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INTRODUÇÃO 
 

A Portaria nº 181/2019, de 11 de junho, a experiência dos projetos-piloto de 

inovação pedagógica (PPIP) e a construção de matrizes curriculares de base, contribuíram 

para o caminho do reforço da autonomia através da construção e implementação de planos 

de inovação assentes em soluções adaptadas à realidade de cada comunidade, procurando 

contribuir para a eliminação do abandono escolar, e correlativamente para a afirmação do 

sucesso académico e social, na inclusão de todos os alunos.  

O Plano de Inovação Pedagógica (PIP) da ESPN procura implementar respostas 

curriculares e pedagógicas adequadas ao contexto da comunidade educativa e à leitura 

das suas necessidades, com impacto organizacional e assente numa dimensão 

colaborativa do trabalho discente e docente. Como tal, o foco das medidas apresentadas 

neste documento partem dos princípios que fundamentam o desenvolvimento da 

autonomia e flexibilidade curricular consagrados no Decreto -Lei n.º 55/2018, e no 

Decreto -Lei n.º 54/2018, datados de 6 de julho, e visam diretamente a promoção de 

melhores aprendizagens que correspondam à aquisição de conhecimentos e capacidades 

inscritos nas áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO). A promoção da qualidade das aprendizagens que atenda à inclusão 

de todos os alunos é entendida nas suas dimensões de natureza pedagógica, didática e 

organizacional, tal como se encontra previsto no artigo 5, ponto 2 da Portaria supracitada 

Um dos principais desafios é o entender o estatuto de 

inovação, que função desempenha nas práticas e no 

próprio desenho das políticas educativas. Confunde-se, 

muitas vezes, o instrumento com o objetivo, o significado 

com o propósito. (…) A homogeneidade nas práticas, nas 

turmas, nos métodos, é uma ilusão. A escola é por natureza 

heterogénea, porque recebe alunos diferentes, porque 

acontece em territórios diferentes. (…) A inovação é, 

portanto, instrumento e não propósito. Instrumento para 

preparar para um mundo que já se transformou.  

                                                        João Costa, 2019 
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n.º 181/2019 de 11 de junho: a Gestão curricular contextualizada; a Articulação curricular 

assente em relações multi, inter e/ou transdisciplinares; as metodologias integradoras do 

planeamento do ensino, da aprendizagem e da avaliação; as dinâmicas pedagógicas que 

assentem em comunidades de aprendizagem no trabalho docente; ou ainda a articulação 

e cooperação entre as estruturas educativas, ressalvando-se o importante papel na relação 

com os pais e EE;  a voz dos alunos e a sua participação ativa, não fossem estes últimos 

o princípio, e fim, da intervenção dos planos educativos.  

Na prossecução da missão e implementação dos valores e princípios inscritos no 

Projeto Educativo da ESPN, e no Projeto de Intervenção apresentado no âmbito dos 

Órgãos Diretivos, identificou-se a necessidade de proceder a uma diagnose, e 

respetivamente identificar um planeamento intencional de respostas, que promovam uma 

atuação conjunta no caminho, e na sua construção em que cada um dos seus atores se 

reconhece na identidade de conceber “cada passo como uma aprendizagem”, e “cada 

encontro” como oportunidades que fundamentam a “inovação e mudança” – constituindo-

se como o lema da ESPN que congrega e guia a ação. A transparência e a 

corresponsabilidade do caminho a construir nos passos dados supõem a capacidade 

conjunta de autorreflexão e de reconfiguração, numa aprendizagem e avaliação contínuas, 

capazes de ditarem o desenvolvimento de cada um e de todos na esteira de um modelo 

educativo mais flexível, aberto a nova metodologias e design das aprendizagens, nas 

comunidades aprendentes em que se envolvem.    

A um perfil de aluno corresponderá igualmente um perfil do professor cujo 

trabalho é revelador da reflexão sobre as práticas, da partilha de experiências, do debate 

e argumentação fundamentadas, que reorientaram caminhos com impacto no 

desenvolvimento pessoal e social de todos, e cada um. A progressão a ocorrer nas 

comunidades colaborativas, e as aprendizagens a promover a partir de um currículo aberto 

e partilhado, assentam nos princípios da liderança e aprendizagem sustentável a 

desenvolver por cada um na visão interiorizada de ESPN, e que implica: ativismo face ao 

envolvimento assertivo; monitorização construtiva de ambientes reveladores do potencial 

humano; perseveração e paciência ante os processos e resultados, sabendo que há um 

propósito moral no sucesso que se pretende que seja autêntico, duradouro e alargado; 

transparência face à abertura constante ao escrutínio; e um design no qual a linguagem 

da sistematização e tecnologia sendo importantes, nunca deverão subtrair o factor 

humano, não confundindo os meios com os reais fins.  
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Os princípios anteriormente destacadas encontram o enquadramento teórico em 

Hargreaves & Fink, e encontram-se fundamentados na convicção partilhada no caminho 

que se desenha na ESPN que: “A liderança sustentável da escola pensa para além do 

presente: ela investe na formação, no desenvolvimento da confiança e no trabalho em 

equipa, cujos efeitos perduram até muito depois dos recursos terem desaparecido” In 

2007, p. 323.          

 
 

ENQUADRAMENTO CONCETUAL E METODOLÓGICO 
 

O Decreto-Lei nº 55/2018 ao conferir especial ênfase à autonomia curricular das 

escolas no sentido de alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO), e o Decreto-Lei n.º 54/2018 através do regime 

jurídico da Educação inclusiva, permitem legitimar a construção de um percurso norteado 

por práticas de inovação e colaboração que ao implicar todos os alunos, sem exceção, 

vise quer as Aprendizagens Essenciais nos planos de estudos, quer as integradas na 

Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania (ENEC), e no Plano de Inovação 

Tecnológica, com vista à diferenciação pedagógica, e fazendo face à necessidade de 

promover a recuperação das aprendizagens no contexto de pandemia e endemia, com uma 

avaliação pedagógica a indicar o caminho a traçar.  

As diferentes estruturas educativas no reconhecimento do potencial que se 

pretende atualizar na construção do Plano de Inovação Pedagógica assumem o 

movimento bottom-up da sua construção, e nomeadamente o que Fullan designa e 

identifica como uma mais-valia emergente na comunidade educativa. Esta comunidade 

educativa apresenta- se como Escola Associada da Unesco, Escola sede do Núcleo de 

Diretos Humanos ao Serviço da Humanidade face ao protocolo assinado com o 

Observatório Internacional dos Direitos Humanos, igualmente com o Eco-Escolas e a 

educação ambiental para a sustentabilidade, e agora com o projeto Coopera, na esteira de 

uma sistematização de práticas que promovam uma visão integradora de saberes e 

competências, na construção de um modo melhor para todos os seres.  

O plano que aqui se apresenta parte da aceção da Inovação Educacional como um 

conceito multinível que supõe apoio e orientação através de ciclos contínuos de ação, 

reflexão e aperfeiçoamento. A “Inovação”, neste contexto, fortalece-se com o capital 
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social das parcerias e novas relações dentro da escola, entre escolas, entre escola e 

comunidade, entre escola e autoridades nacionais, e locais, beneficiando e propiciando o 

desenvolvimento de todos num trabalho com a missão e a visão do caminho conjunto 

para a melhoria - tal como se encontra identificado nos objetivos estratégicos e 

operacionais do PE da ESPN. O papel central que a Escola e os seus atores possuem, nas 

parcerias e trabalho em rede que realiza, é identificado por Michael Fullan como um modo 

de liderar a inovação e melhoria educativa a partir do Meio – Leadership from the Middle 

(LftM) – um modelo considerado particularmente aplicável a sistemas complexos. De 

modo sintético, o modelo da LftM assenta no pressuposto de que a mudança top-down 

não funciona (pois assenta em drivers errados, que não promovem a motivação 

intrínseca), como também não funciona a mudança bottom-up, enquanto dimensão 

solitária que provocaria maior desigualdade (Fullan, M. & Quinn, J. 2016).  

A apresentação das Medidas neste documento supõem as propostas das 

estruturadas educativas, e a sua fundamentação encontra-se legitimada nos documentos 

orientadores da ESPN: Projeto Educativo; Projeto de Intervenção da Diretora; Plano de 

Inovação Tecnológica; Propostas de Medidas das Estruturas Educativas; Relatórios 

produzidos pela EAI presentes na plataforma de Autoavaliação, Relatório de Avaliação 

Externa, e demais legislação em vigor.   

 

Figura 1: Medidas do Projeto de Inovação Pedagógica da ESPN 
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CONTEXTUALIZAÇÃO  
 

A Escola Secundária de Pinhal Novo fica situada na freguesia do Pinhal Novo, 

município de Palmela, e pertence à Região e sub-região da área metropolitana de Lisboa 

e ao distrito de Setúbal. Pinhal Novo é uma das 4 freguesias do município de Palmela, 

com 55,84 km² de área e 27010 habitantes (censos de 2021), e é a que possui mais 

habitantes e maior densidade populacional: 483,7 hab./km2. Elevada, no âmbito da 

organização administrativa do Estado Português, ao Estatuto de Freguesia em 10 de 

Fevereiro de 1928, foi elevada à categoria hierárquica de vila em 1988 pela Lei Nº45/88, 

de 19 de abril de 1988. Possui uma dimensão urbana e de serviços, indústria 

transformadora relacionada com os cabos elétricos e elétrodos (Electro-Arco) e mecânica 

automóvel. É centro ferroviário, a sua acessibilidade aos grandes centros urbanos ditou, 

e continua a ditar, o cruzamento de diferentes proveniências da sua população, quer a 

nível de diferentes regiões de país, quer nos últimos anos de outros países. 

                                  

Figura 2: Área Metropolitana de Lisboa - Palmela 

 

Fonte: Dados Pordata: https://www.pordata.pt/Municipios 

 

Tabela 1: Distribuição do n.º de habitantes pelas 4 freguesias do Concelho de Palmela 
 

População do 

Município de 

Palmela 
 (censos 2021) 

Freguesia de 

Palmela 

Freguesia de 

Pinhal Novo 

Freguesia(s) 

Poceirão 

Marateca 

Freguesia de 

Quinta do Anjo 

68856 18770 27010 8831 14286 

9,6  7,4 8% 3,9 20,4 
Fonte: Dados Pordata: https://www.pordata.pt/Municipios 

 

 

https://www.pordata.pt/Municipios
https://www.pordata.pt/Municipios


 
9 

 

CARACTERIZAÇÃO  
 

A Escola Secundária de Pinhal Novo (ESPN) foi construída em 1987 e, desde 

então, tem aumentado o número de alunos, turmas e ofertas educativas. Devido a esse 

aumento, houve necessidade de proceder à sua requalificação, processo que foi concluído 

pela Parque Escolar em 2015, tendo atualmente capacidade para albergar 70 turmas em 

simultâneo. 

Com vista à promoção da inclusão, da equidade e do bem-estar de todos os alunos, 

foram constituídas equipas e elaborados projeto sendo que em 20/21 se identificam: a 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), o Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO), o Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual 

(PESES), o Desporto Escolar, o Gabinete de Intervenção contra a Indisciplina e Violência 

na Escola (GIIVE), o EcoEscolas, a Equipa de Autoavaliação, o Projeto Tutoria, o Centro 

de Recursos/Biblioteca Escolar.  

 

Figura 3: Localização da Escola Secundária de Pinhal Novo 

 

Fonte: Google Earth 3D 
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Discentes 

 

Tabela 2: N.º de Alunos e Turmas Ciclo de Ensino em 2018/19; 2019/20;2020/21 

Ensino Dados  18/19  19/20  20/21 

Básico Turmas 37 39 40 

Alunos 977 1030 1065 
Secundário 

(Regular) 
Turmas 25 26 30 
Alunos 691 729 775 

Secundário 

(Profissional) 

Turmas* 6 7 8 
Alunos 99 108 125 

Fonte: Dados Infoescolas 18/19 e 19/20 e Projeto de Intervenção da Diretora do ESPN 
*Turmas acopladas em áreas modulares comuns  

 

Tabela 3: N.º de Alunos e Turmas no Ensino Básico em 2018/19; 2019/20;2020/21 

Ensino Dados  18/19  19/20  20/21 

7º Turmas  12  13  14 

Alunos  322 324 371 
8º Turmas  12  13  13 

Alunos  336 345 343 
9º Turmas  13  13  13 

Alunos  319 361 351 
Fonte: Dados Infoescolas 18/19 e 19/20 e Projeto de Intervenção da Diretora do ESPN 

 

 

Tabela 4: Dados comparativos do n.º de Alunos e Turmas no Ensino Secundário em 

2018/19; 2019/20;2020/21 
 

 

 

A
n
o
s 

 
Cursos Científico-Humanísticos 

 

18/19  

 

19/20  

 

20/21 

Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos 

1
0
.º

 

Artes Visuais 1 18 1 25 1 25 

Ciências e Tecnologias 5 144 4,5 126 7 182 

Ciências Socioeconómicas 1 20 1,5 40 1 27 

Línguas e Humanidades 3 71 3 89 3 70 

1
1

.º
 Artes Visuais 1 18 1 22 0,5 14 

Ciências e Tecnologias 3,5 97 5 127 4,5 109 

Ciências Socioeconómicas 0,5 16 1 15 1,5 42 

Línguas e Humanidades 3 68 3 75 3 65 

1
2

.º
 Artes Visuais 1 20 0,5 21 1 15 

Ciências e Tecnologias 4 115 4 105 4 132 

Ciências Socioeconómicas 0,5 12 0,5 16 0,5 16 

Línguas e Humanidades 1,5 50 2 68 3 78 

 

Fonte: Projeto de Intervenção da Diretora do ESPN  
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Tabela 5: N.º de Alunos e Cursos Profissionais do Ensino Secundário em 2018/19; 

2019/20; 2020/21 

 
 

A
n
o
  Curso Profissionais 

(Oferta Formativa)  

18/19  19/20  20/21 

1
0
.º

 

Análise Laboratorial ---- 9 15 

Técnico de Desporto ---- 29 16 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos ---- 14 15 

Informação e Animação Turística 21 ---- ---- 

Serviços Jurídicos ---- ---- 14 

1
1
.º

 

Análise Laboratorial 16  ---- 6 

Técnico de Desporto 14  --- 30 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos ---- ---- 14 

Informação e Animação Turística --- 21 --- 

Serviços Jurídicos 7 --- --- 

1
2
.º

 

Análise Laboratorial --- 14 --- 

Técnico de Desporto --- 14 --- 

Gestão de Equipamentos 

Informáticos 

19 --- --- 

Informação e Animação Turística --- --- 15 

Serviços Jurídicos --- 7 --- 

Turismo Ambiental e Rural 22 --- --- 
Fonte: Projeto de Intervenção da Diretora do ESPN 

 

 

 

 

Tabela 6: Distribuição de Alunos/Ciclos por escalão de Ação Social Escolar (ASE) e NEE Tipo 1 e 2   

* sem dados 

 

 

 

 

 

 

  Alunos 

Beneficiários ASE 

 

 

 

Ciclos de Ensino 

 

A
n

o
 

E
sc

o
la

r 

E
sc

al
ão

 

A
 

E
sc

al
ão

 

B
 

E
sc

al
ão

 

C
 

Não Redução 

de turma  

NEE-Tipo 2 

Redução 

 de turma 

NEE-Tipo 1 

Ensino Básico 3.º Ciclo 2018/2019* ---- ---- ----- 51 7 

Ensino Secundário - Cursos C. 

Humanísticos 
2018/2019* ---- ---- ---- 10 3 

Ensino Secundário - C. Profissional 2018/2019* ---- ---- ---- 17 2 

Ensino Básico 3.º Ciclo 2019/20 161 150 43 38 2 

Ensino Secundário - Cursos C. 

Humanísticos 
2019/20 94 84 30 19 3 

Ensino Secundário - C. Profissional 2019/20    15 4 

Ensino Básico 3.º Ciclo 2020/21 158 154 116 16 2 

Ensino Secundário - Cursos C. 

Humanísticos 
2020/21 101 110 66 25 3 

Ensino Secundário - C. Profissional 2020/21 32 19 10 13 4 
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Gráfico 1: Percentagem de alunos que concluem o 3.º Ciclo em três anos em 2017/18; 2018/19; 2019/20  

 
 

Comentário do Gráfico 1:                                                                                                        Metas: Transição/Conclusão 
 

 

A
n

o
 

 

S
it

u
aç

ão
 E

sc
o

la
r 

 

M
et

a 

2025 

7º  Transição  ≥ 99% 

8º  Transição ≥ 97% 

9º  Conclusão ≥ 95% 

Fonte: Projeto de Intervenção da 

Diretora da ESPN 

Fonte: Dados Infoescolas 
 

 

 

 

Gráfico 2.: Distribuição dos 698 alunos em 2019/2020 pelos Cursos Científico-Humanísticos 

do Ensino Secundário 

 

 
Fonte: Dados Infoescolas 
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Gráfico 3: Percentagem de alunos que concluem os Cursos Científico-humanísticos em três 

anos em 2017/18; 2018/19; 2019/20  

 

 
 

Comentário do Gráfico 3                                                                                                        Metas de Transição e 
Conclusão 

 

 

A
n
o

 

 

S
it

u
aç

ão
 E

sc
o
la

r 

M
et

a 

2025 

10.º  Transição  ≥ 
90% 

11.º  Transição ≥ 
90% 

12.º  Conclusão ≥ 
75% 

Fonte: Projeto de 

Intervenção da  Diretora da 

ESPN 

Fonte: Dados Infoescolas 

 

Gráfico 4.: Distribuição dos 698 alunos dos Cursos Científico Humanísticos e doa 198 pelos 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário em 2019/2020 

 

 

 
 

Fonte: Dados Infoescolas 
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Gráfico 5: Percentagem de alunos que concluem os Cursos Profissionais em três anos em 

2017/18; 2018/19; 2019/20  

 

 

 

Comentário do Gráfico 5:                                                                                                      
 

 

A
n
o

 

 

S
it

u
aç

ão
 E

sc
o
la

r 

M
et

a 

2025 

10.º  Transição  - 

11.º  Transição - 

12.º  Conclusão - 

Nota: não observado 

Fonte: Dados Infoescolas 
 

 

Tabela 7:Taxas de Sucesso em 2018/19; 2019/20;2020/21 e Metas em 2025 

 

  Escola  Nacional  Meta 

  18/19 19/20 20/21 18/19 19/20 20/21 2025 

Ensino Básico 

(7.º 

8.º 

9.º) 

94%  

95% 

93% 

96% 

94,7* - 95,5%  - - ≥ 97% 

 
Ensino 

Secundário 

Curso 

Científico 

Humanístico 

81%   

88% 

94% 

98% 

93%* - 84,4%  - - ≥ 90% 

Curso 

Profissional  

81%  - - 91,3%  - - ≥ 95% 

Fonte: Projeto de Intervenção da Diretora da ESPN e Relatório Estatístico de Escola 19/20 

                     * Classificações sumativas internas 
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Gráfico 6:Taxas de Retenção e desistência dos alunos do Ensino Básico 3.º Ciclo em 2016/17, 

2017/18; 2018/19; 2019/20  

 

 

 
Fonte: Dados Infoescolas 

 

 

 

Gráfico 7:Taxas de Retenção e desistência dos alunos do Ensino Secundário dos Cursos 

Científico-Humanísticos em 2016/17, 2017/18; 2018/19; 2019/20 

 
Fonte: Dados Infoescolas 

 

Tabela 8: Percentagem de Alunos c/ classificação igual ou superior a 10 nas 

provas nacionais do 12º ano ( após um percurso sem retenções no 10º e 11º ano). 

 16/17  17/18  18/19  Meta 

Escola  26%  29%  35%  ≥ 50% 

Nacional  29%  29%  33% - 

Fonte: Projeto de Intervenção a Diretora da ESPN 
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Docentes e Não Docentes 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabela 9: Distribuição do número de docentes 

  por categoria profissional  

    (06/ 2022) 
  

Q
E

 

Q
E

 (
o

u
tr

a
s)

 

Q
Z

P
 

C
o
n

tr
a
to

 

 

T
o
ta

l 

123 8 32 44 207 

 

Tabela 10: Distribuição dos docentes por idade e 

tempo de serviço. (com referência 06/2022)  

Idade\ 

Antiguidade 

Até 

4 

anos 

Entre 

5 e 9 

anos 

Entre 

10 e 

19 

anos 

Entre 

20 e 

29 

anos 

30 

ou 

mais 

anos 

T
o

ta
l 

Menos de 30 

anos 
1 0 0 0 0 1 

Entre 

30 e 40 anos 
13 4 1 0 0 18 

Entre 

41 e 50 anos 
14 14 25 25 0 78 

Entre 

51 e 60 anos 
3 4 9 32 25 73 

Mais de 61 

anos 
0 0 0 3 34 37 

Total 31 22 35 60 59 207 

 

 

Tabela 11: Distribuição do n.º de funcionários não 

docentes por Vínculo e Categoria (junho de 2022) 
       

 

 

Categoria \ 

Vínculo 

Contrata

do a 

termo 

resolutiv

o certo 

Contrato de 

trab. em FP 

por tempo 

indetermina

do 

Contrato 

a termo 

resolutiv

o certo a 

tempo 

parcial 

T
o
ta

l 

 
Assistente 

Operacional 
2 25 2 29 

 
Coordenado

r Técnico 
0 1 0 1 

 
Assistente 

Técnico 
0 13 0 13 

 Encarregado 

Operacional 
0 1 0 1 

 
Técnico 

Superior 
0 1 0 1 

 Total 2 41 2 45 

 

Tabela 12: Distribuição de n.º de funcionários não docentes por 

Idade e Tempo de Serviço (junho de 2022) 
 

Idade \ 

Antiguidade 
Até 4 

anos 

Entre 

5 e 9 

anos 

Entre 

10 e 

19 

anos 

Entre 

20 e 

29 

anos 

30 ou 

mais 

anos T
o
ta

l 

 Menos de 

30 anos 
2 0 0 0 0 2 

 
Entre 30 e 

40 anos 
3 0 0 0 0 3 

 
Entre 41 e 

50 anos 
9 3 0 2 0 14 

 
Entre 51 e 

60 anos 
4 3 0 5 2 14 

 
Mais de 61 

anos 
0 0 0 6 6 12 

 

Total 18 6 0 13 8 45 

 

 

 

Fonte: Plataforma MISI 

 

 

 

 

 



 
17 

 

DIAGNÓSTICO- SWOT  
 

Quadro 1: Análise SWOT 
 

 

 

Forças

- Iniciativas/projetos revelados por docentes e
discentes que mostram elevada motivação, e
competência científica e pedagógica.

- Níveis de satisfação em trabalhar na ESPN.

- Reconhecimento na comunidade da procura de
melhoria dos professores e estruturas educativas,
e gestão da ESPN.

Fraquezas
- Dificuldade na organização do trabalho de

pares, e alinhamento de uma linguagem comum

no âmbito das Equipas e/ou Grupos de trabalho.

- Dificuldades de articulação entre estruturas

educativas, impedindo uma maior eficácia.

- Inconsistência no trabalho colaborativo e

interdisciplinar.

− Fragilidades na diversificação e aplicação de

metodologias ativas e prática avaliativas

concordantes.

- Dificuldades de respostas adequadas ao

insucesso escolar.

- Inexistência de uma real articulação entre

planificação de atividades, implementação e

avaliação.

- Déficit nas aprendizagens e desenvolvimento

de relações interpessoais nos dois últimos anos).

Oportunidades

- Diálogo/articulação com parceiros

institucionais: Associação de pais e EE, DGE

(formação); Centros de Formação (e.g. CFAS) e

Universidades, Escolas Associadas da Unesco, e

do OIDH, Programa Eco-Escolas, instituições

locais municipais e privadas ...

- Possibilidade das políticas educativas e dos

pressupostos da Autonomia e Gestão Flexível

propiciarem a inclusão e transversalidade das

áreas do saber e aprendizagem, com repercussões

numa cultura de escola integradora.

-Necessidade de implementar um sistema de
Qualidade alinhado com o EQAVET -E. Profissional.

Ameaças

-Pandemia, Guerra na Ucrânia e instabilidade
económica com impacto na escola: aprendizagens a
recuperar (académicas, sociais e emocionais).

- Possibilidade das políticas educativas e dos
pressupostos da Autonomia e Gestão Flexível não
serem internalizados pelos diferentes atores na
organização escolar, contribuindo para a exclusão
de áreas do saber e aprendizagem.

SWOT

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  E
xt

e
rn

o
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  I
n

te
rn

o
 

    
                 Positivo                                                  Negativo 
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PLANIFICAÇÃO DAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
Quadro 2: 

MEDIDA 1 - Articulação Curricular - Cooperar no 7.º ano 
 

Descrição da Medida: Projeto a aplicar no 7.º ano que tem a finalidade de alterar as práticas pedagógicas e didáticas através de metodologias 

centradas nos alunos, de caracter interdisciplinar (supõe reajustamentos organizacionais de partilha de tempos e espaços letivos)   

 

Fragilidade/problema(s) a resolver e 

fontes de identificação 

(docentes e discentes) 

− Inconsistência no trabalho colaborativo e interdisciplinar; 

− Fragilidades nas práticas de articulação, monitorização e supervisão pedagógica. 

− Ineficácia/dificuldades na comunicação entre estruturas orgânicas; 

− Resistência à aplicação e desenvolvimento de medidas de inovação pedagógica; 

− Escassez de momentos de participação ativa dos alunos e elaboração de documentos estruturantes (ou 

outros), com repercussões na ausência de corresponsabilizarem nas decisões e no desenvolvimento de uma 

cidadania responsável e democrática; 

− Dificuldades nos domínios de resolução de problemas e do pensamento crítico e criativo. 

− Dificuldades em conciliar as atividades culturais e artísticas nos conteúdos programáticos, numa perspetiva 

interdisciplinar e de gestão flexível do currículo. 

- Necessidade de envolver os alunos nas aprendizagens/prevenção de comportamentos disruptivos; 

- Necessidade  de implementar um trabalho docente colaborativo de articulação curricular; 

- Ultrapassar o trabalho solitário e individual docente 

- Articulação entre os objetivos de aprendizagem, processos de aprendizagem e feedback/feedforward 

- Clarificar objetivos e processos de aprendizagem (alunos e família) 

Anos de Escolaridade a abranger  - 7.º ano de escolaridade 

Designação da Medida Articulação Curricular - Cooperar no 7.º ano 

 - Promover a colaboração e articulação do trabalho discente em sala de aula e ambiente virtual (uso da 

tecnologia como elemento facilitador de aprendizagem) 
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Objetivos a Atingir  

- Tornar flexível, e à medida de cada um, o percurso de aprendizagem dos discentes (diferenciação 

pedagógica) 

- Propiciar um ambiente facilitador das aprendizagens a partir da motivação e interesse pelas questões- 

problema, e tarefas em realização. (tornar o aluno como elemento autorregulador do seu aprender). 

- construir comunidades de aprendizagem com a implementação de uma cultura de lideranças partilhadas 

(docentes) 

- Promover a colaboração e articulação do trabalho docente focado no diagnóstico das aprendizagens, e na 

proposta de intervenção fundamentada pela diversificação de estratégias e recursos. (articulação com outras 

estruturas educativas e.g. EMAEI).  

 

Metas a alcançar 

(em 2022/23) 

- A taxa de sucesso escolar ≥ 96%  

- Os níveis de satisfação/concordância dos discentes é ≥ 96%. 

- Os níveis de satisfação/concordância dos pais e EE é de ≥ 80% 

- Todos os professores desenvolvem tarefas de planificação, implementação e avaliação das atividades do 

Projeto. 

- Os níveis de satisfação/concordância dos docentes é de ≥ 80% 

- Articulação entre estruturas Educativas (Tutorias, EMAEI, Assembleia de Turma e Conselhos de 

turmas/Equipas Pedagógicas) 

Atividades a desenvolver  -Formação docente de acordo com os objetivos do Projeto (Coopera) 

- Reuniões de Equipa de acordo com o Calendário previsto no Projeto 

(outras em construção nas Equipas) 

 

O desenho curricular supõe:  

- Trabalho de Projeto: apropriação e desenvolvimento das AE e das competências do PASEO através da 

metodologia do trabalho de projeto interdisciplinar.  

- Trabalho em Pequeno Grupo: apropriação e desenvolvimento das AE que não caibam nos projetos 

desenvolvidos e das competências do PASEO através de metodologias ativas de aprendizagem e de trabalho 

cooperativo (Projeto COOPERA).  

Calendarização das atividades Calendário previsto no Projeto 

(Em construção nas Equipas) 

Responsáveis pela execução da Medida O/a Coordenador(a) do Projeto (na planificação, implementação e prestação de contas)  

Recursos (crédito horário ou outros) De acordo com o Projeto: 
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Alunos (horário) TP – Trabalho de Projeto – 10 tempos/semana; TPGrupo – Trabalho em pequeno grupo 19 

tempos/ semana (c Plano Individual de Trabalho); Tutoria – 1 tempo/semana; Ass. Turma – Assembleia de 

Turma – 1 tempo/semana; EF – Educação Física - 3 tempos/semana 

Professores: TP – 2 professores em sala; TPGrupo – 2 professores em sala: Tutoria – 1 professor para 8 alunos 

 

Indicadores de Monitorização e meios de 

verificação da execução e eficácia da 

Medida 

Indicadores (alunos): 

-Percentagem de sucesso observada na avaliação sumativa de final de período. 

-Níveis/intensidade do grau de satisfação identificado pelos alunos (as). 

-Níveis de participação nas tarefas propostas nos projetos com nível de desempenho Bom (face aos objetivos 

de aprendizagem concertados para cada tarefa/atividade). 

Indicadores (docentes): 

Planificação 

-Articulação: interdisciplinar no trabalho de pares 

-Adequação: das atividades planificadas e os objetivos estratégicos e operacionais do PE 

-Divulgação: à comunidade escolar 

Implementação 

-Envolvimento: interação entre todos os elementos nos seus diferentes papéis  

-Cumprimento: realização de acordo com o planificado 

-Otimização: os recursos mobilizados no desenvolvimento das atividades/iniciativas são os preferíveis /certos/ 

melhores, no contexto.  

Avaliação 

-Eficácia da medida : as atividades responderam às áreas de intervenção e problemas identificados. 

Os atores envolvidos participam no processo de avaliação.  

(Meios de verificação: Pautas; produto final das tarefas; Formulários aplicados de grau de satisfação, 

levantamento de necessidades e/ou diagnóstico a partir da tipificação de eixos; Relatórios de Planificação e 

Avaliação; Atas) 

 

Necessidades de Formação - Formação de Comunidades Cooperativas de Aprendizagem Profissional -Projeto Coopera Escola + 21/23, 

representada por 8 docentes de diferentes grupos disciplinares; 

- Formandos que integram a formação inicial irão disseminar a mesma a nível interno, preparando um grupo 

mais alargado para o trabalho a realizar com as turmas de 7º ano em 22/23. 

- Implementar um trabalho em rede com outras escolas de referência na implementação de metodologias 

ativas; 
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Quadro 3:  

MEDIDA 2 – Trabalho Colaborativo- lideranças Intermédias (Coordenações e subcoordenações de Estruturas Educativas, 

Equipas Pedagógicas e Projetos) 
 

Descrição da Medida: Na procura de um alinhamento com os Objetivos Estratégicos do PE, procura operacionalizar-se através desta medida uma cultura 

de colaboração e partilha, fomentando o desenvolvimento de redes de docência de dimensão disciplinar e interdisciplinar que convoque a 

articulação entre a planificação, implementação e avaliação (ciclo reflexão-ação), com reflexos numa cultura organizacional e impacto no 

trabalho docente, e consequentemente no sucesso das aprendizagens dos alunos em sala de aula.  

 

 

 

 

Fragilidade/problema(s) a resolver e 

fontes de identificação 

 

− Inconsistência no trabalho colaborativo e interdisciplinar; 

− Fragilidades nas práticas de articulação, monitorização e supervisão pedagógica. 

− Ineficácia/dificuldades na comunicação entre estruturas orgânicas; 

− Resistência à aplicação e desenvolvimento de medidas de inovação pedagógica; 

− Dificuldades em conciliar as atividades com os conteúdos programáticos, numa perspetiva interdisciplinar 

e de gestão flexível do currículo. 

- Necessidade de envolver os alunos nas aprendizagens/prevenção de comportamentos disruptivos; 

- Necessidade de implementar um trabalho docente colaborativo de articulação curricular no design das 

atividades/tarefas; 

- Ultrapassar o trabalho solitário e individual docente 

- Clarificação e Articulação entre os objetivos de aprendizagem, processos de aprendizagem e 

feedback/feedforward 

- Clarificação e Articulação dos processos avaliativos/ aplicação dos critérios de avaliação 
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Anos de Escolaridade a abranger  Trabalho docente com implicações em todos os anos de ensino, e áreas disciplinares/curriculares: 7.º ao 12.º 

ano   

Designação da Medida Trabalho Colaborativo- lideranças Intermédias 

 

 

 

 

Objetivos a Atingir  

- Cooperar e coordenar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos documentos orientadores da Escola 

-Cooperar e coordenar a atividade dos pares que integram a estrutura que representam. 

- Analisar e elaborar propostas conjuntas e diversificadas em função da especificidade de cada 

Estrutura/Equipa/Projeto. 

- Assegurar a articulação e o trabalho em rede previsto nas linhas orientadoras da Escola (PE). 

- Desencadear o trabalho cooperativo focado nos mecanismos de diagnose das necessidades com vista à 

identificação de respostas conjuntas eficazes. 

- Assegurar a relação entre planificação, implementação e avaliação no trabalho desenvolvido com os seus 

pares. 

- Promover o Ciclo de Ação-Reflexão no trabalho colaborativo: observar; refletir; agir; avaliar; mudar (e.g. J. 

McNiff) 

 - Orientar a prossecução dos objetivo estratégicos e operacionais do PE, e avaliar o nível de implementação 

a partir de indicadores e meios de verificação concertados. 

- Assumir a responsabilidade pelo cumprimento de prazos das atividades (pedagógicas, e avaliativas) 

propostas e concertadas para a estrutura que coordena.  

 

Metas a alcançar 

- Garantir a participação de todos os docentes em Equipas e Grupos de Trabalho.  

- Todas as estruturas educativas e pedagógicas encontram-se alinhadas na construção e consecução do 

processo da flexibilização curricular  

- Todos os docentes integram a criação de redes e articulação com o propósito de melhorar a qualidade da 

organização e, respetivamente melhorar a qualidade das aprendizagens.   

- De acordo com os objetivos do PADDE da ESPN, utilizar as plataformas institucionais para alocar, 

partilhar e comunicar, como forma de apoio ao presencial (Google classroom, GoogleMeet, ferramentas 

web…)  
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- O trabalho realizado/operacionalização integra o plano de ação da estrutura e é avaliado. 

 

 

 

Atividades a desenvolver  

- Realização do Plano de Ação da Estrutura/Grupo/Equipa de acordo com o âmbito a qua se aplica, segundo 

as diretrizes do trabalho de Projeto e trabalho cooperativo  

- Monitorização da implementação das atividades planificadas a partir de indicadores e recolha de evidências 

fiáveis: articulação; adequação; eficácia; divulgação… 

- Realização de um Relatório final, promotor do ciclo Reflexão-Ação (mudança). 

Calendarização das atividades De acordo com as metas e objetivos a atingir, bem como com a especificidade de cada Grupo de trabalho e/ou 

Equipa o plano de ação será identificado e publicado por cada estrutura.  

Responsáveis pela execução da Medida Coordenador(es) das Equipas e/ou Grupos de Trabalho   

Recursos (crédito horário ou outros) Horas afetas aos Projetos e/ou Grupos de trabalho presentes no horário dos professores (atendendo às funções) 

e coincidentes com os pares que os integram. (aconselha-se duas horas semanais de 50m) 

Indicadores de Monitorização e meios de 

verificação da execução e eficácia da 

Medida 

-N.º de docentes que participam nas Equipas e Grupos de Trabalho 

-Grau de adequação entre o trabalho planificado, implementado e avaliado e a prossecução dos objetivos da 

flexibilização curricular. 

-N.º de redes e parcerias existentes na articulação do trabalho cooperativo. 

-Existência de Plano de Ação apresentado por cada Equipa ou Grupo de trabalho (e/ou Estrutura Educativa 

ou Coordenação).  

-N.º de Planos de Ação apresentados na Escola, e respetivos relatórios de monitorização e avaliação.   

Necessidades de Formação Proposta de Formação em Trabalho Cooperativo; Gestão de Equipas de trabalho; Elaboração, implementação 

e avaliação de Projetos.  
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Quadro 4:  

MEDIDA 3 – A voz dos Alunos 
 

Descrição da Medida: Criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente de modo regular, fazendo ouvir a sua 

voz e participando de um modo ativo em estruturas educativas, e na elaboração de documentos orientadores.   

 

Fragilidade/problema(s) a resolver e 

fontes de identificação 

Identificação citada pelos alunos, e reconhecida pela comunidade educativa em geral, de que temas como o 

bullying, novas propostas de atividades para a escola, palestras entre turmas e outras questões decorrentes da 

vida em comunidade escolar (pedagógicas, organizacionais, sociais…) não têm um lugar e tempo para 

ocorrerem …    

(ver https://www.espinhalnovo.org/aaespn/wp-content/uploads/2019/07/Relat%C3%B3rio-do-Focus-Group-

7.%C2%BA-e-10.%C2%BA-anos....pdf ) p. 28 . E em Ata de Assembleia de turmas de 2022.  

Anos de Escolaridade a abranger  Todos os anos de ensino: 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.ºanos 

Designação da Medida A Voz dos alunos  

Objetivos a Atingir  - Participação e envolvimento dos alunos na vida da escola: produção dos documentos orientadores; 

integração em estruturas educativas (através dos seus  representantes) 

- Valorização do exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida desenvolvendo competências 

para uma cultura de democracia. 

- Participação ativa no processo de aprendizagem e ensino em contexto de sala de aula; 

Metas a alcançar -Todas as reuniões agendadas com os alunos (assembleias de turma e/ou escola) realizam-se de acordo com 

calendário de cada ano escolar.  

-Todas as turmas cumprem os requisitos e procedimentos das assembleias de turma. 

-Os alunos através dos seus representantes integram as estruturas educativas identificadas e concertadas no 

PE.  

https://www.espinhalnovo.org/aaespn/wp-content/uploads/2019/07/Relat%C3%B3rio-do-Focus-Group-7.%C2%BA-e-10.%C2%BA-anos....pdf
https://www.espinhalnovo.org/aaespn/wp-content/uploads/2019/07/Relat%C3%B3rio-do-Focus-Group-7.%C2%BA-e-10.%C2%BA-anos....pdf
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Atividades a desenvolver  

-Realizar Assembleias de turmas com ordem de trabalhos e conclusões aferidas (institucionalmente ou 

extraordinárias). 

-Realizar reuniões de delegados e subdelegados em assembleia de Escola trimestralmente com ordem de 

trabalhos aferida nas assembleias de turma, e/ou propostas das estruturas educativas. 

-Criar e estruturar procedimentos vinculativos do funcionamento das associações de estudantes. 

-Integrar representantes designados pelos alunos nas estruturas educativas da ESPN: e.g. Equipa de 

autoavaliação da Escola 

 

Calendarização das atividades Datas a aferir (trimestrais, e convocadas pelas estruturas educativas)   

Responsáveis pela execução da Medida O/a Coordenador(a) do Projeto (na planificação, implementação e prestação de contas. E.g. O Coordenador(a) 

dos DT de turma do ciclo de ensino referente, e Coord. das estruturas educativas que integrem com os 

representantes dos alunos. 

 

Recursos (crédito horário ou outros) Horário do DT e Coord, de Diretores de turma 

Indicadores de Monitorização e meios de 

verificação da execução e eficácia da 

Medida 

Indicadores  

-Níveis/intensidade do grau de satisfação identificados nos questionários aplicados aos alunos (as). 

-Níveis de participação nas Reuniões agendadas. (assiduidade) 

- N.º de propostas e atividades planificadas e implementadas. (inscritos no PAA) 

- N.º de pareceres propostos e implementados pelas assembleias de alunos (inscritos no PAT) 

Avaliação 

Aferição dos indicadores. Os meios de verificação: atas, focus group, questionários on-line, relatórios.  

Necessidades de Formação (Em identificação) 

Consultar:https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-11/1.3.10.-roteiro_voz-dos-alunos.pdf                                           

  

https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-11/1.3.10.-roteiro_voz-dos-alunos.pdf


 
26 

 

Quadro 5: 

MEDIDA 4 – A Inclusão Articulada 
 

Descrição da Medida: As Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) são um recurso organizacional específico de 

apoio à aprendizagem e à inclusão. Procura-se através de um conjunto de atribuições e competências transversais afetas à diversidade dos 

profissionais uma intervenção holística junto do aluno e dos contextos educativos. Esta medida supõe uma linha de atuação concertada com as 

lideranças de topo e intermédias com vista a promover uma cultura de escola onde todos e cada um encontram oportunidades para aprender e as 

condições para alcançarem o seu máximo potencial. Valoriza-se a diversidade e promove-se a equidade e a não discriminação no acesso, 

participação e progressão no currículo ao longo da escolaridade obrigatória. 

 

 

Fragilidade/problema(s) a resolver e 

fontes de identificação 

- Dificuldades de articulação da EMAEI com as diferentes estruturas educativas, no sentido de uma linguagem 

e representações partilhadas;  

- Necessidade de responder à diversidade de necessidades e potencialidades apresentada por todos os alunos; 

- Existência de sistemas de categorização dos alunos; 

- Atitudes discriminatórias que não respeitam a diversidade; 

- Necessidade de criação de condições de equidade no ensino-aprendizagem; 

- Necessidade de criar oportunidades para que todos os alunos desenvolvam o seu máximo potencial 

- Abandono escolar; 

-Insucesso escolar. 

Anos de Escolaridade a abranger  - 7º ao 12º Ano 

Designação da Medida Inclusão Articulada 

Objetivos a Atingir  - Promover práticas reais de diferenciação pedagógica 
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- Estabelecer um continuum de respostas para todos os alunos no desenho das aprendizagens universais 

- Priorizar as respostas educativas em detrimento da categorização de alunos 

- Apoiar a implementação das medidas Universais, Seletivas e Adicionais 

-Monitorizar a eficácia das medidas aplicadas 

- Aconselhar os docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas 

- Acompanhar o CAA 

- Mobilizar recursos da saúde, do emprego, da formação profissional e da segurança social 

- Criar condições para a participação dos Encarregados de Educação na definição e implementação das 

medidas de suporte à aprendizagem 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva 

 

Metas a alcançar 

- Práticas de diferenciação pedagógica em  ≥90% das turmas (articulada com a diagnose da turma e aluno(s)); 

- Taxa de eficácia das medidas aplicadas de  ≥80%; 

- Realização de trabalho colaborativo em ≥80% das turmas. 

- Progressão identificada entre as medidas propostas, e o sucesso académico e social. 

- Grau de satisfação (intensidade/concordância) dos Pais e EE, alunos e professores ≥90% 

- Todos os conselhos de turma que trabalham colaborativamente com a EMAEI; 

 

 

 

Atividades a desenvolver  

Reuniões semanais:   

- Análise das medidas de intervenção propostas pelos conselhos de turma; 

- Elaboração de RTP em equipa EMAEI alargada; 

- Definição de respostas adequadas à diversidade dos alunos; 

- Definição de instrumentos e de mecanismos que operacionalizem o acompanhamento, monitorização e 

avaliação da intervenção; 

- Conceção de documentos de forma colaborativa entre todos os atores, valorizando a colaboração 

dos pais/encarregados de educação. 
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- Criação de instrumentos que suportem a monitorização da atuação dos Centros de Apoio à 

Aprendizagem (CAA). 

- Definição de indicadores de atuação dos alunos e dos contextos 

- Acompanhamento, monitorização e avaliação da intervenção; 

Calendarização das atividades Ao longo de todo o ano letivo (ver cronograma) 

Responsáveis pela execução da Medida O/A coordenador(a) da EMAEI 

Recursos (crédito horário ou outros) Para o desenvolvimento destes domínios de atuação, justifica-se a atribuição, a título extraordinário, de um 

crédito horário adicional de até quatro horas letivas semanais, destinado exclusivamente à EMAEI, para o 

exercício das suas funções (cf. ação específica 2.1.3.). 

 

Indicadores de Monitorização e meios de 

verificação da execução e eficácia da 

Medida 

- Relação entre número de medidas propostas e o número de medidas implementadas; 

- Relação entre o número de alunos com medidas implementadas e o sucesso escolar desses alunos; 

- Percentagem de conselhos de turma que trabalham colaborativamente com a EMAEI; 

- Taxa de eficácia das medidas apresentadas; 

- Número ações de sensibilização da comunidade escolar; 

- Taxa de envolvimento dos Encarregados de Educação; 

- Número de horas dedicadas ao CAA; 

- Número de professores que trabalham no CAA. 

 

Necessidades de Formação 

Justifica-se a realização de ações de capacitação dos elementos das EMAEI, para que possuam maior 

capacidade de intervenção junto de alunos e famílias, para que sejam mais eficazes e mais rápidas no apoio à 

definição, implementação, acompanhamento e monitorização de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, para que exista uma maior articulação com a comunidade educativa, bem como para que os docentes 

se sintam mais apoiados na implementação de práticas educativas inclusivas, condutoras ao sucesso escolar 

de todos os alunos. 
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Quadro 6: 

MEDIDA 5 - Tutorias 
Descrição da Medida: A medida de Apoio Tutorial visa a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e, consequentemente, a promoção do 

sucesso educativo. É uma medida de proximidade que tem como objetivo incrementar o envolvimento dos alunos na aprendizagem e na participação das 

atividades escolares, nomeadamente, através do planeamento e da monitorização das ações do processo de aprendizagem personalizado. Os alunos são 

impulsionados a definir ativamente objetivos, decidir sobre estratégias apropriadas, planear o seu tempo, organizar e priorizar materiais e informação, a mudar 

de abordagem de forma flexível, a monitorizar a sua própria aprendizagem e fazer os ajustes necessários em novas situações de aprendizagem. 

 

Fragilidade/problema(s) a resolver e 

fontes de identificação 

-Dificuldades de aprendizagem dos alunos;  

-Dificuldades de integração na escola e nos grupos-turma; 

-Situações de conflito dentro e fora da sala de aula;  

 -Abandono escolar; 

-Insucesso escolar. 

Anos de Escolaridade a abranger  7.º ao 12.º ano 

Designação da Medida Plano de Tutoria 

 

Objetivos a Atingir  

- Prevenir situações de risco e reforçar os fatores sociais de proteção: abandono escolar, absentismo escolar, 

violência escolar e comportamentos desviantes.  

- Promover a inter-relação entre os diversos intervenientes família/escola/ 

comunidade  como  agentes  participantes  no  processo  de desenvolvimento socioeducativo .  

- Promover condições psico-socio-emocionais que contribuam para a consolidação do sucesso escolar da 

criança/ jovem. 

- Desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a sociabilidade e a cooperação. 
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- Promover a autonomia no estudo, facilitando a apropriação pelo aluno de estratégias básicas de construção 

das aprendizagens; 

- Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades formativas; 

- Proporcionar o desenvolvimento de práticas de autoavaliação. 

 

Metas a alcançar 

- Todos os alunos sinalizados pelo GIIVE têm tutoria. 

- Os alunos indicados pelas estruturas educativas/conselhos de turma, Pais e EE, por iniciativa própria têm 

tutoria. 

- Observa-se uma progressão (académica/cognitiva, relacional, social) face à diagnose inicial (identificação 

privilegiadamente qualitativa, dependente da tipologia e/ou dimensão). 

- O grau de satisfação de todos os implicados (aluno(s), docentes, EE) é ≥ 90% . 

 

 

 

 

Atividades a desenvolver  

Atividades com alunos – presença semanal (de acordo com a diagnose do aluno e o concertado entre as 

partes) 

─ Explicar as funções e tarefas da tutoria, estimular e orientar o grupo de alunos para que exponham as 

suas necessidades, expectativas, problemas e dificuldades. 

─ Aplicar metodologias de análise para diagnosticar as características próprias dos alunos, de forma a 

conhecer a situação de cada aluno:  

─ Manter entrevistas individuais com os alunos (informativas, orientadoras, …), sempre que necessário. 

─ Aprofundar o conhecimento das atitudes, interesses e motivações dos alunos para os ajudar na tomada 

de decisões sobre as suas opções educativas e/ou profissionais. 

─ Promover e coordenar atividades em colaboração com o diretor de turma, os professores e os serviços 

especializados de apoio educativo,  

─ atividades para «ensinar a ser pessoa» (jogos sociais, de papéis, …); 
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─ atividades para «ensinar a pensar» (técnicas de estudo, resolução de problemas, melhoria da 

memória,…); 

─ atividades para «ensinar a conviver» (dinâmicas de grupo, mesas redondas, jogo de papéis,…); 

─ atividades para «ensinar a comportar-se» (relaxamento, concentração, pensar em voz alta, …); 

─ atividades para «ensinar a decidir»  (auto  conhecimento,  informação profissional, programas de 

orientação vocacional,…). 

─ Preparar com o aluno as provas de avaliação nas disciplinas em que revelem mais dificuldades e 

comentar e tomar decisões após os resultados das mesmas. 

Atividades com professores 

─ Preparar um Plano de Ação Tutorial (PAT) para todo o ano letivo, precisando o grau e o modo de 

implicação dos professores das disciplinas em que os alunos revelam mais dificuldades e os aspetos 

específicos e prioritários a que o tutor deverá atender. 

─ Adquirir uma visão global sobre a programação, objetivos e aspetos metodológicos das diferentes 

disciplinas / áreas disciplinares. 

─ Transmitir aos professores todas as informações sobre os alunos que lhes possam ser úteis no 

exercício da função docente. 

─ Colaborar com os diretores de turma e os restantes tutores, no momento de definir e rever objetivos, 

preparar materiais e coordenar o uso dos meios disponíveis. 

Atividades com Encarregados de Educação 

─ Explicar as funções e tarefas da tutoria, solicitando aos pais/encarregados de educação para 

participarem na programação de atividades e exporem os seus pontos de vista. 
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─ Promover/Obter a colaboração dos pais/encarregados de educação em relação ao trabalho pessoal dos 

seus educandos, organização do tempo de estudo em casa, do tempo livre e de descanso. 

─ Preparar, em colaboração com os pais/encarregados de educação, atividades extracurriculares, visitas 

de estudo e outros eventos considerados adequados. 

─ Reunir com os pais/encarregados de educação quando o solicitarem ou quando o tutor considerar 

necessário, de forma a antecipar a resolução de situações de inadaptação ou de insucesso. 

─ Coordenar grupos de debate sobre temas de interesse para os pais/encarregados de educação, com a 

colaboração dos serviços especializados de apoio educativo. 

Calendarização das atividades Ao longo do ano 

Responsáveis pela execução da Medida O coordenador do Plano Tutoria, os professores tutores e toda a equipa educativa que acompanha os alunos. 

Recursos (crédito horário ou outros) É necessário alargar o número de professores tutores o que implica aumentar o número de horas atribuídas a 

esta medida.  

Indicadores de Monitorização e meios de 

verificação da execução e eficácia da 

Medida 

Indicadores (alunos):  

Percentagem de frequência das horas de tutoria; Nº Alunos envolvidos por ano e ciclo 

Identificação da origem da integração do aluno na Tutoria (GIIVE; o aluno(a); o EE, o Conselho de 

turma…) 

Nível de satisfação (professores Tutores, alunos, EE e Equipa que acompanha os aluno(s))  

Relação entre a eficácia da Tutoria e o desempenho académico, social e/ou emocional. 

N.º de Parceiros requeridos na articulação com a Tutoria. (e identificação da eficácia/progressão ) 

Necessidades de Formação É necessária formação no sentido de apoiar o desenvolvimento profissional dos docentes, capacitando os 

professores tutores com uma base concetual sólida e ajustada às características dos alunos com os quais 

poderão intervir ao longo do ano letivo. Entidade formadora CFOS, CFAS e outros. 
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Quadro 7:  

MEDIDA 6 – Apoio às Aprendizagens (Sucesso, Trabalho, Empatia, Perseverança) 

Descrição da Medida: O Apoio das Aprendizagens – STEP dirige-se a todos os alunos com o foco direto nas aprendizagens curriculares 

(essenciais e transdisciplinares), e impacto nas dimensões plurais do aluno (autoestima, relacional…). Supõe a aquisição e desenvolvimento de 

processos de autorregulação das aprendizagens, e visa a melhoria qualquer que seja o ponto de partida do aluno. 

Fragilidade/problema(s) a resolver e 

fontes de identificação 

- Insucesso Escolar e falta de autoestima (dimensão cognitiva com repercussões na dimensão relacional e 

pessoal). 

- Identificação da progressão e do desenvolvimento das aprendizagens dos alunos como um continuum, e de 

acordo com as expetativas de melhoria.  

- Necessidade de dispositivos preventivos da indisciplina e abandono escolar. 

- Importância de operacionalizar a missão da Escola e contribuir  

Anos de Escolaridade a abranger  Ensino Básico 8º e 9.º nas disciplinas de Port., Mat. e Inglês (nota: o 7.º ano integra a valência no Projeto 

Coopera) 

O Ensino Secundário com 1 hora coincidente no horário dos alunos para a Componente Geral e 1 hora para a 

Componente Específica, e de carácter facultativo. (coincidente com marcação no horário do professor(es) 

Designação da Medida Apoio às Aprendizagens - (Sucesso, Trabalho, Empatia, Perseverança) 

 

 

Objetivos a Atingir  

Alunos: 

- Consciência das dificuldades e construção de estratégias de superação (organização do trabalho e estudo; 

materiais e recursos adequados às necessidades do aluno). 

- Definição conjunta do plano de trabalho com o aluno (autorregulação das aprendizagens).   

- Obtenção de Sucesso académico e social, e reforço da autoestima 
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Professores: 

Criação de plataforma on-line (alocar doc. e interação), e recursos web interativos (estratégia PADDE). 

Trabalho colaborativo com outras estruturas educativas (Tutoria, SPO, Conselho de Turma, EMAEI, Grupos 

Disciplinares). 

Metas a alcançar - Todos os alunos indicados por uma estrutura educativa e/ou por sua iniciativa têm uma resposta adequada 

ao seu perfil de aprendizagem. 

- O percurso de aprendizagem tem um plano datado (identificação das dificuldades e propostas de atividades-

identificação do impacto).   

- ≥ 90% dos alunos que integraram o Apoio às Aprendizagens – STEP revelaram progressão nas 

aprendizagens nas áreas intervencionadas. 

Atividades a desenvolver  - Plano de trabalho para os alunos integrados no Apoio (aferição de documento com indicadores comuns para 

o STEP) ; nota:  construção de plataforma on-line para esse efeito. 

- Construção de Plataformas on-line com recursos e atividades de complemento às aprendizagens (dirigidas 

aos alunos do STEP)  

Calendarização das atividades Anual enquanto Projeto, poderá implicar para os alunos um percurso mais ou menos espaçado no tempo 

(sessões) dependendo da diagnose. 

Responsáveis pela execução da Medida Coordenador do Projeto (poderá coincidir nas funções com os Coordenadores de DT de ambos os Ciclos de 

Ensino; ou o Coordenador de Projetos, e/ou a designar pela Direção) 

Recursos (crédito horário ou outros) Horário docente das diferentes disciplinas e graus de ensino: 1 hora (+1 hora para a preparação de materiais/ 

recursos e plataformas, e interação com outras estruturas educativas). 

Indicadores de Monitorização e meios de 

verificação da execução e eficácia da 

Medida 

- N.º de alunos com Plano de trabalho para cada aluno (construção numa plataforma on –line – 

provisoriamente em papel) 

- Taxas de sucesso escolar. 

- Grau de satisfação ( a identificar: alunos, EE e Professores)   

Necessidades de Formação Comum à capacitação digital, Trabalho colaborativo/Cooperação e didáticas das áreas disciplinares.  



 
35 

 

Quadro: 8 

AVALIAÇÃO DO PIP 

Objetos de Avaliação/Critérios Pontos que orientam o Indicador: 

1. Adequação  

 

2. Envolvimento 

 

3. Articulação  

 

 

4. Conformidade  

 

5. Eficácia 

 

6. Transparência 

/Desenvolvimento  

1. As Estruturas educativas/coordenadores/Equipas/ 

docentes responsáveis de planificam de acordo com os 

objetivos da Medida. 

2. As atividades e iniciativas têm o envolvimento dos 

dinamizadores e destinatários. 

3. Existe coordenação/articulação entre os elementos que 

integram Estruturas educativas/coordenadores/Equipas/ 

docentes responsáveis pela Medida;  

3.1 e entre esses elementos e Parceiros/Rede/outras 

estruturas.  

4. A Planificação e a Avaliação está em concordância 

com os documentos orientadores da Escola: Projeto 

Educativo e Metas do PIP 

5. As atividades e a sua operacionalização deram resposta 

às fragilidades identificadas, metas traçadas e indicadores 

apresentados.   

6. Todas Estruturas  responsáveis/Coord. pelas Medidas 

dão lugar a uma Avaliação do Planificado e 

Implementado (critério da eficácia) atrás do Relatório 

Final a divulgar à Equipa de Autoavaliação/Observatório 

de qualidade. 

Meios de Verificação (triangulação de fontes e metodologias): Planos de Ação; Relatórios de 

Avaliação Final; Produtos e/ou documentos de apoio realizados; Formulários – Questionários 

on-line . 

7. Diversidade das Tipologias das 

Medidas 

 

8. Otimização  

 

7. Qual a tipologia que preside à medidas propostas: 

Curricular; Pedagógico-didática; Avaliativa; 

Organizacional. 

8. O PIP responde aos objetivos Estratégico se 

Operacionais (referentes internos) 

8.1 O PIP responde à legislação em vigor (referentes 

externos) 

9. Satisfação 

10. Impacto 

9. Grau satisfação de todos os implicados nas Medidas 

direta e indiretamente (Docentes, Alunos e EE) 

10. Resultados académicos e sociais  

10.1 Efeitos percecionados (Docentes, Alunos e EE) 
Meios de Verificação: Pautas; Formulários- Questionários de Satisfação. Relatório Final das 

Medidas. Referentes Externos e Internos (Legislação, PE, PAA…)  
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Identificação de Factores Críticos de sucesso: 

-O crédito horário é um fator crítico para o desenvolvimento do Plano de Inovação e as suas 

Medidas;  

- A distribuição das horas letivas e não letivas dos docentes, se impedirem de realizar um 

trabalho autónomo necessário;  

- As dificuldades dos docentes realizarem um trabalho colaborativo, e o seu envolvimento nas 

metodologias de projeto (a força das representações e bloqueio da mudança) 

- Dificuldades de Coordenação e Articulação. 

(Outras) 

A identificação dos Factores Críticos de Sucesso do PIP autofundamentam a necessidade de 

aplicação do PIP, a par do Plano de Ação integrado no Projeto Educativo de 2022/25 com 

outras propostas organizacionais e pedagógicas relacionadas com a Avaliação dos Alunos e da 

Organização; os Serviços de Psicologia e Orientação; o Plano de Formação, a Estruturação dos 

Cursos Profissionais, entre outras.   

 

 

 

 

Nota: O Relatório Final de Avaliação do PIP deverá resultar da resposta aos pontos que orientam o 

indicador colocadas no Quadro anterior, e dos critérios destacados e meios de verificação. O Documento 

integrará uma plataforma de divulgação, apresentando Pontos Fortes, Sugestões e Pontos a Melhorar no 

desenvolvimento de um ensino de qualidade.   
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