2019
Propomo-nos, assim, capitalizando todo conhecimento que nos é proporcionado pela
experiência acumulada, responder com o presente Plano de Inovação aos legítimos anseios da
comunidade, garantindo a sua satisfação com os padrões de qualidade do serviço prestado e
perseguindo a visão de ser uma Escola de referência pela formação cívica e sucesso académico e
profissional dos seus alunos e pela qualidade do seu ambiente interno e das suas relações externas,
conforme plasmado no Projeto Educativo da Escola Secundária de Amarante.
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Breve caracterização da Escola
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Oferta educativa e formativa

A Escola Secundária de Amarante é uma Escola não agrupada de considerável dimensão, com
uma oferta educativa e formativa diversificada de nível básico e secundário, que é também sede do
Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião e integra um Centro Qualifica.
No quadro que seguidamente se apresenta ilustra-se a situação atual no que respeita à sua
frequência e oferta formativa.

OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA

Escola Secundária de Amarante

Ensino Básico

Ano

nº Alunos

7º

111

8º

127

9º

112

Total
350

Ensino Secundário
Cursos Científico-Humanísticos
Ano

Artes
Visuas

Ciências e
Tecnologias

Ciências
Sócioeconómicas

Línguas e
Humanidades

10º

30

98

11º

22

75

23

57

12º

19

119

11

33

Total

46
533
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I.

Identificação da Escola

1. Dados da Escola
Escola Secundária de Amarante- 400828
Morada
Avenida General Vitorino Laranjeira, 592
4600-018 Amarante
Telef: 255410190
Fax: 255432149
e-mail: geral@esamarante.edu.pt

2. Breve Caracterização da Escola
A Escola Secundária de Amarante, aquando da comemoração do seu cinquentenário, inscreveu
em espaço público das suas instalações a frase “Escola para todos. Um sonho realizado” e tem dado
continuidade a esse sonho, através de uma abrangente oferta educativa e do acolhimento de todos
os candidatos à sua frequência, independentemente do seu histórico de sucesso ou de caraterísticas
específicas próprias que possam evidenciar a necessidade de prestação de apoios mais
especializados.
A Escola Secundária de Amarante é uma escola não agrupada de considerável dimensão, com
uma oferta educativa e formativa diversificadas de nível básico e secundário, que é também sede do
Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião e integra um Centro Qualifica.
A população discente é caracterizada por uma grande diversidade académica, social e
económica, sendo que mais de metade dos seus alunos usufrui de apoio no âmbito da Ação Social
Escolar e pertence a famílias com baixos níveis de escolarização; além disso, uma boa parte dos
restantes integra uma classe média que também regista, por vezes, algumas dificuldades
económicas, e muito poucos alunos integram a denominada classe média alta.
No que respeita ao rendimento académico, a escola conta com alunos de excelência, que se
encontram no topo dos resultados escolares, quando comparados com o todo nacional, mas
também, como é natural numa escola pública que se orgulha de ser para todos, com alunos que
revelam grandes dificuldades e com outros, em maioria, com razoáveis e meritórios desempenhos
intermédios. Importa ainda referir que há alunos dos diferentes extratos sociais, entre aqueles que
atingem os mais elevados níveis de sucesso, mas também que são os alunos oriundos das classes
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mais desfavorecidas aqueles que revelam genericamente mais dificuldades e que optam pelos cursos
mais vocacionados para um ingresso preferencial na vida ativa.
O seu corpo docente é muito estável, profissionalmente qualificado, havendo necessidade de
recorrer, residualmente, a técnicos especialistas para a lecionação de disciplinas de caráter técnico,
muito específico, em que não existe grupo de docência legalmente constituído. Estes técnicos
possuem habitualmente uma formação e/ou experiência profissional adequada à área que lecionam
e um Certificado de Aptidão Profissional, legalmente reconhecido, que os habilita, enquanto
formadores, para o exercício das funções docentes que desempenham.
Pertencem ao quadro da escola 41 funcionários não docentes, repartidos pelas categorias de
Assistente Técnico e Assistente Operacional e um Psicólogo. Trata-se de pessoal experiente na
função, mas, a justificar também, em algumas situações específicas, devidamente identificadas, um
acompanhamento especial e algum investimento na sua capacitação para o exercício de funções
tecnicamente mais exigentes. De referir que a escola dispõe ainda de um Técnico Especialista, desde
há seis anos, contratado no âmbito do nosso contrato de autonomia, estabelecido nessa época, e
que presta um excelente contributo à escola, no criado Gabinete da Qualidade, desenvolvendo,
entre muitas outras funções, um papel primordial na monitorização de todos os resultados
académicos e socias dos alunos.
A escola foi intervencionada pela Parque Escolar e, com a recente conclusão da totalidade das
obras, encontra-se dotada de excelentes instalações, não apresentando qualquer constrangimento
ao nível dos espaços físicos, considerando-se que, atualmente, é um espaço com muita qualidade
estrutural e muito agradável visualmente, tendo todas as condições para quem aí estuda e trabalha.
Ao nível de equipamentos, a escola encontra-se genericamente bem equipada para os cursos que
leciona e possui recursos tecnológicos adequados e capazes de promover um bom funcionamento do
ato pedagógico. No próximo ano letivo será ainda dotada de um novo equipamento - Sala do Futuro,
esperando-se que seja mais uma valência de elevada relevância para o desenvolvimento de cenários
de aprendizagem com mais significado para os alunos.

2.1. Oferta educativa/ formativa e frequência escolar
Os quadros, que seguidamente se apresentam, ilustram a situação atual (2018/2019) no que
respeita à frequência e oferta formativa da escola.
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Ensino Básico:
Ano

nº Alunos

7º

101

8º

114

9º

114

Total
329

Ensino Secundário:
Cursos Científico-Humanísticos
Ano

Artes
Visuais

Ciências e
Tecnologias

Ciências
Socioeconómicas

Línguas e
Humanidades

10º

21

120

-

55

11º

27

88

-

55

12º

23

88

-

51

Total

528

Cursos Profissionais

Ano

CONTABILIDADE

ELETRÓNICA,
AUTOMAÇÃO E
COMPUTADORES

ENERGIAS
RENOVÁVEIS

MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

GESTÃO
EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS

AUXILIAR DE
SAÚDE

RESTAURANTE
/BAR

1º

14

23

11

24

26

25

-

2º

26

24

14

20

16

-

-

3º

19

18

-

22

22

24

23

Escola Secundária de Amarante
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II.

Conceção do Plano de Inovação

1. Considerações prévias
A escola aderiu ao piloto do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC), conforme
Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, considerando este como a grande oportunidade de
mudança, capaz de motivar alunos e professores, potenciando aprendizagens mais significativas e o
trabalho desenvolvido por alunos e professores como fonte de prazer. Anteriormente, a escola havia
já celebrado um contrato de autonomia com o Ministério da Educação e Ciência (MEC), ao abrigo do
Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 137/2012,
de 2 de julho, e pela Portaria 265/2012, de 30 de agosto, e demais legislação aplicável.
Estes instrumentos de autonomia, e especialmente o PAFC, permitiram que a escola fosse
assumindo a sua especificidade/singularidade de forma muito mais evidente e objetiva, procurando
responder, de modo mais eficiente e eficaz, aos problemas e necessidades com que se depara,
melhorando a qualidade do serviço educativo que presta.
Propomo-nos, assim, capitalizando todo conhecimento que nos é proporcionado pela
experiência acumulada, responder, com o presente Plano de Inovação, aos legítimos anseios da
comunidade, garantindo a sua satisfação com os padrões de qualidade do serviço prestado e
perseguindo a visão de ser uma escola de referência pela formação cívica e sucesso académico e
profissional dos seus alunos e pela qualidade do seu ambiente interno e das suas relações externas,
conforme plasmado no Projeto Educativo da Escola Secundária de Amarante.
No Projeto Educativo assumimos como missão da escola “Prestar à comunidade um serviço
educativo de qualidade, garantindo um ambiente participativo, aberto e integrador, numa escola
reconhecida pelo seu Humanismo e por elevados padrões de exigência e responsabilidade,
valorizando o prosseguimento de estudos e a integração no mundo do trabalho”.
Esta escola, na continuidade da sua experiência, já anteriormente referida, e tendo como Lema
“Somos uma Escola onde se vive o presente antecipando o futuro” não pode deixar de almejar ir
mais além, nem desprezar as possibilidades que a legalidade atual lhe proporciona.

2. Respostas que se pretendem conseguir com o presente Plano de Inovação
(PI)
No Projeto Educativo para 2017-2020 identificam-se os seguintes problemas/pontos fracos e
oportunidades/pontos fortes:
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Problemas
 Fraca valorização da educação escolar por muitos pais e
alunos;

Oportunidades
 Integração da Escola no piloto do Projeto de Autonomia
e Flexibilidade Curricular;

 Falta de motivação de número significativo de alunos;
 Índices elevados de absentismo;
 Falta de retaguarda familiar a muitos alunos;
 Resistência à mudança;
 Alunos sem tempo para outras atividades;
 Envelhecimento do corpo docente;
 Insatisfação do pessoal docente e não docente com as
remunerações e expectativas de promoção.

 Contrato de autonomia estabelecido com o Ministério da
Educação;
 Funcionamento, na Escola, do Centro de Formação de
Associação de Escolas de Amarante e Baião;
 Funcionamento, na Escola, de um Centro Qualifica;
 Conclusão das obras de requalificação da Escola (fase
III);
 Plano Integrado de Combate ao Abandono Escolar e de
Promoção do Sucesso Educativo no âmbito da CIM do
Tâmega e Sousa;
 Parcerias e protocolos estabelecidos com diversas
entidades, instituições e empresas;
 Participação no programa Erasmus+.

Assim, considerando as necessidades e as potencialidades a seguir elencadas, entende-se que
o presente Plano de Inovação deve orientar-se para responder a estas e outras fragilidades, que mais
concretamente se explicitarão em cada uma das medidas propostas.

Necessidades/Desafios
 Capacitação dos docentes para responder aos novos desafios
que hoje se colocam ao mundo educativo;
 Envolvimento dos alunos no processo ensino/aprendizagem,

Potencialidades
 Instalações

escolares

seguras,

confortáveis

e

propiciadoras de boas práticas pedagógicas;
 Existência de laboratórios e oficinas bem equipados,

tornando-os corresponsáveis pela qualidade do seu próprio

auditórios,

sucesso;

desportivas modernas e funcionais e excelentes espaços

 Envolvimento dos pais e encarregados de educação,
comprometendo-os no processo educativo/formativo dos
filhos/educandos, para que atinjam o perfil do aluno
legalmente instituído;
 Promoção da autonomia e da iniciativa própria das estruturas
pedagógicas intermédias e dos docentes, em geral;
 Valorização e promoção da divulgação das atividades e
projetos desenvolvidos na escola;
 Desburocratização do ato pedagógico e investimento na

uma

excelente

biblioteca,

instalações

externos de convívio e de lazer;
 Relações

humanas

caraterizadas

pelo

respeito

 Diversidade da oferta formativa;
 Experiência acumulada dos seus órgãos diretivos;
 Gestão

digital

de

processos

pedagógicos

administrativos;
 Taxas de abandono escolar praticamente nulas;
 Taxas de sucesso claramente acima da média nacional;

promoção de condições que favoreçam a inovação e a

 Corpo docente estável e empenhado;

criatividade responsável.

 Diversidade e qualidade das parcerias estabelecidas;
 A Sala do Futuro.

Em conformidade, propomo-nos investir tanto na criação de condições pedagógicas, que
possam melhorar a qualidade do processo ensino/aprendizagem, como na inovação metodológica,
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que tenda a considerar o aluno como sujeito ativo deste processo, potenciando o desenvolvimento
de todas as áreas de competência previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Pretende-se, ainda, criar condições efetivas que permitam formar jovens cidadãos mais ativos
em consonância com o preconizado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e que essa
formação possa também traduzir-se na melhoria do ambiente escolar, dentro e fora da sala de aula,
considerando que este ambiente é indissociável duma educação e formação bem-sucedidas.
Por outro lado, Considera-se que este Plano de Inovação se constitui como um instrumento ao
serviço da concretização do Projeto Educativo, tendo como principal foco um dos três eixos de ação
estratégica nele plasmado - Promover o Sucesso Educativo; Melhorar a sua Qualidade e Combater o
Abandono Escolar e, enquadrado nesse, dois dos objetivos estratégicos estabelecidos:
a) Melhorar o processo de ensino/aprendizagem e os resultados académicos e sociais,
motivando e envolvendo os diversos atores escolares;
b) Melhorar os processos de integração/inclusão, continuando o combate ao abandono
escolar.

3. Metas gerais a perseguir
O Plano de Inovação desenhado tem como metas gerais as que a seguir se
explicitam:
a) Superar, até final do ano letivo 2020/2022, pelo menos uma vez, as médias nacionais
verificadas em todos os exames nacionais dos ensinos básico e secundário;
b) Manter as taxas de transição e conclusão dos ensinos básico e secundário acima das
respetivas médias nacionais e/ou dos resultados esperados para a escola,
considerando o perfil dos alunos;
c) Superar, no ensino profissional, as taxas de conclusão nacionais e/ou as esperadas
para a escola, considerando o perfil dos alunos;
d) Melhorar o ambiente de escola, reduzindo, gradualmente, o número de ocorrências
disciplinares dentro e fora da sala aula;
e) Reduzir, em 50%, as faltas injustificadas e de pontualidade;
f)

Manter as taxas de abandono do ensino básico e secundário, praticamente iguais a
0%;

g) Reduzir, em 50%, as taxas de abandono nos cursos de dupla certificação;
h) Atribuir Prémios de Mérito ou Honra que contemplem a dimensão académica, as
ações de cidadania ativa e participação em projetos.
Escola Secundária de Amarante
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i)

Promover, junto dos alunos e famílias, a compreensão da importância da educação
escolar, enquanto condição necessária para garantir uma cidadania de pleno direito e
alicerçar projetos de vida com mais qualidade e ambição;

j)

Envolver e responsabilizar os alunos e os pais e encarregados de educação no
cumprimento dos objetivos e metas do ano letivo, das normas gerais de
funcionamento da escola e do dever de assiduidade.

4. Indicadores gerais a considerar
a) Taxa de retenção ou desistência dos alunos da escola por disciplina/ano;
b) Evolução do percentil nacional da escola, medido pela classificação média dos seus
alunos;
c) Taxa de abandono escolar;
d) Registo de ocorrências de carácter disciplinar dentro e fora da sala de aula;
e) Dados sobre a assiduidade dos alunos;
f)

Taxas de conclusão, da escola e nacionais, dos ensinos básico e secundário;

g) Classificações internas finais (CIF) por disciplina/ano/curso e classificações obtidas
pelos mesmos alunos em exames nacionais;
h) Percentagem de alunos que obtém positiva nas provas nacionais do 9º ano e 12º ano,
após um percurso sem retenções nos anos letivos anteriores;
i)

Progressão dos resultados dos alunos da escola entre os exames do 9º ano e do 12º
ano, quando comparada com a progressão dos outros alunos do país;

j)

Percentagem de alunos da escola que concluem o ensino profissional em três anos;

k) Número médio de alunos distinguidos por Mérito ou Honra;
l)

Taxa de participação de encarregados de educação nas reuniões para que são
convidados/convocados.
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III.

Medidas a Implementar
As diversas medidas, propostas neste documento, assumem carácter de gestão curricular e de

organização do ano escolar e envolvem os ensinos básico e secundário.
Em termos de apresentação, as medidas propostas são elencadas tendo por referência o
público-alvo, ou seja, o nível de ensino a que se destinam.
Organização Escolar

Gestão Curricular

Público-Alvo

Todos os Níveis de
Ensino

3º ciclo do Ensino Básico

Ensino Secundário
Cursos Profissionais

Medida 2: Criação de duas
nova
disciplinas
de
funcionamento semestral:
Sustentabilidade, Saúde e
Património – SSP1 e SSP2

Ensino Secundário Cursos
Científico – Humanísticos

Medida 5: Criação de duas
novas
disciplinas
de
funcionamento semestral:
Literacia,
Comunicação
e
Pensamento – LCP1 e LCP2

Medida 6: +Ciência
Medida 1: Alteração
da organização do
ano escolar

Medida 4: Projetos
Múltiplos
Medida 3: CLIL – integrada
no Programa Erasmus+

Medida 7: Criação de duas
novas
disciplinas
de
funcionamento semestral:
Tratamento
Matemático
de
Informação Geográfica - TMIG1
e TMIG2

Medida 8: Geometria+

Medida 9: Matemática + ativa

Medida 10: Clube/Oficina “+FIT”
Outras Dinâmicas Pedagógicas
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Medida 1 – Alteração da organização do ano escolar
Aplicável a todos os níveis de ensino
1. Situação – Problema
O calendário escolar, publicado anualmente, através de despacho do Ministério de Educação,
constituído por três períodos letivos, apresenta um desequilíbrio, em termos do número de semanas
que os compõem, facto que vem sendo apontado como menos interessante para o bom decurso do
processo ensino/aprendizagem/avaliação.
Por outro lado, longos períodos temporais com atividades letivas provocam, necessariamente,
cansaço, saturação e desmotivação, entendendo-se estes como fatores cruciais que conduzem ao
absentismo e ao insucesso escolar de um elevado número de alunos.
Acresce, ainda, que a esta divisão do ano em três períodos escolares se encontra associado o
reporte a alunos e pais/encarregados de educação de uma avaliação quantitativa que coloca esta no
centro das atenções de professores e alunos em detrimento das aprendizagens, pondo estas ao
serviço da avaliação e não o contrário, como se devia impor, perdendo-se os feedbacks formativos,
essenciais para orientar todo o processo de aquisição de competências por parte dos alunos.

2. Proposta de resolução
Alteração do calendário escolar, passando este a vigorar conforme a seguir se apresenta:
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Calendário Escolar 2019/2020
Aulas
Semestres

Início

Fim

1º

13 de setembro de 2019

18 de fevereiro de 2020
4 de junho de 2020
para 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade

2º

27 de fevereiro de 2020
9 de junho de 2020
para 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade

Interrupções
Pausas Letivas

Início

Fim

1ª

28 de outubro de 2019

31 de outubro de 2019

2ª

23 de dezembro de 2019

3 de janeiro de 2020

3ª

19 de fevereiro de 2020

26 de fevereiro de 2020

4ª

6 de abril de 2020

14 de abril de 2020

Criação de quatro momentos de reporte de avaliação aos alunos e pais/encarregados de
educação, sendo dois de caráter qualitativo, a decorrer no período correspondente às 2ª e 4ª pausa
letiva, e dois de caráter quantitativo, um no final do 1º semestre, a decorrer de acordo com a 3ª
pausa letiva e outro no final das atividades letivas, no final do 2º semestre.
Obs. Aquando da 1ª pausa realizar-se-ão reuniões dos conselhos de turma, habitualmente
designadas de intercalares, para monitorizar as atividades até então desenvolvidas e delinear
estratégias de trabalho.

3. Objetivos
- Distribuir, de forma equitativa, o número de dias com atividades letivas e os respetivos
momentos de interrupção, durante o ano letivo;
-Valorizar

a

avaliação

formativa/qualitativa,

em

detrimento

da

avaliação

sumativa/quantitativa;
- Aumentar a possibilidade do trabalho colaborativo e cooperativo;
- Reduzir o absentismo e a indisciplina;
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- Potenciar a capacidade de trabalho dos docentes e discentes, quebrando rotinas e reduzindo
o cansaço, pressão e ansiedade, e aumentando os níveis de concentração;
- Reduzir a burocracia que envolve a gestão dos três momentos de avaliação quantitativos
tradicionais e incentivar a avaliação formativa ao serviço das aprendizagens;
- Facilitar a gestão de novas disciplinas com organização semestral.

4. Aspetos a acautelar
- Respeitar criteriosamente o estabelecido nas alíneas a), b) e c) do nº 5 do Artigo 4º do
Capítulo 2º da Portaria nº 181/2019, de 11 de junho.

5. Monitorização/Avaliação
- Efetuar, analisar e avaliar os resultados obtidos da execução de:
a) Inquéritos de satisfação, que envolvam toda a comunidade escolar, a aplicar online em
dois momentos do ano letivo (final de cada semestre);
b) Monitorização das ocorrências disciplinares comunicadas ao Gabinete de Apoio ao
Aluno, como é já prática da escola;
c) Estudo estatístico dos resultados académicos e sociais para todos os níveis de ensino,
executado pelo Gabinete de Qualidade, como já vem sendo hábito na escola.

Escola Secundária de Amarante

Página 15

Plano de Inovação
Medida 2- Criação de duas novas disciplinas: SSP1 e SSP2
Aplicável ao Ensino Básico - 7º ano
1. Situação problema
- Absentismo escolar;
- Baixa literacia científica (dificuldades na interpretação e produção de enunciados de
diferentes tipologias);
- Falta de autonomia dos alunos no desenvolvimento do seu trabalho;
- Insuficiente articulação interdisciplinar;
- Insuficiente implementação do trabalho colaborativo nas equipas pedagógicas.

2. Proposta de resolução
- Criação de duas disciplinas semestrais - Sustentabilidade, Saúde e Património (SSP1 - 1º
semestre ; SSP2 - 2º semestre) - que integram aprendizagens essenciais das disciplinas que lhe deram
origem e contemplam as competências definidas no perfil do aluno à saída da escolaridade
obrigatória.

2.1. Operacionalização
-As duas novas disciplinas funcionarão semestralmente, com planos curriculares específicos,
explorando temáticas diferenciadas em cada um dos semestres;
- Os planos a desenvolver integram as aprendizagens essenciais das disciplinas que lhe deram
origem e pretendem, em especial, desenvolver as competências definidas no perfil do aluno à saída
da escolaridade obrigatória, nomeadamente os valores da responsabilidade, curiosidade, reflexão e
inovação aí preconizados;
- Funcionarão semanalmente em 3 tempos letivos seguidos e em simultâneo em todas as
turmas do 7º ano de escolaridade;
- A constituição dos grupos de trabalho, deverá ter caráter adaptativo aos interesses e níveis
de desenvolvimento dos respetivos alunos, tendo por base todos os alunos do 7º ano;
- A metodologia adotada será, preferencialmente, do tipo PBL (Problem-Based Learning),
privilegiando o trabalho em grupo, visando desenvolver o pensamento crítico e criativo dos alunos
apoiado e monitorizado pelos docentes, quer na identificação do problema, quer no
desenvolvimento do projeto/problema;
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- Utilizar-se-ão diversos ambientes didático-pedagógicos (Sala do Futuro, saídas de campo,
laboratórios de aprendizagem e outros);
- Será desenvolvido um trabalho colaborativo, contando com a Biblioteca Escolar na promoção
da literacia da leitura e da Informação e com o Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional de Leitura
e o Plano Nacional de Cinema;
- Os temas-problema a desenvolver serão integrados nas temáticas previstas na Estratégia
Nacional de Desenvolvimento e Cidadania, em consonância com o Plano de Cidadania definido na
escola;
- Será, ainda estabelecida uma estreita articulação com os clubes existentes na escola: Clube
EsAmbiente, enquadrado no projeto nacional Ecoescolas e o Clube da Europa, nomeadamente na
exploração dos temas da sustentabilidade e do património;
Obs. A disciplina de EMRC, embora opcional, poderá articular com qualquer uma das áreas
disciplinares propostas.

2.2- Avaliação e aprovação
- A avaliação processa-se nos termos previstos nos artigos nº22 a 28º do Decreto-lei
nº55/2019, de 24 de abril e conforme regulamentado na Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto,
devendo ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às
finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam
em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.

3. Objetivos
- Desenvolver aprendizagens significativas através de metodologias diferenciadas que
privilegiam o trabalho de grupo, a autonomia, a iniciativa, o espírito crítico e criativo e uma maior
intervenção do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem;
- Promover a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e articulação curricular entre as várias
disciplinas e áreas curriculares;
- Potenciar a articulação dos conteúdos/aprendizagens essenciais com o contexto local e
desenvolver formas de intervenção na comunidade;
- Potenciar o trabalho colaborativo das equipas pedagógicas;
- Envolver o aluno na construção do conhecimento de forma positiva, no sentido de estimular
o gosto pela aprendizagem e pela escola;
- Melhorar os ambientes de aprendizagem e reduzir a indisciplina;
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- Promover uma maior inclusão, igualdade de oportunidades, encontro de culturas e respeito
pelo património, através do aumento da participação de todos na aprendizagem e na vida da
comunidade escolar, de acordo com o Decreto-lei nº 54/2018, de 6 junho;
- Consciencializar o aluno para o seu papel enquanto cidadão global, com responsabilidade na
conservação do planeta e na defesa do bem-comum;
- Desenvolver competências de leitura, interpretação e escrita.

4. Eventuais constrangimentos
- Dificuldade em trabalhar em equipa;
- Resistência à mudança;
- Dificuldade em realizar atividades que pressuponham alteração do horário letivo
estabelecido;
-Falta de colaboração/desvalorização por parte dos encarregados de educação na
implementação de atividades diferenciadas;
- Dificuldade em articular com outras entidades/instituições.

5. Monitorização/Avaliação
- A monitorização será realizada pelos docentes da equipa pedagógica e pelo Departamento da
Qualidade, ao longo e no final do semestre, e deverá fornecer informação acerca do processo e
da consecução dos objetivos e dos projetos/trabalhos, permitindo a sua validação, ou
reformulação em conformidade;

6. Explicitação dos tempos a afetar

Nova área disciplinar

Sustentabilidade, Saúde
e Património

SSP1 e SSP2

Disciplinas envolvidas

Tempo
semanal

(50 min)

(50 min)

Física e Química

0,5

Ciências Naturais

0,5

Geografia

0,5

História

0,5

EDF

Escola Secundária de Amarante
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Medida 3- CLIL
Aplicável aos 7º e 8º anos do Ensino Básico (medida já aprovada pelo Programa Erasmus+)
1. Situação – Problema
- Significativa taxa de insucesso escolar na disciplina de Inglês.

2. Proposta de resolução
- Implementação da metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning – o ensino
de conteúdos de outras disciplinas em Inglês) nos 7º e 8º anos, em tempos a estabelecer em cada
período letivo (planificação e lecionação em inglês de uma subunidade das disciplinas envolvidas).

3. Objetivos
-Melhorar os resultados dos discentes envolvidos na disciplina de Inglês em dois pontos
percentuais;
-Aumentar a qualidade do trabalho interdisciplinar e colaborativo dos professores dos
conselhos de turma envolvidos;
- Desenvolver competências para viver numa sociedade multicultural e para a plena integração
europeia;
- Melhorar as competências linguísticas, sobretudo no que diz respeito à comunicação oral;
- Abordar disciplinas não pertencentes ao departamento de línguas de diferentes perspetivas;
- Implementar métodos de ensino inovadores na escola e usar um leque diversificado de
materiais que respeitem e fomentem os diferentes tipos de inteligência;
- Reduzir, em 20%, o número de classificações inferiores a três, nas turmas envolvidas, na
disciplina de Inglês;
- Aumentar, em 10%, a apresentação de trabalhos em Língua Inglesa.

4. Eventuais constrangimentos
-Participação voluntária dos docentes
-Aceitação da medida pelos encarregados de educação
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5. Monitorização /Avaliação
A monitorização será efetuada em reuniões dos professores do conselho de turma envolvidos,
coordenadas pela docente de Língua Inglesa nas quais se procederá à comparação dos resultados
alcançados na disciplina de Inglês com os obtidos no final do ano letivo anterior.
Aplicação de inquéritos de satisfação aos alunos e aos docentes envolvidos;

6. Explicitação dos tempos a afetar

Disciplinas envolvidas

Todas, cujos docentes manifestem
interesse
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Total

Tempos semanais por Período

Nos 5 Períodos Propostos

(50 min)

(50 min)

18

90
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Medida 4- Projetos Múltiplos
Aplicável ao Cursos Profissionais do Ensino Secundário
1. Situação – Problema
- Falta de motivação: os alunos que optam por vias de ensino, preferencialmente orientadas
para a vida ativa, são, genericamente, alunos que manifestam uma elevada desmotivação para as
atividades letivas formais;
- Absentismo: verifica-se nos alunos destes cursos, mais que em outros, uma taxa de
absentismo preocupante;
- Indisciplina: devido às baixas expectativas em relação ao sucesso académico e fruto de uma
desvalorização da escola por parte de muitos dos alunos e dos seus encarregados de educação,
verifica-se um grau de indisciplina, ou falta de postura, que causa uma perturbação significativa do
normal funcionamento das atividades letivas, sobretudo em áreas disciplinares de índole
predominantemente teórica.

2. Proposta de resolução/operacionalização
- Definir temáticas transversais às diferentes disciplinas das componentes curriculares dos
cursos de oferta formativa de dupla certificação, que deem origem a projetos a desenvolver pelos
alunos dos três anos de formação (1º, 2º e 3º);
- Possibilidade de constituição de grupos de trabalho intercursos para desenvolvimento de
projetos comuns;
- Desenvolvimento dos diversos projetos, no respetivo horário semanal, criando cenários de
aprendizagem adequados nas diferentes disciplinas das componentes de formação, durante um
período de cerca de 15 semanas;
- Afetar, em média, 4 tempos semanais das disciplinas da formação técnica, 3 tempos das
disciplinas que constituem a formação sociocultural e 2 tempos das disciplinas da formação
científica, ao desenvolvimento dos projetos;
- Atribuir a função de coordenador de projeto ao coordenador de curso e criar o cargo de
coordenador geral de projetos;
- Criar a “Semana do Projeto” a ter lugar em dois momentos, 3ª semana de janeiro e 3ª de
maio, para a qual o horário semanal dos alunos será integralmente mobilizado, permitindo-se a
realização de múltiplas atividades em espaços de aprendizagem diferenciadores. Estas semanas
destinam-se ao desenvolvimento intensivo dos projetos e à sua conclusão, apresentação e avaliação,
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em ambientes de aprendizagem inovadores, e numa organização espaço/tempo apropriada, que
permita aos alunos o desenvolvimento de aprendizagens significativas, tendo em conta o perfil do
aluno à saída da escolaridade obrigatória e à saída do curso;
- Pretende-se reunir condições para que, em especial nestas semanas, o currículo possa ser
concretizado numa verdadeira lógica de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, adaptando-se
os horários dos docentes por forma a que garantam o acompanhamento multidisciplinar de todos os
alunos/projetos;
- Pretende-se que, nestas semanas, os alunos, desenvolvendo a motivação para “o saber
fazer”, tenham oportunidade de demonstrar esses saberes através da consecução de atividades
concretas, partilhando-as com a comunidade educativa e com os stakeholders externos.

3. Objetivos
- Adequar as aprendizagens às necessidades e interesses do mercado de trabalho;
- Melhorar a qualidade das aprendizagens;
-Transformar as aprendizagens multidisciplinares em aprendizagens verdadeiramente
significativas;
- Aumentar a motivação dos alunos através da concretização das suas ideias projetos;
- Promover a valorização da escola e as aprendizagens nela realizadas;
- Valorizar os saberes adquiridos pelos alunos que frequentam esta via de ensino;
- Divulgar aos encarregados de educação e à comunidade as potencialidades desta via de
formação;
- Reduzir o número de faltas dos alunos;
- Melhorar as atitudes e comportamentos.

4. Eventuais constrangimentos
- Marcação de horas de trabalho comum (CNLE) nos horários dos docentes para atividades de
articulação das equipas pedagógicas;
- Utilização de alguns espaços físicos com geometrias diferenciadas nas semanas do projeto;
- Criação das equipas pedagógicas.

5. Monitorização /Avaliação
- O coordenador geral dos projetos, entre outras funções, acompanha a planificação, a
implementação e a avaliação dos projetos, considerando os resultados alcançados, nos domínios
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social e académico, e comparando-os com os de anos anteriores, contando com a colaboração do
Departamento da Qualidade, nomeadamente para a monitorização destes resultados e das
ocorrências disciplinares;
- Realizar-se-ão reuniões periódicas dos coordenadores de projeto com as respetivas equipas
pedagógicas, bem como uma reunião ordinária mensal do coordenador geral dos projetos com todos
os coordenadores de projeto;
- Será realizado um inquérito para apurar o grau de satisfação dos docentes e discentes
envolvidos.

6. Explicitação dos tempos a afetar
Tempos
Componentes do
Currículo

de
Referência
(x 50 min)

Tempos a mobilizar

Tempo a utilizar

Semanalmente

Semanas de
Projeto

(x 50 min)

(x 50 min)

SocioCultural

14

3

Científica

6

2

Técnica

16

4

54 000

12600

36 + 36

Total anual *
minutos

3600

*O calendário escolar para os cursos profissionais é de 30 semanas
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Medida 5: Criação de duas novas disciplinas – LCP1 e LCP2
Aplicável ao Ensino Secundário - Cursos Científico – Humanísticos, nos seguintes termos:
Ano letivo 2019/2020 - 10º ano ; Ano letivo 2020/2021 e seguintes - 10º e 11º anos
1. Situação problema
- Iliteracia da leitura (dificuldades na compreensão/interpretação e produção de enunciados
de diferentes tipologias);
- Falta de autonomia dos alunos no desenvolvimento do seu trabalho;
- Falta de motivação para a aprendizagem;
- Absentismo escolar;
- Deficiente articulação interdisciplinar;
- Deficiente implementação do trabalho colaborativo nas equipas pedagógicas.

2. Proposta de resolução
Criação de duas disciplinas semestrais - Literacia, Comunicação e Pensamento (LCP
semestre ; LCP

2

1

- 1º

- 2º semestre) - que integram aprendizagens essenciais das disciplinas que lhe

deram origem (Português, Filosofia e Inglês) e contemplam as competências definidas no perfil do
aluno à saída da escolaridade obrigatória.

2.1. Operacionalização
- Formação de equipas pedagógicas;
- As novas disciplinas funcionarão semestralmente, com base em planos curriculares a
estabelecer, integrando aprendizagens essenciais das disciplinas envolvidas, e explorando temáticas
diferenciadas em cada um dos semestres. Os planos curriculares integrarão as diversas atividades,
projetos/trabalhos

a desenvolver,

incluindo os objetivos e critérios de sucesso a atingir e

explicitando os procedimentos/técnicas/instrumentos de avaliação;
- As atividades letivas funcionarão semanalmente, em três tempos letivos seguidos, para todas
as turmas do 10º ano dos cursos científico-humanísticos em simultâneo;
- A constituição dos grupos de trabalho deverá ter caráter adaptativo aos interesses e níveis de
desenvolvimento dos respetivos alunos, envolvendo todos os alunos do 10º ano;
- Será adotada, preferencialmente, a metodologia PBL (Problem-Based Learning),
privilegiando-se o trabalho em grupo apoiado e monitorizado pelos docentes, quer na identificação
do problema, quer no desenvolvimento do projeto;
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- Recorrer-se-á à exploração de diversos ambientes didático-pedagógicos (Sala do Futuro,
saídas de campo, laboratórios de aprendizagem e outros);
- Será desenvolvido um trabalho colaborativo, contando com a Biblioteca Escolar na promoção
da literacia da leitura e da Informação e com o Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional de Leitura
e o Plano Nacional de Cinema;
2.2- Avaliação e aprovação
- A avaliação processa-se nos termos previstos nos artigos nº22 a 28º do Decreto-lei
nº55/2019, de 24 de abril e conforme regulamentado na Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto,
devendo ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às
finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam
em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos;
-A classificação final de cada uma das disciplinas (LCP1 e LCP2) é obtida nos termos
estabelecidos para as disciplinas bienais não sujeitas a exame final nacional, sendo igual à média
aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações de frequência obtidas nos respetivos
semestres: CFD= (10º + 11º)/2;
- No caso de não existir classificação de frequência em algum dos anos (10º ou 11º), por razões
não imputáveis ao aluno, a CFD será igual à classificação obtida no ano frequentado;
- Os alunos que não obtenham aprovação na avaliação sumativa interna, ou pretendam
melhorar a classificação na disciplina realizam uma prova de equivalência à frequência;
-O cálculo da classificação final do respetivo curso integrará, a partir do ano letivo 2021/2022,
para os alunos que tenham frequentado as disciplinas, a classificação obtida em LCP, considerando
esta como média aritmética simples, com arredondamento às unidades, das classificações finais das
disciplinas LCP1 e LCP2, nos seguintes termos:
Classificação final LCP= [CFD(LCP1) + CFD(LCP2)]/ 2

3. Objetivos
- Desenvolver aprendizagens significativas através de metodologias diferenciadas que
privilegiam o trabalho de grupo, a autonomia, a iniciativa, o espírito crítico e criativo e uma maior
intervenção do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem;
- Desenvolver competências de leitura, interpretação e escrita;
- Promover a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e articulação curricular entre as várias
disciplinas e áreas curriculares;
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- Potenciar a articulação dos conteúdos/aprendizagens essenciais com o contexto local e
desenvolver formas de intervenção na comunidade;
- Potenciar o trabalho colaborativo das equipas pedagógicas;
- Melhorar os ambientes de aprendizagem;
- Combater o absentismo;
- Envolver o aluno na construção do conhecimento de forma positiva, no sentido de estimular
o gosto pela aprendizagem e pela escola;
- Consciencializar o aluno para o seu papel enquanto cidadão global, com responsabilidade na
conservação do planeta e na defesa do bem-comum;
- Promover uma maior inclusão, igualdade de oportunidades, encontro de culturas e respeito
pelo património, de acordo com o Decreto-lei nº 54/2018, de 6 junho;
- Fomentar a colaboração entre agentes artísticos, a comunidade educativa e outros
intervenientes, de forma a desenhar estratégias de ensino e aprendizagem que promovam um
curriculum integrador sem muros entre a escola e a sua envolvência;
-Explicitar a importância das artes e da educação na vida das comunidades e dos cidadãos,
destacando a especificidade local e as diferentes comunidades.

4. Eventuais constrangimentos
- Resistência à mudança;
- Dificuldade em trabalhar em equipa;
-Compatibilização dos horários docentes;
-Deficiente valorização de atividades alternativas às tradicionalmente desenvolvidas pela
escola;
-Dificuldade em articular com outras entidades/instituições a implementação dos
projetos/trabalhos.

5. Monitorização/Avaliação
- A monitorização será realizada pelos docentes da equipa pedagógica e pelo Departamento da
Qualidade, ao longo e no final do semestre, e deverá fornecer informação acerca do processo e
da consecução dos objetivos e dos projetos/trabalhos, permitindo a sua validação, ou
reformulação em conformidade;
- Serão realizados questionários de satisfação a responder por docentes e discentes.
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6. Explicitação dos tempos a afetar
Contributos
Nova
área disciplinar

Disciplinas envolvidas

Tempos
semanais
(50 min)

Literacia
Comunicação e
Pensamento

Português / Filosofia / Inglês

1 +1+1

Tempo
semanal
(50 min)

3

LCP 1 e LCP 2
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Medida 6: + Ciência
Aplicável aos Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias (10º/11º anos)
1. Situação – Problema
- Nas disciplinas da formação específica de Biologia e Geologia e Física e Química A, os alunos
demonstram maior insucesso, revelando dificuldades de raciocínio e uma reduzida capacidade de
literacia funcional.

2. Proposta de resolução
- Permuta temporária entre docentes da mesma área e nível disciplinar, de acordo com o
previsto na alínea a) do nº5 do artigo nº21 do Decreto-lei nº55/2019, de 24 de abril;
- Desdobramento em turnos em três tempos semanais de ambas disciplinas.
-funcionamento simultâneo das disciplinas de Biologia/Geologia e Física e Química A em dois
tempos semanais

2.1. Operacionalização
- Formação de grupos de trabalho envolvendo diferentes turmas considerando o
reagrupamento temporário dos alunos por níveis de dificuldade;
- Permuta temporária entre docentes da mesma disciplina;
- Desenvolvimento de trabalhos experimentais comuns às disciplinas envolvidas.
- Articulação com o Clube EsAmbiente, enquadrado no projeto nacional Ecoescolas.

3. Objetivos
- Melhorar os resultados das disciplinas envolvidas em dois pontos percentuais;
- Diversificar estratégias, de forma a aumentar a motivação dos alunos para as disciplinas e,
genericamente, para a importância e relevância da formação em ciências;
- Promover a relação professor-aluno como elemento facilitador da aprendizagem;
- Aumentar a qualidade de trabalho interdisciplinar e colaborativo dos professores que
lecionam o mesmo nível de ensino.

4. Eventuais constrangimentos
- Conciliação de horários docentes
- Formação de grupos de trabalho interturmas
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5. Monitorização /Avaliação
- A monitorização será realizada pelos docentes das disciplinas envolvidas e pelo Departamento
da Qualidade, ao longo do ano, e deverá fornecer informação acerca da consecução dos
objetivos e dos projetos/trabalhos, permitindo a sua validação, ou reformulação em
conformidade;
- Serão realizados questionários de satisfação a responder por docentes e discentes.

6. Explicitação dos tempos a afetar
Contributos
Medida 6

+Ciência

Disciplinas envolvidas

Física e Química A / Biologia e Geologia

Escola Secundária de Amarante

Tempos semanais

Tempo
semanal

(50 min)

(50 min)

(2+3) + (2+3)
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Medida 7: Criação de duas novas disciplinas – TMIG1 e TMIG2
Aplicável ao Ensino Secundário - Curso Científico – Humanístico de Línguas e Humanidades,
nos seguintes termos:
Ano letivo 2019/2020 - 10º ano ; Ano letivo 2020/2021 e seguintes - 10º e 11º anos
1. Situação problema
- Resultados pouco satisfatórios nas disciplinas de Geografia A (GGFA) e Matemática Aplicada
às Ciências Sociais (MACS), principalmente ao nível de avaliação externa.

2. Proposta de resolução
Criação de duas disciplinas semestrais - Tratamento Matemático de Informação Geográfica
(TMIG1 - 1º semestre ; TMIG2 - 2º semestre) - que integram aprendizagens essenciais das
disciplinas de Geografia A e Matemática Aplicada às Ciências Sociais e contemplam as
competências definidas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória.

2.1. Operacionalização
- As disciplinas funcionarão semestralmente, com base em planos curriculares a estabelecer,
integrando aprendizagens essenciais das disciplinas de Geografia A e Matemática Aplicada às
Ciências Sociais e explorando temáticas diferenciadas em cada um dos semestres. Os planos
curriculares integrarão as diversas atividades, projetos/trabalhos a desenvolver, incluindo os
objetivos e critérios de sucesso a atingir e explicitando os procedimentos/técnicas/instrumentos
de avaliação;
- As disciplinas funcionarão num tempo semanal, em simultâneo nas turmas do curso de
Línguas e Humanidades existentes na escola, sendo lecionadas conjuntamente por um professor
de geografia e um professor de matemática;
Em termos estratégicos considerar-se-á:
-Funcionamento do “Clube da Europa”;
-Envolvimento de outros parceiros/entidades;
- Realização de debates sobre as problemáticas locais;
- Utilização da metodologia Aula Invertida;
- Alternância de ambientes pedagógicos;
- Envolvimento das TIC.
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2.2- Avaliação e aprovação
- A avaliação processa-se nos termos previstos nos artigos nº22 a 28º do Decreto-lei
nº55/2019, de 24 de abril e conforme regulamentado na Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto,
devendo ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às
finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam
em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos;
-A classificação final de cada uma das disciplinas (TMIG1 e TMIG2) é obtida nos termos
estabelecidos para as disciplinas bienais não sujeitas a exame final nacional, sendo igual à média
aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações de frequência obtidas nos respetivos
semestres: CFD= (10º + 11º)/2;
- No caso de não existir classificação de frequência em algum dos anos (10º ou 11º), por razões
não imputáveis ao aluno, a CFD será igual à classificação obtida no ano frequentado;
- Os alunos que não obtenham aprovação na avaliação sumativa interna ou pretendam
melhorar a classificação na disciplina realizam uma prova de equivalência à frequência;
-O cálculo da classificação final do respetivo curso integrará, a partir do ano letivo 2021/2022,
para os alunos que tenham frequentado as disciplinas, a classificação obtida em TMIG, considerando
esta como média aritmética simples, com arredondamento às unidades, das classificações finais das
disciplinas TMIG1 e TMIG2, nos seguintes termos:
Classificação final TMIG= [CFD(TMIG1) + CFD(TMIG2)]/ 2

3. Objetivos
- Superar o insucesso a nível da avaliação externa;
- Promover descrições de realidades diferentes;
- Reduzir a discrepância entre a avaliação interna e a avaliação externa a um máximo de 2
valores;
- Promover o gosto pela disciplina de Geografia;
- Promover o ensino de pares, desenvolvendo um trabalho cooperativo e colaborativo entre
professores e entre alunos;
- Estimular a capacidade de argumentação em diferentes realidades;
- Contribuir para a formação de “alunos-cidadãos”, munidos de múltiplas literacias, que lhe
permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular
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hipóteses e tomar decisões fundamentadas , livres, autónomos, responsáveis e conscientes de si
próprio e do mundo que o rodeia.

4. Monitorização/Avaliação
- A monitorização será realizada pelos docentes das disciplinas envolvidas e pelo Departamento
da Qualidade, ao longo do ano, e deverá fornecer informação acerca da consecução dos objetivos e
dos projetos/trabalhos, permitindo a sua validação, ou reformulação em conformidade;
- Serão realizados questionários de satisfação a responder por docentes e discentes.

5. Explicitação dos tempos a afetar

Medida 7

Disciplinas envolvidas

Tempo
semanal
(50 min)

Tratamento
Matemático de
Informação
Geográfica

Geografia A / Matemática
Apicada às Ciências Sociais

1

TMIG1 e TMIG2
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Medida 8 - Geometria+
Aplicável aos Cursos Científico-Humanísticos de Artes Visuais (10º / 11º anos)
1. Situação problema
- Resultados muito insatisfatórios na disciplina de Geometria Descritiva A, principalmente a
nível de avaliação externa.

2. Proposta de resolução
- Funcionamento simultâneo da disciplina de Geometria Descritiva A, nos 10º e 11º anos, em 2
horas semanais;
- Criação de um laboratório (Laboratório de Monge) de apoio para alunos que pretendam
aprofundar, sistematizar e construir um conhecimento sustentado em aprendizagens significativas.

1.1. Operacionalização
- A disciplina funcionará com 4 horas semanais, em que o professor da disciplina trabalhará
com os alunos do seu ano/turma;
- Em 2 horas semanais os professores a quem estará atribuída a disciplina nos 10º e 11º anos,
trabalharão em simultâneo, podendo realizar coadjuvâncias ou permutas e constituir grupos de nível,
ainda que com alunos de diferentes anos;
- Mudança de ambiente pedagógico, promovendo o trabalho interpares.

2. Objetivos
- Superar o insucesso a nível de avaliação externa em 50%;
- Reduzir a discrepância entre a avaliação interna e a avaliação externa, a um máximo de 3
valores;
- Promover o gosto pela geometria descritiva no laboratório a implementar, desmistificando as
dificuldades e preconceitos criados;
- Promover o ensino de pares, desenvolvendo um trabalho cooperativo e colaborativo entre
professores e entre alunos.

3. Eventuais constrangimentos
- Dificuldades na elaboração de horários;
- Falta de experiência de trabalho em equipa pedagógica.
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4. Monitorização/Avaliação
5. - A monitorização será realizada pelos docentes da disciplina e pelo Departamento da Qualidade,
ao longo do ano, e deverá fornecer informação acerca da consecução dos objetivos e dos
projetos/trabalhos, permitindo a sua validação, ou reformulação em conformidade;
6. - Serão realizados questionários de satisfação a responder por docentes e discentes.

7. Explicitação dos tempos a afetar

Medida 8

Disciplinas envolvidas

Tempo
semanal
(50 min)

Geometria +

Desenho e Geometria Descritiva A
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Medida 9- Matemática + ativa
Aplicável aos Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias (10º / 11º anos)
1. Situação – Problema
- Insucesso na disciplina;
- Indisciplina;
- Absentismo;
- Dificuldades por parte dos discentes em reconhecer a aplicabilidade e articulação da
Matemática com as diversas áreas do saber.

2. Proposta de resolução
- Criação de um Laboratório de Matemática, que permita desenvolver atividades práticas num
tempo letivo semanal e que possa acolher alunos, em tempo letivo ou não,

para apoio

individualizado e diversificado;
- Utilização da metodologia Aula Invertida;
- Aplicação de jogos matemáticos ou criação/aplicação de temas relativos às aprendizagens
essenciais para uso de aplicações educativas, como por exemplo Kahoot;
- Criação de um Laboratório para “Tópicos de Matemática Elementar”, a funcionar na
componente não letiva dos professores e sem caráter de obrigatoriedade para os alunos.

3. Objetivos
- Promover o trabalho colaborativo e cooperativo (trabalho de pares e de grupos);
- Reduzir o absentismo e a indisciplina;
- Desenvolver o espírito de iniciativa, pesquisa, autonomia e comunicação;
- Fomentar uma cultura de responsabilidade e partilha;
- Potenciar a capacidade de trabalho dos docentes e dos discentes;
- Tornar visível aos alunos as pontes e os caminhos comuns entre as diferentes áreas do saber.

4. Eventuais constrangimentos
- Funcionamento do Laboratório de Matemática em horário não letivo.
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5. Monitorização /Avaliação
- A monitorização será realizada pelos docentes da disciplina e pelo Departamento da Qualidade,
ao longo do ano, e deverá fornecer informação acerca da consecução dos objetivos e dos
projetos/trabalhos, permitindo a sua validação, ou reformulação em conformidade;
- Serão realizados questionários de satisfação a responder por docentes e discentes.

6. Explicitação dos tempos a afetar com esta medida

Medida 9

Disciplinas envolvidas

Tempo
semanal
(50 min)

Matemática + ativa
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Medida 10 – Clube/Oficina “+FIT”
Aplicável ao Ensino Básico e Secundário
1. Situação – Problema
- Obesidade infantil/juvenil;
- Inatividade física das crianças e jovens;
- Iliteracia, desvalorização e pouca participação da comunidade escolar, relativamente às
diferentes formas de atividade física, desportivas e não-desportivas.

2. Proposta de resolução
- Criação do clube/oficina “+FIT”, dinamizado em coordenação com a atividade interna do
Departamento de Educação Física e Desporto Escolar e o Projeto de Educação para a Saúde (PES),
potenciando a articulação, já existente, com as entidades públicas locais (Centro de Saúde e Câmara
Municipal de Amarante) e regionais (APF Porto), bem como com outras entidades com as quais se
possam vir a estabelecer parcerias.

3. Objetivos
- Concretização de ações de apoio ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e social dos
alunos, visando igualmente a promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de risco, de
acordo com o previsto na alínea e) do nº5 do artigo nº21 do Decreto-lei nº55/2019, de 24 de abril;
- Aumentar a literacia, a valorização e a participação da comunidade escolar, relativamente às
diferentes formas de atividade física, desportivas e não-desportivas;
- Promover, junto dos profissionais de saúde, algumas alterações estruturais, com vista à
generalização da promoção da atividade física nos serviços de saúde;
- Incentivar ambientes facilitadores de atividade física no lazer, nos transportes, no trabalho,
na escola e nos demais contextos de vida;
- Promover a vigilância da atividade física e dos seus determinantes e a valorização e
reconhecimento das boas práticas na promoção da atividade física.

4. Eventuais constrangimentos
- Dificuldade em articular com outras entidades/instituições a implementação do projeto;
- Falta de colaboração/desvalorização de atividades diferenciadas, nomeadamente atividades
fora do contexto/espaço escolar;
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5. Monitorização /Avaliação
A monitorização será efetuada através de reuniões com os coordenadores/diretores de
turma/conselhos de turma, durante as quais o docente responsável pelo clube/oficina fará o
relatório de análise e avaliação dos dados obtidos, nas atividades realizadas, ao longo do ano letivo,
no sentido de:
- Aferir a participação dos alunos de cada ano/turma;
- Aferir o envolvimento dos pais/encarregados de educação no acompanhamento das
atividades promovidas;
- Avaliar a prática de atividade física da população escolar;
- Determinar as razões que possam condicionar as pessoas para a prática de atividade física;
- Verificar os efeitos sociais decorrentes da inatividade física, bem como a relação entre a
saúde e a atividade física;
- Compilar um conjunto importante de informação sobre as boas práticas e a evidência que lhe
esteja associada.
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Outras Dinâmicas Pedagógicas
1. Opções dinâmicas
Aplicável aos cursos Científico-Humanísticos (12º ano)

- Agrupamento dos alunos por disciplina de opção, criando-se desta forma grupos de trabalho
multicurso e multiturma por forma a permitir a partilha de experiências e ideias;
- Funcionamento de palestras, workshops, debates e visitas de estudo, entre outros, visando
as aprendizagens essenciais, mas também a orientação vocacional ajudando a definir os percursos
pós- secundários.

2. Mais vale Menos
Todos os níveis de ensino
Esta medida pretende combater a elevada taxa de absentismo, procurando reduzi-la em 50%,
sendo a monitorização feita pelo Departamento da Qualidade.
Consiste na criação do concurso “Mais vale Menos”;
- Mais faltas valem menos pontos: cada turma começa com 100 pontos, cada falta injustificada
desconta 1 ponto e cada falta justificada desconta 0,5 ponto;
- Em cada mês são publicitados os resultados;
- No final de cada um dos cinco períodos do calendário escolar, são apuradas as três melhores
turmas (uma de cada nível de ensino);
- Será criado um prémio a atribuir às melhores turmas, a decidir com a colaboração da
Associação de Pais.

3. Projetos Erasmus+
A escola apresentou uma candidatura KA229, que foi aprovada e financiada e é escola
parceira em oito projetos KA229.

Projeto já aprovado: “Open paths towards a sustainable future, youth awareness and actions
through agenda 2030".
O projeto surge no âmbito do programa Erasmus+, Mobilidade para Fins de parcerias
estratégicas e de intercâmbios de alunos (KA229), para a educação escolar, e visa a partilha de boas
práticas entre cinco escolas parceiras: Escola Secundária de Amarante; Escola de Otalampi, Finlândia
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(até ao 9º ano); Escola Secundária Novy Jicin, República Checa; Escola de Hobro, Dinamarca (até ao
9º ano) e Escola Básica e Secundária de Soller (Mallorca- Espanha).
Áreas temáticas:
-Vida na terra (Amarante);
-Paz e justiça (Finlândia);
-Consumo responsável (República Checa);
- Energia limpa e sustentável – Dinamarca;
-Cidades sustentáveis - Soller – Mallorca.

Importa destacar que o projeto permitirá a mobilidade de 16 a 20 alunos (idades entre os 14 e
os 16 anos) e de dez professores e decorrerá entre 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2021
(dois anos).
O Projeto 2019-1-PT01-KA229-060733_1 denominado de Learning and Sharing with CLIL tem a
duração de vinte e quatro meses, pois decorrerá entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de
2021.
As instituições parceiras são IC1 Modena de Itália, Zespol Szkol w Lamkach da Polónia e
Székesfehérvári II RÁkóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvu Általános Iskol da Hungria. Este
envolverá os alunos e conselhos de turma dos 7º e 8º anos, participantes no projeto CLIL.
O projeto KA201-7A072B5 intitulado Emotional Management: tool to fight social media
dependency under the Erasmus+ Programme, com a duração de 24 meses, conta com a parceria de
duas escolas de Espanha e da Roménia, do Município de Amarante e da instituição nãogovernamental “Aventura Marão Clube”.
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IV.

Condições Adicionais de Funcionamento
O bom funcionamento do presente Plano de Inovação é genericamente garantido pelos

recursos materiais e humanos existentes na escola, carecendo, contudo, da criação de algumas
condições adicionais, nomeadamente:
a) Renovação do contrato do recurso humano adicional atribuído à escola no âmbito do
contrato de autonomia celebrado com o MEC, e sucessivamente renovado até à presente
data, dado tratar-se do técnico especializado que, integrando o Departamento da
Qualidade, vem sendo responsável pela monitorização dos processos e resultados
pedagógicos desenvolvidos e alcançados pela escola;
b) 2 horas de redução da componente letiva a atribuir do crédito da escola ao coordenador
de projetos do ensino profissional;
c) 4 horas de redução da componente letiva a atribuir do crédito da escola ao coordenador
geral do Plano de Inovação.
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V.

Plano de Formação
Para dar cumprimento ao PI, entende-se como prioritária a formação do corpo docente nas

seguintes áreas:
- Trabalhar a metodologia PBL (Problem-Based Learning);
- Trabalho colaborativo e cooperativo;
- Pedagogias e metodologias ativas;
- Dinâmicas de trabalho em grupo;
- Utilização da Sala de Futuro;
- Exploração das tecnologias de comunicação e informação com utilização de ferramentas
pedagógicas digitais.

Considera-se ainda pertinente:
-A realização de seminários e workshops sobre temáticas e domínios contemplados na área
disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento;
- A realização, a nível interno, de Painéis de reflexão temáticos, dando continuidade à iniciativa
que decorreu no presente ano letivo;
- A realização trimestral de encontros de partilha de boas práticas entre as diferentes escolas
pertencentes ao centro de formação em que a escola se insere, de modo a promover o trabalho em
rede.
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VI. Autoavaliação do Plano
O acompanhamento e avaliação do Plano de Inovação constitui uma competência das
estruturas pedagógicas, sendo fundamental a participação dos diversos intervenientes nas medidas
e, naturalmente, das respetivas coordenações, fundamentando os seus juízos em evidências
comprovadas e devidamente documentadas.
Em termos operacionais as diferentes equipas pedagógicas, reportarão à Coordenadora do
Plano o grau de consecução dos objetivos e metas estabelecidas.
Por sua vez o Departamento da Qualidade da escola procederá à monitorização de processos e
resultados e ao registo de dados estatísticos relevantes para uma boa compreensão do
funcionamento do plano e do seu nível de sucesso.
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VII.

Notas Finais
O presente Plano de Inovação foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Pedagógico em

reunião deste órgão realizada a dezasseis de julho de 2019, e foi aprovado, também por
unanimidade, pelo Conselho Geral, em reunião realizada a dezassete de julho de 2019, tendo
igualmente recebido o apoio unânime dos representantes dos pais e encarregados de educação das
respetivas turmas e dos alunos delegados de turma, em reunião realizada em dezasseis de
julho/2019.
O Plano é válido para o ano letivo 2019/20 e seguintes, consideradas as melhorias e
adaptações necessárias decorrentes do seu processo de autoavaliação.
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VIII.

Anexos

Matrizes Curriculares
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PLANOS CURRICULARES DO ENSINO BÁSICO
Portaria nº 181/2019 de 11 de junho

Carga Horária Semanal - Minutos/ Tempos
7º ANO

Áreas disciplinares/disciplinas

Português

POR

Línguas
Estrangeiras

ING

Ciências Sociais
e Humanas

GGF

Tempos
letivos
(50 min)

REFERÊNCIA
(MINUTOS)

Tempos
letivos
(50 min)

REFERÊNCIA
(MINUTOS)

Tempos
letivos
(50 min)

200

4

200

4

200

4

3
250

LEII

HST

Componentes do Currículo

Ciências FísicoNaturais

Educação Artística
e Tecnológica

MAT

3
250

2

2

4

FQ

200

CEA

4

2

200

0,5

4
3

300
3

175

2
0,5

3
300

2

175

2

2
225

0,5

2
250

2

2
225

0,5
200

3
250

2

2
275

CN

EDV

9º ANO

REFERÊNCIA
(MINUTOS)

CD
Matemática

8º ANO

2

3

175

0,5

2
0,5

Educação Física

EDF

150

2

150

3

150

3

Tecnologias de
Informação

TIC

50

1

50

1

50

1

Sustentabilidade,
Saúde e Património

SSP 1 e SSP 2

Total

EMRC

1)

Totais

3

1500

30

1500

30

1500

30

50

1

50

1

50

1

1550

31

1550

31

1550

31

Notas:
1) Frequência facultativa
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PLANOS CURRICULARES DOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
Portaria nº 181/2019 de 11 de junho
Carga Horária Semanal - Minutos /
Tempos
10º / 11º ANOS
CT
REFERÊNCIA
(Minutos)

Novas Disciplinas

Componentes de Formação

Específica

Geral

Áreas disciplinares / Disciplinas (1)

CLH

AV

Tempos Letivos
(50 min)

Português

180

3

3

3

Língua
Estrangeira I, II ou III (2)

150

2

2

2

Filosofia

150

2

2

2

Educação Física

150

3

3

3

Trienal

250

5

5

5

Bienal 1 (3)

270 /315

7

6

7

(3)

270/315

7

6

6

3

3

3

Bienal 2

Literacia
Comunicação e Pensamento: LCP 1 e LCP 2
Tratamento Matemático
de Informação Geográfica: TMIG1 e TMIG2
Total

EMRC (4)
Totais

1
1530 a 1620

(6)

(7)

(7)

32

31

31

50

1

1

1

1580 a 1670

32/ 33

31/ 32

31/ 32

Cidadania e Desenvolvimento (5)
Notas
1) Todas as disciplinas funcionam anualmente à exceção das novas áreas disciplinares que são semestrais.
2) O aluno escolhe uma língua estrangeira.
3) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
4) Disciplina de frequência facultativa.
5) Componente desenvolvida transversalmente em todas as disciplinas e áreas disciplinares.
6) Os minutos em falta (20 min no 10º e 11º anos ) serão compensados com acréscimo de 15 minutos na carga
horária total do 12º ano e com reforço das disciplinas bienais no 11º ano
7) Os minutos em excesso (20 min no 10º e 11º anos) serão compensados na carga curricular total do 12º ano
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