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O Plano Estratégico da E.S.R. tem como referência o relatório elaborado pela Equipa de Avaliação 

Externa da IGEC, na sequência da visita efetuada entre 23 e 25 de novembro de 2015. 

Este Plano tem como objetivo primordial melhorar procedimentos tendo em vista o reforço e a im-

plementação de práticas pedagógicas que contribuam para um maior sucesso das áreas de melhoria identi-

ficadas, contribuindo, dessa forma, para a obtenção de melhores resultados nas aprendizagens dos alunos.  

Considerando que os objetivos definidos no que se refere ao sucesso educativo da Escola Secundá-

ria da Ramada ainda não foram plenamente alcançados, e não se verificando uma sustentabilidade nos 

resultados escolares, o presente projeto procura mobilizar todos os elementos da comunidade para supe-

rar a situação presente e criar condições de melhoria dos resultados escolares. 

Apesar das condições favoráveis existentes na escola, nomeadamente a estabilidade e qualificação 

do corpo docente, o seu empenho e motivação, a requalificação permanente dos equipamentos escolares 

disponíveis, o desenvolvimento de projetos de promoção do sucesso escolar, a disponibilização de espaços 

/atividades promotoras das aprendizagens (sala de estudo, BECRE, plataforma Moodle, programa de tutori-

as, gabinete de mediação), verificam-se taxas de conclusão quer do 3º ciclo do ensino básico quer do ensi-

no secundário abaixo do esperado e resultados escolares oscilantes. Não obstante as características de 

escolas bem-sucedidas não serem lineares e o processo de melhoria ser complexo, o fortalecimento e/ou a 

mudança de práticas com o envolvimento e o compromisso de todos configura-se-nos como o modo de 

melhorar o desempenho e de atingir melhores resultados, consubstanciados na consolidação efetiva das 

aprendizagens e dos saberes. 

O presente Plano é também um documento orientador da gestão da escola e que explicitará objeti-

vos, metas, indicadores e ações, propondo-se a melhoria do serviço prestado nos domínios definidos, ser-

vindo de suporte à acção estratégica do Diretor. 

Este Plano procura necessariamente assumir-se como um compromisso no sentido de efetivamente 

se operarem mudanças, cimentando os propósitos e os princípios já anteriormente apresentados. Preten-

de-se, por um lado, uma maior responsabilização de todos os intervenientes na consolidação dos pontos 

fortes reconhecidos; por outro lado, responder às áreas de melhoria identificadas, através de ações de que 

deem resposta favorável, indo ao encontro da consecução dos objetivos do Projeto Educativo.  

Neste Plano enquadram-se  as ações a desenvolver por todos os elementos da comunidade educa-

tiva. Ao definir as orientações educativas da E.S.R. e ao delinear perfis de mudança, contamos com a parti-

cipação de todos os agentes e de todos os intervenientes no processo educativo, envolvendo-os e corres-

ponsabilizando-os quer na análise dos processos e dos resultados, quer na implementação das medidas e 

das ações adequadas.  Somos todos diferentes e é esta diferença que vai ser capaz de produzir resultados 
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extraordinários. Quando vencemos, “não é apenas um quem vence.” (Ayrton Senna). É o trabalho de um 

enorme grupo de pessoas, colaborando em equipa e aprendendo uns com os outros, que nos vai tornar 

mais fortes, capazes de ganhar não apenas um desafio, mas um verdadeiro “campeonato”. 

Citando Guerra (2007, p. 50) “os resultados são importantes pelo seu valor pragmático, reconheci-

do pelos utilizadores e pelos seus contributos para a mudança, mas os processos não o são menos, pois 

constituem o veículo de consciencialização necessária para acionar sinergias para a mudança.” Acredita-

mos, assim, que os processos decorrentes de mudanças operadas nos últimos anos e os inerentes ao pre-

sente plano, contribuirão para uma mudança no modelo organizativo da escola e nas práticas pedagógicas 

utilizadas, alcançando o efeito mobilizador que todos desejamos com vista ao reforço da qualidade do en-

sino na prossecução da missão da E.S.R.: Fazer emergir a qualidade do saber. 
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Medida 1: Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos 

Problema a resolver (identificação da fragilidade) 

(fragilidade identificada a partir do relatório da IGEC em novembro de 2015) 

 

. “Foram recolhidas evidências do desenvolvimento de práticas de diferenciação pedagógica, embora não 

generalizadas” 

 

 

Ano(s) de Escolaridade a abranger 

3º Ciclo e Ensino Secundário 

 

 

Designação da Medida 

Prestação de serviço educativo – práticas de ensino 

Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos 

 

 

Objetivos a atingir 

 Adequar o ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos. 

 Reforçar e generalizar as práticas de diferenciação pedagógica desenvolvidas em sala de aula. 

 Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos. 

 Reduzir o impacto que as desigualdades de recursos económicos e culturais têm na aprendizagem. 

 Gerar expectativas positivas para depois as manter e gerir. 

 Fundamentar o trabalho pedagógico em práticas de avaliação formativa. 

 Desenvolver estratégias de trabalho colaborativo, com envolvimento do Conselho de docen-

tes/Turma, que apresentem respostas pedagógicas suscetíveis de serem partilhadas, desenvolvi-

das e adaptadas nos diversos contextos. 

 Aprofundar a capacidade reflexiva e de intervenção da organização escolar. 

 

 

Metas a alcançar 

. 80% dos docentes aplicam mecanismos de diferenciação pedagógica até ao final do ano letivo de 

2016/2017. 

. 100% dos docentes aplicam mecanismos de diferenciação pedagógica  no final de 4 anos. 
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. Aumento e melhoria das práticas de diferenciação pedagógica desenvolvidas em sala de aula: atingir 

uma taxa de 90% de aplicação das práticas, estratégias e metodologias que contribuem para o ensino 

diferenciado. 

. Criar a Turma Mais / desdobramento de turmas. 

 

 

Atividades a desenvolver (descrição das medidas) 

 Deteção precoce de dificuldades de aprendizagem e intervenção eficaz em tempo útil. 

 Utilização de procedimentos de diferenciação pedagógica com base no retrato identificativo do 

aluno e da informação recolhida na avaliação diagnóstica inicial, atualizada pela avaliação forma-

tiva ao longo do processo.  

 Realização de ações de formação sobre aprender a aprender. 

 Criação de disciplina aberta a professores, na plataforma Moodle, para partilha de materiais das 

sessões de formação. 

 Constituição de grupos de nível fora do contexto de sala de aula, requerendo-se 90 minutos se-

manais para cada duas turmas. 

 Utilização pontual de alunos com melhores desempenhos no apoio à realização de tarefas de 

aprendizagem de colegas (tutoria entre pares). 

 Criação da Turma Mais (Português, Matemática, Inglês) - Constituição no 7.º ano de uma turma 

sem alunos fixos que agrega temporariamente elementos provenientes das várias turmas do 

mesmo ano de escolaridade e com níveis de proficiência, características ou interesses que permi-

tam criar ambientes excelentes de aprendizagem. Cada grupo de alunos fica sujeito a um horário 

de trabalho semelhante ao da sua turma de origem, com a mesma carga horária semanal e, sem-

pre que possível, o mesmo professor por disciplina. 

 Adequação das planificações ao grupo turma no respeito por ritmos e estilos de aprendizagem. 

 Articulação com a Biblioteca Escolar. 

 Parceria com a Biblioteca Municipal. 

 

 

Monitorização  

Indicadores Meios de verificação (Instrumentos de recolha) 

- Adequação e coerência das planificações de curto 

prazo. 

- Número de Práticas / Estratégias de diferenciação 

pedagógica identificadas. 

- Número de ações de formação sobre aprender a 

aprender. 

- Taxa de frequência de cada sessão formativa. 

Plano Estratégico da Disciplina 

Plano de Turma 

Atas Departamento / Grupo de Disciplinar 

Relatório dos coordenadores 

Atas dos Conselhos de Turma 

Inquérito por questionário aos professores e alunos 
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- Número de registos na disciplina aberta na Mo-

odle. 

- Número de alunos retidos. 

 

Responsáveis  

Coordenador  Outros Intervenientes 

Professor a designar 

 

 

Coordenadores de Departamento 

Coordenadores de DT 

Docentes 

Professora da educação especial 

 

 

Calendarização 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

 

 

Recursos (crédito horário utilizado ou recursos necessários à implementação da medida) 

. Para a constituição de grupos de nível fora do contexto de sala de aula, requer-se 90 minutos semanais 

para cada duas turmas. 

. Contratação de um formador externo envolvendo um custo de 60 euros por hora. 

 

 

Necessidades de Formação 

. Realização de uma ação de formação sobre Diferenciação Pedagógica (essencialmente prática). 

. Realização de uma acção de formação em coaching. 

. Realização de uma ação de formação sobre aprender a aprender.  
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Medida 2: Cumprimento das regras e disciplina 

Problema a resolver (identificação da fragilidade) 

(fragilidade identificada a partir do relatório da IGEC em novembro de 2015) 

 

. “Os alunos conhecem, na generalidade, as regras de funcionamento da Escola. Contudo, existem situa-

ções de alguma indisciplina nas salas de aula que prejudicam o bom clima educativo, em particular no 7.º 

ano de escolaridade, o que se confirma pelo aumento da aplicação de medidas disciplinares corretivas” 

 

. “A homogeneização de procedimentos entre todos os intervenientes e a monitorização e avaliação da 

eficácia dos mesmos são áreas que devem ser reforçadas, no sentido de promover um melhor ambiente 

educativo, essencialmente, em contexto de aprendizagem” 

 

. “As entrevistas reiteraram alguma preocupação com as questões da resolução da indisciplina uma vez 

que a ação do Gabinete de Apoio Disciplinar não tem sido suficientemente eficaz” 

 

 

Ano(s) de Escolaridade a abranger 

3º Ciclo, mas com particular incidência no 7º ano. 

 

 

Designação da Medida 

Resultados sociais – Cumprimento das regras e disciplina 

 

 

Objetivos a atingir 

 Melhorar a qualidade do clima educativo. 

 Reforçar as estratégias conducentes à regulação do comportamento dos alunos. 

 Reduzir comportamentos disruptivos fazendo cumprir o RI e o Estatuto do Aluno.  

 Reduzir o número de situações disciplinares com medidas sancionatórias. 

 Comprometer os pais / EE com o sucesso escolar dos seus educandos. 

 Garantir por parte dos pais / EE um acompanhamento do comportamento e do empenho no estu-

do dos seus educandos. 

 

 

Metas a alcançar 

. Diminuir em 10% o número de reincidências em relação aos alunos referenciados. 

. Reduzir em 10% o número de ordens de saída da sala de aula por aluno. 
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. Diminuir em 10% o número de participações por professor e por ano. 

. Diminuir em 50% o número de alunos com ordem de saída da sala de aula (mais de 3 vezes). 

. Garantir 50% de presenças dos Encarregados de Educação nas sessões de sensibilização / divulgação. 

 

 

Atividades a desenvolver (descrição das medidas) 

 Uniformização de critérios de atuação de todos os envolvidos face a problemas disciplinares. 

 Revisão do Regulamento Interno. 

 Reformulação da filosofia do GAD. 

 Reforçar dinâmicas de trabalho colaborativo relativamente às estratégias de sala de aula. 

 Coadjuvância em sala de aula em momentos de indisciplina. 

 Ações de sensibilização e envolvimento da comunidade escolar: dos Delegados, Subdelegados, As-

sociação de Pais, Associação de Estudantes e Projeto SEI! 

 Ações de divulgação das normas de funcionamento da escola (RI, Códigos de Conduta, etc.). 

 Responsabilização dos diversos intervenientes no cumprimento das normas estabelecidas, nomea-

damente Pais e Encarregados de Educação. 

 Criação de contratos de compromisso e regulação de comportamentos (aluno/ DT/ professor) 

 Promoção de Jornadas de Reflexão no dia 08/07/2016. 

 Promoção de Jornadas Pedagógicas em 12/09/2016. 

 Estabelecimento de uma parceria com a Vereadora da Divisão de Educação da Câmara Municipal de 

Odivelas para realização de ações de formação de pais e implementação de Escola de Pais para alu-

nos com problemas disciplinares.  

 

 

Monitorização  

Indicadores Meios de verificação (Instrumentos de recolha) 

- Normas e código de conduta (grau de cumprimen-

to do R.I. e Estatuto do Aluno). 

- Formas de tratamento das ocorrências disciplina-

res. 

- Número de medidas adotadas para fomentar a 

disciplina, a assiduidade e a pontualidade. 

- Número de ações de divulgação realizadas. 

- Número de ações de sensibilização realizadas para 

envolvimento da comunidade escolar. 

- Número de reincidências em relação aos alunos 

referenciados. 

Atas de conselho de turma. 

Relatórios dos D.T(s).  

Relatórios da Comissão Disciplinar. 

Relatórios dos mediadores do Gabinete de Media-

ção. 

Registos de ocorrências e de participações discipli-

nares. 

Análise de procedimentos disciplinares. 

Taxa de frequência das ações de divulgação (folha 

de presenças). 

Taxa de frequência das ações de sensibilização (fo-
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- Número de ordens de saída da sala de aula por 

aluno. 

- Número de docentes que recorram à ordem de 

saída da sala de aula. 

- Número de alunos com ordem repetida da sala de 

aula (mais de 3 vezes). 

- Número de sessões realizadas. 

- Número de presenças nas sessões.  

 

lha de presenças). 

Inquéritos por questionário aos professores e alu-

nos.   

 

 

Responsáveis  

Coordenador  Outros Intervenientes 

Coordenador da “Comissão Disciplinar” (Prof. Car-

los Franco) 

[GAD, Gabinete de Mediação e Processos Discipli-

nares] 

 

Diretor 

Coordenadores de DT 

DT  

Docentes do Conselho de Turma 

Delegados e subdelegados 

Associação de Pais 

Associação de Estudantes 

Projeto SEI! 

 

Calendarização 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

 

 

Recursos (crédito horário utilizado ou recursos necessários à implementação da medida) 

. Contratação de um formador externo envolvendo um custo de 60 euros por hora. 

. Contratação de um técnico / formador externo para formação em Escola de Pais. 

. 42 horas para além do crédito de escola. 

 

Necessidades de Formação 

. Realização de uma ação de formação em gestão de conflitos em sala de aula. 

. Formação em prevenção da indisciplina destinada a assistentes operacionais. 

. Formação em Escola de Pais / Educação parental. 

 



Escola Secundária da Ramada  

2016 
/2018 

 

 

Planeamento de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens 9 

Medida 3: Acompanhamento e supervisão da prática letiva 

Problema a resolver (identificação da fragilidade) 

(fragilidade identificada a partir do relatório da IGEC em novembro de 2015) 

 

. “A Escola não tem instituído procedimentos regulares de supervisão ou instrumentos que permitam um 

conhecimento efetivo das práticas em sala de aula, com vista à melhoria das mesmas e ao desenvolvimen-

to profissional dos docentes.”  

 

. “Existem alguns procedimentos em algumas disciplinas/ grupos de recrutamento que se apresentam, 

apenas, como um primeiro sinal de uma prática que precisa de ser desenvolvida e aprofundada.” 

 

 

Ano(s) de Escolaridade a abranger 

3º Ciclo e Ensino Secundário 

 

Designação da Medida 

Prestação de serviço educativo – práticas de ensino 

Acompanhamento e supervisão da prática letiva 

 

Objetivos a atingir 

 Valorizar a supervisão pedagógica como estratégia de desenvolvimento profissional dos docentes. 

 Proporcionar a participação em ciclos de supervisão horizontal e colaborativa em comunidades de 

aprendizagem, para desenvolver o conhecimento profissional dos professores. 

 Conceber e implementar práticas formais e informais sistemáticas de planeamento conjunto do 

trabalho a desenvolver. 

 Fomentar a reflexão entre pares de modo a promover a disseminação de boas práticas. 

 

 

Metas a alcançar 

15% de docentes envolvidos em práticas de supervisão. 

 

 

Atividades a desenvolver (descrição das medidas) 

 Organização de projeto / ciclo de supervisão da prática letiva. 

 Instituição de momentos de supervisão / intervisão entre pares, sempre que a construção dos ho-

rários o permitam. 
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 Elaboração / seleção de instrumentos de recolha de dados. 

 Seminários periódicos com o grupo de professores envolvidos. 

 Parceria com instituições do ensino superior nacionais e internacionais. 

 

 

Monitorização  

Indicadores Meios de verificação (Instrumentos de recolha) 

- Formas de monitorização da prática letiva.  

- Práticas de supervisão existentes. 

- Número de docentes envolvidos em práticas de 

supervisão.  

- Nº de sessões de trabalho em pequeno grupo.  

- Nº de sessões de trabalho em grupo de trabalho 

alargado.  

- Nº de Registos produzidos pelos professores. 

- Lista de situações de ensino aprendizagem seleci-

onadas pelos professores como boas práticas, 

 

Relatório do Coordenador do Projeto de Supervisão 

Pedagógica. 

Atas: 

. Departamento; 

. Conselho Pedagógico; 

. Conselho de Turma.  

 

Registos documentais sobre as práticas pedagógi-

cas, produzidos ao longo do ano.  

Registos-síntese das reuniões /encontros.  

Balanço / Relatório final.   

 

Responsáveis  

Coordenador  Outros Intervenientes 

Professora Conceição Vilela 

 

Diretor 

Docentes 

 

 

Calendarização 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

 

Recursos (crédito horário utilizado ou recursos necessários à implementação da medida) 

. 8 horas para além do crédito de escola  para cumprimento do ciclo de supervisão. 

. Sala / espaço físico para reunir. 

 

 

Necessidades de Formação 

. Formação em supervisão pedagógica e técnicas de observação para todos os professores envolvidos. 
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Medida 4: Diversificação das formas de avaliação 

Problema a resolver (identificação da fragilidade) 

(fragilidade identificada a partir do relatório da IGEC em novembro de 2015) 

 

.“A avaliação formativa, possibilitando o retorno de informação aos alunos e a readequação das práticas 

pedagógicas é realizada por alguns docentes, carecendo, contudo, de uma maior sistematização e genera-

lização para ser um efetivo mecanismo de melhoria das aprendizagens” 

 

 

Ano(s) de Escolaridade a abranger 

3º Ciclo e Ensino Secundário 

 

Designação da Medida 

Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens - Diversificação das formas de avaliação 

 

Objetivos a atingir 

 Melhorar as práticas avaliativas. 

 Adequar o processo de ensino-aprendizagem.  

 Valorizar a avaliação formativa. 

 Incrementar práticas regulares de autoavaliação por parte dos alunos.  

 Fomentar o feedback, útil, atempado e assertivo aos alunos. 

 

 

Metas a alcançar 

. 100% dos docentes implementam as diferentes modalidades de avaliação.  

. 100% dos docentes implementam avaliação formativa.  

 

 

Atividades a desenvolver (descrição das medidas) 

 Promoção de uma avaliação adequada, rigorosa, transparente e comum ao serviço da aprendiza-

gem. 

 Implementação de mecanismos de autorregulação para a avaliação formativa. 

 Avaliação formativa e formadora - Ensinar o aluno a aprender a avaliar: fornecer regras, critérios, 

etapas… 

 Criação de instrumentos com diferentes níveis de desempenho e respetivos descritores. 

 Implementação da aprendizagem colaborativa em pares. 
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 Promoção de momentos de discussão crítica inter pares, recorrendo, por exemplo, a uma análise 

SWOT. 

 Desenvolvimento de atividades de feedback formativo, recorrendo a gráficos de progresso como 

guia e estímulo. 

 Recurso sistematizado ao feedback na avaliação. 

 Recurso a plataformas digitais para avaliação formativa. 

 Recurso a Moodle para práticas de responsabilização do aluno na realização de avaliação formati-

va em autonomia. 

 

Monitorização  

Indicadores Meios de verificação (Instrumentos de recolha) 

- Pluralidade de práticas em função das aprendiza-

gens. 

- Pluralidade de instrumentos em função das 

aprendizagens. 

- Número de instrumentos criados. 

- Número de reuniões para reflexão. 

Plano Estratégico da disciplina. 

Relatório dos Coordenadores. 

Inquéritos por questionário aos alunos e aos pro-

fessores. 

 

 

Responsáveis  

Coordenador  Outros Intervenientes 

Professor a designar 

 

 

Diretor 

Coordenadores de departamento 

Docentes 

 

Calendarização 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

 

Recursos (crédito horário utilizado ou recursos necessários à implementação da medida) 

. 8 horas para além do crédito de escola  para reuniões de trabalho. 

. Sala / espaço físico para reunir. 

. Contratação de um formador externo envolvendo um custo de 60 euros por hora. 

 

Necessidades de Formação 

. Realização de formação em avaliação formativa em ambiente digital. 

. Formação para as lideranças intermédias. 
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Medida 5: Eficácia das medidas de apoio educativo 

Problema a resolver (identificação da fragilidade) 

(fragilidade identificada a partir do relatório da IGEC em novembro de 2015) 

 

. “A rentabilização dos recursos para a implementação de medidas que visem a promoção do sucesso esco-

lar não tem tido o impacto desejado na recuperação das aprendizagens dos alunos, especialmente ao nível 

do ensino secundário.” 

 

. “constata-se que as taxas de sucesso dos apoios educativos (…). Estes resultados apontam para a neces-

sidade de se refletir internamente sobre os processos em curso, com vista à avaliação da eficácia das vá-

rias medidas aplicadas.” 

 

 

Ano(s) de Escolaridade a abranger 

3º Ciclo e Ensino Secundário 

 

 

Designação da Medida 

Eficácia das medidas de apoio educativo 

 

 

Objetivos a atingir 

 Monitorizar todos os apoios educativos disponibilizados pela escola. 

  Garantir a eficácia dos apoios educativos.  

 Elaborar instrumentos de recolha e triangulação para a avaliação das medidas de apoio pedagógi-

co, nomeadamente as aulas de apoio, Complemento da Atividade Pedagógica, Tutorias...  

 Reorganizar medidas de promoção do sucesso e de apoio extra aula. 

 Monitorizar, de forma sistemática, o impacto das medidas de promoção do sucesso junto dos alu-

nos.  

 

Metas a alcançar 

. Criar uma estrutura com uma visão global dos apoios educativos disponibilizados pela escola. 

 

Atividades a desenvolver (descrição das medidas) 

 Reorganização dos apoios educativos para maior rentabilização. 

 Privilegiar, na atribuição de CAPs, as disciplinas que apresentam taxas de maior insucesso.    
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 Generalização das práticas de monitorização dos apoios em todos os departamentos (por perío-

do). 

 Envolvimento na criação da estrutura de gestão dos apoios da Professora Bibliotecária e SPO. 

 Desenvolvimento de uma estratégia de sensibilização/motivação dos alunos e Encarregados de 

Educação para a frequência dos apoios. 

 

 

Monitorização  

Indicadores Meios de verificação (Instrumentos de recolha) 

- Taxa de sucesso dos alunos com apoio. 

- Rendibilização dos recursos educativos e do tem-

po de aprendizagem dos alunos com apoio. 

- Avaliação do sucesso dos alunos com apoio. 

- Rendibilização dos recursos educativos e do tem-

po de aprendizagem dos alunos com apoio. 

- Taxa de concretização das atividades propostas. 

 

Relatórios: 

Balanço periódico no departamento; 

Balanço no final de cada período no conselho de 

turma;  

Balanço periódico no Conselho Pedagógico. 

 Inquérito por questionário sobre a qualidade da 

organização e funcionamento do serviço.  

 

 

Responsáveis  

Coordenador  Outros Intervenientes 

Professor a designar 

 

 

 

Diretor 

Conselho pedagógico  

Responsáveis pelos apoios e outros recursos de 

reforço das aprendizagens  

Coordenadora da BE  

SPO 

 

Calendarização 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

 

Recursos (crédito horário utilizado ou recursos necessários à implementação da medida) 

. xx horas para além do crédito horário. 

. Contratação de um formador externo envolvendo um custo de 60 euros por hora. 

 

Necessidades de Formação 

. Formação em gestão de apoios educativos. 

. Formação em tutorias. 
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