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Introdução 
 
  

O Projecto Educativo de Escola preconiza a emergência da Qualidade do Saber em 

todas as estruturas e serviços. Como organização aprendente, a escola reflecte sobre os seus 

saberes e práticas para alcançar um desenvolvimento sustentado.  

O Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de Abril, recomenda a elaboração do Plano Plurianual 

de Actividades como um dos documentos estruturantes da escola, constituindo também um 

instrumento do exercício da sua autonomia. Este decorre do Projecto Educativo de Escola.  

Entendemos o Plano Plurianual de Actividades como um plano estratégico da 

organização educativa, constituindo um nível intermediário entre o Projecto Educativo e o Plano 

Anual de Actividades. Este nível de planificação estrutura a comunidade educativa no seu 

interior.  

Numa sociedade em profunda mutação em que a ambiguidade, a mudança e a incerteza 

são uma constante, a escola reflecte estas alterações societais de forma inevitável. A escola 

deve incorporar e acompanhar o desenvolvimento do saber científico, mostrando abertura à 

investigação e inovação educativa. Deve ser, também, um factor de estabilização de valores de 

cidadania e de participação democrática, em que os seus membros se revêem nas opções 

tomadas pelos diferentes órgãos institucionais. Neste contexto, a liderança da organização deve 

sustentar e impulsionar o desenvolvimento da comunidade educativa.  

No presente Plano Plurianual apresentamos as estratégias globais para a consecução 

das metas do Projecto Educativo de Escola, assim como as formas de organização existentes no 

seu seio. Este Plano Plurianual tem uma vigência de três anos lectivos, nomeadamente o ano 

lectivo de 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. Expomos uma orientação que faculta às 

diferentes estruturas e/ou serviços o reconhecimento das suas competências e funções. 

Pressupomos que a avaliação do Plano Plurianual tenha em consideração as modalidades, as 

fontes, os instrumentos para recolha de dados, assim como os indicadores de avaliação 

propostos no Projecto Educativo de Escola.  
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ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA E FUNCIONAL  
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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.  

 

1. Alcance de uma taxa de sucesso de 90% no Ensino Básico e de 80% no Ensino 

Secundário. 

2. Promoção de articulação dos conteúdos e modalidades, instrumentos e critérios de 

avaliação entre os professores que leccionam as Áreas Curriculares Disciplinares e 

Áreas Curriculares Não Disciplinares no Ensino Básico.  

3. Incremento da metodologia de projecto em algumas disciplinas curriculares de forma a 

facilitar a literacia da informação. 

4. Fortalecimento da implementação da Educação para a Saúde no que se refere aos 

seguintes domínios:  

 Alimentação e estilos de vida saudáveis;  

 Violência e saúde mental; 

 Prevenção do consumo de substâncias psico-activas;  

 Educação sexual. 
 

5. Consolidação do Projecto Mais Sucesso, melhorando a qualidade da aprendizagem, 

tendo por base a gestão dos alunos por níveis de aprendizagem. 

6. Atribuição a 90% dos alunos a menção qualitativa igual ou superior a Satisfaz nas 

ACND. 

7. Fomento da participação dos alunos no Desporto Escolar na actividade interna e na 

actividade externa, estabelecendo as parcerias necessárias. 

8. Diversificação das estratégias e dos recursos materiais afectos às OPTEA, visando a 

seguinte finalidade: melhorar a qualidade do ensino através da dimensão formativa e 

cultural do aluno.  

9. Melhoria da coordenação de diferentes clubes e projectos existentes na Escola. 

10. Adequação da oferta curricular da Escola ao prosseguimento de estudos, de acordo com 

as necessidades dos alunos. 

11. Aumento em 5% do número dos alunos nas Actividades de Enriquecimento Curricular. 
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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.  

 
1. Promoção da qualidade da aprendizagem permitindo a formação de professores em 

Ciências da Educação a todos os docentes que a solicitem. 

2. Utilização das TIC, de forma adequada, na prática lectiva. 

3. Fomento da articulação transversal, no Ensino Básico, ao nível da planificação e da 

execução. 

4. Promoção da transdisciplinaridade no Ensino Secundário. 

5. Formação de 30% dos professores em diferenciação pedagógica e fomento da sua 

implementação.  

6. Organização e gestão das estratégias de ensino face à diversidade dos alunos, aos 

meios e recursos disponíveis. 

7. Generalização do trabalho colaborativo em pelo menos 70% do corpo docente. 

8. Fomento da participação dos alunos nas actividades de apoio das diferentes disciplinas. 

9. Melhoria da Coordenação da Tutoria, obtendo um grau de satisfação de 90% por parte dos 

tutores e tutorandos envolvidos. 

10. Fomento da supervisão, monitorização e acompanhamento das actividades escolares pelas 

Estruturas de Coordenação Intermédia. 

11. Promoção da inovação educacional sustentada em investigação actualizada. 

 
 

 
Bloco 3 – Avaliação  
Áreas/Temas – Processo Avaliativo 

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

 
 

1. Desenvolvimento das actividades de avaliação das aprendizagens para efeitos de 

diagnóstico, regulação do processo de ensino e de aprendizagem, e certificação de 

resultados (avaliação diagnóstica, formativa e sumativa). 

2. Promoção da existência de critérios de justiça e de equidade na avaliação de 

desempenho docente, de assistentes técnicos e assistentes operacionais, criando 

momentos de reflexão sobre as práticas entre todos os avaliadores e os avaliados. 

3. Promoção da auto-avaliação da escola tendo em conta os seguintes parâmetros: 

a) Grau de concretização do projecto educativo; 
b) Preparação e concretização da educação, do ensino e das aprendizagens; 
c) Nível de execução de actividades proporcionadoras de clima e ambientes educativos 

propícios às aprendizagens; 
d) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas e de estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica; 
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e) Sucesso escolar; 
f) Acompanhamento do Plano Educativo Individual (Decreto-Lei nº 3/2008, art. 13); 
g) Distribuição do serviço docente (Despacho nº 19117/2008, art. 14); 
h) Trabalho desenvolvido nas áreas Curriculares não disciplinares (Despacho nº 

19308/2008); 
i) Modelo de auto-avaliação das Bibliotecas Escolares (Novembro de 2009) (cf. IGE, 

2010: 10-11). 

 

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. 

 
1. Promoção e gestão de processos comunicacionais e de interacções entre os diferentes 

actores educativos. 

2. Comunicação com rigor, assertividade e sentido do interlocutor. 

3. Fomento do cumprimento de normas de convivência social entre todos os actores 

educativos. 

4. Promoção da eficácia e da eficiência do Gabinete Apoio Disciplinar como estrutura 

impulsionadora da disciplina no contexto escolar, visando a seguinte finalidade: contribuir 

para o desenvolvimento da capacidade de diálogo e para a melhoria das capacidades 

comunicativas, sobretudo a escuta activa.  

 
 
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. 

 
1. Fomento de uma liderança eficaz e sistémica para toda a escola, com base numa 

planificação estratégica gerida pela Direcção. Compete à Direcção:  

a) Entrega dos documentos estruturantes da escola ao Conselho Geral para sua 
aprovação; 

b) Exercício de funções, nos termos da lei ou regulamento interno, que se referem ao 
plano da gestão pedagógica, avaliativa, cultural, administrativa, financeira e 
patrimonial. 

 
2. Liderança e gestão dos recursos humanos e materiais, processos e resultados dos 

Serviços Administrativos, tendo em consideração as seguintes funções: 

 De natureza executiva, enquadradas com instruções gerais e procedimentos bem 
definidos com certo grau de complexidade, relativas a uma ou mais áreas de 
actividade administrativa, incluindo gestão de alunos, pessoal, orçamento, 
contabilidade, património, aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente. 
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Compete ainda:  

a) Direcção e orientação do pessoal afecto ao serviço administrativo no exercício 
diário das suas tarefas; 

b) Exercício de todas as competências delegadas pela direcção executiva; 
c) Proposta de medidas tendentes à modernização e eficiência e eficácia dos serviços 

de apoio administrativo; 
d) Preparação e submissão a despacho do órgão executivo da escola de todos os 

assuntos respeitantes ao funcionamento da escola; 
e) Elaboração do projecto de orçamento, de acordo com as linhas traçadas pelo 

Conselho Geral; 
f) Coordenação, de acordo com as orientações do Conselho Administrativo, a 

elaboração do relatório de contas e gerência (cf. Despacho nº 17460/2006). 
 

3. Liderança e gestão dos recursos humanos e materiais, processos e resultados dos 

Assistentes Operacionais, tendo em consideração as seguintes funções:  

 

 Apoio geral, incluindo as de telefonista e operador de reprografia; 

 Desenvolvimento e incentivo do respeito e apreço pelo estabelecimento de ensino e 

pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efectuado.  

Designadamente: 
a) Participação com os docentes no acompanhamento das crianças e jovens durante o 

período de funcionamento da escola com vista a assegurar um bom ambiente 
educativo; 

b) Exercício das tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das 
escolas e controlo das entradas e saídas da escola; 

c) Promoção da limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, 
bem como do material e equipamento didáctico e informático necessário ao 
desenvolvimento do processo educativo; 

d) Cooperação nas actividades que visem a segurança de crianças e jovens na 
escola; 

e) Zelo pela conservação dos equipamentos de comunicação; 
f) Estabelecimento de ligações telefónicas e prestação de informações; 
g) Recebimento e transmissão de mensagens; 
h) Controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da reprografia; 
i) Exercício de tarefas de apoio aos serviços de acção social escolar, assim como 

tarefas que apoiem o normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares; 
j) Reprodução de documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a 

limpeza e manutenção do mesmo, efectuando pequenas reparações ou 
comunicando as avarias verificadas; 

k) Realização, no interior e exterior, de tarefas de apoio de modo a permitir o normal 
funcionamento dos serviços; 

l) Prestação de apoio e de assistência em situações de primeiros socorros e, em caso 
de necessidade, acompanhamento do aluno à unidade de prestação de cuidados 
de saúde. (cf. Despacho nº 17460/2006) 

 
4. Melhoria dos processos Comunicacionais, privilegiando as plataformas e canais digitais 

de comunicação: Web, site da Escola, Plataforma Moodle, Gato, Correio electrónico. 
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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%. 

 

1. Concessão de condições ao Conselho Geral para o desenvolvimento eficaz e eficiente 

de todas as suas competências, de forma a facilitar a comunicação a toda a comunidade 

educativa das suas resoluções e decisões. Ao Conselho Geral compete: 

a) Acompanhamento e avaliação da execução do projecto educativo; (…) 
b) Aprovação do regulamento interno da escola; 
c) Aprovação dos planos anual e plurianual de actividades; 
d) Apreciação dos relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do 

plano anual de actividades; (…) 
e) Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
f) Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo director, das 

actividades no domínio da acção social escolar; 
g) Aprovação do relatório de contas de gerência;   
h) Apreciação dos resultados do processo de auto-avaliação; 
i) Pronuncia -se sobre os critérios de organização dos horários; 
j) Acompanhamento da acção dos demais órgãos de administração e gestão; 
k) Promoção do relacionamento com a comunidade educativa; 
l) Definição dos critérios para a participação da escola em actividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas. (cf. Decreto-Lei 75/2008, art. 13.º, §1) 
 
Compete ainda:  

m) Abrir o procedimento concursal nos termos da lei para a eleição do Director 
(Decreto-Lei 75/2008, art. 22º); 

n) Eleger o Director nos termos dos artigos 21º a 23º do Decreto-Lei 75/2008. 
 

2. Realização de reuniões ordinárias do Conselho Administrativo e reuniões extraordinárias 

sempre se justifique para: 

 
a) Aprovação do projecto de orçamento anual da Escola, em conformidade com as 

linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 
b) Elaboração do relatório de contas da gerência; 
c) Autorização para realização de despesas e o respectivo pagamento, fiscalizar a 

cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira da Escola; 
d) Actualização do cadastro patrimonial da Escola;  
e) Exercício das demais competências que lhe estão legalmente cometidas. (cf. 

Decreto-Lei 75/2008, art. 38) 
 

 
3. Realização de Reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico para apresentação, 

discussão, monitorização e apreciação do trabalho efectuado ao longo do ano e 

realização de reuniões extraordinárias sempre que se justifique. São suas competências: 
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a) Apresentação de propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos 
anual e plurianual de actividade e emitir parecer sobre os respectivos projectos;  

b) Apresentação de propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de 
formação e de actualização do pessoal docente e não docente;  

c) Definição de critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e 
vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

d) Proposta, aos órgãos competentes, de criação de áreas disciplinares ou disciplinas 
de conteúdo regional e local, bem como as respectivas estruturas programáticas; 

e) Definição de princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação 
curricular, dos apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de 
educação escolar; 

f) Adopção dos manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 
g) Proposta de desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de 

formação, no âmbito do agrupamento de escolas ou escola não agrupada e em 
articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados 
para a formação e a investigação; 

h) Promoção e apoio de iniciativas de natureza formativa e cultural; 
i) Definição dos critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 
j) Definição dos requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de 

acordo com o disposto na legislação aplicável; 
k) Acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações. (cf. Decreto-Lei nº 75/2008, art. 33) 
 

4. Realização de reuniões ordinárias da Comissão de Coordenação da Avaliação de 

Desempenho, e reuniões extraordinárias sempre que se justifique para: 

a) Aplicação objectiva e coerente do sistema de avaliação do desempenho, … 
b) Elaboração da proposta dos instrumentos de registo;  
c) Aplicação das percentagens máximas fixadas nos termos dos números 4 e 5 do 

artigo 21.º do Decreto Regulamentar 2/2010 e o cumprimento do disposto no n.º 3 
do artigo 46.º do Estatuto Carreira Docente; 

d) Transmissão, a todos os relatores, das orientações adequadas para garantir que as 
propostas de avaliação final respeitem as referidas percentagens. (cf. Decreto 
Regulamentar 2/2010) 
 

5. Realização de reuniões ordinárias do Departamento Curricular para procedimento de 

articulação, gestão curricular e avaliação dos alunos e reuniões extraordinárias sempre 

se justifique.  

São suas competências: 
a) Planificação e adequação à realidade da Escola a aplicação dos planos de estudo 

estabelecidos ao nível nacional; 
b) Planificação das actividades lectivas e não lectivas; 
c) Análise de oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos currículos e 

de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a 
exclusão;  

d) Análise e reflexão sobre as práticas educativas e o seu contexto; 
e) Promoção da interdisciplinaridade a nível de conteúdos programáticos, de projectos 

de desenvolvimento educativo e de metodologias pedagógicas; 
f) Elaboração e aplicação de medidas de reforço no domínio das didácticas 

específicas das disciplinas; 
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g) Elaboração de propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade 
de grupos de alunos; 

h) Coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios da aplicação 
de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

i) Proposta dos critérios e instrumentos de avaliação dos alunos;  
j) Avaliação das actividades desenvolvidas pelo Departamento Curricular ao longo do 

ano lectivo; 
k) Elaboração de estudos e/ou pareceres sobre programas, métodos e organização 

curricular; 
l) Proposta dos manuais Escolares a adoptar na Escola; 
m) Criação e implementação de projectos de desenvolvimento; 
n) Articulação com outras Estruturas de Orientação Educativa e adopção de 

metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de 
estudo quer das componentes de âmbito local do currículo; 

o) Desenvolvimento, em conjugação com os serviços especializados de Apoio 
Educativo e os Directores de Turma, de medidas nos domínios da orientação, 
acompanhamento e avaliação dos alunos, visando contribuir para o seu sucesso 
educativo; 

p) Colaboração na inventariação das necessidades em equipamento e material 
didáctico e promoção de interdisciplinaridade, assim como o intercâmbio de 
recursos pedagógicos e materiais com outras Escolas; 

q) Proposta de critérios para atribuição de serviço docente e gestão de espaços e 
equipamentos; 

r) Identificação das necessidades de formação dos docentes, contribuindo para a 
elaboração de um Plano de Formação de Escola; 

s) Desenvolvimento de medidas no domínio da formação dos docentes do 
Departamento Curricular, quer no âmbito da formação contínua, quer no apoio aos 
que se encontram em formação inicial; 

t) Definição do seu regimento interno, no prazo de trinta dias após a sua criação (cf. 
Regulamento Interno da Escola Secundária da Ramada, art. 24). 
 

6. Realização de reuniões ordinárias do Conselho de Directores de Turma uma vez por 

período e extraordinariamente quando se justifique. São suas competências: 

a) Promoção da execução das orientações do Conselho Pedagógico, visando a 
formação dos professores e a realização de acções que estimulem a 
interdisciplinaridade; 

b) Analise das propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las, através do 
Coordenador, ao Conselho Pedagógico; 

c) Proposta e planificação de formas de actuação junto dos Pais e Encarregados de 
Educação.  
 

7. Realização de reuniões dos diferentes Conselhos de Turma:  

a) No início do ano lectivo para caracterização da turma e aferição de estratégias de 
ensino e de aprendizagem;   

b) Durante o mês de Novembro e de Fevereiro para apreciar o processo de 
aprendizagem dos alunos e desenvolver estratégias diferenciadas de modo a 
colmatar as necessidades dos alunos; 

c) No final de cada período lectivo para proceder à avaliação sumativa interna; 
d) Sempre que um motivo de natureza pedagógica ou disciplinar o justifique;  
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8. Promoção, por parte dos Directores de Turma, de uma reunião ordinária por período 

com os Encarregados de Educação e extraordinária quando se justifique. Atendimento 

dos Encarregados de Educação na hora semanal a esse fim destinada.  

 

9. Formação em liderança aos diferentes delegados de turma adaptada à sua faixa etária - 

competências de delegado de turma. 

 

10. Elaboração, por parte da Associação de Estudantes, de um Plano Anual de Actividades 

e colaboração com a comunidade educativa na promoção de actividades, no 

desenvolvimento da qualidade do ensino e da aprendizagem e na prevenção e 

resolução de problemas. 

 

11. Elaboração, por parte da Associação de Pais, de um Plano Anual de Actividades e 

colaboração com a comunidade educativa na promoção de actividades, no 

desenvolvimento da qualidade do ensino e da aprendizagem, e na prevenção e 

resolução de problemas. 

 

12. Promoção, por parte dos Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional e Ensino 

Especial, de uma acção concertada com os Directores de Turma e com os outros 

serviços e estruturas da Escola.  

13.1. São competências dos Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional:  

a) Contribuição para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da 
sua identidade pessoal; 

b) Participação na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de 
orientação educativa para o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso 
escolar; 

c) Intervenção, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e 
apoio dos alunos, promovendo a cooperação de professores, pessoal não docente, 
pais e encarregados de educação, em articulação com recursos da comunidade; 

d) Participação nos processos de avaliação multidisciplinar e, tendo em vista a 
elaboração de programas educativos individuais, acompanhamento da sua 
concretização; 

e) Concepção e desenvolvimento de programas e de acções de aconselhamento 
pessoal e vocacional a nível individual ou de grupo; 

f) Colaboração no levantamento de necessidades da comunidade educativa com o fim 
de propor as medidas educativas adequadas; 

g) Participação em experiências pedagógicas, bem como em projectos de 
investigação e acções de formação de pessoal docente e não docente, com 
especial incidência nas modalidades de formação centradas na escola; 

h) Acompanhamento do desenvolvimento de projectos e colaboração no estudo, 
concepção e planeamento de medidas que visem a melhoria do sistema educativo; 

i) Colaboração com os órgãos de administração e gestão da escola onde exerce 
funções. 
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13.2. São competências do Ensino Especial: 

a) Apoio activo da diversificação de estratégias e de métodos educativos, de forma a 
promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com NEE; 

b) Promoção da participação parental e intervenção em processos de envolvimento de 
pais na educação escolar e na formação profissional dos seus filhos, nos 
respectivos projectos de inclusão educacional e social; 

c) Intervenção na melhoria das condições e do ambiente educativo da escola numa 
perspectiva de fomento da qualidade e da inovação educativa; 

d) Dinamização da concepção e do desenvolvimento do Projecto Educativo de Escola 
de forma a responder às características da população escolar e mobilizar os 
recursos locais existentes; 

e) Participação nas Reuniões dos Conselhos de Docentes sempre que para tal for 
convocado ou se julgue absolutamente necessário; 

f) Colaboração na avaliação dos casos devidamente referenciados junto do Órgão de 
Gestão; 

g) Colaboração na elaboração dos Relatórios Técnico-Pedagógicos; 
h) Colaboração na elaboração e revisão dos Programas Educativos Individuais, bem 

como na avaliação da aplicação das medidas educativas neles designadas; 
i) Intervenção no desenvolvimento de competências específicas dos alunos, no 

âmbito da prestação de apoio pedagógico personalizado; 
j) Desenvolvimento das áreas curriculares específicas, que constem dos planos 

curriculares dos alunos que sigam um Currículo Específico Individual; 
k) Colaboração na elaboração, desenvolvimento e avaliação regular dos Planos 

Individuais de Transição; 
l) Elaboração e adaptação de materiais transversais ao currículo; 
m) Elaboração e adaptação de materiais necessários ao desenvolvimento dos 

Currículos Específicos dos Alunos; 
n) Promoção da utilização de tecnologias de apoio e materiais didácticos adaptados, 

como forma de desenvolver competências fundamentais, conducentes ao aumento 
do grau de funcionalidade e à consequente redução dos níveis de incapacidade dos 
alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente; 

o) Colaboração, no final de cada ano escolar, na elaboração dos relatórios individuais 
relativos aos alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter 
permanente; 

p) Participação na planificação e na organização do ano lectivo subsequente; 
q) Zelo pela aplicação da legislação em vigor referente à Educação Especial e 

Necessidades Educativas Especiais. (cf. Decreto-Lei n.º 3/2008) 
 

 

13. Trabalho colaborativo, por parte da Biblioteca Escolar, na pessoa da Professora 

Bibliotecária e sua equipa, com as Estruturas Educativas dentro e fora da Escola. São 

suas competências:  

a) Manutenção e dinamização serviço de biblioteca para todos os alunos da escola; 
b) Promoção da articulação das actividades da biblioteca com os objectivos do 

projecto educativo, do projecto curricular de agrupamento/escola e dos projectos 
curriculares de turma; 

c) Gestão dos recursos humanos afectos à biblioteca; 
d) Garantia da organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica 

dos recursos materiais afectos à biblioteca; 
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e) Definição e operacionalização de uma política de gestão dos recursos de 
informação, promovendo a sua integração nas práticas de professores e alunos; 

f) Apoio das actividades curriculares e favorecimento do desenvolvimento dos hábitos 
e competências de leitura, da literacia da informação e das competências digitais, 
trabalhando colaborativamente com todas as estruturas do agrupamento ou escola 
não agrupada; 

g) Apoio das actividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular 
incluídas no plano de actividades ou projecto educativo da escola; 

h) Estabelecimento de redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projectos de 
parceria com entidades locais; 

i) Implemento de processos de avaliação dos serviços e elaboração de um relatório 
anual de auto -avaliação a remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de 
Bibliotecas Escolares (GRBE); 

j) Representação da biblioteca escolar no Conselho Pedagógico, nos termos do 
regulamento interno. (Portaria n.º 755/2009, art. 3)   
 

14. Gestão dos Serviços de Apoio de forma eficaz e eficiente, proporcionando formação aos 
recursos humanos envolvidos (Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais).  
 

15. Manutenção, apoio diário e formação a todos os actores educativos, a diferentes 
estruturas e serviços, por parte do Plano Tecnológico de Educação. São suas 
competências:  
a) Elaboração de um plano de acção anual para as TIC (plano TIC).  
b) Contribuição para a elaboração dos instrumentos de autonomia;  
c) Coordenação e acompanhamento da execução dos projectos do PTE e de 

projectos e iniciativas próprias na área de TIC na educação; 
d) Promoção e apoio na integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e 

na segurança ao nível de agrupamento/escola não agrupada; 
e) Colaboração no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC 

de docentes e não docentes; 
f)  Fomento da criação e participação dos docentes em redes colaborativas de 

trabalho com outros docentes ou agentes da comunidade educativa; 
g) Manutenção dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados. (cf. Despacho 

n.º 700/2009) 
 
16. Implementação do Plano de Prevenção e Emergência, no que se refere: 

a) Ao seu conhecimento e aos procedimentos a adoptar em caso de emergência, por 
parte dos actores educativos; 

b) Ao plano de evacuação das instalações e normas gerais de segurança como 
garante da segurança e prevenção de situações de risco; 

c)  Aos exercícios anuais do plano de emergência para criar os automatismos 
necessários à evacuação das instalações. 
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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. 

1. Reformulação dos documentos estruturantes da escola tendo em conta a recolha de 

dados junto dos diferentes públicos-alvo: alunos, professores, assistentes técnicos e 

operacionais, pais e encarregados de educação e forças vivas da comunidade 

educativa, no que se refere ao:  

a. Projecto Educativo de Escola; 

b. Projecto Curricular da Escola; 

c. Plano Plurianual; 

d. Plano Anual de Actividades; 

e. Regulamento Interno; 

f. Plano de Formação. 

 

2. Divulgação dos documentos estruturantes da Escola junto de todos os actores 

educativos. 

3. Fomento do trabalho colaborativo por parte dos professores do ensino Básico para a 

elaboração dos diferentes Projectos Curriculares de Turma. 

4. Reforço de parcerias com o Centro de Formação e com outras Entidades Formadoras 

para formar Professores e Assistentes Técnicos e Operacionais nas necessidades 

formativas detectadas. 

 
 
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%. 

1. Desenvolvimento e manutenção da qualidade dos espaços e equipamentos educativos, 

assim como dos serviços (Bar, Reprografia e Papelaria, …). 

 

 
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. 

1. Incremento das relações com a comunidade educativa e parceiros externos, optimizando 

todos os canais de comunicação existentes na escola. 
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CONCLUSÃO 
 

O presente Plano Plurianual de Actividades define as estratégias para que toda a 

comunidade educativa coloque em prática o Projecto Educativo de Escola, pelo que 

preconizamos o trabalho colaborativo entre os diferentes actores educativos para desenvolver as 

diversas estratégias. Deste trabalho emergirão lideranças partilhadas proporcionadoras de 

aprendizagens significativas e de qualidade. 
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