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INTRODUÇÃO 

 
O Projecto Educativo é um instrumento identitário da Escola, elaborado de acordo com o Decreto-Lei 

75/2008, de 22 Abril e terá uma vigência de 3 anos (2010-2013). Apoia os órgãos de gestão nas suas opções estraté-

gicas de desenvolvimento organizacional; apoia o desempenho da profissionalidade docente, (cf. Antúnez, 1987; Silva, 

2000) e apoia os pais na escolha da Escola dos seus educandos. O Projecto Educativo de Escola define as metas e 

as estratégias, alicerçadas nos valores preconizados, e institui as prospectivas para o futuro. 

Cedo foi compreendido que é na reflexão conjunta que a Escola identifica os seus próprios problemas, defi-

ne as suas metas e enuncia as estratégias. Por esta razão, o processo de elaboração do Projecto Educativo orientou-

se pela abordagem qualitativa, a qual possui como característica a aceitação de que a sociedade está em contínua 

mudança (cf. Goetz e LeCompte, 1988) e nesse contexto foram seleccionados os métodos. Foi utilizada, ainda, o 

recurso à técnica de inquérito de resposta fechada em escala de Lickert. A equipa de elaboração do Projecto Educati-

vo foi organizada em rede de gestão cristalina constituída por cinco grupos de trabalho de acordo com os diferentes 

públicos-alvo: alunos, professores, assistentes técnicos e operacionais, pais e encarregados de educação e comuni-

dade envolvente, estruturas e serviços educativos. Cada grupo de trabalho tinha um coordenador. A coordenadora do 

Projecto e os diferentes coordenadores das equipas constituíam o núcleo central da investigação. Foi solicitada a 

colaboração de amigos críticos que ajudaram a olhar para todos os documentos produzidos de forma mais eficaz e 

eficiente.  

A metodologia seguida na caracterização da Escola desenvolveu-se em várias etapas. Num primeiro 

momento foram apresentados ao Conselho Pedagógico os objectivos que nortearam a elaboração do Projecto Educa-

tivo de Escola e as técnicas a serem utilizadas na caracterização da comunidade educativa. Procedeu-se à análise 

documental do relatório da Inspecção Geral de Educação relativamente à Avaliação Externa da Escola, organizada em 

dez blocos de acordo com os dados existentes. Foram definidos os objectivos da caracterização da Escola de acordo 

com os blocos identificados anteriormente. Estas tarefas nortearam a construção dos Guiões para os Grupos de Dis-

cussão Focalizada. As questões formuladas para cada público-alvo versavam a complexidade da organização-escola, 

tendo sido necessária a sua divisão entre os diferentes grupos de trabalho. Esta divisão foi aleatória, à excepção das 

questões apresentadas a cada uma das estruturas e serviços. A participação dos Alunos (Delegados de Turma) foi de 

68%, dos Professores de 100%, dos Assistentes Técnicos e Operacionais de 86%, dos Pais e Encarregados de Edu-

cação e Comunidade Envolvente (representantes das turmas) de 34% e das Estruturas e Serviços Educativos de 79%. 

Procedeu-se à análise de conteúdo e à identificação de indicadores moda (medida de tendência central) por categoria. 

Decidiu-se que os indicadores moda não seriam validados e seriam inscritos na grelha de definição de metas e estra-

tégias a inserir no Projecto Educativo de Escola, assim como os indicadores fracos apontados no relatório da Inspec-

ção Geral de Educação. Os indicadores que, pela sua qualidade, colocavam dúvidas ou não constituíam indicadores 
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moda, foram validados através da técnica de inquérito com resposta fechada em escala de Lickert. Foi utilizada a pla-

taforma Moodle para os diferentes públicos-alvo responderem ao inquérito, o que tornou o tratamento de dados auto-

mático. Os Professores responderam a todas as questões elaboradas, enquanto os Alunos, Pais e Encarregados de 

Educação e Assistentes Técnicos e Operacionais só responderam a alguns indicadores. A percentagem de respon-

dentes foi a seguinte: Alunos – 32%, Professores – 62%, Assistentes Técnicos e Operacionais – 72%, Pais e Encarre-

gados de Educação e Comunidade Envolvente – 10%. É de referir que, relativamente ao público-alvo Pais e Encarre-

gados de Educação, o inquérito foi enviado primeiro por correio electrónico, a quem se disponibilizou a responder por 

esta via, e, posteriormente, enviado em documento impresso. Após a recolha de dados, procedeu-se à identificação 

dos indicadores fortes e dos que carecem melhoria, estabeleceram-se metas e identificaram-se as estratégias para as 

alcançar.  

Ao longo do moroso processo de análise de conteúdo, foi compreendido que o conceito “qualidade” surgia 

com alguma frequência nos dados recolhidos a partir dos Grupos de Discussão Focalizada, muitas vezes aliado ao 

conceito de “melhoria”. Após alguma reflexão, foi decidido que o título do Projecto Educativo da Escola seria: Pro 

Qualitate (Pela Qualidade), e foi definida a sua finalidade: Fazer emergir a qualidade do Saber em toda a comunidade 

educativa. 

A missão da Escola Secundária da Ramada tem como princípio estruturante formar pessoas dotadas de 

Saber. Entende-se o Saber nas suas quatro dimensões: saber-saber, saber-fazer, saber-ser e saber-estar (cf. Delors, 

1998; OEI, 2010). Quanto maior for o grau de profundidade do Saber, mais exigentes serão as necessidades das pes-

soas e a satisfação das mesmas (cf. Santos, 2002). É este o caminho que se deseja percorrer. Se, por um lado, é a 

missão, também é, por outro, a visão de futuro.  
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1. Caracterização 

1.1. Meio 

 
A Escola Secundária da Rama-

da está situada na Freguesia da Ramada, 

concelho de Odivelas. Esta freguesia faz 

fronteira com as freguesias de Caneças, 

de Famões, de Odivelas, e com o conce-

lho de Loures. Com uma área de 3,7 km2, 

tem, de acordo com os dados dos censos 

de 2001, 15.770 habitantes. É constituída 

por núcleos habitacionais antigos, alguns 

bairros recentemente construídos e urba-

nizações, também recentes, e outras em 

construção. A Freguesia da Ramada con-

tinua a crescer, e de dia para dia, vê 

aumentar a sua população.  

A freguesia da Ramada está 

situada, na sua maior parte, na vertente 

da Serra da Amoreira, avistando-se daí 

parte do Concelho de Odivelas, de Loures 

e de Lisboa. A Ramada está dotada da 

maior parte dos serviços de utilidade diária aos moradores, e constitui-se como um local atractivo, enquanto destino 

habitacional, pela sua proximidade a Lisboa. Desta freguesia partem, diariamente, rumo à capital, cerca de 90% dos 

seus habitantes em idade adulta e com capacidade de trabalho, assim como a maioria dos jovens que já frequentam o 

ensino superior. Por outro lado, também já se encontra dotada de um certo espírito bairrista devido à existência de 

grupos associativos, desportivos e culturais. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Mapa do concelho de Odivelas. 
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1.2. Escola Secundária da Ramada 

 
Presume-se que, por volta do mês 

de Março de 1980, tenham tido início as obras 

de construção dos diversos pavilhões da Escola 

Secundária da Ramada. A 24 de Novembro de 

1980, dá-se a abertura da Escola à comunidade, 

ao tempo, Concelho de Loures. 
 

O logótipo da Escola, criado pelo 

professor José Assis, representa uma estilização 

do seu ex-libris: o Moinho das Covas, o qual 

constitui um pólo de desenvolvimento da comu-

nidade. 

Ao longo dos anos, a Escola foi 

sendo objecto de várias intervenções no seu espaço, destacando-se a reconstrução do Moinho das Covas, localizado 

dentro do perímetro escolar, a estruturação dos espaços verdes circundantes, a construção do Pavilhão Gimno-

Desportivo e do Espaço Multiusos junto ao Moinho.  

 

 

 

 

Figura 2 – Moinho das Covas. 

Figura 3 – Planta da Escola Secundária da Ramada. 
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Quanto à sua tipologia, a Escola é 

dotada de nove pavilhões. Estes têm dois 

pisos, à excepção do Refeitório, do Pavilhão 

D e Pavilhão das Artes, que têm somente 

um piso.  

A actualização constante, quer em 

número, quer em qualidade, do parque 

informático e multimédia, permite que desde 

o início dos anos noventa se participe em 

Projectos nacionais e internacionais.  

Actualmente, a Escola possui 

equipamento informático e multimédia em 

todas as salas de aula, o que possibilita o 

uso generalizado das TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) no processo de 

ensino e de aprendizagem dos alunos. Os diversos actores educativos sentiram necessidade formação especializada 

e contínua para rentabilizar os recursos materiais e serviços existentes e melhorar o desenvolvimento da organização 

educativa, da aprendizagem e avaliação dos alunos, pelo que investiram nessa formação. Tem sido uma aposta a 

formação interna inter-pares sobre diferentes temáticas de acordo com as necessidades detectadas, promovendo 

mais e melhor pensamento reflexivo em todos os actores educativos (cf. Schön, 1997). É de realçar que, dos 182 alu-

nos que, acabado o 12º ano, se candidataram a estabelecimentos de Ensino Superior, ficaram colocados 129 (71%) 

no ano lectivo de 2008/2009. 

A Escola conta com a presença da Associação de Estudantes e da Associação de Pais, que têm promovido 

um trabalho meritório e empenhado na procura de soluções e apoios pessoais ou mesmo económicos para o seu 

desenvolvimento. 

Ao longo do tempo a Escola tem estabelecido parcerias com entidades públicas e privadas, nomeadamente 

com a Câmara Municipal, com a Junta de Freguesia e com empresas, o que constitui uma mais-valia para o enrique-

cimento formativo dos alunos.  

Presentemente, a Escola encontra-se num trajecto de “procura de excelência”, visando “a procura de exce-

lência nas pessoas” (Ainscow, 1991, citado por Morgado, 2004: 21). 

 

1.3. Os actores educativos: 

1.3.1. Alunos  

No ano lectivo de 2009-2010, matricularam-se na Escola 1244 alunos distribuídos por 50 turmas do Ensino 

Básico (7 turmas de 7º ano; 8 turmas de 8º; 5 turmas de 9º ano) e Ensino Secundário (8 turmas dos Cursos Científico-

Humanísticos e 1 Curso Profissional do 10º ano; 9 turmas dos Cursos Científico-Humanísticos, 1 Curso Profissional e 

Figura 4 – Imagem de Satélite da Escola Secundária da 
Ramada. 
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1 Curso Tecnológico do 11º ano; 8 turmas dos Cursos Científico-Humanísticos e 1 Curso Profissional e 1 Curso Tec-

nológico do 12º ano) (cf. Escola Secundária da Ramada, 2009). Matricularam-se 525 alunos no Ensino Básico, distri-

buídos pelos 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, e 719 no Ensino Secundário, distribuídos pelos 10º, 11º e 12º ano de 

escolaridade. Verifica-se um número mais elevado de alunos inscritos no 11º ano de escolaridade. Pode-se ainda 

constatar que existem mais alunos do Ensino Secundário do que no Ensino Básico. Os alunos vivem na sua maioria 

na Freguesia da Ramada e a sua língua materna é o Português, muito embora existam 133 alunos oriundos de países 

estrangeiros (PALOP -75; Europa de Leste - 18; Outras Nacionalidades - 40). A sua origem socioeconómica é bastan-

te heterogénea. Se, por um lado, a maioria dos alunos possuem computadores e acesso à Internet nas suas residên-

cias, por outro, existem 252 alunos com Apoio Social Escolar (105 Escalão A e 147 Escalão B).  

 

 

 

Figura 5 – Número de alunos matriculados no ano lectivo de 2009-2010. 

 
No que respeita ao Ensino Básico, verifica-se que 55,6% dos alunos do 7º ano de escolaridade escolheram 

como Língua Estrangeira II o Francês, tendo sido o Espanhol a opção de 44,4%. Constata-se ainda que 76,1% dos 

alunos do 8º ano de escolaridade frequentaram a língua francesa e 23,9% a língua espanhola, seguindo as opções do 

ano anterior.  

 

 

Figura 6 – Distribuição dos alunos matriculados nos 7ºe 8º 
anos do Ensino Básico, no ano lectivo de 
2009-2010, por opção da Língua Estrangeira.  

 

 
 

Figura 7 – Distribuição dos alunos matriculados nos 7º e 8º 
anos do Ensino Básico, no ano lectivo de 2009-
2010, por conjunto de opções de Oferta Artística. 

7º ano
189

8º ano
197

9º ano
139

10º ano
238

11º ano
257

12º ano
224

Totais

Básico - 525
Secundário - 719 

7º Ano 
Espanhol

84

8º Ano 
Espanhol

47

7º Ano
Francês

105

8º Ano
Francês

150

7º Ano
Arte Web

106

8º  Ano
Arte Web

122

7º Ano
Robótica

28

8º Ano
Robótica

28

7º Ano
Oficina de 

Teatro
55

8º Ano
Oficina de 

Teatro
47
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Figura 8 – Distribuição dos alunos matriculados no 9º ano do 3º Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2009-2010, por conjun-
to de opções de Oferta Artística. 

 
 

O Quadro I refere que, dos 525 alunos que frequentaram o Ensino Básico, beneficiaram de Tutoria no 7º, 8º 

e 9º anos de escolaridade, uma percentagem de alunos 17,5%, 7,6% e 7,9% respectivamente. 

 
 

Quadro I – Alunos que beneficiaram de Tutoria no Ensino Básico 

 
Ano de Escolaridade Número de alunos Percentagem 

7º 33 17,5  

8º 15 7,6  

9º 11 7,9  

Total de alunos com Tutoria no Ensi-
no Básico 

59 11,24 

 
 
 

No que se refere ao Ensino Secundário, verificamos que um grande número de alunos frequentaram o Curso 

Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, a saber: no 10º ano 48%, no 11º ano 43% e no 12º ano 53%. É de 

registar a existência, no 10º ano, do Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis; no 11º ano, do Curso Pro-

fissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e do Curso Tecnológico de Desporto; e, no 12º ano, do 

Curso Profissional de Electrónica, Automação e Computadores. 

 

 

 

 
 

Figura 9 – Distribuição por curso dos alunos matriculados no 10º ano do Ensino Secundário, no ano lectivo de 2009-2010. 

Ed. Visual
66

Ed. Tecnológica
29

Teatro
29

Arte Web
14

Ciências e 
Tecnologias 

114

Línguas e 
Humanidades 

53

Artes Visuais - 20

Ciências Socioeco-
nómicas 

27

Profissional de 
Técnico de

Energias 
Renováveis

24
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Figura 10 – Distribuição por curso dos alunos matricula-
dos no 11º ano do Ensino Secundário, no ano lectivo de 

2009-2010. 

 

 

 

Figura 11 – Distribuição por curso dos alunos matriculados 
no 12º ano do Ensino Secundário, no ano lectivo de 2009-

2010. 

Dos 133 alunos oriundos de países estrangeiros, 17 beneficiaram de apoio no âmbito de Português Língua 

Não Materna, distribuídos como se mostra no Quadro II. Constata-se que a percentagem de alunos que beneficiaram 

de Português Língua Não Materna na Escola é reduzida (1,36%). Ao nível do Ensino Secundário, a percentagem é de 

0,41 num universo de 719 alunos, enquanto no Ensino Básico a percentagem é de 2,67 num universo de 525 alunos. 

 
 Quadro II – Alunos que beneficiaram de Português Língua Não Materna 

 

Ano de Escolaridade Número de alunos Percentagem 

7º 7 3,70  

8º 5 2,54  

9º 2 1,44  

Total do Ensino Básico 14 2,67 

10º 1 0,42  

11º 1 0,39  

12º 1 0,45  

Total do Ensino Secundário 3 0,41 

Total de Alunos com PLNM 
na Escola 

17 1,36 

 

 

 Quadro III – Taxa de Retenção/Não Aprovação e de Sucesso no ano lectivo de 2009/2010 
 

Ano de Escolaridade 
Número de alu-

nos retidos 
Percentagem de 

retenção 

Número de alunos que transita-
ram ou que foram  

aprovados 

Percentagem de 
sucesso 

7º 18 9,5  171 90,5 

8º 25 12,7  172 87,3 

9º 11 7,9  128 92,1 

Total de alunos 
do Ensino Básico 

54 10 471 90 

10º 53 22  185 78 

11º 51 19,8 206 80 

12º 83 37,1 141 62,9 

Total do Ensino 
Secundário 

187 26 532 74 

 

Ciências e 
Tecnolo-
gias - 111

Línguas e 
Humanida-

des - 64

Artes 
Visuais -

28

Ciências 
Socioeco-
nómicas -

25

Tecnológico
Desporto -

11

Profissio-
nal Gestão 

e 
Programaç

ão 
Sistemas 
Informá-
ticos - 18

Ciências e 
Tecnolo-
gias -105

Línguas e 
Humanida-

des - 45

Artes 
Visuais -

16

Ciências 
Socioeco-
nómicas -

22

Tecnológico 
Desporto -

24

Profissio-
nal 

Electrónica 
Automa-

ção e 
Computa-
dores - 12
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O Quadro III refere que, no ano lectivo de 2009/2010, 10% dos alunos não transitaram ou não foram apro-

vados no Ensino Básico, o que equivale a 90% de sucesso. No Ensino Secundário, a percentagem é de 26%, o que 

corresponde a 74% de sucesso.  

 
 

O Quadro IV refere que 98 alunos com Plano de Recuperação transitaram de ano de escolaridade num uni-

verso de 147, constituindo 66,7%. Relativamente aos alunos com Plano de Acompanhamento verifica-se que transita-

ram 46, de um universo de 51 alunos, constituindo 90,2%. Verifica-se ainda que foram encaminhados para outros per-

cursos 21 alunos. 

Quadro IV – Alunos com Planos de Recuperação/Acompanhamento e Encaminhados para Outros Percursos no ano 
lectivo de 2009/2010 

 

E
n

si
n

o
 

B
ás

ic
o

 

Com Plano de Recuperação Com Plano de Acompanhamento 
Encaminhados para outros 

percursos Transitaram Não Transitaram Transitaram Não Transitaram 

7º 29 17 26 1 8 

8º 40 24 8 1 7 

9º 29 8 12 3 6 

Total 98 49 46 5 21 

 

O Quadro V apresenta a taxa de abandono dos alunos, em todos os anos de escolaridade, no ano lectivo de 

2009/2010. Foram seguidos alguns critérios para proceder ao levantamento destes dados: 1. Não foram contabilizados 

os casos de mudança de turma ou transferências para outras escolas; 2. No Ensino Secundário só foram contabiliza-

das as anulações de matrícula quando feitas a todas as disciplinas, perdendo o aluno o seu vínculo à Escola; 3. No 

Ensino Secundário só foram contabilizadas as exclusões por excesso de faltas quando acontece em todas as discipli-

nas, perdendo o aluno o seu vínculo à Escola. 

Verifica-se que a percentagem de abandono escolar no Ensino Básico é de 1,9%, enquanto no Ensino 

Secundário é de 5,7%. Constata-se que o abandono escolar, no que se refere ao universo dos alunos da Escola, é de 

4%.  

 

 

Quadro V – Taxa de abandono escolar no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 

 

Ano de Escolaridade 
Taxa de Abandono 

Número de alunos Percentagem 

7º Ano 5 2,6 

8º Ano 3 1,5 

9º Ano 2 1,4 

Total do 
Ensino Básico 

10 1,9 

10º Ano 12 5,0 

11º Ano 16 6,2 

12º Ano 13 5,8 

Total do  
Ensino Secundário 

41 5,7 
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Quadro 114

Além Quadro - 12

Termo -7

 

1.3.2. Os Professores  

Os Professores da Escola foram 133 no ano lectivo de 2009/2010, possuindo na sua maioria mais de 40 

anos de idade. A percentagem de professores que leccionam na Escola há mais de 10 anos lectivos é de 49,6. E há 

mais de 20 é de 25,6%. A Escola entende que a estabilidade do seu corpo docente é muito importante para o desen-

volvimento da organização educativa. É relevante verificar que somente 14,3% dos professores são Além Quadro ou 

Contratados a Termo, o que proporciona equilíbrio e solidez organizacional. 

A maioria dos professores possui o grau de licenciado à excepção de 2% que possui o grau de Bacharel. 

Pela análise constatamos ainda que 13,5% dos professores possuem formação especializada. Destes, 11% possui o 

grau de Mestre na sua Área de Recrutamento e 3% formação especializada em Ciências da Educação (grau de Mes-

tre ou Doutor). 

 

 

 

Figura 12 – Número de professores por género, no ano lectivo 
de 2009-2010. 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Número de professores, por grupo etário, no ano 
lectivo de 2009-2010. 

 

 

 
 

Figura 14 – Distribuição dos professores, por vínculo, no ano 
lectivo de 2009-2010. 

 

 
Figura 15 – Distribuição dos professores, por antiguidade, no 
ano lectivo de 2009-2010. 

Masculino 
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Feminino 

105
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anos  - 34
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0 a 9 anos   
67
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45
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56

+ de 55 anos -
10
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Figura 16 – Distribuição dos professores por tempo de servi-
ço, ano lectivo de 2009-2010. 

 
 

  
Figura 17 – Distribuição dos professores, por grau académico, 

no ano lectivo de 2009-2010. 

 

1.3.3. Assistentes Técnicos e Operacionais 

 Os Assistentes Técnicos e Operacionais constituem uma mais-valia no apoio às actividades escolares 

desenvolvidas na Escola. Existem nove Assistentes Técnicos e vinte e seis Assistentes Operacionais. Como se pode 

verificar 22% dos Assistentes Técnicos pertenciam ao Quadro de Escola, 44% eram contratados e 33% a termo. A sua 

formação académica é maioritariamente ao nível do Ensino Secundário.  

 

 
 

Figura 18 – Número de Assistentes Técnicos e Operacionais no ano Lectivo de 2009-2010. 

 

 

 

Figura 19 – Número dos Assistentes Técnicos por categoria 
profissional, no ano lectivo 2009/2010. 

 

   
 
Figura 20 – Distribuição dos Assistentes Técnicos por habilita-

ções académicas, no ano lectivo 2009/2010. 
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Relativamente aos Assistentes Operacionais verificamos que 42,3% pertencem ao Quadro da Escola, tendo 

os contratados a mesma percentagem e os restantes 15,4% estão contratados a termo. Quanto à formação académi-

ca, 34,6% dos Assistentes Operacionais possuem o Ensino Secundário, 15,4% o 3º Ciclo do Ensino Básico, a mesma 

percentagem detém o 2º Ciclo do Ensino Básico e 34,6% o 1º Ciclo do Ensino Básico.  

 

 

Figura 21 – Número dos Assistentes Operacionais por vínculo 
profissional, no ano lectivo 2009/2010. 

 

   
 
Figura 22 – Distribuição dos Assistentes Operacionais por habi-

litações académicas, no ano lectivo 2009/2010. 

 

1.3.4. Serviços de Apoio Técnico Pedagógicos 

 
O Gabinete de Psicologia e Orientação Vocacional, bem como o Núcleo de Apoio Educativo, fazem parte 

dos Serviços Especializados de Apoio Educativo. Constata-se que foi realizado acompanhamento a 11,33% da totali-

dade dos alunos da Escola e orientação vocacional a 26,86% dos alunos do Ensino Básico. 

 
 Quadro VI – Número de alunos acompanhados pelo Gabinete de Psicologia e Orientação Vocacional 

 

Género Acompanhamento Orientação Vocacional no Ensino Básico 

Feminino 78 58 

Masculino 63 42 

 141 100 

 

Em relação ao Núcleo de Apoio Educativo, o professor de Ensino Especial acompanhou, ao longo do ano 

lectivo 2009/1010, 29 alunos com Necessidades Educativas Especiais de Carácter Permanente. 

 

2. A Emergência da Qualidade na Aprendizagem  
 

Após a avaliação dos resultados da investigação realizada para a elaboração do Projecto Educativo, pode-se 

afirmar que o mesmo se encontra numa trajectória de melhoria significativa da qualidade do Saber, através da qual se 

imprime “uma identidade, uma dinâmica própria e um sentido à acção educativa” (Bolívar, 2003: 80). 

A Escola é uma instituição aprendente (cf. Senge, 2005) e muito tem “que aprender, a fim de dar lugar à 

mudança, imperativa em tempos de vertiginosas transformações” e “seria mesmo um contra-senso que uma instituição 

que lida por excelência com a aprendizagem não aprendesse” (Silva, 2009: 37; 39). A aprendizagem por parte da 

Quadro 
11

Contratado  
11

Termo - 4 Ensino 
Secundário  

9

3º Ciclo 
4

2º Ciclo
4

1º Ciclo
9
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Escola, e seu consequente desenvolvimento como instituição, assenta em duas grandes vertentes: a investigação e a 

reflexão por parte de todos os seus membros (cf. Bolívar, 2003: 62). Desta forma, a Escola influencia o meio envolven-

te, através da tomada de decisões baseadas na reflexibilidade e estimula a participação e satisfação dos seus mem-

bros.  

O Projecto Educativo tem de promover e estar atento ao desenvolvimento harmonioso de todos e de cada 

um (alunos, professores, assistentes, pais e encarregados de educação); terá de promover o verdadeiro saber e não 

somente a convivência social (cf. Patrício, 1997); terá de assumir-se como pólo de cultura, atento às necessidades 

sociais do contexto em que se insere, com especial relevo para as necessidades sociais dos alunos (cf. Casanova, 

2005), colocando de forma central a questão da diferenciação, valorizando e integrando a cultura dos mesmos; ser 

gerador de uma escola inclusiva em que a participação de todos e de cada um é fundamental. 

O trabalho colaborativo deve ser uma prática sistemática e sistémica entre todos os membros da comunida-

de educativa na identificação dos problemas e delineamento de acções de melhoria, reguladoras de processos e de 

resultados. É indispensável que o Projecto Educativo promova uma reflexão conjunta e crie um conhecimento teórico-

prático gerador de decisões informadas e seguras. 

Foi através do trabalho colaborativo, levado a cabo pela equipa de elaboração do Projecto Educativo de 

Escola, que se identificaram os domínios nos quais a Qualidade deve ser promovida; se estabeleceram as intercone-

xões entre os mesmos; se clarificaram os diferentes níveis de análise e de intervenção; e se chegou a uma visão glo-

balizante do mundo complexo que é a instituição-escola (Figura 23). Se a qualidade “é o desejo de cada um, ela é 

antes de mais, produzida, edificada e corporizada por todos” (Pinto, 1997: 152). 

 

 

Figura 23 – Áreas de melhoria da qualidade. 
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O Projecto Educativo tem como meta promover a qualidade e requer, como seu fundamento, a partilha e a 

vivência de valores por todos os actores educativos. A Escola: 1. acredita que todos os alunos podem aprender; 2. 

assume que é responsável pela aprendizagem; 3. aceita que a “qualidade da educação só pode ser julgada por refe-

rência aos resultados “alcançados por “todos” … avaliados em termos de equidade” (Bolívar, 2003: 31); dá ênfase ao 

trabalho conjunto, baseado no sentido de comunidade e visão partilhada do Projecto Educativo. 

A Escola identifica, como seus, os seguintes valores de cidadania: justiça, igualdade, solidariedade, respeito, 

companheirismo, liberdade de expressão, igualdade de direitos e oportunidades, tolerância, fraternidade, interajuda, 

democracia, profissionalismo, autonomia, competência e disciplina; e os seguintes valores socioculturais: a qualidade 

do ensino, da aprendizagem e o sucesso escolar. 

Foi escolhida como finalidade do Projecto Educativo: Fazer emergir a qualidade do Saber em toda a 

comunidade educativa. Consequentemente foram definidas as metas que se desejam alcançar, de acordo com os 

grandes blocos temáticos identificados na análise de conteúdos, para que estes se aproximem da qualidade. 

 
Apresentam-se as seguintes metas globais: 
 

1. Gerir o desenvolvimento curricular nas diversas vertentes, implementando actividades que envolvam 90% dos 

docentes. 

2. Promover estratégias de Ensino, promotoras de aprendizagens significativas numa taxa de sucesso de 90% no 

Ensino Básico e de 80% no Ensino Secundário. 

3. Elevar a qualidade da avaliação, promovendo práticas concertadas entre os professores, visando uma unifor-

mização de actuação. 

4. Melhorar a comunicação e reduzir em 10% a indisciplina no contexto educativo. 

5. Promover as lideranças das estruturas, tornando o seu trabalho reconhecido como positivo em 95%, e estabe-

lecer uma comunicação horizontal e vertical eficaz, criando canais institucionais. 

6. Melhorar as estruturas de gestão, a organização e os serviços educativos atingindo um grau de satisfação da 

comunidade educativa de 85%. 

7. Reformular e divulgar os documentos estruturantes da Escola junto de todos os actores educativos. 

8. Desenvolver a qualidade dos espaços e equipamentos educativos, atingindo um grau de satisfação da comu-

nidade educativa de 80%. 

9. Incrementar as relações com a comunidade educativa e parceiros externos. 

 

3. Aprendizagem, Metodologias e Avaliação 
Na Escola coexistem duas dimensões da aprendizagem: a dimensão formal e a dimensão informal (cf. 

Escámez, 1988). A dimensão formal constrói, organiza e planifica a aprendizagem de acordo com os objectivos que se 

visam atingir, as competências a adquirir e com o ritmo próprio de cada aluno inserido no seu contexto. Na dimensão 

informal, a aprendizagem realiza-se nos diferentes espaços e tempos em que o aluno permanece na Escola (cf. Casa-

nova, 2005: 182).  

Preconiza-se como modelo de aprendizagem dos alunos, a ser privilegiado na Escola, aquele que aponte 

para metodologias mistas, conciliando o modelo tradicional com o modelo humanista, personalista e construtivista. É 

importante a existência de momentos de ensino colectivos, por parte dos professores, e de trabalho autónomo por par-
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te dos alunos, realizando a diferenciação pedagógica de acordo com as necessidades e capacidades dos mesmos. A 

diferenciação pedagógica visa ajudar cada um dos alunos a atingir um nível ajustado de competências nas técnicas de 

base, nomeadamente no que respeita à análise, à comunicação, à resolução dos problemas, a uma reflexão mais fle-

xível e a uma melhor capacidade de adaptação (cf. O.C.D.E., 1990: 149). 

A contextualização do Currículo Nacional pode realizar-se de forma mais eficiente nas Áreas Disciplinares 

Não Curriculares no Ensino Básico, as quais visam “a realização de aprendizagens significativas e a formação integral 

dos alunos, através da articulação e da contextualização dos saberes”, estabelecendo “os parâmetros a que deve 

obedecer a organização do ano escolar” (Decreto-Lei 6/2001, preâmbulo). Ao nível do Ensino Secundário, a sua apli-

cabilidade é mais difícil, dada a existência de exames nacionais a diversas disciplinas. 

O Plano de Acção da Matemática tem como finalidades: melhorar as aprendizagens da Matemática; desen-

volver as capacidades transversais: resolução de problemas, raciocínio matemático e comunicação matemática. 

De forma a ocupar os alunos com actividades diferenciadas, de acordo com os seus interesses, e contribuir 

para o desenvolvimento da personalidade dos jovens, prevenindo comportamentos anti-sociais, foi elaborado o Projec-

to OPTEA, a aplicar sempre que se verifica a ausência de um professor. 

O Desporto Escolar está na Escola e tem como finalidade contribuir para o combate ao insucesso e abando-

no escolar, promovendo a inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral dos jovens em ida-

de escolar, através da prática de actividades físicas e desportivas. 

O Projecto Educação para a Saúde, implementado ao longo de todo o percurso escolar, tem como grande 

finalidade desenvolver uma Escola com uma visão integral do ser humano que considera as pessoas, em especial os 

adolescentes, dentro do seu ambiente familiar, comunitário e social, surgindo transversalmente em todas as Discipli-

nas Curriculares e Áreas Curriculares Não Disciplinares. 

Os critérios de oferta educativa da Escola, na Componente de Formação Artística do Ensino Básico, pren-

dem-se com a dinâmica criada em diferentes actividades escolares ao longo dos anos. 

Atenta às necessidades dos alunos, a Escola implementa o Projecto Mais Sucesso Escolar no Ensino Bási-

co, o qual visa a melhoria dos resultados escolares com o objectivo de reduzir as taxas de retenção, de elevar a quali-

dade da aprendizagem e o nível de sucesso dos alunos. Para atingir estes objectivos, preconizam-se princípios de 

trabalho colaborativo. O Projecto conta com a parceria do Instituto de Educação de Lisboa, que apoia a escola na 

construção, monitorização e na avaliação do seu desenvolvimento. 

O Projecto Tutoria tem como finalidade facilitar a integração, contribuir para a erradicação do abandono esco-

lar e diminuir o insucesso escolar. Designam-se professores tutores para acompanhamento do processo educativo de 

um grupo de alunos (Decreto-Lei nº 75/2008, art. 44 §4).  

Os critérios de oferta educativa da Escola, na Componente de Formação Específica do Ensino Secundário, 

estão relacionados com as necessidades de prosseguimento de estudos ao nível do Ensino Superior, por parte dos 

alunos. Relativamente aos cursos profissionais os critérios têm em conta os recursos humanos existentes na Escola, 

as necessidades formativas do meio envolvente e a relevância social da qualificação (Portaria 550-C/2004). 

 

 
 
 



 
 

Escola Secundária da Ramada 2010  
  

18 
 

3.1. Avaliação dos alunos  

A avaliação é um processo sistémico e contínuo em que todos e cada um dos passos e intervenientes se 

influenciam e condicionam mutuamente (cf. Zabalza, 1994:222). Deste modo a avaliação ter de ser pensada, planifi-

cada e reflectida.  

Os critérios de avaliação constituem os referentes para determinar o nível de desempenho alcançado pelos 

alunos. Estes devem ser úteis, coerentes, clarificadores, equilibrados e operacionalizáveis. Os critérios específicos 

constam no Projecto Curricular de Escola. São comunicados à comunidade educativa, nomeadamente aos alunos 

para que tomem consciência da forma como é avaliada a aquisição de competências e os seus desempenhos.  

No que se refere ao Ensino Básico, as competências do Domínio Cognitivo-motor têm um peso de 80% e as 

competências do Domínio das Atitudes e Valores têm um peso de 20% na classificação final dos alunos. A avaliação 

das Áreas Curriculares Não Disciplinares expressa-se por uma menção qualitativa de Não Satisfaz, Satisfaz e Satisfaz 

Bem. 

Relativamente ao Ensino Secundário, as competências do Domínio Cognitivo-Motor têm um peso de 90% e 

as competências de Convivência e Colaboração Social têm um peso de 10% na classificação final dos alunos. 

Privilegiam-se como modalidades de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a sumativa, que assumem a 

natureza de auto-avaliação e de hetero-avaliação. Nestas modalidades, podem-se usar os seguintes instrumentos de 

avaliação: ficha de observação de aula; ficha de avaliação diagnóstica; fichas de avaliação formativa; fichas de avalia-

ção sumativa; portefólio, trabalho de projecto, relatórios, … 

Quanto aos critérios de progressão dos alunos no Ensino Básico e “atendendo às dimensões formativa e 

sumativa da avaliação, a retenção deve constituir uma medida pedagógica de última instância, numa lógica de ciclo e 

de nível de ensino, depois de esgotado o recurso a actividades de recuperação desenvolvidas ao nível da turma e da 

Escola” (Despacho Normativo nº 50/2005, preâmbulo). 

Consideram-se factores de ponderação na progressão/retenção dos alunos, para além do disposto no Des-

pacho Normativo nº1/2005, nos pontos 6 e 54, alterado pelo Despacho Normativo nº 6/2010, os seguintes: o progresso 

nas aprendizagens; a idade/maturidade; a assiduidade; os comportamentos/atitudes; retenção repetida; cumprimento 

do Plano Individual de Trabalho; cumprimento do Plano de Recuperação Individual/Plano de Acompanhamento; com-

petências na Língua Materna; frequência regular/empenhada das Actividades de Apoio. 

 

3.2. Avaliação organizacional e Avaliação de Desempenho 

A avaliação da Escola tem por objectivos os que se encontram definidos na Lei nº 31/2002 (art. 3), e é leva-

da a cabo ao longo de cada ano lectivo por uma equipa nomeada pelo Director. A auto-avaliação pressupõe que a 

Escola se auto-organize e reflicta sobre o seu modo de actuação, confrontando-se com os valores expressos no Pro-

jecto Educativo de Escola. Intimamente ligada à avaliação organizacional encontra-se a avaliação de desempenho dos 

professores (Decreto-Lei 75/2010; Decreto-Regulamentar 2/2010) e outros agentes educativos (Lei n.º 66-B/2007). A 

avaliação de desempenho dos professores está estreitamente relacionada com a avaliação do processo de ensino. É 

neste quadro avaliativo, de observação e de análise, que tem sentido o diagnóstico de necessidades de formação e de 

acções de formação. 
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4. Estrutura Organizativa 

4.1. Órgãos de Direcção, Administração e Gestão 

 
 

 

Figura 24 – Estrutura Organizativa da Escola. 

 

A Escola organiza-se, no que se refere aos órgãos de direcção, administração e gestão, de acordo com o 

Decreto-Lei 75/2008. Deste modo, goza de autonomia “nos domínios da organização pedagógica, da organização cur-

ricular, da gestão dos recursos humanos, da acção social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e 

financeira” (art. 8. 1). De acordo com este Decreto-Lei, os órgãos são os seguintes: o Conselho Geral; o Director; o 

Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo, os quais se regem “pelos princípios da igualdade, da participação 

e da transparência” (art.3). 

As competências do Conselho Geral estão definidas no Decreto-Lei 75/2008 (Artigo 13). Para serem alcan-

çadas as metas constantes no Projecto Educativo de Escola, o Conselho Geral da Escola determinou os seguintes cri-

térios: “a igualdade de oportunidades, a aquisição de conhecimentos e experiências em contextos diferentes, utilizan-

do metodologias diversificadas e activas, privilegiando actividades relevantes de carácter pedagógico, científico, cultu-

ral e desportivo”.  

As competências do Director estão definidas no Decreto-Lei 75/2008 (art. 18). Destacam-se a organização 

de critérios de constituição de turmas e de horários de acordo com os normativos em vigor, assim como o levantamen-

to da formação necessária ao funcionamento da Escola.  

No que respeita ao funcionamento da Escola, foram identificadas as seguintes necessidades de formação 

dos professores: Tecnologias de Informação e Comunicação e em diferentes vertentes das Ciências da Educação 

(Lideranças, Avaliação, Diferenciação Pedagógica, Supervisão Pedagógica, Gestão de Conflitos, …). 

No âmbito das competências do Conselho Pedagógico é constituída a Comissão de Coordenação de Avalia-

ção do Desempenho Docente a qual tem a seguinte composição: o Presidente do Conselho Pedagógico, que preside 

à comissão, e três outros docentes do Conselho Pedagógico, eleitos entre os respectivos membros. As suas compe-

tências estão definidas no Decreto-Lei 75/2008 (art. 12, pontos 2 e 3 e Regulamento Interno da Escola). 

As estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica são constituídas por: Departamentos 

Curriculares, Coordenação de Directores de Turma dos Ensinos Básico e Secundário. Estas estruturas “colaboram 

com o Conselho Pedagógico e com o Director no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento 

das actividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docen-

te” (Decreto-Lei 75/2008, art. 42, ponto 1). A articulação e gestão curricular estão asseguradas por quatro Departa-

mentos Curriculares (Departamento de Línguas; Departamento de Expressões; Departamento de Matemática e Ciên-

cias Experimentais e Departamento de Ciências Sociais e Humanas). Cada Grupo de Recrutamento tem um Supervi-

sor Pedagógico. Este é nomeado pelo Director sob proposta do Coordenador de Departamento Curricular a fim de rea-

lizar as sessões de trabalho necessárias ao desempenho das suas competências. As competências do Supervisor 

Pedagógico do Grupo de Recrutamento são:  

a) Estimular a criação de condições que propiciem apoio aos professores do seu Grupo de Recrutamento; 
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b) Coordenar a planificação das actividades pedagógicas, de forma a promover a troca de experiências e 

a cooperação entre os professores do Grupo de Recrutamento.  

A Coordenação dos Directores de Turma tem por finalidade articular e harmonizar as actividades desenvol-

vidas pelas turmas de um mesmo ciclo de ensino. Os Coordenadores dos Directores de Turma deverão promover uma 

coordenação eficaz e supervisionar o trabalho dos Directores de Turma.  

A organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades a desenvolver com os alunos, assim como 

a articulação entre a Escola e as famílias, são assegurados pelo Conselho de Turma. A constituição do Conselho de 

Turma é a seguinte: Director de Turma; todos os professores da turma; dois representantes dos pais e Encarregados 

de Educação e um representante dos alunos. Nos momentos de avaliação, a composição confina-se aos professores 

em efectividade de funções na turma e técnicos de serviço de apoio especializado, quando necessário (Decreto-Lei 

75/2008, art. 44, §1 c)). 

4.2. Outras estruturas 

O Plano Tecnológico da Escola visa promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, 

na gestão e na segurança ao nível de Escola. Pretende-se que fomente a criação e participação dos docentes em 

redes colaborativas de trabalho com outros docentes ou agentes da comunidade educativa e que zele pelo funciona-

mento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados.  

A estrutura de coordenação Projectos, Clubes, Ateliês e Actividades Temporárias visa melhorar a qualidade 

do ensino através da dimensão formativa e cultural do aluno. Os Projectos, Clubes e Actividades Temporárias englo-

bam todas as iniciativas que visam ocupar os alunos numa perspectiva de complemento curricular, de formação e de 

promoção do seu desenvolvimento integral. Esta estrutura constitui-se em articulação com o Director, o Conselho 

Pedagógico e as outras estruturas de coordenação educativa.  

O Gabinete de Apoio Disciplinar (GAD) tem como finalidade promover valores de cidadania que assentam 

fundamentalmente no respeito pela Pessoa Humana entendida como ser livre e digno. O principal objectivo deste 

Gabinete é prevenir a indisciplina na instituição educativa.  

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo destinam-se a promover as condições de plena integração 

escolar dos alunos, devendo conjugar a sua actividade com as Estruturas de Orientação Educativa. 

Fazem parte dos Serviços Técnico-pedagógicos: o Gabinete de Psicologia e Orientação Vocacional, o 

Núcleo de Apoio Educativo, a Biblioteca Escolar e a Acção Social Escolar (ASE).  

O Gabinete de Psicologia e Orientação tem como linhas orientadoras contribuir para a melhoria do sucesso 

escolar e bem-estar dos alunos e suas famílias através da cooperação entre agentes educativos, nomeadamente, 

pais, professores e restante comunidade escolar. 

O Núcleo de Apoios Educativos tem como finalidade desenvolver estratégias que levem ao sucesso escolar 

dos alunos em acompanhamento. Planifica e organiza os apoios aos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

de carácter permanente, fomenta a comunicação entre os vários intervenientes no processo educativo e estimula o 

envolvimento dos pais na educação escolar e na preparação para a vida pós-escolar.  

A Biblioteca Escolar está concebida como um grande centro de recursos que coloca à disposição de alunos, 

professores, assistentes técnicos e operacionais, um conjunto variado de recursos necessários aos objectivos da edu-

cação. A Biblioteca funciona em articulação com o Projecto Educativo de Escola, o Projecto Curricular de Escola e 

com todos os outros Projectos existentes na Escola. Favorece o desenvolvimento dos hábitos e competências de leitu-
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ra, da literacia da informação e das competências digitais, trabalhando colaborativamente com todas as estruturas da 

Escola.  

A Acção Social Escolar encontra-se regulamentada pelo Despacho n.º 20956/2008, que determina as condi-

ções de aplicação das medidas de actuação, as quais são da responsabilidade do Ministério da Educação.  
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II – PARTE 

POTENCIALIDADES, NECESSIDADES, METAS E ESTRATÉGIAS 
ESPECÍFICAS. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas 
Bloco 1 – Desenvolvimento Curricular 
Áreas/Temas – Construção e Gestão Curricular - Currículo Nacional 

Meta 1 – Gerir o desenvolvimento curricular nas diversas vertentes, implementando actividades que envolvam 90% dos docentes. 

Categorias / Subca-
tegorias 

Indicadores 
fortes 

Indicadores fracos que 
carecem de melhoria 

Metas Operacionais 
Exemplos de estratégias para alcan-

çar as metas definidas 

C
u

rr
íc

u
lo

 N
ac

io
n

al
 

Áreas Científi-
cas 

Os alunos 
adquirem com-
petências nos 
diversos Domí-
nios. 

 
1. Atingir uma taxa de sucesso de 

90% no Ensino Básico e de 80% 
no Ensino Secundário. 

Utilização de métodos e técnicas de 
ensino e de aprendizagem de acordo 
com as necessidades dos alunos. 
Promoção de actividades de comple-
mento e enriquecimento curricular. 

Áreas Curricu-
lares Não Dis-
ciplinares no 

Ensino Básico 

 

Fraca promoção de 
competências transver-
sais nas Áreas Curricu-
lares Não Disciplinares. 
Necessidade de melho-
rar a Coordenação das 
ACND. 

2. Envolver todas as turmas do 
Ensino Básico em Projectos que 
tenham como base comum a 
Educação para a Cidadania. 

3. Melhorar a Coordenação das 
ACND, obtendo um grau de 
satisfação de 90% por parte dos 
professores envolvidos. 

Formação específica de professores 
em Métodos e Técnicas de Estudo e de 
Aprendizagem. 
Articulação entre os diferentes coorde-
nadores. 

Área de Pro-
jecto no Ensi-
no Secundário 

 

Dificuldade de os alunos 
interiorizarem e aplica-
rem a metodologia de 
Projecto. 

4. Recorrer à metodologia de tra-
balho de Projecto na sala de 
aula, pelo menos uma vez ao 
longo do ano lectivo, em todas 
as disciplinas de 10º e 11º anos. 

Incentivo à utilização de metodologia 
de Trabalho de Projecto nas disciplinas 
curriculares disciplinares. 

Projecto Edu-
cação para 

Saúde 

O Projecto 
Educação para 
a Saúde aborda 
diversas temá-
ticas. 

 

5. Leccionar as temáticas do Pro-
jecto, de acordo com os conteú-
dos programáticos e o Plano de 
Educação para a Saúde deli-
neado para cada turma, estabe-
lecendo articulações transdisci-
plinares. 

6. Formar 40% dos professores da 
Escola em Educação para a 
Saúde, desde que a formação 
seja assegurada gratuitamente. 

Atribuição de tempo lectivo específico 
para desenvolver as competências de 
Educação para a Saúde. 
Realização de protocolos de parceria 
com os agentes institucionais da 
comunidade. 

Projecto Mais 
Sucesso 

O Projecto Mais 
Sucesso é fac-
tor de promo-
ção do sucesso 
dos alunos, 
conseguindo-se 
melhores resul-
tados. 

 

7. Concretizar em 90% o trabalho 
colaborativo entre os professo-
res, no sentido de instalar práti-
cas inovadoras promotoras do 
sucesso. 

Adequação das estratégias aos objecti-
vos do Projecto e perfil dos alunos. 
Formação de professores em metodo-
logias adequadas à melhoria da quali-
dade do Projecto. 

Plano de 
Acção da 

Matemática 
 

Fraca contribuição do 
PAM para a melhoria 
dos resultados globais 
dos alunos. 

8. Atribuir a 90% dos alunos a 
menção qualitativa igual ou 
superior a satisfaz na ACND – 
Estudo Acompanhado. 

Adequação das estratégias ao nível de 
desenvolvimento dos alunos. 

Desporto 
Escolar 

O Desporto 
Escolar é uma 
mais-valia para 
a imagem da 
Escola. 

Fraca disponibilidade de 
horários para a prática 
do Desporto Escolar. 
Fraca adesão dos alu-
nos para a participação 
no Desporto Escolar, na 
actividade externa. 

9. Aumentar a disponibilidade dos 
espaços para a prática do Des-
porto Escolar, no horário lectivo. 

10. Envolver 20% dos alunos nas 
actividades desenvolvidas no 
desporto escolar, na actividade 
externa. 

Negociação com a Câmara Municipal 
de Odivelas para alargamento do horá-
rio disponível para as actividades de 
Desporto Escolar. 
Estabelecimento de protocolos de coo-
peração entre escolas e diversas enti-
dades externas. 

Ocupação 
Plena de Tem-
pos Escolares 

dos Alunos 

 

Fraca promoção das 
competências no Domí-
nio Cognitivo-motor e 
Valores e Atitudes devi-
do à falta de recursos. 

11. Adquirir materiais pedagógico-
didácticos que desenvolvam efi-
cazmente estas competências. 

Aquisição de materiais pedagógico-
didácticos. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 1 – Desenvolvimento Curricular (continuação) 
Áreas/Temas – Construção e Gestão Curricular - Currículo Local 

Meta 1 – Gerir o desenvolvimento curricular nas diversas vertentes, implementando actividades que envolvam 90% dos docentes. 
(continuação)  

 
  

Categorias / Subcate-
gorias 

Indicadores fortes 
Indicadores fracos 

que carecem de 
melhoria 

Metas Operacionais 
Exemplos de estratégias para 
alcançar as metas definidas 

C
u

rr
íc

u
lo

 L
o

ca
l 

Projectos e 
Clubes 

 

Deficiente coordena-
ção de todos os Pro-
jectos existentes na 
Escola. 

12. Melhorar a coordenação 
dos Projectos, obtendo um 
grau de satisfação de 90% 
por parte dos professores 
envolvidos. 

Melhoria da coordenação de todos os 
Projectos existentes na Escola. 

O Clube do Teatro é 
positivo e reconhecido. 

 

13. Manter o número de parti-
cipantes no Clube de Tea-
tro. 

14. Dar conhecimento, de 
forma efectiva, das activida-
des desenvolvidas. 

Utilização de diferentes canais de 
comunicação para a divulgação das 
actividades. 

Oferta Educati-
va 

A oferta curricular é 
diversificada e boa, e 
apresenta objectivos 
específicos. 

Fraca divulgação da 
oferta educativa da 
Escola de forma 
esclarecedora. 

15. Adequar a oferta curricular 
da Escola ao prosseguimen-
to de estudos, de acordo 
com as necessidades dos 
alunos. 

Divulgação da oferta da Escola por via 
da página Web ou de outros meios. 
Definição de critérios para a existência 
e funcionamento dos Cursos Profis-
sionais e Tecnológicos. 

Actividades de 
Enriquecimento 

Curricular 
 

Fraca motivação dos 
alunos para a partici-
pação nas activida-
des de enriqueci-
mento curricular. 

16. Aumentar em 5% o núme-
ro dos alunos nas activida-
des de enriquecimento cur-
ricular. 

Diversificação de horários das activi-
dades de enriquecimento curricular. 
Diversidade de actividades. 
Divulgação das diversas actividades 
existentes. 
Criação de diferentes espaços dispo-
níveis. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 2 – Ensino e Aprendizagem 
Áreas/Temas – Implementação do Processo Curricular 

Meta 2 – Promover estratégias de Ensino, promotoras de aprendizagens significativas numa taxa de sucesso de 90% no Ensino Básico 
e de 80% no Ensino Secundário.  

Q
u

al
id

ad
e 

 

Inovação 

A Escola oferece 
condições para 
que os professo-
res sejam inova-
dores do ponto 
de vista pedagó-
gico. 

Insuficiente formação de pro-
fessores geradora de inova-
ção pedagógico-didáctica. 

17. Permitir formação con-
tínua em Ciências da 
Educação a todos os 
professores que a soli-
citem, de acordo com 
as necessidades da 
Escola, flexibilizando 
os horários dos docen-
tes.  

Elaboração de um plano de formação que dê respos-
ta às necessidades da Escola. 
Adesão a Projectos de formação e de investigação 
propostos por instituições de Ensino Superior e 
outras entidades externas. 

Uso generaliza-
do das TIC por 
parte dos pro-
fessores. 

 

18. Diversificar as activida-
des TIC planificadas e 
contemplá-las nos 
PCT. 

Oferta de formação na área das TIC. 

Articula-
ção 

transver-
sal no 
Ensino 
Básico 

As articulações 
estabelecidas 
pelas diferentes 
disciplinas são 
minimamente 
cumpridas. 

Dificuldades no que respeita 
às articulações transdisciplina-
res. 

19. Aumentar as articula-
ções transdisciplinares. 

20. Cumprir a 100% as arti-
culações planificadas. 

Reunião de trabalho colaborativo para a articulação 
transdisciplinar por Conselho de Turma. 
Criação de horário comum entre todos os elementos 
do Conselho de Turma. 

D
ife

re
n

ci
aç

ão
 p

ed
ag

ó
g

ic
a 

Práticas 
e Dificul-

dades 

 
Não se encontra generalizada 
a prática de diferenciação 
pedagógica, de forma a 
melhorar a aprendizagem dos 
alunos. 
Insuficiente formação dos pro-
fessores. 
Insuficiente trabalho colabo-
rativo entre os professores. 

21. Aplicar a diferenciação 
pedagógica em todas 
disciplinas.  

22. Formar 30% dos pro-
fessores em diferencia-
ção pedagógica.  

23. Generalizar o trabalho 
colaborativo a pelo 
menos 70% do corpo 
docente. 

Aplicação de diversas estratégias da pedagogia de 
diferenciação pedagógica em sala de aula e nas 
diversas modalidades de avaliação.  
Realização de acções de formação sobre diferencia-
ção pedagógica. 
Reuniões periódicas entre os professores que leccio-
nam a mesma disciplina, por nível de ensino. 

Activida-
des de 
Apoio 

As actividades 
de apoio são 
uma mais-valia 
na aprendiza-
gem dos alunos. 

Fraca motivação dos alunos 
para participarem nas activi-
dades de apoio. 

24. Aumentar em 5% o 
número de alunos a 
participarem nas activi-
dades de apoio, de 
acordo com as neces-
sidades detectadas em 
Conselho de Turma. 

Organização das actividades de apoio de acordo com 
as necessidades e interesses dos alunos. 
Elaboração de contrato pedagógico estabelecido 
entre professor, aluno e Encarregado de Educação. 

Tutoria 

A Tutoria é uma 
mais-valia para a 
aprendizagem e 
desenvolvimento 
dos alunos. 

A coordenação da Tutoria 
revela falhas. 
Comunicação por vezes inefi-
caz entre Tutores e Directores 
de Turma. 
 

25. Melhorar a Coordena-
ção da Tutoria, obtendo 
um grau de satisfação 
de 90% por parte dos 
tutores e tutorandos 
envolvidos. 

Realização de reuniões trimestrais, de coordenação, 
entre Coordenador e Tutores. 
Aferição de critérios de actuação. 
Melhoria da comunicação entre tutores e Directores 
de Turma. 
 

S
u

p
er

vi
sã

o
, m

o
n

ito
ri

za
çã

o
 e

 a
co

m
p

a-

n
h

am
en

to
 d

a 
ac

tiv
id

ad
e 

le
ct

iv
a Práticas 

existen-
tes 

 

Insuficiente supervisão, moni-
torização e acompanhamento 
das actividades lectivas na 
Escola. 

26. Realizar supervisão, 
monitorização e acom-
panhamento das activi-
dades lectivas pelas 
estruturas de coorde-
nação intermédia. 

Existência de cargos intermédios na coordenação. 
Criação do cargo de supervisor pedagógico de grupo 
de recrutamento. 

Didácti-
cas / 

Métodos 
e Técni-

cas 

Utilização de 
técnicas promo-
toras de trabalho 
autónomo e de 
pares em sala 
de aula. 

 

27. Utilizar técnicas promo-
toras de trabalho autó-
nomo e de pares de 
acordo com as neces-
sidades dos alunos. 

Apresentação dos conteúdos programáticos utilizan-
do estratégias diversificadas. 

 
 

Categorias / 
Subcategorias 

Indicadores for-
tes 

Indicadores fracos que 
carecem de melhoria 

Metas Operacionais 
Exemplos de estratégias para alcançar as metas 

definidas 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 3 – Avaliação  
Áreas/Temas – Processo Avaliativo 

Meta 3 – Elevar a qualidade da avaliação, promovendo práticas concertadas entre os professores, visando uma uniformização de actua-
ção. 

Categorias / Sub-
categorias 

Indicadores for-
tes 

Indicadores fracos 
que carecem de 

melhoria 
Metas Operacionais 

Exemplos de estratégias para alcançar as metas 
definidas 

A
lu

n
o

s 

Sucesso, 
Insucesso e 
Abandono 

Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Abandono 
escolar é residual. 

Fraca reflexão siste-
mática a nível do 
Conselho Pedagógi-
co e dos grupos dis-
ciplinares para identi-
ficação das causas 
do insucesso esco-
lar. 
O grau de confiança 
interna nos resulta-
dos não está assegu-
rado. 
 
 
 
 
 

28. Inventariar os indicadores 
que permitam uma aferição 
mais objectiva e quantificá-
vel sobre as causas do 
insucesso escolar. 

29. Aumentar o grau de con-
fiança interna nos resulta-
dos escolares dos alunos. 

30. Evitar que a taxa de 
abandono escolar aumente. 

Realização de reuniões para proceder á reflexão sobre 
aspectos profissionais. 
Atribuição de horário comum aos professores do mesmo 
grupo de recrutamento. 
Melhoria dos canais de comunicação entre o Conselho 
Pedagógico e os diversos grupos de recrutamento, de 
forma a haver uma identificação e acção perante o insu-
cesso escolar. 
Identificação das variáveis internas que influenciam os 
resultados. 
Controlo da aplicação dos mesmos critérios e elementos 
de avaliação entre professores do mesmo grupo de recru-
tamento, de modo a garantir o grau de confiança interna 
nos resultados. 
Análise qualitativa e quantitativa dos diferentes recursos 
apresentados. 
Aumento das actividades extra-curriculares. 
Criação de um Gabinete de Apoio ao Aluno. 
Parcerias com entidades externas. 

Avaliação 
realizada 
pelos pro-
fessores 

Os professores 
são exigentes, 
justos. 
Os professores 
consideram o 
esforço e compor-
tamento dos alu-
nos, os quais são 
tomados em con-
sideração no pro-
cesso avaliativo. 

 

31. Manter os critérios de 
exigência e justiça, tendo 
em consideração os domí-
nios a avaliar.  

Cumprimento rigoroso dos critérios de avaliação definidos 
em Departamento Curricular e aprovados em Conselho 
Pedagógico. 
Elaboração e utilização de instrumentos de registo rigoro-
sos e partilhados por todo o grupo disciplinar, de forma a 
minimizar a componente subjectiva da avaliação do 
domínio Cognitivo-Motor e do domínio dos Valores e Ati-
tudes. 

Avaliação 
Formativa  

Os professores 
recorrem a 
momentos de 
avaliação formati-
va com frequên-
cia. 

 

32. Realizar momentos de 
avaliação formativa por uni-
dade didáctica/módulo em 
todas as disciplinas. 

Implementação de momentos de avaliação formativa por 
unidade didáctica/módulo e diversificação de instrumen-
tos.  

Avaliação 
Sumativa 

A aplicação de 
momentos de 
avaliação, geridos 
por uma matriz 
comum, promove 
o trabalho colabo-
rativo entre pro-
fessores. 

 
33. Elaborar todos os instru-

mentos de avaliação a par-
tir de uma matriz partilhada. 

Elaboração de matrizes e de instrumentos de avaliação 
em grupo de recrutamento, o mais diversificados possível. 

A
va

lia
çã

o
 d

e 
d

es
em

p
en

h
o

 

Professores 
e Assisten-

tes 
 

Ausência de perfil 
adequado dos ava-
liadores no contexto 
da avaliação de 
desempenho (pro-
fessores e assisten-
tes).  
Falta de critérios de 
justiça e de equidade 
na Avaliação de 
Desempenho. 

34. Promover a existência de 
critérios de justiça e de 
equidade na avaliação de 
desempenho, criando 
momentos de reflexão 
sobre as práticas entre 
todos os avaliadores e os 
avaliados. 

Formação especializada em avaliação de desempenho 
destinada a todos os avaliadores. 
Melhoria da comunicação entre avaliadores e avaliados. 
Partilha de documentos de observação e registo por 
todos os avaliadores. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 3 – Avaliação (continuação) 
Áreas/Temas – Processo Avaliativo (continuação) 

Meta 3 – Elevar a qualidade da avaliação, promovendo práticas concertadas entre os professores, visando uma uniformização de actua-
ção.  (continuação) 

 

Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 

Bloco 4 – Relação Pedagógica e Disciplina/Indisciplina 
Áreas/Temas – Relação Pedagógica existente e Disciplina e Indisciplina  

Meta 4 – Melhorar a comunicação e reduzir em 10% a indisciplina no contexto educativo. 

  

Categorias / Sub-
categorias 

Indicadores for-
tes 

Indicadores fracos que care-
cem de melhoria 

Metas Operacionais 
Exemplos de estratégias para alcançar as 

metas definidas 

A
va

lia
çã

o
 d

a 
E

sc
o

la
 

Avaliação 
Interna 

A avaliação Inter-
na contribuiu para 
identificar os pon-
tos fortes e fra-
cos, oportunida-
des, constrangi-
mentos e aspec-
tos a melhorar. 

Desconhecimento do processo 
de auto-avaliação da Escola. 
Fraca participação da comuni-
dade educativa no que respeita 
ao processo de Avaliação 
Interna da Escola. 

35. Dar a conhecer o pro-
cesso de auto-avaliação 
da Escola a toda a 
comunidade educativa. 

36. Ajustar os instrumentos 
de recolha de dados à 
realidade da Escola e ao 
seu contexto educativo 
bem como à avaliação 
organizacional da Escola. 

37. Envolver 80% dos 
elementos da comunida-
de educativa na Avalia-
ção Interna da Escola. 

Divulgação do modelo, de objectivos, metodolo-
gia, instrumentos, análise e interpretação dos 
resultados da avaliação interna.  
Elaboração de instrumentos de recolha de dados 
adaptados à organização Escola. 
Conhecimento e participação por parte da 
comunidade educativa na elaboração dos ins-
trumentos de avaliação e na decisão dos 
momentos da sua aplicação aos alunos. 
Identificação de forma sistemática e sistémica 
dos pontos fracos e constrangimentos. Conse-
quente valorização dos pontos fortes e oportuni-
dades detectados. 

Categorias / Sub-
categorias 

Indicadores for-
tes 

Indicadores fracos que care-
cem de melhoria 

Metas Operacionais 
Exemplos de estratégias para alcançar as 

metas definidas 

P
ro

ce
ss

o
s 

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
ai

s 
 

Actores 
Educati-

vos 

A relação exis-
tente entre todos 
os actores edu-
cativos é boa. 
Cumprem-se 
regras que 
visam a educa-
ção integral.  
Existem valores 
socioculturais e 
intelectuais. 

 

38. Manter o bom nível 
de relacionamento 
entre todos os actores 
educativos e optimizar 
o bom clima existente 
na Escola. 

39. Realizar acções de 
solidariedade e de 
interajuda que promo-
vam uma cultura em 
valores. 

Promoção de espaços de diálogo e reflexão e 
de debates sobre gestão de conflitos. 
Investimento em estratégias de promoção do 
sucesso, tais como a Diferenciação Pedagó-
gica e o Trabalho de Projecto. 
Estabelecimento de protocolos com entidades 
para a realização de acções de solidariedade 
e de interajuda. 

D
is

ci
p

lin
a 

e 
In

d
is

ci
p

lin
a 

Normas 
e Estra-
tégias  

 

Ausência de algumas regras 
claras e assertivas por parte 
de toda a comunidade esco-
lar. 

40. Controlar a aplicação 
do guia de procedi-
mentos a aplicar em 
situações de indiscipli-
na. 
 

Aplicação prática das regras de forma siste-
mática por toda a comunidade educativa. 
Aplicação de medidas sancionatórias aos alu-
nos com comportamento disruptivo recorrente 
e divulgação das penas. 

Gabinete 
Apoio à 
Discipli-

na 

 

Fraca promoção da reflexão 
dos alunos. 
Insuficiente formação especí-
fica em gestão de conflitos, 
por parte dos professores e 
assistentes operacionais. 

41. Formar 50% dos pro-
fessores em funções 
no GAD e dos assis-
tentes operacionais em 
gestão de conflitos no 
contexto educativo, na 
condição de que a 
formação seja gratuita 
e fornecida na área 
geográfica da Escola. 

42. Reorganizar docu-
mentos de identifica-
ção e reflexão sobre 
os comportamentos 
disruptivos. 

Aferição de critérios, por parte dos Órgãos de 
Gestão e dos Conselhos de Turma, sobre o 
que se considera comportamentos disruptivos 
em sala de aula. 
Articulação eficaz da equipa do GAD com a 
Direcção e os Directores de Turma. 
Comunicação ao Director de Turma, de situa-
ções de recorrência indisciplinar. 
A equipa do GAD analisa e reflecte sobre as 
situações disruptivas, consequências e res-
pectivas sanções aplicadas aos alunos. 
 



 
 

Escola Secundária da Ramada 2010  
  

30 
 

Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 5 – Liderança e Comunicação 
Áreas/Temas – Formas de Liderança e Canais de Comunicação 

Meta 5 – Promover as lideranças das estruturas, tornando o seu trabalho reconhecido como positivo em 95%, e estabelecer uma 
comunicação horizontal e vertical eficaz, criando canais institucionais. 

Categorias / Subcategorias 
Indicadores for-

tes 

Indicadores fracos 
que carecem de 

melhoria 
Metas Operacionais 

Exemplos de estratégias para alcançar 
as metas definidas 

L
id

er
an

ça
 

 

Director 

Tomada de 
decisões com 
base no feed-
back dos dife-
rentes actores 
educativos, por 
parte do Direc-
tor. 

Inexistência de uma 
estratégia global, 
concertada, objecti-
va e integradora por 
parte da Direcção da 
Escola. 

43. Tomar decisões 
baseadas nos resultados 
da auscultação, levando 
em consideração a posi-
ção maioritária dos dife-
rentes actores em pre-
sença através das estru-
turas educativas. 

44. Criar um plano estraté-
gico de actuação por 
parte da Direcção. 

Escuta activa dos diferentes Departamen-
tos e de outras estruturas intermédias. 
Assertividade nas directivas inerentes ao 
exercício das funções. 
Tomada de decisões com base em valo-
res morais e éticos. 
Elaboração de um plano estratégico da 
Direcção, com objectivos e estratégias 
definidos e respectiva divulgação. 

Chefe de Serviços 
Administrativos 

A Chefe dos 
Serviços Admi-
nistrativos é 
respeitada pelos 
outros membros 
da Comunidade 
Educativa. 

 

45. Manter a 90% a capa-
cidade de liderança e 
gestão de recursos 
humanos e materiais, de 
processos e resultados. 

Formação na área de gestão de recursos 
humanos, de processos e de resultados. 
Tomada de decisões com base em valo-
res morais e éticos. 

Chefe de Assistentes 
Operacionais 

 

Dificuldades no que 
concerne à gestão 
de pessoas por par-
te da Chefe dos 
Assistentes Opera-
cionais. 

46. Atingir o reconhecimen-
to, de 70% dos assisten-
tes Operacionais, da 
capacidade de liderança 
e gestão de recursos 
humanos, processos e 
resultados. 

Formação na área de gestão de recursos 
humanos, de processos e de resultados. 
Assertividade nas directivas no exercício 
das funções. 
Tomada de decisões com base em valo-
res morais e éticos. 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

Comunidade Educati-
va 

 

Os canais de comu-
nicação existentes 
na Escola nem 
sempre são efica-
zes. 
O corpo docente 
assume dificuldade 
em comunicar e 
cooperar com as 
estruturas intermé-
dias. 
Fraca divulgação 
das actividades 
dinamizadas pela 
Escola nos Grupos 
de Recrutamento. 

47. Privilegiar a página da 
Escola, o uso do correio 
electrónico e a platafor-
ma Moodle no que res-
peita à organização e 
difusão interna e externa 
da informação. 

48. Promover a 100% o 
conhecimento de todas 
as actividades dinamiza-
das pela Escola e pelos 
grupos de recrutamento, 
desde que inscritas no 
Plano Anual de Activida-
des. 

Divulgação das informações através do 
correio electrónico e da plataforma Moo-
dle e actualização regular da página da 
Escola. 
Organização e actualização de um porte-
fólio digital com legislação. 
Criação de um canal de comunicação pri-
vilegiado entre a Escola, a Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens e o Cen-
tro de Saúde. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 6 – Estruturas de Gestão, Organização e Serviços 
Áreas/Temas – Organização Educativa 

Meta 6 – Melhorar as estruturas de gestão, a organização e os serviços educativos atingindo um grau de satisfação da comunidade 
educativa de 85%. 

Categorias / Subcategorias Indicadores fortes 
Indicadores fra-

cos que carecem 
de melhoria 

Metas Operacionais 
Exemplos de estratégias para alcan-

çar as metas definidas 

C
o

n
se

lh
o

 

G
er

al
 

Visibilidade   

Ausência de 
conhecimento do 
trabalho desen-
volvido pelo Con-
selho Geral. 

49. Conhecer o traba-
lho desenvolvido 
pelo Conselho 
Geral. 

Divulgação das actas do Conselho 
Geral, na página da Escola e afixação 
na Sala de Professores. 
Realização de reuniões com os dife-
rentes elementos da comunidade edu-
cativa. 

D
ir

ec
çã

o
 

Gestão de Recur-
sos Humanos 

 

A distribuição de 
serviço aos 
Assistentes Ope-
racionais e aos 
Professores nem 
sempre é feita 
tendo em conta a 
formação e a 
experiência. 

50. Organizar eficaz-
mente a distribuição 
do serviço dos 
Assistentes Opera-
cionais e Professo-
res. 

Continuação dos procedimentos na 
distribuição de serviço, de acordo com 
a formação e a experiência. 

Procedimentos de 
Segurança 

 

Ausência de 
mecanismos de 
segurança efica-
zes na Escola. 

51. Promover meca-
nismos de seguran-
ça eficazes. 

 

Controlo rigoroso da entrada no espa-
ço escolar. 
Identificação dos visitantes na portaria. 
Patrulhamento frequente no espaço da 
Escola. 
Funcionamento de câmaras de video-
vigilância, de acordo com os normati-
vos em vigor. 

Existência de um Plano de 
Emergência. 

 
52. Implementar efi-

cazmente o Plano 
de Emergência.  

Divulgação do Plano de Emergência. 
Realização de simulacros. 

O
u

tr
as

 E
st

ru
tu

ra
s 

Coordenação e 
Supervisão Peda-

gógica 

 

Pouca operacio-
nalidade dos 
Departamentos 
dificultando a 
análise e a defini-
ção de estraté-
gias. 

53. Criar, para todos 
os grupos de recru-
tamento, um super-
visor pedagógico 
que colabora com o 
Coordenador de 
Departamento Curri-
cular. 

Nomeação, pelo Director, do supervi-
sor pedagógico, sob proposta do 
Coordenador de Departamento. 
Realização de reuniões e constituição 
de equipas de trabalho com níveis de 
docência em comum. 

 

Insuficiente 
acompanhamento 
dos professores 
novos na Escola, 
quer pela Direc-
ção, quer pelos 
Coordenadores 
de Departamento. 

54. Garantir o acom-
panhamento de 
100% dos professo-
res novos na Esco-
la. 

Promoção de recepções/encontros/ 
visitas guiadas na Escola.  

Os Directores de Turma 
informam e esclarecem os 
Encarregados de Educação 
de forma eficaz. 

 

55. Manter a eficácia 
dos contactos DT-
EE e a troca de 
informações. 

Promoção dos meios digitais para 
informação Família – Escola – Família. 

Conselho de Tur-
ma: Delegado de 

Turma 
 

Nem sempre o 
Delegado de 
Turma assume o 
cargo de forma 
séria e eficiente. 

56. Obter 90% de 
satisfação das tur-
mas em relação aos 
seus representan-
tes. 

Divulgação, aos alunos, do perfil ade-
quado do Delegado de Turma e sensi-
bilização para a necessidade de uma 
escolha responsável. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 6 – Estruturas de Gestão, Organização e Serviços (continuação) 
Áreas/Temas – Organização Educativa 

Meta 6 – Melhorar as estruturas de gestão, a organização e os serviços educativos atingindo um grau de satisfação da comunidade 
educativa de 85%. (continuação) 

Categorias / Subcate-
gorias Indicadores fortes 

Indicadores fracos 
que carecem de 

melhoria 
Metas Operacionais 

Exemplos de estratégias para alcan-
çar as metas definidas 

O
u

tr
as

 E
st

ru
tu

ra
s 

(c
on

tin
ua

çã
o)

 

Associação de 
Estudantes 

 

Insuficiente visibilida-
de do funcionamento 
da Associação de 
Estudantes e fraco 
envolvimento dos alu-
nos do Básico, dos 
professores e dos 
assistentes nas activi-
dades desenvolvidas. 

57. Realizar reuniões tri-
mestrais entre a A.E. e 
delegados de turma. 

Divulgação na página da Escola das 
actividades desenvolvidas pela A.E. e 
maior envolvimento da A.E. com os 
vários elementos da comunidade edu-
cativa. 
Elaboração de um Plano Anual de 
Actividades. 

Associação de 
Pais 

 

Fraca divulgação das 
actividades da Asso-
ciação de Pais e fraco 
envolvimento da 
comunidade educativa 
(docentes, alunos e 
pais). 

58. Promover um maior 
envolvimento da Asso-
ciação de Pais nas 
actividades da Escola. 

59. Promover um maior 
envolvimento da Escola 
nas actividades da 
Associação de Pais. 

Divulgação das actividades através dos 
vários canais de comunicação da esco-
la. 

S
er

vi
ço

s 
d

e 
A

p
o

io
 T

éc
n

ic
o

 P
ed

ag
ó

g
ic

o
s 

Psicologia e 
Orientação 

Vocacional e 
Ensino Espe-

cial 
 

O trabalho desenvolvido 
pela Psicóloga Escolar 
reflecte-se positivamen-
te nos resultados e nos 
comportamentos dos 
alunos. 

 

60. Manter a actuação da 
Psicóloga Escolar num 
nível muito bom, no que 
respeita à satisfação da 
comunidade escolar. 

Alargamento do serviço de psicologia a 
dois elementos, reforço dos horários 
de atendimento, multiplicação de estra-
tégias de actuação concertadas com 
os Conselhos de Turma. 

 

O trabalho desenvol-
vido pelo Professor do 
Ensino Especial 
reflecte-se pouco nos 
resultados e nos com-
portamentos. 

61. Aumentar a eficácia do 
Ensino Especial, obtendo 
um mínimo de 90% de 
satisfação dos alunos 
acompanhados neste 
serviço e dos seus Direc-
tores de Turma. 

Comunicação eficaz entre o professor 
de ensino especial e os Directores de 
Turma. 
Informação sustentada cientificamente 
sobre as dificuldades dos alunos. 

Biblioteca 
Escolar 

A Biblioteca tem um 
impacto positivo na vida 
Escolar e disponibiliza 
material didáctico ade-
quado ao nível etário dos 
alunos, actualizado e 
fomentador de aprendi-
zagens. 

A Biblioteca nem sem-
pre oferece as melho-
res condições para 
estudar e aprender. 

62. Manter um grau de satis-
fação muito bom junto do 
público-alvo no que diz 
respeito aos materiais 
didácticos disponibilizados 
e às condições de estudo 
e aprendizagem. 

Criação de parcerias / patrocínios com 
editoras e outras entidades externas para 
aquisição de material didáctico. 
Disponibilização de espaços próprios para 
o trabalho em silêncio, ajustamento do 
horário às necessidades dos alunos e a 
utilização de critérios pedagógico-
didácticos na selecção de recursos. 
Maior interacção entre a Biblioteca e os 
professores. 

S
er

vi
ço

s 
d

e 
A

p
o

io
 

Recursos 
Humanos 

 
Os Assistentes Técni-
cos não têm tido for-
mação específica. 

63. Aumentar a formação 
específica e garantir a 
sua abrangência a 100% 
dos Assistentes Técnicos. 

Realização de formação interna ou 
externa, gratuita e na área geográfica 
da Escola. 

 

Os Assistentes Ope-
racionais não são em 
número suficiente 
para dar resposta efi-
caz às necessidades 
da Escola. 

64. Aumentar o número de 
Assistentes Operacionais. 

65. Garantir a 80% o nível 
de resposta eficaz dos 
Assistentes Operacionais.  

66. Realizar formação ade-
quada ao nível da infor-
mática, segurança, higie-
ne e gestão de conflitos. 

Contratação de mais assistentes e 
redistribuição dos recursos humanos já 
existentes. 
Supervisão e monitorização eficaz das 
actividades desenvolvidas. 
Oferta de formação específica, gratuita 
e na área geográfica da Escola. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 7 – Documentos Estruturantes 
Áreas/Temas – Documentos Estruturantes Existentes na Escola 

Meta 7 – Reformular e divulgar os documentos estruturantes da Escola junto de todos os actores educativos. 

Categorias / Subca-
tegorias Indicadores fortes 

Indicadores fracos 
que carecem de 

melhoria 
Metas Operacionais 

Exemplos de estratégias para alcançar 
as metas definidas 

D
o

cu
m

en
to

s 
Id

en
ti

tá
ri

o
s 

 

Projecto 
Educativo de 
Escola e Pro-
jecto Curricu-
lar de Escola 

 

Insuficiente conhe-
cimento do PEE e 
do PCE por parte da 
comunidade educa-
tiva. 

67. Divulgar a toda a comu-
nidade educativa o PEE 
e o PCE. 

Colocação do PEE e do PCE na página 
da Escola. 

Plano Anual 
de Activida-

des 
 

O PAA é pouco visí-
vel e pouco divulga-
do devido à sua 
colocação na plata-
forma GATO, que o 
torna um inventário 
de actividades. 

68. Transformar o PAA num 
Plano em consonância 
com as linhas orientado-
ras do Projecto Educati-
vo de Escola. 

Divulgação das actividades do PAA em 
todos os canais de comunicação da esco-
la nomeadamente os digitais. 

Regulamento 
Interno 

 
Desconhecimento 
do RI da Escola por 
parte dos alunos. 

69. Divulgar o RI a todos os 
alunos através de canais 
de comunicação digitais 
e tradicionais. 

Publicação do RI na página Web da Esco-
la. 
 Afixação em locais de acesso aos alu-
nos.  
Análise do RI nas aulas de Formação 
Cívica. 

O
u

tr
o

s 
D

o
cu

m
en

to
s 

Projecto Cur-
ricular de 

Turma 

 

Existe pouco traba-
lho colaborativo 
entre os membros 
do Conselho de 
Turma na elabora-
ção do Projecto Cur-
ricular de Turma. 
. 

70. Gerar trabalho colabora-
tivo entre os membros 
do Conselho de Turma. 

Elaboração conjunta do PCT por todos os 
membros do Conselho de Turma num 
modelo colaborativo. 
Definição de objectivos e actividades em 
conjunto, de acordo com os documentos 
estruturantes de Escola. 

 

Pouca formação 
dos professores 
sobre a elaboração 
e avaliação do Pla-
no Individual de 
Trabalho. 

71. Estabelecer os indicado-
res para a elaboração e 
avaliação do Plano Indi-
vidual de Trabalho. 

Estruturação e coordenação do Plano 
Individual de Trabalho e do Plano de 
Recuperação Individual em Conselho de 
Turma. 

 
Pouca eficácia do 
Plano de Recupera-
ção Individual. 

72. Reestruturar o Plano de 
Recuperação Individual. 

Estruturação do Plano de Recuperação 
Individual em Conselho de Turma. 

Plano de 
Formação  

 

O Centro de Forma-
ção não tem dado 
resposta eficaz às 
necessidades dos 
Professores e Assis-
tentes Técnicos e 
Operacionais. 

73. Sensibilizar o Centro de 
Formação para satisfa-
zer as necessidades de 
formação da escola.  

Reforço de parceria com o Centro de 
Formação e com outras entidades forma-
doras. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 8 – Espaços e Recursos da Escola 
Áreas/Temas – Espaços e Recursos Existentes na Escola 

Meta 8 – Desenvolver a qualidade dos espaços e equipamentos educativos, atingindo um grau de satisfação da comunidade educativa 
de 80%. 

Categorias / Subca-
tegorias Indicadores fortes 

Indicadores fracos 
que carecem de 

melhoria 
Metas Operacionais 

Exemplos de estratégias para alcançar 
as metas definidas 

E
sp

aç
o

s 

Pavilhões  

 

Elevada taxa de ocu-
pação dos espaços, 
inviabilizando o 
desenvolvimento das 
actividades de enri-
quecimento curricular. 
 

74. Reduzir a sobrelotação de 
salas e pavilhões a fim de 
criar pelo menos dois 
novos espaços adequa-
dos ao desenvolvimento 
de actividades extracurri-
culares. 

Construção e/ou reaproveitamento de espa-
ços. 
 

 

Os espaços interiores 
não têm boa qualida-
de. 
 

75. Melhorar a qualidade dos 
espaços até um nível mui-
to bom. 

Reparação de estores nas salas de aula, da 
rede eléctrica e da iluminação. 
Instalação de climatização em todas as 
salas. 
Reconstrução de edifícios. 

 

Existem problemas de 
infiltrações, acústicos 
e de climatização no 
Pavilhão Gimno-
desportivo. 

76. Realizar intervenções de 
melhoria e manutenção do 
Pavilhão Gimno-
Desportivo. 

Realização de trabalhos ao nível do isola-
mento de águas, som, conforto, segurança e 
eficiência energética das instalações e equi-
pamentos. 

 

Insuficiência de equi-
pamentos adequados 
à realização das acti-
vidades propostas 
nos programas curri-
culares das ciências 
experimentais. 
Desgaste de determi-
nados materiais. 

77. Equipar todos os laborató-
rios das ciências experi-
mentais com pelo menos 
70% dos recursos neces-
sários ao desenvolvimento 
das actividades propostas 
pelos programas curricula-
res. 

Aquisição de materiais de laboratório de 
acordo com as necessidades curriculares 
das ciências experimentais. 
Manutenção do material pedagógico-
didáctico e criação de uma cultura de res-
ponsabilização dos danos. 

Auditório  
O Auditório é um espaço 
promotor de actividades 
culturais. 

 

78. Manter o auditório como 
um espaço promotor de 
actividades culturais.  

79. Criar um novo auditório. 

Realização regular de actividades culturais 
diversificadas. 
Criação de um novo auditório. 

Moinho  

O Moinho pode cons-
tituir um pólo de 
desenvolvimento cul-
tural e identificador. 

80. Realizar actividades de 
manutenção do Moinho 
para que este passe a ser 
um pólo de desenvolvi-
mento cultural e identifica-
dor da Escola. 

Realização de parcerias com instituições 
para a manutenção do espaço. 
Divulgação do Moinho enquanto património 
cultural, proporcionando visitas e actividades 
em articulação com outras instituições. 

S
er

vi
ço

s 

Bar  

Ausência de alimen-
tos saudáveis, varia-
dos e em abundância 
ao longo de todo o dia 
no Bar. 

81. Atingir um grau de satisfa-
ção superior a 80% junto 
do público-alvo, servindo 
alimentos saudáveis e 
variados. 

Ajustamento do horário do Bar às necessi-
dades dos alunos, alargando a oferta de ali-
mentos variados e saudáveis. 

Reprografia 
e Papelaria 

A Reprografia e Papelaria 
prestam um bom serviço. 

Estes serviços não se 
encontram abertos ao 
público o número de 
horas suficientes. 

82. Manter um grau de satis-
fação superior a 80% junto 
do público-alvo. 

Alargamento do período de funcionamento 
da Reprografia e da Papelaria. 
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Quadro VII – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas (continuação) 
Bloco 9 – Relações com a comunidade 
Áreas/Temas – A comunidade educativa e os seus parceiros 

Meta 9 – Incrementar as relações com a comunidade educativa e parceiros externos. 

Categorias / Subcatego-
rias Indicadores fortes 

Indicadores fracos 
que carecem de 

melhoria 
Metas Operacionais 

Exemplos de estratégias para alcançar 
as metas definidas 

R
el

aç
õ

es
 r

ec
íp

ro
ca

s 
en

tr
e 

a 
E

sc
o

la
 e

 a
 C

o
m

u
n

id
ad

e 

Pais 

 

Fraca participa-
ção dos Pais e 
Encarregados de 
Educação na 
vida da Escola. 

83. Aumentar 10% a 
participação dos pais 
na escola. 

Divulgação de actividades nos 
vários canais de comunicação esco-
la-família. 

 

Fraco envolvi-
mento dos pais 
na definição de 
estratégias para 
a melhoria do 
serviço educati-
vo. 

84. Incentivar os pais a 
participar activamente, 
numa taxa de partici-
pação entre 60% a 70 
% no ensino básico e 
entre 50% a 60% no 
ensino secundário. 

Participação dos pais nas reuniões 
convocadas pelo Director de Turma. 
Participação dos pais e EE nas dife-
rentes actividades da turma.  

 

A estratégia da 
escola é pouco 
eficaz na promo-
ção da participa-
ção dos pais.  

85. Promover a 
participação dos pais 
na vida da escola. 

Criação do dia do "Encarregado de 
Educação". 
Envolvimento de toda a comunidade 
educativa na preparação conjunta 
de actividades sociais e culturais. 
Realização de actividades destina-
das aos pais com a participação de 
toda a comunidade educativa. 

Parcerias  

A interacção 
com as entida-
des oficiais não 
está totalmente 
aproveitada. 

86. Aumentar a interac-
ção com as entidades 
oficiais 

Abertura da escola à comunidade 
educativa para conhecimento dos 
espaços. 
Promoção de actividades culturais 
com a comunidade educativa. 
Estabelecimento de parcerias com a 
Câmara Municipal para a realização 
de acções de formação e outras. 
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AVALIAÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO
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1. Avaliação do Projecto Educativo de Escola  
De acordo com a alínea c) do artigo 13 do Decreto-Lei 75/2008, o acompanhamento e a avaliação do Projecto Educati-

vo de Escola cabe ao Conselho Geral.  

 

De forma a realizar o acompanhamento e a avaliação do Projecto Educativo da Escola, propõe-se o uso de técnicas de 

investigação qualitativa (observação, notas de campo, entrevistas semi-estruturadas e grupos de discussão focalizada) e quantita-

tiva (questionários de resposta fechada em escala de Lickert). É necessário construir instrumentos de recolha de dados, tendo em 

conta o contexto educativo, as metas definidas e os indicadores propostos para a criação de instrumentos de recolha de dados 

(Quadro VI). A análise e interpretação dos dados são divulgadas a toda a comunidade educativa pelos canais de comunicação 

existentes na Escola. Assim será possível fazer sugestões de melhoria da qualidade da comunidade educativa. 

Propõe-se que o acompanhamento e a avaliação do Projecto Educativo de Escola sejam realizados no final de cada 

ano lectivo, à excepção das actividades que poderão ser acompanhadas em momentos específicos. 

 

 

Entende-se que as fontes de recolha de dados, referentes aos indicadores de avaliação do Projecto Educativo, são as 

seguintes: 

 

 

 PAA. 

 PCT. 

 Plano de formação. 

 Actas. 

 Relatórios elaborados pela Direcção. 

 Relatórios críticos anuais da actividade das 

estruturas intermédias de gestão. 

 Relatórios críticos das diferentes estruturas e 

Projectos. 

 Relatórios críticos dos Directores de Turma. 

 Documentos de distribuição de serviço. 

 Pautas de avaliação. 

 Registo de presenças nas actividades de 

apoio. 

 Planificações a longo, médio e curto prazo. 

 Registos dos diferentes Projectos/clubes/ 

actividades de enriquecimento curricular. 

 Registos do GAD. 

 Protocolos de entrevistas. 

 Protocolos de notas de campo. 

 Protocolos de observações. 

 Respostas a inquéritos de resposta fechada 

em escala de Lickert. 
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Quadro VIII – Indicadores de avaliação a ter em consideração na construção dos instrumentos de acompanhamento e 
avaliação do Projecto Educativo de Escola 

Blocos Indicadores de avaliação 

Desenvolvimento 

curricular 

 Número de actividades socioculturais / solidariedade social existentes. 

 Número de entidades de solidariedade social com as quais são estabelecidos protocolos. 

 Taxa de participação dos assistentes operacionais e professores em acções de formação. 

 Número de turmas que desenvolveram Projecto no âmbito da Educação para a Cidadania. 

 Taxa de sucesso por disciplina e nível de escolaridade. 

 Taxa de satisfação dos professores das ACND e Projectos/clubes. 

 Número de turmas do 10.º e 11.º anos de escolaridades que desenvolveram metodologia de 

trabalho de Projecto transversalmente. 

 Número de turmas que desenvolveram Projecto no âmbito da Educação para a Saúde. 

 Taxa de satisfação dos professores das OPTEA relativamente aos materiais pedagógico-

didácticos disponíveis. 

 Taxa de trabalho colaborativo entre professores. 

 Número de alunos em Projectos/clubes e actividades de enriquecimento curricular. 

 Taxa de satisfação dos alunos, relativamente ao seu Plano de Estudos. 

Ensino e apren-

dizagem 

 Taxa de cumprimento das articulações planificadas. 

 Taxa de participação dos docentes em acções de formação. 

 Taxa de trabalho colaborativo entre professores. 

 Número de professores que aplicam estratégias de diferenciação pedagógica. 

 Taxa de alunos que frequentam as actividades de apoio. 

 Número de tutorandos cujo tutor é/foi seu professor. 

 Taxa de satisfação dos professores com as estruturas de coordenação. 

 Número de entidades com as quais são estabelecidos protocolos. 

 Número de turmas por professor  

 Taxa de utilização das TIC. 

 Número de turmas que utilizaram técnicas promotoras de trabalho autónomo e de pares. 

Avaliação  Taxa dos professores que cumprem os critérios de avaliação e utilizam instrumentos de 

registo que são comuns ao grupo de recrutamento. 

 Número de recursos e sua qualidade. 

 Eficácia na identificação de causas de insucesso. 

 Número de turmas que realizaram momentos de avaliação formativa por unidade didáctica.  

 Número de elementos da comunidade educativa que conhece os processos e resultados da 

auto-avaliação da Escola. 

 Taxa de satisfação dos docentes e assistentes técnicos e operacionais relativamente ao pro-

cesso de avaliação do seu desempenho. 

 Taxa de abandono escolar. 

Relação Peda-

gógica e Disci-

plina / Indiscipli-

na 

 Grau de satisfação da comunidade educativa com o ambiente escolar. 

 Taxa de participação dos professores e Assistentes Técnicos e Operacionais em acções de 

formação no âmbito da prevenção/gestão de conflitos. 

 Número de participações disciplinares 
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Quadro VIII – Indicadores de avaliação a ter em consideração na construção dos instrumentos de acompanhamento e avaliação do 

Projecto Educativo de Escola. (continuação) 

Liderança e Cli-

ma Escola 

 Taxa de satisfação com da actuação do Director, chefe dos serviços administrativos e chefe 

dos assistentes operacionais.  

 Taxa de utilização dos canais de comunicação. 

Estruturas de 

Gestão, Organi-

zação e Serviços 

 Taxa de satisfação com o nível de segurança da Escola. 

 Número de simulacros de emergência. 

 Número de elementos da comunidade educativa que conhece o trabalho desenvolvido pelo 

Conselho Geral. 

 Taxa de satisfação da actuação dos coordenadores, da equipa PTE, dos docentes do Ensino 

Especial e da Psicóloga Escolar. 

 Taxa de satisfação dos Encarregados de Educação sobre nível de informação do seu edu-

cando prestado pelo Director de Turma. 

 Taxa de satisfação dos alunos com os seus representantes. 

 Número de reuniões trimestrais entre a A.E., delegados de turma, coordenadores de depar-

tamento e chefes dos assistentes operacionais. 

 Número de professores novos satisfeitos com a recepção. 

 Taxa de participação dos assistentes técnicos e operacionais em acções de formação espe-

cífica. 

Documentos 

estruturantes 

 Taxa de satisfação dos professores com o modelo de PCT, PRI, PIT e PAA. 

 Número de elementos da comunidade educativa que conhece o PEE, PCE, PAA e RI. 

 Recepção do Plano de formação da Escola no Centro de Formação. 

Espaços e 

recursos da 

Escola 

 Taxa de satisfação da comunidade escolar com os espaços, serviços, materiais didácticos 

disponibilizados e condições de estudo e aprendizagem. 

 Taxa de utilização do auditório e do Moinho/espaço envolvente. 

Relações com a 

comunidade 

 Existência do “Dia do Encarregado de Educação”. 

 Número de entidades com as quais são estabelecidos protocolos. 

 Número de elementos da comunidade educativa que conhece a actuação da Associação de 

Pais. 
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IV – PARTE  

CONCLUSÃO 

 
O presente Projecto Educativo de Escola resulta de um trabalho colectivo e colaborativo de todos os agentes 

educativos, o que lhe reforça a autoridade para organizar todas as práticas subsequentes que imprimem uma vivência de 

qualidade. Se, por um lado, é um documento que contribui para o equilíbrio e a estabilidade da organização, por outro, 

proporciona o crescimento e desenvolvimento da Escola enquanto estrutura viva e dinâmica. Os diversos actores educati-

vos, envolvidos em trabalho conjunto, devem planificar e implementar estratégias para alcançar as metas definidas no 

Projecto.  
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