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Ciclo

Conselhos de Turma

Denominação

Área de Intervenção PEE

Calendário Objetivos

Avaliação

Destinatários

Disciplinas
envolvidas

Reunião de
lançamento do ano
lectivo

gestão e organização
escolar

set

De acordo com o artigo 79º do R. I.

Professores do C.
T.,S.P.O.

Reuniões
intercalares

gestão e organização
escolar

out / nov

De acordo com o artigo 79º do R. I.

Reuniões de
avaliação

gestão e organização
escolar

1 X período De acordo com o artigo 79º do R. I.

Actas, grelhas de
equipa de
avaliação interna,
relatório
Actas, grelhas de
equipa de
avaliação interna,
relatório
Actas, grelhas de
equipa de
avaliação interna,
relatório

Reunião de
lançamento do ano
letivo

gestão e organização
escolar

set

Professores do C.
T., S.P.O.

Todas as do
Conselho de
Turma

Reuniões
intercalares

gestão e organização
escolar

novembro e De acordo com o artigo 79º do R. I.
março

Atas, grelhas de
equipa de
avaliação interna,
relatório
Actas, grelhas de
equipa de
avaliação interna,
relatório

Todas as do
Conselho de
Turma

Reuniões de
avaliação

gestão e organização
escolar

1 X período De acordo com o artigo 79º do R. I.

Professores do C.
T.,S.P.O.,
representantes de
Alunos e E. E., A.
S. e Prof. E. E.
Professores do C.
T., S. P. O.,prof. E.
E.

Reuniões mensais
de articulação
pedagógica

gestão e organização
escolar

1a2X
período

Professores do C.
T.,S.P.O.; A.S.;
Prof: E. E.

Todas as do
Conselho de
Turma

Reunião de
lançamento do ano
letivo

gestão e organização
escolar

1

De acordo com art. 79º do RI

Reunião com os EE
Reuniões
intercalares

sucesso educativo
gestão e organização
escolar

4
2

De acordo com art. 79º do RI
De acordo com art. 79º do RI

Reuniões de
avaliação

gestão e organização
escolar

3

De acordo com art. 79º do RI

Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

3º Ciclo

Professores do C.
T.,S.P.O.,
representantes de
Alunos e E. E.
Professores dos C.
T.,S.P.O.

Ensino
Secundário
De acordo com o artigo 79º do R. I.

Actas, grelhas de
equipa de
avaliação interna,
relatório
Atas

Todas as do
Conselho de
Turma

Ensino
Profissional

Reuniões quinzenais sucesso educativo
da equipa
pedagógica

8

atas, documentos
da equipa da
avaliação interna
da escola e
relatório
atas e relatório
atas, documentos
da equipa da
avaliação interna
da escola e
relatórios

atas, documentos
da equipa da
avaliação interna
da escola e
relatórios
Atas

Professores do CT,
SPO, Educação
Especial e
Assistente Social
EE
Professores do CT,
SPO,
Representante dos
EE e Delegada
/subdelegada de
turma, Educação
Especial e
Assistente Social
Professores do CT,
SPO e Ensino
Especial

Professores do CT,
SPO; Ensino
Especial e TSS
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Departamento

Denominação

Área de
Intervenção PEE

Departamentos

Calendário Objetivos

Avaliação

gestão e
organização
escolar
gestão e
organização
escolar
Reuniões Parcelares gestão e
por grupo disciplinar: organização
Economia e
escolar
Contabilidade;
História e Filosofia

1 X mês

Coordenação, supervisão e tomada de
decisões sobre os diversos assuntos em
análise
Tomada de decisão e análise de assuntos
de interesse para o grupo
Planificações, coordenação pedagógica,
partilha de ideias e tomada de decisões

Reuniões do
Departamamento
ordinárias
Reuniões do
departamento
extraordinárias

X mês

Destinatários

Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

De acordo com os
critérios de escola

0,00 €

0,00 €

De acordo com os
critérios de escola

0,00 €

0,00 €

De acordo com os
critérios de escola

0,00 €

0,00 €

Ciências Sociais e
Humanas
Reuniões de
Departamento
Ordinárias
Reuniões
Extraordinárias

Expressões
Coordenador

gestão e
organização
escolar
gestão e
organização
escolar

Reuniões parcelares gestão e
organização
escolar
Línguas
Coordenador
todas as áreas
disciplinares

Metas curriculares

sucesso educativo

reunião ordinária

gestão e
organização
escolar
gestão e
organização
escolar
ambiente escolar

reunião
extraordinária
todas as áreas
disciplinares
Por áreas /
disciplinas / níveis

Quando
necessário
Inicio do
ano / 1 X
mês p/ gr.
disciplinar

Coordenar, supervisionar, decidir e
uniformizar processos e procedimentos de
trabalho.
De acordo
Coordenar, supervisionar, decidir e
com as
uniformizar processos e procedimentos de
necessidade trabalho.
s
Início do
Planificações no início do ano
ano

De acordo com os
critérios da escola

Professores do
Departamento

0,00 €

0,00 €

De acordo com os
critérios da escola

Professores do
Departamento

0,00 €

0,00 €

De acordo com os
critérios da escola

Grupos de nível de
professores

0,00 €

0,00 €

1º período

OD / I

0,00 €

0,00 €

de acordo com
critérios de escola

professores
português
professores de
departamento

0,00 €

0,00 €

de acordo com
critérios de escola

professores de
departamento

0,00 €

0,00 €

Informação sobre ação de formação do
coordenador.
1 X mês
Informar, partilhar conhecimentos, tomar
decisões, discutir a sua implementação,
avaliar a prática.
sempre que Articulação pedagógica; Partilhar ideias e
necessário conhecimentos; Tomar decisões

celebração
aniversários
Sessões de trabalho ambiente escolar
em equipas
parcelares

1 X mês

Partilhar a celebração dos aniversários do
mês. Cimentar as relações de grupo.
ao longo do Desenvolver, entre os docentes, maior
relatórios, atas,
ano
apetência por um trabalho mais participativo. materiais
Fomentar práticas pedagógicas mais
homogéneas e atualizadas.

todo o
departamento
professores

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reunião de
professoras de
matemática
Reunião de área
disciplinar de
matemática e
informática

3 em 3
semanas

Articulação pedagógica; Partilhar ideias e
conhecimentos; Tomar decisões

De acordo com os
critérios da escola

Professores do
grupo 500

0,00 €

0,00 €

1X
trimestre

Articulação pedagógica; Partilhar ideias e
conhecimentos; Tomar decisões

De acordo com os
critérios da escola

Professores dos
grupos 500 e 550

0,00 €

0,00 €

Matemática e
Ciências
Experimentais
gestão e
organização
escolar
gestão e
organização
escolar
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Departamento

Denominação

Área de
Intervenção PEE
Reunião de
gestão e
professoras de
organização
Física e Química
escolar
Reunião de
gestão e
professores de
organização
Biologia e Geologia escolar
Reunião de área das gestão e
Ciências
organização
Experimentais
escolar
Reunião ordinária do gestão e
Departamento
organização
escolar
Reunião
gestão e
extraordinária do
organização
Departamento
escolar

Departamentos

Calendário Objetivos

Avaliação

Destinatários

Orçamento
estimado / aluno
0,00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
0,00 €

sempre que Articulação pedagógica; Partilhar ideias e
necessário conhecimentos; Tomar decisões

De acordo com os
critérios da escola

Professores do
grupo 510

sempre que Articulação pedagógica; Partilhar ideias e
necessário conhecimentos; Tomar decisões

De acordo com os
critérios da escola

Professores do
grupo 520

0,00 €

0,00 €

1 X mês

Articulação pedagógica; Partilhar ideias e
conhecimentos; Tomar decisões

De acordo com os
critérios da escola

Professores dos
grupos 520, 530 e
550
Todos os
professores do
departamento
Todos os
professores do
departamento

0,00 €

0,00 €

2/3X
trimestre

Articulação pedagógica; Partilhar ideias e
conhecimentos; Tomar decisões

De acordo com os
critérios da escola

0,00 €

0,00 €

Sempre que Articulação pedagógica; Partilhar ideias e
necessário conhecimentos; Tomar decisões

De acordo com os
critérios da escola

0,00 €

0,00 €
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Coordenação

Denominação

Área de
Intervenção PEE

Coordenação de DT/DC

Calendário Objetivos

Avaliação

Destinatários

ao longo do orientar a ação dos dt(s)
ano

registos,envio de
material, atas e
relatórios
registos, envio de
material, atas e
relatórios

dt(s),professores,
alunos, E. E.

registos, envio de
material, atas e
relatórios
2 X período coordenar a ação do conselho de diretores registos,
letivo
de turma visando a concertação e
preencimento das
articulação de estratégias, procedimentos, grelhas da EAE,
formação e outras competências
envio de material,
atas e relatórios
1 X mês
submeter ao conselho pedagógico as
registos, envio de
propostas do conselho de diretores de
material, atas e
turma
relatórios
1 X período submeter ao CP informação sobre
registos, envio de
letivo
aproveitamento, comportamento,
material, atas e
abandono e estratégias de intervenção
relatórios
ao longo do colaborar na planificação de actividades e registos, envio de
ano
projetos a desenvolver
material, atas e
relatórios
ao longo do promover o sucesso e bem-estar dos
registos,envio de
ano
alunos
material, atas e
relatórios
ao longo do colaborar na autovaliação do
registos, envio de
ano
funcionamento das estruturas pedagógicas material, atas e
relatórios
ao longo do preparar, organizar e atualizar materiais,
registos, envio de
ano
informação e outros a disponibilizar aos dt material, atas e
(s)
relatórios
ao longo do preparar, organizar e atualizar materiais,
registos, envio de
ano
informação e outros a disponibilizar aos dt material, atas e
(s)
relatórios

dt(s),professores,
alunos, E. E.

ao longo do orientar a ação dos dt(s)
ano

dt(s),professores,
alunos, E. E.

Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

3º Ciclo
Apoio aos dt(s) e dc dos cursos vocacionais gestão e
organização
escolar
Reunião de coordenação/elaboração de
sucesso educativo
materiais/aferição de procedimentos e
outros com a coordenadora dos dt(s) do
ensino secundário
Reunião de coordenação/supervisão com a sucesso educativo
subdirectora
Reunião de coordenação de trabalho com
os dt(s)

sucesso educativo

Representação dos dt(s) em CP

sucesso educativo

Elemento da secção de avaliação do CP

sucesso educativo

Representação dos dt(s) em grupos de
trabalho/projetos (PESES, OPC)

sucesso educativo

Reuniões com os responsáveis do Ensino
Especial, S.P.O.

sucesso educativo

Trabalho conjunto com a equipa de auto
avaliação interna da escola

sucesso educativo

Trabalho individual

sucesso educativo

Trabalho conjunto com a equipa
multidisciplinar da escola

sucesso educativo

Apoio aos diretores e turma

sucesso educativo

1 X semana articular estratégias e procedimentos
necessários ao exercício das
competências dos dt(s)
ao longo do propor à direção a realização de reuniões,
ano
guiões e outros materiais

dt(s),professores,
alunos, E. E.

dt(s),professores,
alunos, E. E.

dt(s),professores,
alunos, E. E.
dt(s),professores,
alunos, E. E.

final de período

dt(s),professores,
alunos, E. E.
dt(s),professores,
alunos, E. E.
dt(s),professores,
alunos e E. E.
dt(s),professores,
alunos e E. E.
dt(s), professores,
Psicóloga e
Assistente Social
alunos

Ens. Secundário
registos,envio de
material,Guiões
das Reuniões,
atas e relatórios
registos,envio de
material, atas e
relatórios

Reunião de Coordenação/elaboração de
sucesso educativo
materiais/aferição de procedimentos e
outros com a Coordenadora dos dt(s) do
Ensino Básico e Coordenador dos Cursos
Profissionais e CEF
Reunião de Coordenação/supervisão com a sucesso educativo
subdiretora

ao longo do articular estratégias e procedimentos
ano letivo
necessários ao exercício das
competências dos dt(s)

ao longo do propor à direção a realização de reuniões,
ano
guiões e outros materiais

dt(s),professores,
alunos, E. E.

Reunião de coordenação de trabalho com
os dt(s)

sucesso educativo

1/2 X
período
letivo

dt(s),professores,
alunos, E. E.

Representação dos dt(s) em CP

sucesso educativo

mensal

registos,envio de
material, atas e
relatórios
coordenar a ação do conselho de diretores registos,
de turma, visando a concertação e
preencimento das
articulação de estratégias, procedimentos, grelhas da EAE,
formação e outras competências
envio de material,
atas e relatórios
submeter ao conselho pedagógico as
registos,envio de
propostas do conselho de diretores de
material, atas e
turma
relatórios

dt(s),professores,
alunos, E. E.

dt(s),professores,
alunos, E. E.
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Coordenação

Denominação
Elemento da Secção de Avaliação do CP

Área de
Intervenção PEE
sucesso educativo

Calendário Objetivos
submeter ao C.P.informação sobre
aproveitamento, comportamento,
abandono e estratégias de intervenção.
ao longo do colaborar na planificação de atividades e
ano
projetos a desenvolver

Destinatários

registos, envio de
material, atas e
relatórios
registos,envio de
material, atas e
relatórios
ao longo do promover o sucesso e bem-estar dos
registos, atas e
ano
alunos
relatórios
ao longo do colaborar na autovaliação do
registos, envio de
ano
funcionamento das estruturas pedagógicas material, atas e
relatórios
ao longo do preparar, organizar e atualizar materiais,
registos, envio de
ano
informação e outros a disponibilizar aos dt material, atas e
(s)
relatórios

dt(s),professores,
alunos, E. E.

Dcs e Dts,
professores, alunos e
E.E.
Dcs e Dts,
professores, alunos e
E.E.

sucesso educativo

Trabalho individual

sucesso educativo

Apoio aos dcs e dts

sucesso educativo

ao longo do orientar a ação dos DC em articulação
ano
com os DTs

Reunião de coordenação/elaboração de
materiais/aferição de procedimentos e
outros com as coordenadoras dos dt(s) dos
ensinos básico e secundário
Reunião de coordenação/supervisão com a
diretora adjunta

sucesso educativo

ao longo do articular estratégias e procedimentos
ano
necessários ao exercício das
competências dos DC

sucesso educativo

ao longo do propor à direção os procedimentos
ano
diferenciados inerentes aos cursos

Reunião de coordenação de trabalho com
os DC e DT

sucesso educativo

Representação dos DC em CP

sucesso educativo

Trabalho conjunto com os S.P.O.

sucesso educativo

Trabalho conjunto com a equipa de auto
avaliação interna da escola

sucesso educativo

Prova de Aptidão Profissional e elaboração
da respetiva documentação

sucesso educativo

Elemento da secção de avaliação do CP

sucesso educativo

Trabalho individual

sucesso educativo

Procura, inserção e acompanhamento da
Formação em Contexto de Trabalho

sucesso educativo

sucesso educativo

Avaliação

final de
períodos

Representação dos dt(s) em grupos de
trabalho/projetos (PESE ), Equipa
Multidisciplinar.
Trabalho com os responsáveis do Ensino
Especial, S.P.O.
Trabalho conjunto com a equipa de
autoavaliação Interna da escola

sucesso educativo

Coordenação de DT/DC
Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

dt(s),professores,
alunos, E. E.
dt(s),professores,
alunos, E. E.
dt(s),professores,
alunos e E. E.
dt(s),professores,
alunos e E. E.

Ens. Profissional
registos,envio de
material, atas e
relatórios
registos,envio de
material, atas e
relatórios

registos,envio de
material, atas e
relatórios
2 X período coordenar a ação do conselho de diretores registos, envio de
letivo
de curso visando a articulação das
material, atas e
componentes e disciplinas dos cursos
relatórios
mensal
submeter ao conselho pedagógico as
registos,envio de
propostas dos diretores de curso
material, atas e
relatórios
ao longo do promover o sucesso e bem-estar dos
registos de
ano
alunos
solicitação de
intervenção
ao longo do colaborar na autovaliação do
registos, atas e
ano
funcionamento das estruturas pedagógicas relatórios
ao longo do Concretizar o domínio de formação para a
ano
conclusão do curso

Regulamento,
critérios e
documentação de
suporte à mesma
1 X período submeter ao CP informação sobre
registos, envio de
letivo
aproveitamento, comportamento,
material, atas e
abandono e estratégias de intervenção.
relatórios
ao longo do preparar, organizar e atualizar materiais,
registos, envio de
ano
informação e outros a disponibilizar aos
material, atas e
DC, DT, direção e Serviços Administrativos relatórios
ao longo do Concretizar o domínio de formação para a
ano / maio / conclusão dos cursos
junho

Identificação das
empresas e
respetivos planos
da FCT

Dcs e Dts,
professores, alunos e
E.E.
Dcs e Dst,
professores, alunos e
E.E.
Dcs e Dts,
professores, alunos e
E.E.
dt(s),professores,
alunos, E. E.
DCs, dt(s),
professores, alunos,
E. E.
Alunos e juri e
professores
orientador e de apoio
da PAP
dt(s),DCs,
professores, alunos,
E. E.
DC, DT, professores,
alunos, E.E., direção
e Serviços
Administrativos
Alunos e empresas

final de período
letivo
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Áreas de Avaliação

Equipa de Avaliação Interna

Denominação

Área de
Intervenção PEE

Calendário Objetivos

Avaliação

Destinatários

Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

Análise de
abandonos

gestão e
organização
escolar

Ao longo do Autoavaliar as áreas do abandono,
ano
comportamento, aproveitamento, na
sequência do trabalho anterior

Relatório final

Comunidade
educativa

0,00 €

0,00 €

Análise de
comportamentos

gestão e
organização
escolar

Ao longo do Autoavaliar as áreas do abandono,
ano
comportamento, aproveitamento, na
sequência do trabalho anterior

Relatório final

Comunidade
educativa

0,00 €

0,00 €

Atividades de
planificação,
coordenação e
avaliação

gestão e
organização
escolar

Ao longo do Continuar a promover a autoavaliação a
ano
nível do funcionamento das reuniões dos
Conselhos de Coordenação, de Direção de
Turma e de Turma

Relatório final

Comunidade
educativa

0,00 €

0,00 €

Auscultação dos
alunos

ambiente escolar

2º e 3º
períodos

Relatório final

Comunidade
educativa

0,00 €

30,00 €

Resultados dos alunos
Dados a obter, em
parte, dos
registos/relatórios
TEIP
Dados a obter, em
parte, dos
registos/relatórios
TEIP

Análise das reuniões dos Conselhos de Turma,
Conselhos de Departamento e Coordenação de
Direção de Turma

A imagem dos alunos relativamente ao
funcionamento da Escola (auscultação através
de inquérito).
Auscultar os alunos sobre o clima e o
funcionamento da escola
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Órgãos

Coordenação de Projetos

Denominação

Área de
Intervenção PEE

Calendário Objetivos

Avaliação

Destinatários

Disciplinas
envolvidas

Orçamento
Observações
estimado / escola

Proposta de «tema
aglutinador do
PAAE»
Construção de
documentos on line
- proposta de
atividade/avaliação
.
Publicação dos
documentos

gestão e
organização
escolar
gestão e
organização
escolar

setembro

Dar unidade às actividades da escola.

Aprovação pelo
CP.

Comunidade
escolar

0,00 €

outubro

Uniformizar o estilo. Simplificar a
comunicação.

Feedback dos
intervenientes no
processo.

Comunidade
escolar.

0,00 €

gestão e
organização
escolar
gestão e
organização
escolar
gestão e
organização
escolar
ambiente escolar

novembro

Preenchimento pelos intervenientes.
Colectar as actividades propostas.

Feedback dos
intervenientes.

Comunidade
escolar.

0,00 €

novembro

Apreciação e aprovação na generalidade.

Resultado da
consulta do CP.

Conselho
Pedagógico

0,00 €

novembro

Apreciação e aprovação.

Diretor e Conselho
Geral

setembro

Induzir o espírito de escola.Facilitar a
socialização.

OD

Monitorização do
PAAE

gestão e
organização
escolar

janeiro

Monitorizar a execução das atividades
previstas.Elaboração de informação para os
órgãos e estruturas pedagógicas.

órgãos e estruturas
educativas

0,00 €

Monitorização do
PAAE

gestão e
organização
escolar

abril

Monitorizar a execução das atividades
previstas.Elaboração de informação para os
órgãos e estruturas pedagógicas.

órgãos e estruturas
educativas

0,00 €

Relatório final

gestão e
organização
escolar

julho

Avaliação do processo. Avaliação do
produto:
Expectativas / Resultados.

órgãos e estruturas
educativas

0,00 €

Outras

ambiente escolar

ao longo do Incentivar e/ou ajudar ao desenvolvimento
ano
de projetos de diferentes tipologias.

C. Projetos

Apresentação em
CP
PAAE final

Atividades de
abertura do ano
letivo

0,00 €

Comunidade
escolar

Direção,
Coordenação de
DTs, SPO,
Departamentos e
Alunos

0,00 €

0,00 €

Doc.informativo a
apresentar, apenas
com o nível de
consecução,
eventuais desvios
e recomendações.
Doc. informativo a
apresentar, apenas
com o nível de
consecução,
eventuais desvios
e recomendações.

Se surgir alguma
proposta que se
considere
pertinente.
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