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Projeto de intervenção na Escola Secundária Camões 

"Sem pensamento, sem diálogo estruturado sobre o porquê das coisas, sem controvérsia, sem 

enigma, sem verdadeira experimentação, não há ciência nem educação científica."  

     Palavras do Professor José Mariano Gago na abertura do primeiro Fórum Ciência Viva, em 

1997. 

Preâmbulo 

O 25 de Abril deu-se nos meus 18 anos e de seguida a sociedade portuguesa e o 

sistema de ensino entraram em mudança. Participei cedo em campanhas de 

alfabetização utilizando o método de Paulo Freire (por junção de sílabas). A primeira 

palavra que ensinámos foi ti-jo-lo, dotada de uma carga simbólica assinalável tendo 

em conta que cresci na vizinhança da casa onde Soeiro Pereira Gomes “observava a 

luta trágica dos operários para sobreviver”. Se tomarmos como verdadeira a 

afirmação do filósofo espanhol José Ortega y Gasset – "Eu sou eu e minha 

circunstância" – este facto torna-se relevante para compreender a pessoa que fui 

sendo e que se transformou na pessoa que hoje sou.  

A vontade de intervir numa comunidade com uma vida participativa intensa, com 

muitas coletividades, associações e com problemas muito específicos, nomeadamente 

ambientais, pela Fábrica Cimento Tejo, em Alhandra, conduziu à minha eleição para 

Presidente da Junta de Freguesia e esteve na origem da minha preocupação com as 

questões relativas à Educação, à Cultura e ao Desporto. A minha vocação e 

disponibilidade para participar na gestão de várias instituições e, em particular, nas 

escolas por onde passei foi uma constante desde 1985, quando fui Vogal do Conselho 

Diretivo da Escola Secundária Gago Coutinho, seguindo-se a presidência da Comissão 

instaladora e, posteriormente, do Conselho Diretivo da Escola C+S de Alhandra. 

Na Escola Secundária de Camões, onde ingressei em 1993, interessei-me, desde logo, 

pelo conhecimento e melhoria das condições de trabalho dos alunos, dos funcionários 

e dos professores, o que me levou a assumir cargos executivos e pedagógicos, os quais 

me permitiram intervir diretamente na alteração dessas condições. Em 1994 fui eleito, 
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direta e democraticamente, pela comunidade escolar, para desempenhar cargos nos 

diversos órgãos de gestão da Escola. 

 

Introdução 

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, atualmente em vigor, veio substituir o 

sistema de gestão democrático e participativo das escolas, impondo uma gestão 

unipessoal e centralizada na figura do Diretor. Apesar da minha discordância (assumida 

publicamente já desde o primeiro mandato) com o atual modelo de gestão, acredito 

que “Se formos capazes de nos tornarmos numa escola que aprende e que é capaz de 

se questionar sempre que os seus serviços não forem os mais adequados e os seus 

resultados não forem os mais desejáveis, poderemos caminhar numa lógica de 

desenvolvimento de padrões de qualidade quer no domínio pedagógico, quer no 

domínio organizacional.” (Avaliação intercalar do Projeto Educativo 2014/2017). Este é 

um modelo que não defendo e contra o qual sempre me manifestei e contínuo a 

manifestar. A Escola é um todo onde todos participam e para o qual todos contribuem, 

na medida das suas competências e responsabilidades, e onde quem coordena a 

gestão deste todo é uma equipa que inclui vários elementos da direção, os quais 

necessariamente se articulam com os outros órgãos da escola, nomeadamente o 

conselho pedagógico e o conselho geral.  

Considero que o reconhecimento público da Escola Secundária Camões, expresso das 

mais variadas formas ao longo de um século, reflete a qualidade e a coerência das 

práticas que nela decorrem. O espaço onde se situa a Escola, apesar de velho e 

degradado, foi pensado, arquitetado e executado para ser Escola com E maiúsculo. É 

um espaço de reconhecida importância histórica, classificado como monumento de 

interesse público, por onde passaram inúmeras figuras de relevância nacional e em 

que os alunos se apropriam do espaço e o vivem de um modo muito próprio, criando 

uma relação de pertença que fica registado nas suas memórias. Esta é sem dúvida, 

uma das minhas maiores motivações - dar continuidade ao Projeto de Recuperação da 

Escola Secundária de Camões. 

A minha apresentação deste projeto de intervenção pretende consequentemente 

reassumir um compromisso com um processo de melhoria e o estabelecimento de 
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condições objetivas que possam permitir alcançá-la, retomando alguns dos 

pressupostos definidos no plano de intervenção do último mandato.      

Este desafio que apresento continua a pressupor a participação e envolvimento de 

toda a Comunidade Educativa – desde a constituição da futura equipa de direção, aos 

diferentes órgãos pedagógicos da escola mas também com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, Associação de Estudantes e outros movimentos estudantis 

bem como todos os parceiros exteriores à comunidade escolar. Reunidas estas 

condições acredito que este projeto “se constituirá como oportunidade de promoção 

do sentido da escola de todos para todos, em que cada um se compromete com as 

suas responsabilidades para benefício de um todo, consumando um devir coletivo, que 

seja baseado num comprometimento com a qualidade, nomeadamente, através da 

partilha sistemática de boas práticas, em favor do sucesso e da eficácia escolar, 

sempre com o fim último de garantir um ambiente de proficuidade para o aluno.” 

(avaliação intercalar do Projeto Educativo 2014/2017). O presente Projeto de 

Intervenção deve ser lido como um documento aberto, que se pretende participado e 

não individualizado e que possa ser objeto de mudanças e atualizações sistemáticas, 

de acordo com as opções de toda a Comunidade Educativa.   

 

1|Identificação de problemas 

De acordo com o relatório de avaliação 2015-2016 apresentado pela equipa de 

autoavaliação da Escola Secundária de Camões, foram identificados os seguintes 

problemas e constrangimentos: 

 Insuficiente articulação vertical dos planos de recuperação dos alunos e das 

turmas que revelaram problemas persistentes no processo de 

ensino/aprendizagem;  

 Inexistência de uma política educativa coerente e continuada, do Ministério da 

Educação, relativamente à rede do ensino noturno;  

 Redução da carga letiva de algumas disciplinas quer, no curso diurno quer, de 

um modo mais gravoso, no curso noturno, que compromete o sucesso escolar;  

 Constante aumento do número de alunos por turma; 
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 Educação Especial, tutoria entre os alunos para o sucesso educativo e 

necessidade de uma maior implementação de ‘espaços’ de debate sobre 

sexualidade e educação sexual.  

 Degradação do edifício, espaços e equipamentos e a consequente falta de 

condições de trabalho; 

 Número insuficiente de ações de formação para docentes e não docentes. 

 Aumento do horário dos professores e das tarefas não letivas que lhe são 

atribuídas; 

 Excessivo e crescente burocratização do trabalho do professor. 

De acordo com a última avaliação externa (2013-2014), respetivo plano de melhoria e 

relatórios da equipa de autoavaliação as áreas onde a Escola deve incidir 

prioritariamente os seus esforços para a melhoria são as seguintes: 

 Desenvolvimento de estratégias que promovam a melhoria dos resultados nas 

disciplinas com menores índices de sucesso e em que os alunos revelam mais 

dificuldades, bem como nas que apresentam taxas de anulação de matrícula 

significativas; 

 Consolidação de ações de articulação curricular, planeadas estrategicamente, de 

modo a assegurar uma maior sequencialidade das aprendizagens e um impacto 

crescente na melhoria dos resultados; 

 Reforço de mecanismos de diferenciação pedagógica em sala de aula como 

metodologia de ensino motivadora de melhores aprendizagens e potenciadora de 

maior sucesso;  

 Investimento na supervisão da atividade letiva em contexto de sala de aula e na 

partilha de boas práticas, enquanto estratégias destinadas ao desenvolvimento 

profissional dos docentes e ao sucesso escolar;  

 Uniformização de procedimentos de avaliação, generalizando e reforçando as 

suas vertentes formativa e de diagnóstico, a fim de melhor adequar as 

planificações e as medidas de promoção do sucesso escolar às dificuldades de 

aprendizagem identificadas; 

 Reforço de mecanismos explícitos e estruturados de monitorização sistemática dos 

processos, que sustentem, de forma consequente, as decisões ao nível do 

planeamento, da gestão das atividades e das práticas profissionais. 
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2|Definição da missão 

De acordo com o exposto, na presente candidatura posso identificar quatro grandes 

áreas de intervenção: 

1. Cultura de participação 

2. Projeto de requalificação da escola 

3. Flexibilização curricular 

4. Transições 

 “Assumir a escola como espaço de cultura, nas suas várias aceções, artística, científica, 

literária, entre outras” e “contribuir para posicionar a Escola como instituição de 

referência, espaço de trabalho, de vivências democráticas e de múltiplas escolhas de 

sucesso“ continuam a ser objetivos importantes sendo portanto assumidos como 

referência, em termos de princípios, para o trabalho a desenvolver. 

Neste sentido, e em primeiro lugar, apresento como continuidade de missão o 

desenvolvimento de uma estratégia de gestão assente na autonomia, na formação, no 

envolvimento e desempenho de todos os recursos humanos no processo educativo, na 

cultura de participação de professores, alunos e pais e encarregados de educação e na 

promoção de uma rede de parcerias institucionais através de protocolos, com vista à 

melhoria dos resultados escolares e educativos dos alunos e da imagem institucional e 

social da Escola. Pretendo dar continuidade ao projeto da escola enquanto espaço de 

cultura, que se preocupa não só em criar bons alunos, mas igualmente bons cidadãos, 

com conhecimento, sentido de pertença e capacidade de intervenção social. Assumir a 

escola como instituição que forma públicos de cultura é promover também uma 

relação com a comunidade que encontra no Camões, todos os dias, atividades de 

qualidade que podem ser partilhadas. 

Em segundo lugar, apresento como missão no próximo mandato, a concretização do 

projeto de requalificação da escola, porque dadas as caraterísticas e a idade do 

edifício não temos capacidade – enquanto escola – para fazer as manutenções 

indispensáveis, porque gostamos da escola e não podemos deixar de informar e fazer 

sentir a realidade que vivemos, venho, mais uma vez, manifestar total disponibilidade 

para, junto da tutela, encontrarmos as formas de ultrapassar a situação 

manifestamente insustentável. Considero ainda de uma total relevância, o respeito e 
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valorização do trabalho desenvolvido pela equipa de arquitetos e engenheiros 

responsáveis pelo projeto de requalificação do edifício. Com efeito, a reversão do 

processo de degradação do espaço físico da escola tem sido uma preocupação 

constante da Direção, do Conselho Geral, da Associação de pais e encarregados de 

educação, de alunos e pessoal docente e não docente, que têm utilizado todos os 

meios ao seu alcance para que as instalações escolares reúnam as indispensáveis 

condições de funcionalidade e segurança pelo que as conquistas já alcançadas 

transformam-se no próximo mandato no compromisso de acompanhamento da obra 

de modo a garantir a exequibilidade de todos as decisões tomadas colaborativamente 

do que diz respeito ao projeto. 

Em terceiro lugar, e porque ao longo dos últimos anos a diversidade linguística, 

cultural e étnica, com alunos oriundos de outras etnias, outros países, nomeadamente 

da Europa, Brasil e Continente Africano, tem crescido na escola, são necessárias a 

inclusão e adaptação destes alunos mas, em simultâneo, deparamo-nos com um 

ensino secundário (nível de ensino final da escolaridade obrigatória para todos os 

alunos) muito inflexível, que pretende uma organização segundo a lógica do 

prosseguimento de estudos, dos resultados académicos, e das classificações de 

exames para acesso ao ensino superior. Assim proponho que, dentro do quadro da 

autonomia da escola, se aumente consideravelmente a flexibilização curricular (que 

pode concretizar-se na mudança de áreas vocacionais, flexibilização de currículos e 

critérios de avaliação para alunos que não dominam a língua portuguesa em áreas que 

apresentam menor sucesso - Filosofia – 13%; Matemática – 32%; Física e Química – 

36%; Geometria descritiva – 20%; desenvolvimento de projetos de enriquecimento 

curricular e continuidade da oferta de um grande leque de opções de 12.º ano). 

Finalmente porque o tempo urge, é veloz, e porque esta será, provavelmente a minha última 

candidatura ao cargo de diretor, uma das missões que me proponho é preparar o processo de 

transição da escola para o projeto de intervenção da próxima candidatura. 

 

 

3|Metas e linhas de orientação da ação 

A escola deve conciliar rigor, exigência, competência com afetividade, solidariedade, 

autonomia e espírito crítico, assegurados por uma visão humanista e por uma 
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formação contínua e diversificada do seu pessoal docente e não docente. Indicam-se 

as estratégias de intervenção de acordo com cada uma das áreas definidas. 

Área de intervenção /ação 
1. Cultura de participação 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Mobilização de todos os recursos humanos da escola de 
acordo com as suas competências e motivações 

 Consolidação de uma rede de parcerias institucionais através 
de protocolos 

 Dinamização de atividades dos pais /EE 
 Dar continuidade à formação dos alunos enquanto públicos 

de cultura 
 Dar continuidade à diversidade de atividades realizadas na 

escola destinadas aos alunos e a toda a comunidade 
educativa – conferências, cinema, teatro, concertos 

 Divulgação da publicação Escamões, um ano revisitado 

 
 
 
Ao longo de 
todo o 
mandato 
 
 
 
 
Início de 
2017/2018 

 

Área de intervenção /ação 
2. Projeto de requalificação da escola 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Acompanhamento de todas as equipas com intervenção na 
obra de requalificação da escola – Parque Escolar, 
engenheiros, arquitetos… 

 Criação de condições para que todo o processo de 
implementação da obra decorra com tranquilidade, sem 
implicações significativas no processo de ensino e 
aprendizagem 

Ao longo de 
todo o 
mandato 
 
Início da obra 

 

Área de intervenção /ação 
3. Flexibilização curricular 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Diversificação dos percursos formativos e autonomia 
curricular (acompanhamento de alunos estrangeiros e 
respetiva integração na escola, atribuição de tutorias, 
criação de condições de permuta nas áreas de opção dos 
alunos) 

 Dar continuidade à diversidade de opções 12.º  
(18 disciplinas) 
 Valorização dos cursos de formação de adultos 
 Consolidação da ESR@D 

 
Ao longo de 
todo o 
mandato 
 
 
 
2017/2018 
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Área de intervenção /ação 
4. Transições 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Sensibilização de professores e equipas de trabalho para dar 
continuidade ao trabalho que foi desenvolvido ao longo dos 
mandatos a que presidi 

  Mobilização de professores para assumirem a liderança da 
escola no próximo período de candidatura 

Ao longo de 
todo o 
mandato 

 

 

4|Explicitação do Plano estratégico a realizar no mandato 2017/2021 

Dar continuidade à manutenção dos seguintes pontos fortes no desempenho da 

Escola:   

Resultados 

 Sensibilização dos professores para a utilização de metodologias ativas e 

experimentais, que fomentam o interesse pelo estudo e propiciam experiências 

de aprendizagem enriquecedoras; 

 Planificação da avaliação (diversificar os momentos e instrumentos de 

avaliação); 

 Aposta no desenvolvimento de projetos (valorizar o currículo como projeto 

contextualizado – princípio de educação em que o aluno se forma também do 

ponto de vista pessoal e social e também no exercício da sua cidadania) e nos 

conteúdos transversais; 

 Avaliação de diagnóstico, sobretudo nos alunos de 10.º ano (quer ao nível das 

aprendizagens, quer dos percursos formativos); 

 Diversificação da oferta formativa. 

Prestação do serviço educativo 

 Participação ativa e o envolvimento dos alunos, designadamente através de 

organizações próprias e de projetos, com um peso muito relevante na vida da 

Escola, o que promove o exercício de uma cidadania responsável; 

 Oferta alargada e diversificada no plano cultural, artístico e desportivo, 

contribuindo de forma positiva para a formação integral dos alunos, com 

grande impacto nas dinâmicas escolares e no envolvimento da comunidade;  

 Forte abertura ao meio, a orientação intercultural e a rede consolidada de 

parcerias estabelecidas, com um impacto positivo no serviço educativo 

prestado e no reconhecimento público da ação da Escola; 
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 Pertinência do trabalho realizado pela equipa de autoavaliação para o 

autoconhecimento da organização, designadamente na produção de propostas 

de melhoria. 

Liderança e gestão 

 Ação da direção norteada por práticas democráticas e colaborativas, numa 

linha de corresponsabilização e valorização dos diferentes patamares de 

liderança, e com uma relação próxima com os diferentes membros da 

comunidade educativa. 

Entendo, neste projeto que agora apresento, que as áreas onde a Escola deve incidir 

prioritariamente os seus esforços para a melhoria são as seguintes:  

1. Participação e envolvimento de toda a equipa da direção na decisão e 

implementação de projetos de melhoria; 

2. Envolvimento do conselho pedagógico, departamentos curriculares e grupos de 

recrutamento no desenvolvimento de estratégias que promovam a melhoria 

dos resultados em todas as disciplinas, em especial naquelas com menores 

índices de sucesso e em que os alunos revelam mais dificuldades ou que 

apresentem taxas de anulação de matrícula significativas e na consolidação de 

ações de articulação curricular, planeadas estrategicamente, de modo a 

assegurar uma maior sequencialidade das aprendizagens e um impacto 

crescente na melhoria dos resultados; 

3. Criação de condições que permitam o reforço de mecanismos de diferenciação 

pedagógica em sala de aula como metodologia de ensino motivadora de 

melhores aprendizagens e potenciadora de maior sucesso; 

4. Gestão dos recursos financeiros com base nos princípios definidos pelo 

Conselho Geral; 

5. Gestão dos recursos materiais e patrimoniais - Promover uma cultura de 

preservação dos recursos materiais, nomeadamente os tecnológicos, mas 

potenciar a sua utilização para fins pedagógicos e educativos e para a melhoria 

da informação interna e externa da escola. Reafirmar a relevância da 

recuperação do edifício histórico onde se encontra a escola, junto das 

autoridades competentes e de toda a comunidade educativa; 

6. Representação externa - Representar a escola em grupos de trabalho, reuniões 

ou eventos de âmbito regional ou nacional. Estabelecer protocolos de índole 

cultural, científica, profissional e pedagógica, com entidades externas (de 

ensino superior, empresariais, outras instituições públicas ou privadas);   

7. Autoavaliação - Desenvolvimento de práticas de autoavaliação que garantam 

dados objetivos do cumprimento do projeto educativo e do regulamento 

interno, do grau de execução do plano anual de atividades e do plano anual de 
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formação, dos resultados escolares e do funcionamento dos serviços da escola 

com vista à discussão das melhorias a implementar. 

 

 

5|Calendarização geral das atividades a realizar 

Calendarização Linhas de orientação/ Prioridades 
 

2017/2018 Nomeação/eleição de órgãos e estruturas de orientação educativa 
Conceção dos documentos estruturantes da escola (PEE, PAA, RI) 
Definição de equipas de trabalho 
Acompanhamento e implementação do início das obras de requalificação 

2018/2019 Acompanhamento e implementação do início das obras de requalificação 

2019/2020 Acompanhamento e implementação do início das obras de requalificação 

2020/2021 Acompanhamento do processo de transição para uma nova candidatura e 
organização de novas equipas de trabalho 

 

Considerações finais 

Como referi ao longo desta candidatura, o projeto de intervenção agora apresentado 

afigura-se de continuidade, sem ruturas, mas com mudanças. A liderança tem sido nos 

dois últimos mandatos considerada pela maioria dos elementos da comunidade 

educativa como um dos pontos fortes da Escola Secundária de Camões. Assim, 

pretendo manter o mesmo espírito combativo que me carateriza, na luta por aquilo 

que considero ser uma escola pública de qualidade, com a participação e envolvimento 

de todos. É esse o espírito que me move e a vontade que mantenho. 

___/___/___  

                                                     O candidato, 

                                                João Jaime Pires 

Referências bibliográficas 

 Documento de apresentação da escola 2014 

 IGEC – Inspeção-Geral de Educação, (2014): Avaliação Externa das Escolas - Relatório da Escola 

Secundária de Camões 2013-2014, 

 Projeto educativo 2014/2017 

 Plano de melhoria – PAM 2015  

 Relatório de autoavaliação 2015/2016 

 Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens, setembro 2016 

 Proposta de plano de formação 2016-2017 
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 Anexo 1 

No que diz respeito a medidas específicas, as áreas em análise são refletidas 

permanentemente nos vários documentos da escola (projeto educativo, plano de 

melhoria, relatórios de autoavaliação, plano de formação, plano de ação estratégica de 

promoção da qualidade das aprendizagens), com as respetivas análises swot, 

identificação de pontos fracos e fortes, constrangimentos e oportunidades e respetiva 

definição de medidas e metas, que são monitorizadas periodicamente. Apresento uma 

síntese das intenções que são constantemente analisadas na escola e refletidas na 

organização de cada ano escolar: 

 

Área de intervenção /ação 
Sucesso Educativo e Abandono Escolar 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Continuação da prática de reflexão sobre os resultados 
escolares 

 Dinamização de apoios para alunos com 
dificuldades/problemas de aprendizagem 

 Dinamização de projetos transversais 
 Partilha e divulgação de boas práticas profissionais 
 Implementação de tutorias para os alunos estrangeiros 
 Consolidação da oferta formativa – ensino noturno, ESR@D 
 Orientação dos percursos vocacionais/ escolares dos alunos 

Ao longo de 
todo o 
mandato 

 

Área de intervenção /ação 
Organização e gestão pedagógica 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Elaboração do projeto educativo de escola, plano anual de 
atividades 

 Criação de equipas e grupos de trabalho 
 Mobilização, na coordenação das estruturas intermédias, da 

reflexão das práticas nas salas de aula e da supervisão pedagógica.  
 Participação em projetos e candidaturas  
 Prossecução da valorização e divulgação das 

atividades/modalidades do projeto do desporto escolar 
 Estabelecimento de novas parcerias 

Ao longo de 
todo o 
mandato 
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Área de intervenção /ação 
                                             Segurança e disciplina 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Elaboração do regulamento interno, respetiva divulgação 
fomentando a consciencialização/interiorização de deveres e 
direitos e a participação responsável de todos os atores da 
comunidade educativa.  

 Continuidade das assembleias de turma. 
 Verificação regular da segurança dos equipamentos 
 Verificação dos planos de evacuação e emergência 
 Realização de exercícios internos de evacuação em casos de 

incêndio ou sismo. 

Ao longo de 
todo o 
mandato 

 

Área de intervenção /ação 
                                        Gestão Administrativa e Financeira 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Inventariação dos recursos materiais  
 Inventariação das necessidades da escola 
 Implementação das normas legalmente estabelecidas para 

aquisição de materiais e equipamentos 
 Produção e gestão das receitas próprias 
 Estabelecimento de protocolos para rentabilizar as instalações, 

alugando espaços para formação/seminários/atividades 
desportivas ou outros eventos. 

Ao longo de 
todo o mandato 

 

Área de intervenção /ação 
Gestão dos recursos materiais, humanos e espaços 

 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Criação e manutenção dos espaços verdes, desenvolvendo 
atitudes ecológicas  

 Alargamento da oferta de produtos disponibilizados no bar 
 Implementação de uma mais eficaz seleção de resíduos na escola 
 Modernização da página eletrónica da escola e atualização regular 

dos conteúdos da mesma  
 Afetação de pessoal docente e não docente a tarefas e funções 

que melhor se adequam com o Projeto Educativo  

Ao longo de 
todo o 
mandato 
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Área de intervenção /ação 
                                                   Formação Profissional 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Implementação do Plano de Formação em curso 
 Articulação do Projeto de Formação com o Centro de Formação 

João Soares 
 Formação em liderança e gestão curricular para as coordenações 

com recurso a formadores internos ou externos 
 Dinamização de ações de informação, sensibilização e formação 

sobre temáticas consideradas pertinentes, de acordo com o 
diagnóstico efetuado. Divulgação dos projetos e das práticas 
educativas inovadoras na comunidade educativa 

 Organização de workshops para pessoal docente e não docente, 
em horário pós laboral, com recurso a parcerias 

Ao longo de 
todo o 
mandato 

 

Área de intervenção /ação 
Articulação Escola/Família/Comunidade 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Presença da escola nas redes sociais 
 Divulgação de trabalhos/projetos/atividades desenvolvidas na 
escola 
 Continuação/melhoria do trabalho realizado no gabinete de apoio 
ao aluno da Equipa Multidisciplinar, ASE, SPO e Ensino Especial 
 Continuação da oferta formativa diversificada com particular 
incidência no ensino de adultos 

 

Ao longo de 
todo o mandato 

 

Área de intervenção /ação 
Avaliação interna e externa da escola 

Estratégias de intervenção 
 

Calendarização 

 Continuação do desenvolvimento do processo de autoavaliação e 
de monitorização 
 Elaboração de planos de melhoria com base nos resultados da 
autoavaliação e da avaliação externa (quando ocorrer) 

Ao longo de 
todo o mandato 

 


