas
- monitorização dos departamentos

Todas
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EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES

1. Resultados académicos

Participação nas atividades da
Biblioteca Escolar
4. Resultados

C. RESULTADOS

Adequação da prática letiva ao
contexto da turma e dos alunos
Diversificação de estratégias de
ensino e aprendizagem
Valorização da avaliação formativa
Revisão da prática letiva com base
nos resultados dos alunos
Práticas de supervisão pedagógica
Práticas de autoavaliação e
heteroavaliação dos módulos

OBJETIVOS

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Manter o número de módulos
realizados com 10 valores

Departamento

Alunos

Melhorar o número de módulos
realizados com 12 ou mais valores

Departamento

Alunos

Melhorar o número de alunos que
conclui o ensino secundário
profissional até 3 anos após
ingressar na oferta, dos que vieram
diretamente do 9.º ano (Percursos
diretos)

Departamento

Alunos

Diminuir o número de módulos
realizados em períodos de
avaliação sumativa extraordinária

Departamento

Alunos

Motivar para a frequência da
Biblioteca como um espaço lúdico
e de partilha de saberes;
Desenvolver o gosto pelo Conto
Valorizar o património oral da
literatura

Professores de
Línguas do
departamento

Alunos do 2.º e
ou 3.º ano de
formação

INDICADORES DE SUCESSO
- número de módulos realizados
com 10 valores
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados
- número de módulos realizados
com 12 valores
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados
- número de percursos diretos
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados

- número de módulos NR por
aproveitamento
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados
- grau de satisfação dos alunos
- participação dos alunos na
atividade
 Avaliação do comportamento
dos alunos: Resultados Sociais

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO
Meta A1, A2,
B1, C1, D2,
D3, D4, D5,
D6, D7, D8,
D10
Meta A1, A2,
B1, C1, D2,
D3, D4, D5,
D6, D7, D8,
D10
Implícito ao
PE e EQAVET
Meta A1, A2,
B1, C1, D2,
D3, D4, D5,
D6, D7, D8,
D10
Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10
Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10
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Visionamento de peças de teatro
relacionadas com as obras em estudo
no programa de português: GIL
VICENTE E ALMEIDA GARRETT NO 10.º
ANO, com saída em visita de estudo
para salas de teatro com oferta
programática (Lisboa, Évora…)
Visitas virtuais a locais importantes
ligados aos marcos da literatura
portuguesa e ou das culturas e
civilizações norte americana, anglosaxónica e francesa
Roteiro FERNANDO PESSOA Lisboa,
11.º ano, saída em visita de estudo
Roteiro MEMORIAL DO CONVENTO,
em Mafra, 12.º ano, saída em visita de
estudo a Mafra e Lisboa

Desenvolver o gosto pelas artes
cénicas;

Professores de
Línguas do
departamento

Alunos do 1.º
ano de
formação

- grau de satisfação dos alunos

Avaliação do comportamento dos
alunos: Resultados Sociais

Aplicar conhecimentos adquiridos
na disciplina de português, inglês,
francês

Professores de
Português,
inglês, francês

Alunos

- grau de satisfação dos alunos
- participação dos alunos na
atividade
 Avaliação do comportamento
dos alunos: Resultados Sociais

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Desporto Escolar – programação
própria e calendário específico
Resultados académicos e sociais
Plano 21/23 Escola +

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Parlamento Jovem – programação
própria e calendário específico
Biblioteca Escolar – programação
própria e calendário específico

1.

RECUPERAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS

DESENVOLVER ESTRATÉGIAS E
PRÁTICAS QUE PERMITAM A
RECUPERAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS

Professores do
Departamento

Alunos

-

RECUPERAÇÃO DE TODOS OS
MÓDULOS NR DOS ALUNOS

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10
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2.

RECUPERAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS

3.

Recuperação das
aprendizagens

4.

Escola a ler

DESENVOLVER PRÁTICAS DE
ENSINO A DISTÂNCIA EM CASOS DE
AUSÊNCIA PROLONGADA
JUSTIFICADA DOS ALUNOS
(QUARENTENA COVID19)
APRESENTAR UM PLANO
ESTRATÉGICO DE RECUPERAÇÃO
Participar nos momentos de
AVALIAÇÃO SUMATIVA
EXTRAORDINÁRIA

Professores do
Departamento

Alunos

-

100% DE SUCESSO ESCOLAR
NO MÓDULO

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Professores do
Departamento

Alunos

-

Recuperação de todos os
módulos NR

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Desenvolver estratégias que
permitam o desenvolvimento da
competência leitora e a aquisição
de saberes através da leitura

Docentes da
escola

Alunos

-

N.º de aulas de leitura
orientada;
N.º de apresentações de
livros da e na Biblioteca
escolar
N.º de oficinas de escrita;
Criação de um portefólio de
escrita em cada turma

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

-

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

5.

Diário de escrita

Fomentar o gosto pela escrita e o
manuseamento adequado das
estruturas da língua maternal e ou
estrangeira

Docentes da
escola

Alunos

-

6.

+ Recursos Educativos

Docentes da
escola

Alunos

-

Evidências de novos materiais Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
em cada departamento
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

7.

“Leonardo da Vinci”

Oferecer aos alunos com
dificuldades no seu processo de
aprendizagem e ou com níveis
elevados de sucesso escolar e
social mais materiais diversificados
sobre os saberes das disciplinas
Fomentar o gosto pelas Artes, as
Humanidades e as Ciências

Docentes da
escola

Alunos e
EE/Pais/Comuni
dade educativa

-

Meta A1, A2,
N.º de ateliês
Grau de satisfação dos alunos B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
e parceiros
D8, D10
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8.

“Digitalizando”

Oferecer aos alunos um plano de
capacitação para as competências
digitais

Direção
Professor de TIC
Docentes da
escola

Alunos e
famílias

-

N.º de sessões de capacitação Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
N.º de horas de TIC para o
D4, D5, D6, D7,
desenvolvimento da ação
D8, D10

9.

“Ser PRO”

Valorizar o Ensino professional e os
valores da escola

Direção
PD e PND
Alunos/EE/Pais
Comunidade
educativa

Alunos

-

N.º de alunos nos quadros de Todas as metas
mérito e de valor;
Reconhecimento dos
percursos escolares de
excelência e do seu sucesso
universitário e ou profissional
N.º de participações em ações Todas as metas
do SPO

-

10. “Incluir”

Fomentar programas de
competências sociais e emocionais
e ou planos de desenvolvimento
pessoal, social e comunitário

SPO
Docentes

Alunos/EE/Pais
Comunidade
educativa

-

11. A Voz dos Alunos

Fomentar a participação ativa e
construtiva dos alunos na vida da
escola e o seu envolvimento nas
questões da atualidade nacional e
internacional
Potenciar o contributo das famílias
na abordagem de temáticas das
disciplinas

Docentes

Alunos

-

12. + Famílias

-

Docentes

Alunos

-

N.º de aulas para debate de
ideias
N.º de artigos redigidos e ou
outras publicações de alunos

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

N.º de atividades em que o
principal parceiro foi um
familiar de alunos da escola

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10
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2. Resultados Sociais
3. Reconhecimento da
Comunidade

Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula
Contactos Professores /DT’s
Sinalização de situações de risco
Desenvolvimento de atividades
pelos alunos
Participação dos alunos nas
atividades da escola
Controlo do comportamento
Controlo da assiduidade
Cumprimento por parte dos alunos
das regras e da disciplina
Participação em ações de Cidadania
e solidariedade
Exploração da temática do
Cyberbylling, nas aulas de TIC
Exploração das temáticas da
violência
no
desporto,
dos
problemas de saúde mental e do
Fairplay com o docente de
Educação Física
Valorização dos marcos do
calendário nacional e internacional
na disciplina de Área de Integração

Melhorar o número de módulos
realizados com 12 valores ou mais
na vertente social
Dar ferramentas aos alunos para
serem cidadãos íntegros e integrais
Articular com os outros
departamentos e com a
Coordenação da Estratégia de
Escola de Cidadania e
Desenvolvimento

Departamento

Alunos

-número de módulos realizados
com 12 ou mais valores na vertente
social
- número de atividades da iniciativa
dos alunos
- número de alunos que participam
nas atividades da escola
-número de medidas corretivas e
sancionatórias
-número de casos de assiduidade
Implícito no
irregular
PE e EQAVET
- n.º de atividades do
Meta A1, A2,
departamento no âmbito da
B1, C1, D2,
Cidadania
D3, D4, D5,
- avaliação dos alunos, em termos
D6, D7, D8,
comportamentais, em todas as
D10
atividades do departamento

Perceção do grau de satisfação da
comunidade educativa
Valorização do sucesso dos alunos e
da escola
Contribuição da escola para o
desenvolvimento da comunidade
envolvente

Fomentar o reconhecimento da
comunidade

Departamento

Comunidade
educativa

-questionários de satisfação aos
alunos, pais e EE, parceiros
-número de atividades que
promovam os resultados dos alunos
-número de atividades que
promovam a escola

Todas
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AÇÕES

OBJETIVOS

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Divulgação das necessidades da
equipa de autoavaliação e do seu
trabalho

Fomentar processos de
autoavaliação institucional

Coordenador de
departamento

Comunidade
escolar

Recolha de dados corretos do
departamento para a equipa de
autoavaliação

Impor qualidade, eficácia e
eficiência ao processo de
autoavaliação

Departamento

Comunidade
escolar

4. Resultados

1.
Desenvol
vimento
2. Consistência e
Impacto

D. AUTOAVALIAÇÃO

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- atas
Implícito no
PE
- entrega atempada dos dados do
departamento para o tratamento da
equipa de autoavaliação
- correção dos dados entregues
Implícito no
PE
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2 - Departamento Científico
EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES
Reunião de Departamento

OBJETIVOS
Frisar a visão que alicerça a ação
global da escola com vista à
consecução do Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Coordenador de
departamento

Docentes do
departamento

INDICADORES DE SUCESSO
1 reunião no início do ano letivo

Todas

Manter
os
orientadores do
claros e coerentes

documentos
departamento

Revisão dos objetivos, metas e
estratégias definidos no Projeto
Educativo

Manter a clareza e a coerência do
Projeto Educativo

Participação no Plano Estratégico de
Escola de Educação para a
Cidadania e o Desenvolvimento;
Participação no desenvolvimento da
Flexibilidade Curricular;
Participação no desenvolvimento
das estratégias de Educação
Inclusiva

Operacionalizar as opções
curriculares pertinentes para o
desenvolvimento das competências
referidas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória

4. Resultados

1. Visão e Estratégia

A. LIDERANÇA E GESTÃO

Partilhar a visão da escola com os
vários agentes educativos

Revisão dos documentos
orientadores do departamento

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

Departamento

Departamento

Alunos

Alunos

- atualização dos documentos
orientadores do departamento
- divulgação na página web da
escola e teams

Todas

- revisão do Projeto Educativo
Todas

Departamento

Alunos

- número de ações de Cidadania e
horas / professores envolvidos;
- número de projetos de
flexibilidade curricular, horas
/professores envolvidos;
- sucesso escolar e social dos
alunos sinalizados

Todas
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Reuniões com os docentes do
departamento

Mobilizar e incentivar o
departamento

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- uma reunião por mês

3. Gestão

2. Liderança

Todas

Proposta de um Plano de
Formação para os docentes do
departamento
Gestão de conflitos

Motivar as pessoas

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- Plano de formação / capacitação
e relatório de execução do mesmo
- resultados dos questionários de
satisfação dos docentes do
departamento

Todas

Elaboração do Plano Anual de
Atividades;
Avaliação do PAA,
Revisão das parcerias e avaliação
das mesmas

Incentivar o desenvolvimento de
projetos, parcerias e soluções que
possam promover a qualidade das
aprendizagens;
Avaliar a pertinência dos projetos,
parcerias e soluções adotados
Informar o departamento sobre as
práticas de gestão e organização dos
alunos

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- Projetos, ações e parcerias
desenvolvidas e avaliação dos
mesmos

Todas

Coordenador de
departamento

Docentes e
Alunos

- 1 reunião no início e no final do ano
- atas

Todas

Contribuir para a criação de um
ambiente escolar positivo

Departamento

Alunos

- Apresentação de normas de
funcionamento das aulas das
disciplinas do departamento junto
dos alunos no início de cada módulo

Todas

Diversificar as metodologias de
ensino

Departamento

Alunos

- Frequência de uso das salas de aula
virtuais – Teams
- aulas com o uso do quadro
interativo

Todas

Divulgação dos critérios
pedagógicos de constituição de
turmas
Divulgação dos critérios de
aplicação de medidas disciplinares
aos alunos
Definição das normas de
funcionamento das aulas e outras
dependências da escola

Recurso à utilização das novas
tecnologias e equipamentos
informáticos
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Melhoria dos circuitos de
comunicação

AÇÕES

Docentes

PÚBLICO-ALVO

Facilitar o desenvolvimento pessoal
e emocional dos alunos

Departamento

Alunos

Organização e gestão do currículo
à luz da educação inclusiva
Pertinência das atividades para o
desenvolvimento do currículo

Dar resposta às necessidades de
formação dos alunos

Departamento

Alunos

Estratégias de ensino, instrumentos
de avaliação diversificados e
valorização da avaliação formativa

Fomentar a inovação curricular e
pedagógica

Departamento

Alunos

Valorização da vertente
socioemocional nas atividades
letivas e não letivas

OBJETIVOS

Coordenador

INTERVENIENTES

4. Resultados

1. Desenvolvimento
Pessoal e Bem-estar
dos Alunos
2. Oferta educativa e gestão
curricular

B. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

Desenvolver os meios de
comunicação interna

- Partilha de documentos em
ferramenta informatizada

INDICADORES DE SUCESSO

Todas

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- participação dos alunos em
atividades do departamento dentro
e fora dela
- avaliação dos alunos na vertente
dos valores nas disciplinas do
Todas
departamento
- número de alunos com
assiduidade irregular nas disciplinas
do departamento
- monitorização das medidas de Todas
educação inclusiva implementadas
e avaliação do sucesso das mesmas
-Cumprimento do Plano anual de
atividades e monitorização do
mesmo
Todas
- Preenchimento da grelha de
monitorização da prática letiva do
docente,
-resultados dos inquéritos aos
alunos no fim de cada módulo
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3. Ensino / Aprendizagem / Avaliação

Desenvolvimento de domínios de
autonomia curricular (DAC) que
traduzam a articulação vertical e
horizontal do currículo

Fomentar a articulação curricular

Departamento

Diversificação das estratégias de
ensino e aprendizagem
Valorização da metodologia de
projeto e atividades experimentais
Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula

Recorrer a estratégias de ensino e
aprendizagem orientadas para o
alcance do sucesso

Departamento

Aplicação do Decreto-Lei
nº.54/2018
Acompanhamento mais
individualizado dos alunos
Prémio de mérito escolar e quadro
de valores
Prevenção do abandono e
insucesso escolar
Uso da sala de informática
Uso da Biblioteca Escolar
Uso do auditório
Uso do Laboratório
Oferta de apoios educativos

Promover a equidade e a inclusão de
todos os alunos

Manusear os recursos educativos
mais eficazes e eficientes

Departamento

Departamento

Alunos

alunos

Alunos

Alunos

- nº de DAC’s, horas e professores
- n.º de projetos de Educação para
a cidadania, horas e professores

- grelha de monitorização da
prática letiva do docente
- número de projetos e atividades
experimentais por turma
-número de aulas em supervisão
pedagógica sobre o ambiente da
sala de aula
-número de medidas corretivas e
sancionatórias nas disciplinas do
departamento
-Monitorização das medidas de
Educação inclusiva
-monitorização da assiduidade
irregular e do insucesso escolar nas
disciplinas do departamento

-frequência da sala de informática
e BE
-frequência do auditório
-frequência de aulas de apoio
-atividades de caracter laboratorial
-atividades de sala de aula virtual

Todas

Todas

Todas

Todas
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Convite aos Pais e EE para
atividades da escola
Motivação dos Pais e EE para a
assunção de responsabilidades
escolares

Envolver as famílias na vida escolar

Departamento

Alunos

-número de atividades do PAA e da
escola que apelam à participação
dos pais e EE

4. Planificação e acompanhamento das
práticas educativa e letiva

Todas

Aplicação de uma ficha de
autoavaliação aos alunos no fim de
cada módulo

Desenvolver a prática da
autoavaliação

Práticas de supervisão pedagógica

Consolidar práticas de supervisão
pedagógica e reflexibilidade docente

Consolidação da monitorização dos
resultados dos departamentos

Viabilizar a regulação pelas lideranças
intermédias

Departamento

Departamento

Coordenador do
departamento

Alunos
Professores

Alunos
Professores

Alunos
Professores

- monitorização das respostas dos
alunos na ficha de autoavaliação
-grelha de monitorização da prática
letiva do docente
- reuniões de departamento e ou
grupo para a elaboração de
planificações e ou o
desenvolvimento de aulas
- reuniões entre pares da supervisão
para a análise de boas práticas
- guia de boas práticas
- monitorização dos departamentos

Todas

Todas

Todas
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AÇÕES
- Adequação da prática letiva ao
contexto da turma e dos alunos.
- Diversificação de estratégias de
ensino e aprendizagem.
- Valorização da avaliação formativa.
- Revisão da prática letiva com base
nos resultados dos alunos.
- Práticas de supervisão pedagógica.
- Práticas de autoavaliação e
heteroavaliação dos módulos.

4. Resultados

1. Resultados académicos

C. RESULTADOS

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Manter o número de módulos
realizados com 10 valores

Departamento

Alunos

Melhorar o número de módulos
realizados com 12 ou mais valores

Departamento

Alunos

Melhorar o número de alunos que
conclui o ensino secundário
profissional até 3 anos após
ingressar na oferta, dos que vieram
diretamente do 9.º ano (Percursos
diretos)
Diminuir o número de módulos
realizados em períodos de
avaliação sumativa extraordinária

Departamento

Alunos

Departamento

Alunos

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- número de módulos realizados
com 10 valores
- resultados de alunos de
Meta1
contextos, origem e cultura
diferenciados
- número de módulos realizados
com 12 valores
- resultados de alunos de
Meta 2
contextos, origem e cultura
diferenciados
- número de percursos diretos
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura Implícito ao
diferenciados
PE e EQAVET

- número de módulos NR por
aproveitamento
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados

Meta 1
Meta 2
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Projeto Jogos Matemáticos online e
de tabuleiro

Darwin por um dia

Jornal de Ciências

Programa ECO Escola – planificação
própria e calendário específico

Jornadas da Biodiversidade –
Construção de Hotéis para Insetos

– Incentivar o gosto pela resolução
de problemas;
– Desenvolver a noção de
estratégia
– Treinar a concentração
– Promover o convívio e o fairplay;
– Estimular o prazer da
Matemática.
– Incentivar o gosto pela resolução
de problemas;
– Desenvolver a noção de
estratégia
– Treinar a concentração
– Promover o convívio e o fairplay;
– Educar para a preservação da
biodiversidade.
– Incentivar o gosto pela Ciência.
- Valorizar o trabalho
cooperativo/colaborativo.
- Promover a literacia científica.
- Educação para a cidadania.
- Desenvolver parcerias com a
Camara Municipal e escolas do
conselho.
- Fomentar o reconhecimento da
comunidade.
– Incentivar o gosto pela resolução
de problemas;
- Treinar a criatividade;
– Treinar a concentração;
– Educar para a preservação da
biodiversidade.

Professores do
departamento

Alunos do 1º e
2.º ano de
formação

- grau de satisfação dos alunos
- participação dos alunos na
atividade


Professores do
departamento,

Avaliação do comportamento
dos aluno: Resultados Sociais

Alunos do 1º e 2.º - grau de satisfação dos alunos ano de formação participação dos alunos na atividade
Avaliação do comportamento dos
aluno: Resultados Sociais

Professores do
departamento,

Professores do
departamento

Alunos do 1º e 2.º - grau de satisfação dos alunos
ano de formação - participação dos alunos na
atividade
- numero de trabalhos realizados
Comunidade
- grau de satisfação dos alunos escolar
participação dos alunos na atividade
Avaliação do comportamento dos
aluno: Resultados Sociais

Professores do
Departamento em
parceria com os
restantes
departamentos

Meta 1
Meta 2
Meta 3

Comunidade
escolar

- grau de satisfação dos alunos participação dos alunos na atividade;
- produtos final obtidos

Meta 1
Meta 2
Meta 3

Meta 1
Meta 2
Meta 3

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
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Projeto Educação para a Saúde

Clube Ciência Viva

Visita de estudo ao Instituto
Politécnico de Beja

- Educar para a adoção de estilos de Professores do
vida saudáveis;
Departamento em
- Desenvolver a literacia no domínio parceria com os
da saúde
restantes
departamentos
-

Educar para a
sustentabilidade;
Promover o conhecimento a
respeito do ecossistema local;
Incentivar o gosto pela
ciência;
Desenvolver a criatividade e o
espírito crítico;
Desenvolver o espírito de
cidadania.
- Incentivar o gosto pela ciência;
Desenvolver a criatividade e o
espírito crítico;
Promover o contacto com
uma instituição do Ensino
Superior;
Estabelecer a ponte entre a
escola e linhas de
prosseguimentos de estudos.

Comunidade
escolar

Professores do
Departamento em
parceria com os
restantes
departamentos

Comunidade
escolar

Professores do
Departamento

Comunidade
escolar

- grau de satisfação dos alunos participação dos alunos na atividade;
- produtos final obtidos

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4

- grau de satisfação dos alunos participação dos alunos na atividade;
- produtos final obtidos

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4

- grau de satisfação dos alunos participação dos alunos na atividade

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
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2. Resultados Sociais
3. Reconhecimento da
Comunidade
EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

- Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula.
- Contactos Professores /DT’s.
- Sinalização de situações de risco.
- Desenvolvimento de atividades
pelos alunos.
- Participação dos alunos nas
atividades da escola.
- Controlo do comportamento.
- Controlo da assiduidade.
- Cumprimento por parte dos alunos
das regras e da disciplina.
- Participação em ações de Cidadania
e solidariedade.

- Melhorar o número de módulos
realizados com 12 valores ou mais
na vertente social.
- Fornecer ferramentas aos alunos
para serem cidadãos íntegros e
integrais
- Articular com os outros
departamentos e com a
Coordenação da Estratégia de
Escola de Cidadania e
Desenvolvimento

Departamento

Alunos

-número de módulos realizados
com 12 ou mais valores na vertente
social
- número de atividades da iniciativa
dos alunos
- número de alunos que participam
nas atividades da escola
-número de medidas corretivas e
Meta 3
sancionatórias
Implícito no
-número de casos de assiduidade
PE e EQAVET
irregular
- n.º de atividades do
departamento no âmbito da
Cidadania
- avaliação dos alunos, em termos
comportamentais, em todas as
atividades do departamento

- Perceção do grau de satisfação da
comunidade educativa.
- Valorização do sucesso dos alunos
e da escola.
- Contribuição da escola para o
desenvolvimento da comunidade
envolvente.

Fomentar o reconhecimento da
comunidade

Departamento

Comunidade
educativa

-questionários de satisfação aos
alunos, pais e EE, parceiros
-número de atividades que
promovam os resultados dos alunos
-número de atividades que
promovam a escola

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

AÇÕES

OBJETIVOS

INDICADORES DE SUCESSO

Meta 4

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO
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Fomentar processos de
autoavaliação institucional

Coordenador de
departamento

Comunidade
escolar

Recolha de dados corretos do
departamento para a equipa de
autoavaliação

Impor qualidade, eficácia e
eficiência ao processo de
autoavaliação

Departamento

Comunidade
escolar

4. Resultados

1.
Desenvol
vimento
2. Consistência e
Impacto

D. AUTOAVALIAÇÃO

Divulgação das necessidades da
equipa de autoavaliação e do seu
trabalho

- atas
Implícito no
PE
- entrega atempada dos dados do
departamento para o tratamento da
equipa de autoavaliação
- correção dos dados entregues
Implícito no
PE
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3 - Departamento Tecnologias
EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES
Reunião de Departamento

OBJETIVOS
Frisar a visão que alicerça a ação
global da escola com vista à
consecução do Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Coordenador de
departamento

Docentes do
departamento

INDICADORES DE SUCESSO
1 reunião no início do ano letivo

Todas

Manter
os
orientadores do
claros e coerentes

documentos
departamento

Revisão dos objetivos, metas e
estratégias definidos no Projeto
Educativo

Manter a clareza e a coerência do
Projeto Educativo

Participação no desenvolvimento da
Flexibilidade Curricular;
Participação no desenvolvimento
das estratégias de Educação
Inclusiva

Operacionalizar as opções
curriculares pertinentes para o
desenvolvimento das competências
referidas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória

4. Resultados

1. Visão e Estratégia

A. LIDERANÇA E GESTÃO

Partilhar a visão da escola com os
vários agentes educativos

Revisão dos documentos
orientadores do departamento

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

Departamento

Departamento

Alunos

Alunos

- atualização dos documentos
orientadores do departamento
- divulgação na página web da
escola

Todas

- revisão do Projeto Educativo
Todas

Departamento

Alunos

- número de ações de Cidadania e
horas / professores envolvidos;
- número de projetos de
flexibilidade curricular, horas
/professores envolvidos;
- sucesso escolar e social dos
alunos sinalizados

Todas
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Reuniões com os docentes do
departamento

Mobilizar e incentivar o
departamento

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- no mínimo 1 reunião por mês

3. Gestão

2. Liderança

Todas

Proposta de um Plano de Formação
para os docentes do departamento
Gestão de conflitos

Motivar as pessoas

Elaboração do Plano Anual de
Atividades;
Avaliação do PAA,
Revisão das parcerias e avaliação
das mesmas

Incentivar o desenvolvimento de
projetos, parcerias e soluções que
possam promover a qualidade das
aprendizagens;
Avaliar a pertinência dos projetos,
parcerias e soluções adotados
Divulgação dos critérios pedagógicos Informar o departamento sobre as
práticas de gestão e organização dos
de constituição de turmas
Divulgação dos critérios de aplicação alunos
de medidas disciplinares aos alunos

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- Plano de formação / capacitação
e relatório de execução do mesmo
- resultados dos questionários de
satisfação dos docentes do
departamento

Todas

Coordenador do
departamento

Docentes e
Alunos

- Projetos, ações e parcerias
desenvolvidas e avaliação dos
mesmos

Todas

Coordenador de
departamento

Docentes e
Alunos

- 1 reunião no início e no final do ano
- atas

Todas

Definição das normas de
funcionamento das aulas e outras
dependências da escola

Contribuir para a criação de um
ambiente escolar positivo

Departamento

Alunos

- Apresentação de normas de
funcionamento das aulas das
disciplinas do departamento junto
dos alunos no início de cada módulo

Todas

Recurso à utilização das novas
tecnologias e equipamentos
informáticos

Diversificar as metodologias de
ensino

Departamento

Alunos

- Frequência de uso das salas de
informática
- aulas com o uso do quadro
interativo

Todas

Melhoria dos circuitos de
comunicação

Desenvolver os meios de
comunicação interna

Coordenador

Docentes

- Partilha de documentos em
ferramenta informatizada

Todas
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AÇÕES

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Facilitar o desenvolvimento pessoal
e emocional dos alunos

Departamento

Alunos

Organização e gestão do currículo
à luz da educação inclusiva
Pertinência das atividades para o
desenvolvimento do currículo

Dar resposta às necessidades de
formação dos alunos

Departamento

Alunos

Estratégias de ensino, instrumentos
de avaliação diversificados e
valorização da avaliação formativa

Fomentar a inovação curricular e
pedagógica

Departamento

Alunos

Valorização da vertente
socioemocional nas atividades
letivas e não letivas

4. Resultados

1. Desenvolvimento
Pessoal e Bem-estar
dos Alunos
2. Oferta educativa e gestão
curricular

B. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- participação dos alunos em
atividades do departamento dentro
e fora dela
- avaliação dos alunos na vertente
dos valores nas disciplinas do
Todas
departamento
- número de alunos com
assiduidade irregular nas disciplinas
do departamento
- participação do departamento na Todas
semana da escola aberta
-monitorização das medidas de
educação inclusiva implementadas
e avaliação do sucesso das mesmas
-Cumprimento do Plano anual de
atividades e monitorização do
mesmo
Todas
- Preenchimento da grelha de
monitorização da prática letiva do
docente,
-resultados dos inquéritos aos
alunos no fim de cada módulo
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3. Ensino / Aprendizagem / Avaliação

Recorrer a estratégias de ensino e
aprendizagem orientadas para o
alcance do sucesso

Aplicação do Decreto-Lei
nº.54/2018
Acompanhamento mais
individualizado dos alunos
Prémio de mérito escolar e quadro
de valores
Prevenção do abandono e
insucesso escolar
Uso da sala de informática
Uso da Biblioteca Escolar
Uso do auditório
Uso da exploração agrícola
Oferta de apoios educativos

Promover a equidade e a inclusão de
todos os alunos

Departamento

Alunos

-Monitorização das medidas de
Educação inclusiva
-monitorização da assiduidade
irregular e do insucesso escolar nas
disciplinas do departamento

Todas

Manusear os recursos educativos
mais eficazes e eficientes

Departamento

Alunos

-frequência da sala de informática
e BE
-frequência do auditório
-frequência de aulas de apoio

Todas

Convite aos Pais e EE para
atividades da escola
Motivação dos Pais e EE para a
assunção de responsabilidades
escolares

Envolver as famílias na vida escolar

Departamento

Alunos

-número de atividades do PAA e da
escola que apelam à participação
dos pais e EE

Todas

Aplicação de uma ficha de
autoavaliação aos alunos no fim de
cada módulo

Desenvolver a prática da
autoavaliação

Departamento

Alunos
Professores

- monitorização das respostas dos
alunos na ficha de autoavaliação
-grelha de monitorização da prática
letiva do docente

Todas

4.
Planificação
e
acompanha
mento das
práticas
educativa e
letiva

Diversificação das estratégias de
ensino e aprendizagem
Valorização da metodologia de
projeto e atividades experimentais
Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula

Departamento

alunos

- grelha de monitorização da
prática letiva do docente
- número de projetos e atividades
experimentais por turma
-número de aulas em supervisão
pedagógica sobre o ambiente da
sala de aula
-número de medidas corretivas e
sancionatórias nas disciplinas do
departamento

Todas
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Práticas de supervisão pedagógica

Consolidar práticas de supervisão
pedagógica e reflexibilidade docente

Departamento

Alunos
Professores

Consolidação da monitorização dos
resultados dos departamentos

Viabilizar a regulação pelas lideranças
intermédias

Coordenador do
departamento

Alunos
Professores

AÇÕES
Adequação da prática letiva ao
contexto da turma e dos alunos
Diversificação de estratégias de
ensino e aprendizagem
Valorização da avaliação formativa
Revisão da prática letiva com base
nos resultados dos alunos
Práticas de supervisão pedagógica
Práticas de autoavaliação e
heteroavaliação dos módulos
4. Resultados

1. Resultados
académicos

C. RESULTADOS

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
Manter o número de módulos
realizados com 10 valores

Melhorar o número de módulos
realizados com 12 ou mais valores

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Departamento

Alunos

Departamento

Alunos

- reuniões de departamento e ou
grupo para a elaboração de
planificações e ou o
desenvolvimento de aulas
- reuniões entre pares da supervisão
para a análise de boas práticas
- guia de boas práticas
- monitorização dos departamentos

INDICADORES DE SUCESSO
- número de módulos realizados com
10 valores
- resultados de alunos de contextos,
origem e cultura diferenciados
- número de módulos realizados com
12 valores
- Resultados de alunos de contextos,
origem e cultura diferenciados

Todas

Todas

METAS DO
PROJETO
EDUCATIV
O

Meta1

Meta 2
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Melhorar o número de alunos que
conclui o ensino secundário
profissional até 3 anos após
ingressar na oferta, dos que vieram
diretamente do 9.º ano (Percursos
diretos)
Diminuir o número de módulos
realizados em períodos de
avaliação sumativa extraordinária

Departamento

Alunos

- Número de percursos diretos
Implícito
- Resultados de alunos de contextos, ao PE e
EQAVET
origem e cultura diferenciados

Departamento

Alunos

- Número de módulos NR por
aproveitamento
- Resultados de alunos de contextos,
origem e cultura diferenciados

Meta 1
Meta 2

Participação na Feira do queijo, em
Serpa, através da dinamização do
Workshop “fabrico de queijo”.

Envolver os alunos na divulgação
dos produtos regionais

Professores do
departamento

Alunos do 1º e
2.º ano de
formação do
curso TPA

- Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na atividade.

Meta 1
Meta 2
Meta 3

Visita de estudo a uma exploração de
criador de ovinos de ILLe- de- France

- Consolidar conhecimentos
adquiridos

Alunos do curso
TPA19 – 3ºano
e docentes

Meta 1
- Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na actividade. Meta 2
Meta 3

Viisita de estudo a um lagar de azeite
de extração continua
Visita a uma adega
Visita a uma queijaria e
salsicharia
- Visita `distância à Faculdade de
Medicina Veterinária

- Consolidar conhecimentos
adquiridos

TPA 21 A ,B, C

- Docentes e
não docentes,
pais e
comunidade)
Alunos

- Consolidar conhecimentos
adquiridos

Turmas TGE e
docentes

Alunos

- Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na atividade

Visita de estudo a uma exploração de
espécies pecuárias- Évora

-

Alunos TGE e
docentes

Alunos

- Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na actividade.

Apresentação da Nova PAC pela
CONFRAGI

- Motivar os alunos para as
aprendizagens

Alunos TPA e
docentes

3º ano

Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na atividade

Apresentação de agricultura de
presição Prof Luis Alcino , pelo
Instituto Politécnico de Portalegre

- Motivar os alunos para as
aprendizagens

Alunos TPA e
docentes

2º ano

Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na atividade

Motivar os alunos para as
aprendizagens

- Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na atividade.

Meta 1
Meta 2
Meta 3

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 1
Meta 2
Meta 3
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3. Reconhecimento da
Comunidade

2. Resultados Sociais

Desenvolvimento do projecto a “A
- Divulgar o projeto junto dos
Empresa”, Promovido pela JÁPortugal alunos

Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula
Contactos Professores /DT’s
Sinalização de situações de risco
Desenvolvimento de atividades
pelos alunos
Participação dos alunos nas
atividades da escola
Controlo do comportamento
Controlo da assiduidade
Cumprimento por parte dos alunos
das regras e da disciplina
Perceção do grau de satisfação da
comunidade educativa
Valorização do sucesso dos alunos e
da escola
Contribuição da escola para o
desenvolvimento da comunidade
envolvente

Alunos TPA e
TGE

Alunos do 2.º
ano de
formação

- Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na
actividade.-

Aplicar conhecimentos adquiridos
na disciplina de português
Articular saberes adquiridos com
outras disciplinas e UFCD
Melhorar o número de módulos
realizados com 12 valores ou mais
na vertente social
Dar ferramentas aos alunos para
serem cidadãos íntegros e integrais
Articular com os outros
departamentos e com a
Coordenação da Estratégia de
Escola de Cidadania e
Desenvolvimento

Professores do
departamento

Alunos dos 1º e
2.º ano de
formação, do
curso TPA
Alunos

- Grau de satisfação dos alunos
- Participação dos alunos na actividade

Fomentar o reconhecimento da
comunidade

Departamento

Departamento

Comunidade
educativa

-número de módulos realizados com 12
ou mais valores na vertente social
- número de atividades da iniciativa dos
alunos
- número de alunos que participam nas
atividades da escola
-número de medidas corretivas e
sancionatórias
-número de casos de assiduidade
irregular
- avaliação dos alunos, em termos
comportamentais, em todas as
atividades do departamento
-questionários de satisfação aos alunos,
pais e EE, parceiros
-número de atividades que promovam os
resultados dos alunos
-número de atividades que promovam a
escola

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4

Meta 3
Implícito
no PE e
EQAVET

Meta 4
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AÇÕES

OBJETIVOS

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Divulgação das necessidades da
equipa de autoavaliação e do seu
trabalho

Fomentar processos de
autoavaliação institucional

Coordenador de
departamento

Comunidade
escolar

Recolha de dados corretos do
departamento para a equipa de
autoavaliação

Impor qualidade, eficácia e
eficiência ao processo de
autoavaliação

Departamento

Comunidade
escolar

4. Resultados

1.
Desenvol
vimento
2. Consistência e
Impacto

D. AUTOAVALIAÇÃO

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- atas
Implícito no
PE
- entrega atempada dos dados do
departamento para o tratamento da
equipa de autoavaliação
- correção dos dados entregues
Implícito no
PE
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4 – Coordenação dos Diretores de Turma
EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES
Reunião de Equipa

OBJETIVOS
Frisar a visão que alicerça a ação
global da escola com vista à
consecução do Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Coordenador de
DT’s

DT’s

INDICADORES DE SUCESSO
1 reunião no início do ano letivo

Todas

Manter
os
documentos
orientadores da Coordenação e da
Direção de Turma claros e
coerentes

CDT

Revisão dos objetivos, metas e
estratégias definidos no Projeto
Educativo

Manter a clareza e a coerência do
Projeto Educativo

CDT

Participação no Plano Estratégico de
Escola de Educação para a Cidadania
e o Desenvolvimento;
Participação no desenvolvimento da
Flexibilidade Curricular;
Participação no desenvolvimento
das estratégias de Educação
Inclusiva

Operacionalizar as opções
curriculares pertinentes para o
desenvolvimento das competências
referidas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória

4. Resultados

1. Visão e Estratégia

A. LIDERANÇA E GESTÃO

Partilhar a visão da escola com os
vários agentes educativos

Revisão dos documentos
orientadores dos DT’s

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

DTS

DT

- atualização dos documentos
orientadores
- divulgação na página web da
escola

Todas

- revisão do Projeto Educativo
Todas

CDT

DT

- número de ações de Cidadania e
horas / professores envolvidos;
- número de projetos de
flexibilidade curricular, horas
/professores envolvidos;
- sucesso escolar e social dos
alunos sinalizados

Todas
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Reuniões com os DTS

Mobilizar e incentivar os DTS

CDT

DTS

- no mínimo 1 reunião por mês

3. Gestão

2. Liderança

Todas

CDT

DTS

- Plano de formação / capacitação
e relatório de execução do mesmo
- resultados dos questionários de
satisfação dos DTS

Todas

CDT
Incentivar o desenvolvimento de
projetos, parcerias e soluções que
possam promover a qualidade das
aprendizagens;
Avaliar a pertinência dos projetos,
parcerias e soluções adotados
Divulgação dos critérios pedagógicos Informar os DTS sobre as práticas de CDT
gestão e organização dos alunos
de constituição de turmas
Divulgação dos critérios de aplicação
de medidas disciplinares aos alunos

DTS

- Projetos, ações e parcerias
desenvolvidas e avaliação dos
mesmos

Todas

DTS

- 1 reunião no início e no final do ano
- atas

Todas

ALUNOS E EES

- Apresentação de normas de
funcionamento das aulas das
disciplinas junto dos alunos no início
do ano letivo

Todas

Proposta de um Plano de Formação
para os DTS
Gestão de conflitos

Motivar as pessoas

Elaboração do Plano Anual de
Atividades;
Avaliação do PAA,
Revisão das parcerias e avaliação
das mesmas

Definição das normas de
funcionamento das aulas e outras
dependências da escola

Contribuir para a criação de um
ambiente escolar positivo

CDT
DTS

Recurso à utilização das novas
tecnologias e equipamentos
informáticos

Diversificar as metodologias de
trabalho

CDT
DTS

Alunos e EE

PLATAFORMA

Todas

Melhoria dos circuitos de
comunicação

Desenvolver os meios de
comunicação interna

CDT

DTS

- Partilha de documentos em
ferramenta informatizada

Todas
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AÇÕES

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Facilitar o desenvolvimento pessoal
e emocional dos alunos

CDT
DTS
SPO

Alunos

Organização e gestão do currículo
à luz da educação inclusiva
Pertinência das atividades para o
desenvolvimento do currículo

Dar resposta às necessidades de
formação dos alunos

CDT
DTS
EMAEI
DC

Alunos e EE

Estratégias de ensino, instrumentos
de avaliação diversificados e
valorização da avaliação formativa

Fomentar a inovação curricular e
pedagógica

CDT
DTS
DC

Alunos

Desenvolvimento de domínios de
autonomia curricular (DAC) que
traduzam a articulação vertical e
horizontal do currículo

Fomentar a articulação curricular

CDT
DTS
DC
SPO

Diversificação das estratégias de
ensino e aprendizagem
Valorização da metodologia de
projeto e atividades experimentais
Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula

Recorrer a estratégias de ensino e
aprendizagem orientadas para o
alcance do sucesso

CDT
DTS

Valorização da vertente
socioemocional nas atividades
letivas e não letivas

4. Resultados

2. Oferta educativa e gestão curricular
3. Ensino /
Aprendizagem
/ Avaliação

B. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

1. Desenvolvimento
Pessoal e Bem-estar
dos Alunos

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

Alunos

alunos

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- participação dos alunos em
atividades do departamento dentro
e fora dela
- avaliação dos alunos na vertente
dos valores nas disciplinas do
Todas
departamento
- número de alunos com
assiduidade irregular nas disciplinas
do departamento
-monitorização das medidas de Todas
educação inclusiva implementadas
e avaliação do sucesso das mesmas
-Cumprimento do Plano anual de
atividades e monitorização do
mesmo
Todas
ATAS

- nº de DAC’s, horas e professores
- n.º de projetos de Educação para
a cidadania, horas e professores

- ATAS
- número de projetos e atividades
experimentais por turma
-número de medidas corretivas e
sancionatórias nas disciplinas do
departamento

Todas

Todas
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Aplicação do Decreto-Lei
nº.54/2018
Acompanhamento mais
individualizado dos alunos
Prémio de mérito escolar e quadro
de valores

Promover a equidade e a inclusão de
todos os alunos

Prevenção do abandono e
insucesso escolar

< 5% DE ABANDONOS

Oferta de apoios educativos

Manusear os recursos educativos
mais eficazes e eficientes

CDT
DTS
DC
SPO

Alunos

-Monitorização das medidas de
Educação inclusiva

Todas

-monitorização da assiduidade
irregular e do insucesso escolar nas
disciplinas dos departamentos
- Atas dos CT (CARACTERIZAÇÃO

DA TURMA + ATAS DOS
CONSELHOS DE TURMA de
avaliação
- Ata Conselho de Curso
- REGISTOS DOS CONTACTOS
COM PAIS E EE
DIRETORES DE TURMA: REGISTO
DE REUNIÃO COM DIRETOR, EE E
ALUNOS SINALIZADOS
DIRETORES DE TURMA: REGISTO
DE REUNIÃO COM PSICÓLOGA, EE
E ALUNOS SINALIZADOS PARA
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
DIRETORES
DE
TURMA:
COMUNICAÇÃO
FORMAL
DE
CASOS PARA A CPCJ
CDT
DTS

Alunos

-frequência de aulas de apoio

Todas
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Convite aos Pais e EE para
atividades da escola
Motivação dos Pais e EE para a
assunção de responsabilidades
escolares

Envolver as famílias na vida escolar
Sem contar com as entregas de notas

CDT
DTS
DC
SPO

Alunos e EE

Todas

- NÚMERO DE REUNIÕES COM PAIS
E EE’S / ATAS

3 MOMENTOS POR ANO NO
MÍNIMO (Pap´s, provas de
equitação e dia aberto)

- Elaboração de um plano de turma

-número de atividades do PAA e da
escola que apelam à participação
dos pais e EE

- folha de presenças ENTREGA

DOS DIPLOMAS, DEFESA DA PAP
Alcançar as metas do PE

CDTS
DTS

Alunos

- Atas de Conselho de Curso

Todas

-Atas de conselhos de turma (Ata de
Caracterização da turma )
4. Planificação
e
acompanhame
nto das
práticas
educativa e
letiva
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EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES

1. Resultados académicos

Participação nas atividades da
Biblioteca Escolar

PÚBLICO-ALVO

Manter o número de módulos
realizados com 10 valores

CDT
DTS

Alunos

Melhorar o número de módulos
realizados com 14 ou mais valores

CDT
DTS

Alunos

Melhorar o número de alunos que
conclui o ensino secundário
profissional até 3 anos após
ingressar na oferta, dos que vieram
diretamente do 9.º ano (Percursos
diretos)
Diminuir o número de módulos
realizados em períodos de
avaliação sumativa extraordinária

CDT
DTS

Alunos

CDT
DTS

Alunos

- número de módulos NR por
aproveitamento
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados
- Atas do CT

CDT
DTS
BE

Alunos

- grau de satisfação dos alunos
Meta 2
- participação dos alunos na
Meta 7
atividade
 Avaliação do comportamento
dos alunos: Resultados Sociais

Motivar para a frequência da
Biblioteca como um espaço lúdico
e de partilha de saberes;

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

INTERVENIENTES

(<30% DE NÃO APROVAÇÃO)

4. Resultados

C. RESULTADOS

Adequação da prática letiva ao
contexto da turma e dos alunos
Diversificação de estratégias de
ensino e aprendizagem
Valorização da avaliação formativa
Revisão da prática letiva com base
nos resultados dos alunos

OBJETIVOS

- número de módulos realizados
com 10 valores
- resultados de alunos de
Meta2
contextos, origem e cultura
diferenciados
Meta 4
- número de módulos realizados
com 14 valores
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados
- número de percursos diretos
Implícito ao
- resultados de alunos de PE e EQAVET
contextos, origem e cultura
diferenciados

Meta 2
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13. RECUPERAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS

DESENVOLVER ESTRATÉGIAS E
PRÁTICAS QUE PERMITAM A
RECUPERAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS

CDT
DTS
SPO

Alunos

14. RECUPERAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS

DESENVOLVER PRÁTICAS DE
ENSINO A DISTÂNCIA EM CASOS DE
AUSÊNCIA PROLONGADA
JUSTIFICADA DOS ALUNOS
(QUARENTENA COVID19)
APRESENTAR UM PLANO
ESTRATÉGICO DE RECUPERAÇÃO
Participar nos momentos de
AVALIAÇÃO SUMATIVA
EXTRAORDINÁRIA

CDT
DTS

Alunos

CDT
DTS

Alunos

15. Recuperação das
aprendizagens

-

-

-

RECUPERAÇÃO DE TODOS OS
MÓDULOS NR DOS ALUNOS
COM PLANO ELABORADO EM
FINAL DO ANO LETIVO DE
2021/2022
100% DE SUCESSO ESCOLAR
NO MÓDULO

Recuperação de todos os
módulos NR

Meta 2

Meta 2

Meta 2
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2. Resultados Sociais

Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula
Contactos Professores /DT’s
Sinalização de situações de risco
Desenvolvimento de atividades
pelos alunos
Participação dos alunos nas
atividades da escola
Controlo do comportamento
Controlo da assiduidade
Cumprimento por parte dos alunos
das regras e da disciplina
Participação em ações de Cidadania
e solidariedade

Melhorar o número de módulos
realizados com 14 valores ou mais
na vertente social
Dar ferramentas aos alunos para
serem cidadãos íntegros e integrais

<10% DE FALTAS NAS
DISCIPLINAS E FORMAÇÃO
TECNOLÓGICA
Articular com os outros
departamentos e com a
Coordenação da Estratégia de
Escola de Cidadania e
Desenvolvimento

CDT
DTS
SPO

Alunos EE

-número de módulos realizados
com 14 ou mais valores na vertente
social
- número de atividades da iniciativa
dos alunos
- número de alunos que participam
nas atividades da escola
-número de medidas corretivas e
sancionatórias
-número de casos de assiduidade
irregular

(REGISTOS
DE
ASSIDUIDADE
EFETUADOS
CONTACTO
COM
OS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
QUANDO O ALUNO ATINGE 50% Meta 7
E/OU
100%
DAS
FALTAS Implícito no
INJUSTIFICADAS PERMITIDAS EM PE e EQAVET
RI
ENVIO AOS ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO POR CORREIO/E-MAIL
O RELATÓRIO DE FALTAS DOS
ALUNOS
INTERVENÇÃO RÁPIDA DO
DIRETOR DE TURMA, NO CASO
DESTE ASSIM O ENTENDER, DA
CPCJ
- n.º de atividades do
departamento no âmbito da
Cidadania
- avaliação dos alunos, em termos
comportamentais, em todas as
atividades do departamento
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3. Reconhecimento da
Comunidade

Perceção do grau de satisfação da
comunidade educativa
Valorização do sucesso dos alunos e
da escola
Contribuição da escola para o
desenvolvimento da comunidade
envolvente

AÇÕES

OBJETIVOS

CDT
DTS

Comunidade
educativa

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO
DTS

Divulgação das necessidades da
equipa de autoavaliação e do seu
trabalho

Fomentar processos de
autoavaliação institucional

CDT

Recolha de dados corretos dos DTS
para a equipa de autoavaliação

Impor qualidade, eficácia e
eficiência ao processo de
autoavaliação

CDT

4. Resultados

1.
Desenvol
vimento
2. Consistência e
Impacto

D. AUTOAVALIAÇÃO

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

Fomentar o reconhecimento da
comunidade

-questionários de satisfação aos
alunos, pais e EE, parceiros
-número de atividades que
promovam os resultados dos alunos
-número de atividades que
promovam a escola

INDICADORES DE SUCESSO

Meta

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- atas
Implícito no
PE

DTS

- entrega atempada dos dados dos
DTS para o tratamento da equipa de
autoavaliação
- correção dos dados entregues
Implícito no
PE

ESTE PAA DA COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA ARTICULA COM A INTERVENÇÃO DOS DTS PREVISTA NO ÂMBITO DO QUADRO
EQAVET, INSCRITA NO PLANO DE MELHORIA.
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5 - Coordenação da Oferta Formativa Diretores de Curso
EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES

OBJETIVOS

Reunião do Conselho de Diretores de Frisar a visão que alicerça a ação
Curso
global da escola com vista à
consecução do Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

Coordenador de
OF

DC

INDICADORES DE SUCESSO
1 reunião no início do ano letivo

Todas

Manter
os
documentos
orientadores da Coordenação e da
Direção de Curso claros e coerentes

COF

Revisão dos objetivos, metas e
estratégias definidos no Projeto
Educativo

Manter a clareza e a coerência do
Projeto Educativo

COF

Participação no Plano Estratégico de
Escola de Educação para a Cidadania
e o Desenvolvimento;
Participação no desenvolvimento da
Flexibilidade Curricular;
Participação no desenvolvimento
das estratégias de Educação
Inclusiva

Operacionalizar as opções
curriculares pertinentes para o
desenvolvimento das competências
referidas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória

4. Resultados

1. Visão e Estratégia

A. LIDERANÇA E GESTÃO

Partilhar a visão da escola com os
vários agentes educativos

Revisão dos documentos
orientadores dos DC

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

DC

DC

- atualização dos documentos
orientadores
- divulgação na página web da
escola

Todas

- revisão do Projeto Educativo
Todas

COF

DC

- número de ações de Cidadania e
horas / professores envolvidos;
- número de projetos de
flexibilidade curricular, horas
/professores envolvidos;
- sucesso escolar e social dos
alunos sinalizados

Todas
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Reuniões com os DIRETORES DE
CURSO

Mobilizar e incentivar os DC

COF

DC

- no mínimo 1 reunião por mês

2. Liderança

Todas

Proposta de um Plano de Formação
para os DC
Gestão de conflitos

Motivar as pessoas

COF

DC

- Plano de formação / capacitação
e relatório de execução do mesmo
- resultados dos questionários de
satisfação dos DC

Todas

Elaboração do Plano Anual de
Atividades;
Avaliação do PAA

- Incentivar o desenvolvimento de
projetos, parcerias e soluções que
possam promover a qualidade das
aprendizagens;
- Avaliar a pertinência dos projetos,
parcerias e soluções adotados

COF

DC

- Projetos, ações e parcerias
desenvolvidas e avaliação dos
mesmos
- Atas das reuniões do Cons.
Consultivo
- Atas do CP (reflexão)

Todas

Revisão das parcerias e avaliação
das mesmas

- realizar pelo menos 1
consulta/focus groups com os
stakeholders por ano letivo

Criação do conselho consultivo

3. Gestão

Divulgação dos critérios pedagógicos Informar os DC sobre as práticas de
gestão e organização dos alunos
de constituição de turmas
Divulgação dos critérios de aplicação
de medidas disciplinares aos alunos

COF

DC

- 1 reunião no início e no final do ano
- atas

Todas

Definição das normas de
funcionamento das aulas e outras
dependências da escola

Contribuir para a criação de um
ambiente escolar positivo

COF
DC

Alunos e EE

- Apresentação de normas de
funcionamento das aulas das
disciplinas junto dos alunos no início
do ano letivo

Todas

Recurso à utilização das novas
tecnologias e equipamentos
informáticos

Diversificar as metodologias de
trabalho

COF
DC

Alunos e EE

PLATAFORMA

Todas
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Melhoria dos circuitos de
comunicação

Desenvolver os meios de
comunicação interna

COF

Manutenção atualizada dos recursos Manter os recursos adequados para COF
a constante melhoria do processo de DC
ensino e formação

DC

- Partilha de documentos em
ferramenta informatizada

Todas

ALUNOS

-

TODAS

Inventário
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AÇÕES
Valorização da vertente
socioemocional nas atividades
letivas e não letivas

OBJETIVOS
Facilitar o desenvolvimento pessoal
e emocional dos alunos

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

COF
DC
SPO

Alunos

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- participação dos alunos em
atividades do CURSO dentro e fora
dela
- avaliação dos alunos na vertente
Todas
dos valores nas disciplinas
- número de alunos com
assiduidade irregular nas disciplinas
-monitorização das medidas de Todas
educação inclusiva implementadas
e avaliação do sucesso das mesmas
-Cumprimento do Plano anual de
atividades e monitorização do
mesmo
Todas
ATAS

Organização e gestão do currículo
à luz da educação inclusiva
Pertinência das atividades para o
desenvolvimento do currículo

Dar resposta às necessidades de COF
formação dos alunos
DC
EMAEI
DT

Alunos e EE

Estratégias de ensino, instrumentos
de avaliação diversificados e
valorização da avaliação formativa

Fomentar a inovação curricular e
pedagógica

Alunos

Desenvolvimento de domínios de
autonomia curricular (DAC) que
traduzam a articulação vertical e
horizontal do currículo

Fomentar a articulação curricular

COF
DC
SPO

Alunos

- nº de DAC’s, horas e professores
- n.º de projetos de Educação para
a cidadania, horas e professores

Todas

Auscultação dos parceiros acerca da
orientação da oferta formativa da
escola

Integrar a opinião dos atores
socioeconómicos no desenho da
formação

COF
DC

ALUNOS

- Reuniões com atores
socioeconómicos

Todas

4. Resultados

2. Oferta educativa e gestão curricular

B. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

1.
Desenvolviment
o Pessoal e Bemestar dos Alunos

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

COF
DC
DT
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3. Ensino / Aprendizagem / Avaliação

Diversificação das estratégias de
ensino e aprendizagem
Valorização da metodologia de
projeto e atividades experimentais
Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula
Aplicação do Decreto-Lei
nº.54/2018
Acompanhamento mais
individualizado dos alunos
Prémio de mérito escolar e quadro
de valores
Prevenção do abandono e
insucesso escolar
Acompanhamento de apoios
educativos

Convite aos Pais e EE para
atividades da escola

Recorrer a estratégias de ensino e
aprendizagem orientadas para o
alcance do sucesso

COF
DC

Promover a equidade e a inclusão de
todos os alunos

COF
DC
SPO
DT

Manter
abaixo
dos
5%
percentagem de abandonos
Manusear os recursos educativos
mais eficazes e eficientes

. 3 Eventos com a participação dos EE
(1/período)

COF
DC

COF
DC
DT
SPO

- ATAS
- número de projetos e atividades
experimentais por turma
-número de medidas corretivas e
sancionatórias nas disciplinas

Todas

Alunos

- Monitorização das medidas de
Educação inclusiva
- monitorização da assiduidade
irregular e do insucesso escolar nas
disciplinas
- acompanhamento das situações
sinalizadas pelo DT+DC (atas)

Todas

Alunos

- balanço da frequência de aulas de
apoio/adaptação

Todas

Alunos

- número de atividades do PAA e da
escola que apelam à participação
dos pais e EE

Todas

a

Promoção da intervenção escolar
dos pais /EE

4. Planificação Planificação, organização e
operacionalização de projetos
e
acompanhame
nto das
práticas

alunos

- Número de reuniões com pais e
EE’s / atas

Fomentar, junto dos alunos,
atividades práticas e experiências de
aprendizagem em contexto real, local
ou nacional

COF
DC

ALUNOS

- n.º de aulas práticas
- n.º de aulas com práticas simuladas
e ou em contexto real
- n.º de visitas de estudo, guião,
relatório

Todas
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educativa e
letiva

Participação em projetos de
flexibilidade curricular e cidadania

AÇÕES

OBJETIVOS

COF
DC

ALUNOS

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

. Adequação da prática letiva ao
contexto da turma e dos alunos
. Diversificação de estratégias de
ensino e aprendizagem

Manter o número de módulos
realizados com 10 valores

COF
DC

Alunos

. Valorização da avaliação formativa
Revisão da prática letiva com base
nos resultados dos alunos

Melhorar (em 5%) o número de
módulos realizados com 14 ou mais
valores

COF
DC

Alunos

Melhorar o número de alunos que
conclui o ensino secundário
profissional até 3 anos após
ingressar na oferta, dos que vieram
diretamente do 9.º ano (Percursos
diretos)

COF
DC

Alunos

COF
DC

Alunos

. Participação no Campeonato
Interescolar de Equitação (TGE
3ºano)
. Realização de exames Sela 4 e 7
(todas as turmas TGE)
.

4. Resultados

1. Resultados académicos

C. RESULTADOS

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

Fomentar, junto dos alunos, a
importância de todos os saberes

Redução da taxa de não
aprovação (<30% DE NÃO
APROVAÇÃO DOS CURSOS)

- n. de parcerias em atividades de
outros departamentos

INDICADORES DE SUCESSO

todas

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- número de módulos realizados
com 10 valores
- resultados de alunos de
Meta 2
contextos, origem e cultura
diferenciados
Meta 4
- número de módulos realizados
com 14 valores
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados
- número de percursos diretos
Implícito ao
- resultados de alunos de PE e EQAVET
contextos, origem e cultura
diferenciados

- número de módulos NR por
aproveitamento
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados

Meta 3
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Participação nas atividades da
Biblioteca Escolar

Motivar para a frequência da
Biblioteca como um espaço lúdico
e de partilha de saberes;

COF
DC

Alunos

Aferição dos resultados escolares dos
alunos

Melhorar as taxas de realização dos
módulos e de conclusão da
formação

COF
DC

Alunos

Monitorizar a colocação de alunos
após a conclusão da formação

COF
DC

Alunos finalistas
e ex-alunos

16. PERCURSO PROFISSIONAL

- grau de satisfação dos alunos
- participação dos alunos na
atividade
 Avaliação do comportamento
dos alunos: Resultados Sociais
Todas
- participação nas reuniões de
conselho de turma

-

. Reforçar as redes e as

parcerias com as empresas da
região
Potenciar a empregabilidade do
aluno através da adequação do
perfil de competências do aluno
às características do local de
estágio
Potenciar a empregabilidade do
aluno, auxiliando-o no contacto
com a empresa (mercado de
trabalho

EQAVET
ATUALIZAÇÃO DA BASE DE
DADOS
Aulas com sessões técnicas (3
para as turmas finalistas 202122)

- desenvolver pelo menos 2 visitas de
estudo a empresas por ano letivo para
cada turma;
-

No mínimo 1 novas empresas
parceiras por curso e por ano
letivo.

-

Registo dos contactos com
monitores, empregadores
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17. Melhoria da FCT

Organizar e operacionalizar o
processo de FCT

COF
DC

ALUNOS

-

Reuniões com os alunos para
explanar o processo de FCT +
Atas
Avaliações obtidas na FCT (=
OU > PE)

Monitorizar a utilização das
competências adquiridas no curso
pelos alunos no local de trabalho

-

Auscultar as entidades que
recebem os alunos em FCT

-

Resultados dos questionários
de satisfação dos monitores (=
ou > PE)

-

Reuniões com os alunos para
explanar o processo da PAP +
Atas
Avaliações obtidas na PAP (=
OU > PE)

EQAVET

Elaboração de um guia de
sugestões (monitores)

18. Melhoria da PAP

Melhorar os desempenhos dos
alunos na PAP
Monitorizar os resultados obtidos
na PAP

COF
DC

ALUNOS

-

EQAVET
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3. Reconhecimento da
Comunidade

2. Resultados Sociais

. Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula
. Contactos Professores/DT’s
. Sinalização de situações de risco
. Desenvolvimento de atividades
pelos alunos
. Participação dos alunos nas
atividades da escola
. Controlo do comportamento

Melhorar a percentagem de alunos
com 10 a todos os módulos
(relativamente ao histórico da
escola) na vertente social

COF
DC

Alunos

Dar ferramentas aos alunos para
serem cidadãos íntegros e integrais
Articular com os outros
departamentos e com a
Coordenação da Estratégia de
Escola de Cidadania e
Desenvolvimento

- n.º de atividades no âmbito da
Cidadania
- avaliação dos alunos, em termos
comportamentais, em todas as
atividades

. Controlo da assiduidade
. Cumprimento por parte dos alunos
das regras e da disciplina
. Participação em ações de Cidadania
e solidariedade

Perceção do grau de satisfação da
comunidade educativa
Valorização do sucesso dos alunos e
da escola
Contribuição da escola para o
desenvolvimento da comunidade
envolvente

Fomentar o reconhecimento da
comunidade

-número de módulos realizados
com 10 ou mais valores na vertente
social
- número de atividades da iniciativa
dos alunos
- número de alunos que participam
nas atividades da escola
-número de medidas corretivas e
sancionatórias
-número de casos de assiduidade
irregular

COF
DC

Comunidade
educativa

-questionários de satisfação aos
alunos, pais e EE, parceiros
-número de atividades que
promovam os resultados dos alunos
-número de atividades que
promovam a escola

Meta 7
Implícito no
PE e EQAVET

Todas
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Valorização do sucesso escolar e
social dos alunos
Reconhecimento público, a nível
interno e junto da comunidade,
desse sucesso
Convite a entidades para estarem
presentes na entrega de prémios e
ou diplomas
Existências de parcerias escola-meio
(entidades locais, regionais e ou
nacionais)

AÇÕES

Reforçar o trabalho colaborativo
entre a escola e o meio

OBJETIVOS

COF
DC

ALUNOS

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO
DC

Divulgação das necessidades da
equipa de autoavaliação e do seu
trabalho

Fomentar processos de
autoavaliação institucional

COF

Recolha de dados corretos dos DTS
para a equipa de autoavaliação

Impor qualidade, eficácia e
eficiência ao processo de
autoavaliação

COF

- Criação do quadro de Mérito e
Valor escolar, divulgação do mesmo
- Organização da cerimónia de
entrega de prémios e diplomas

Todas

- n.º de protocolos, parcerias
- n.º de estágios profissionais /
distribuição geográfica
- reuniões de trabalho colaborativo

Todas

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- atas
Implícito no
PE

DC

- entrega atempada dos dados dos
DTS para o tratamento da equipa de
autoavaliação
- correção dos dados entregues

4. Resultados

1.
Desenvol
vimento
2. Consistência e
Impacto

D. AUTOAVALIAÇÃO

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

COF
DC

Implícito no
PE

ESTE PAA DA COORDENAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA E DIRETORES DE CURSO ARTICULA COM A INTERVENÇÃO DOS DC PREVISTA NO
ÂMBITO DO QUADRO EQAVET, INSCRITA NO PLANO DE MELHORIA.
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6 - Serviços de Psicologia e Orientação
EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES

OBJETIVOS

Documentos orientadores do SPO

Manter
os
documentos
orientadores
do SPOclaros e
coerentes

O SPO colabora e participa no Plano
Estratégico de Educação para a
Cidadania e o Desenvolvimento,
nalgumas ações pontuais neste
Âmbito.
Temáticas: Igualdade de Género,
multicularidade e violência
doméstica (colaboração do CIG E
APF);

Operacionalizar as opções
curriculares pertinentes para o
desenvolvimento das competências
referidas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória

Reuniões com os DTS

Mobilizar/ incentivar e envolver
DTS e outros professores nas
atividades do SPO

INTERVENIENTES
SPO

CDT
SPO

PÚBLICO-ALVO
SPO
DTS
Prof

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- atualização dos documentos
orientadores
- divulgação na página web da Todas
escola
Todas

Alunos

- número de ações realizadas de
Cidadania -número d/professores
envolvidos/ alunos envolvidos;
- sucesso escolar e social dos
alunos sinalizados ;

SPO

DTS

- Reuniões sempre q necessário;
- Folhas presença;
- Atas;

SPO

Alunos

- Planos de intervenção com os
alunos/
-Relatórios de acompanhamento
das atividades;
- Resultados dos testes;
- Folhas de presença.

Todas

- Monitorização dos PAA

Todas

2. Liderança

;

Proposta de Planos de Intervenção
com os alunos;
Grelhas de Comportamento;
Programa de Orientação Escolar e
Profissional;
Elaboração do Plano Anual de
Atividades;
Avaliação do PAA,
Revisão das parcerias e avaliação
das mesmas

Consciencializar os alunos para as
suas competências
Motivar os alunos e orientá-los
para a vida ativa;
Incentivar o desenvolvimento de
projetos, parcerias e soluções que
possam promover a qualidade das
aprendizagens;
Avaliar a pertinência dos projetos,
parcerias e soluções adotados

CDT
SPO

DTS
SPO
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ALUNOS
Ações de sensibilização que
promovam o comportamento
positivo dentro e fora da sala de
aula:
-Ação de sensibilização de combate
ao Bullying- Exposição de trabalhos
na escola (outubro de 2021);
Atividade - Caixinha das emoções atividade de treino da flexibilidade
mental e gestão das emoções
(novembro de 2021);

-Facilitar o desenvolvimento
pessoal e emocional dos alunos;
- Saber gerir os conflitos entre
colegas;
- Prevenir comportamentos de
risco;
- Prevenir o absentismo e o
abandono escolar;

SPO
DTS
OUTROS

- Apresentação de normas de
funcionamento das aulas das
disciplinas junto dos alunos no início
do ano letivo;
- Relatório de Monitorização das
atividades;
-Folhas de presença;

Todas

- Natal na nossa escola- exposição
de árvores de Natal realizadas pelos
alunos;
Semana dos afetos- atividades
relacionadas com a amizade, amor e
carinho (exposição, leitura de
poemas com música dinamizada em
tarde cultural). Fevereiro de 22
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AÇÕES

OBJETIVOS

INTERVENIENTES

-Facilitar o desenvolvimento pessoal
e emocional dos alunos;
DTS
- Melhorar as relações interpessoais; DOCENTES/
- Saber gerir os conflitos entre
Biblioteca Escolar
Neste âmbito serão dinamizadas as colegas;
SPO
seguintes atividades:
- Prevenir comportamentos de risco; Alunos
- Prevenir o absentismo e o
Centro de saúde
Semana da Saúde (Março de 22) abandono escolar;
APF
Dia da alimentação- Feirinha com
- Sensibilizar os alunos para a
produtos produzidos na escola;
importância de uma alimentação
Ação sensibilização com nutricionista equilibrada vs mente saudável;
do centro saúde Serpa
“ Alimentação saudável/ mente
saudável;
Ação sensibilização enfermeira
“Adolescência segura” - prevenção
comportamentos de risco;
Ação sensibilização APF- Prevenção
de consumos;
4. Resultados Neste âmbito serão dinamizadas as seguintes atividades: Neste
âmbito serão dinamizadas as s Semana da Saúde (Março de 22)- Dia da
alimentação- Feirinha com produtos realizados na escola;
e Semana da Saúde (Março de 22)- Dia da alimentação- Feirinha com
produtos realizados na escola;
guinte Neste âmbito serão dinamizadas as seguintes atividades:
Semana da Saúde (Março de 22)- Dia da Semana da Saúde (Mar

Programa de Desenvolvimento
socioafetivo;

ço de 22)- Dia da alimentação- Feirinha com produtos realizados na escola;
alimentação- Feirinha com produtos realizados na escola;
s Neste âmbito serão dinamizadas as seguintes atividades:
atividades:

1. Desenvolvimento Pessoal e Bem-estar dos Alunos
2. Oferta
educativa e
gestão
curricular

B. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

Dar resposta às necessidades de
formação dos alunos.
- Programa de Orientação Escolar e
Profissional,
dinamizado
pela
psicóloga em colaboração com
CDT,DTS;

Dar resposta às necessidades de
formação dos alunos.

CDT
DTS
EMAEI
SPO

PÚBLICO-ALVO

Alunos

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

- Participação dos alunos em
atividades dentro e fora de aula;
- Avaliação dos alunos na vertente
dos valores e comportamentos;
-Grelha de monotorização das
atividades;
-Relatórios de Acompanhamento;

Todas

Alunos E EE

-Monotorização das medidas de
educação inclusiva implementadas
e avaliação do sucesso das mesmas
- Monotorização das atividades;
- Folhas Presença;

Todas
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Aplicação do Decreto-Lei
nº.54/2018
Acompanhamento mais
individualizado dos alunos
Prémio de mérito escolar e quadro
de valores
Prevenção do abandono e
insucesso escolar

Envolvimento dos Pais e EE para a
assunção de responsabilidades
escolares ;

-Promover a equidade e a inclusão
de todos os alunos;
-Acompanhamento individualizado
dos alunos no CAA;
- Promover a autoestima e a
motivação dos alunos, dando lhe
autonomia.
- Promoção de competências P.
sociais;

EMAEI
DTS
SPO

Envolver as famílias na vida escolar

CDT

Alunos

Alunos
EE

-Monitorização das medidas de Todas
Educação inclusiva;
-Monitorização da assiduidade
irregular;
Monotorização das atividades e
evolução dos alunos;

- NÚMERO DE REUNIÕES COM PAIS E
CONTATOS REALIZADOS;

Todas

SPO
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AÇÕES

OBJETIVOS

Adequação da prática letiva ao
contexto da turma e dos alunos
Diversificação de estratégias de
ensino e aprendizagem
conjuntamente com a EMAEI

Definição de estratégias para os
alunos em acompanhamento CAA;

19. RECUPERAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS

DESENVOLVER ESTRATÉGIAS E
PRÁTICAS QUE PERMITAM A
RECUPERAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS- Programa de
apoio á organização do estudo.

4. Resultados

1. Resultados académicos

C. RESULTADOS

EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

INTERVENIENTES

PÚBLICO-ALVO

CDT
DTS
EMAEI

Alunos
- resultados de alunos de
contextos, origem e cultura
diferenciados

Alunos
DTS
SPO

INDICADORES DE SUCESSO

-

RECUPERAÇÃO DE TODOS OS
MÓDULOS NR DOS ALUNOS
COM PLANO ELABORADO EM
FINAL DO ANO LETIVO DE
2019/2020

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO

Meta1

Meta 1
Meta 2
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2. Resultados Sociais

Adoção das normas de
funcionamento da sala de aula
Contactos Professores /DT’s
Sinalização de situações de risco;
Participação dos alunos nas
atividades que promovam a sua auto
estima e motivação;
Promover sessões sobre
comunicação assertiva;
Controlo do comportamento através
de ações de sensibilização e
prevenção dos comportamentos de
risco;

Melhorar a sua autoestima;
Promover a autoconfiança dos
alunos;
Promover autonomia;
Melhorar as relações interpessoais;
Articular com os outros
departamentos e com a
Coordenação dos DTS e envolve los
nas atividades propostas pelo SPO;

SPO
DTS

Alunos
- Número de alunos que participam
nas atividades promovidas;
-número de casos de assiduidade
irregular;
- Avaliação dos alunos, em termos
comportamentais;
- Relatórios de acompanhamento
do SPO;

Meta 3
Implícito no
PE e EQAVET

ESTE PAA DO SPO ARTICULA COM A INTERVENÇÃO DA DIREÇÃO/ E.M.A.E.I /DTS / PROFESSORES PREVISTA NO ÂMBITO DO QUADRO
EQAVET;
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7 - Biblioteca Escolar
EIXO
PRIORIDADE
ESTRATÉGICO

AÇÕES

PÚBLICO-ALVO

Desenvolver estratégias que
permitam o desenvolvimento da
competência leitora e a aquisição
de saberes através da leitura

Docentes da
escola

Alunos

-

Diário de escrita

Fomentar o gosto pela escrita e o
manuseamento adequado das
estruturas da língua maternal e ou
estrangeira

Docentes da
escola

Alunos



“Leonardo da Vinci”

Fomentar o gosto pelas Artes, as
Humanidades e as Ciências

Docentes da
escola

Alunos e
Comunidade
educativa

N.º de ateliês
Grau de satisfação dos alunos e
parceiros

“Prontos para a PAP”

Desenvolver estratégias que
permitam a utilização das TIC

Docentes da
Escola

Alunos 1º e 2º
ano

Produto final do trabalhp dos alunos Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Concurso "Leituras na Planicie"

Desenvolver a capacidade leitora

PB, docents da
disciplina de
Português

Alunos da
Escola

Apurados para a fase regional

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

PB, Equipa da
BE

Alunos,
comunidade
escolar,
restante
comunidade

Elaboração do jornal escolar
Dinamizar o Blog da BE

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Elaboração de um plano de divulgação Desenvolver a presença em linha
da BE

INDICADORES DE SUCESSO

METAS DO
PROJETO
EDUCATIVO
Meta A1, A2,
B1, C1, D2,
D3, D4, D5,
D6, D7, D8,
D10

INTERVENIENTES

Escola a ler

OBJETIVOS

N.º de aulas de leitura
orientada;
N.º de apresentações de livros da e
na Biblioteca escolar
N.º de oficinas de escrita;
Criação de um portefólio de
escrita em cada turma

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10
Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10
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Elaboração de um plano de divulgação Divulgar a coleçãoi
da BE

PB, Equipa da
BE

Alunos,
comunidade
escolar,
restante
comunidade

Aumento do número de utilizadores

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Monotorizar a coleção impressa e
digital

Monotorizar o levantamento das
necessidades das áreas
disciplinares a verificar pertinencia
do fundo documental

PB, Equipa da
BE

Alunos,
comunidade
escolar,
restante
comunidade

Aumento do número de utilizadores

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

Monotorizar a coleção impressa e
digital

Desbaste da coleção

PB, Equipa da
BE

Alunos,
comunidade
escolar,
restante
comunidade

Aumento do número de utilizadores

Meta A1, A2,
B1, C1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7,
D8, D10

58

