ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS - OEIRAS

PLANO DE INOVAÇÃO (PI)

PLANO DE INOVAÇÃO (PI) – PORTARIA Nº 181/2019
AUTONOMIA E INOVAÇÃO NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS

Enquadramento:
Plano de Inovação em conformidade com o previsto na Portaria nº 181/2019, de 11 de junho, tendo por referência o DL
nº 55/2018 e o DL nº 54/2018, de 6 de julho. Consolidação e alargamento da autonomia já conferida e maior flexibilidade
curricular. Implementação de soluções inovadoras que permitam a eliminação do abandono e do insucesso escolar e a
melhoria das aprendizagens.
Inovação e Organização Pedagógica/ Princípios orientadores
Garantia de preponderância de critérios de natureza pedagógica;
Adoção de soluções organizativas diversas no quadro da gestão do projeto pedagógico;
Gestão do currículo com vista à promoção do sucesso de todos os alunos e qualidade das aprendizagens;
Coerência de medidas de operacionalização do Perfil dos Alunos e consecução das Aprendizagens Essenciais.

PLANO DE AÇÃO
1. Identificação da Escola:
A Escola Secundária da Quinta do Marquês (ESQM) situa-se em Oeiras e foi criada pela Portaria nº 587/93, de 11 de
Junho.
A ESQM integra perto de 100 docentes, (66% do quadro da escola), apoiados por 30 não docentes, tendo uma
população que ultrapassa sempre os 1100 alunos, num total de 41 turmas, 18 do 3º ciclo do ensino básico e 23 do
ensino secundário, todas a funcionar em regime diurno.
Os planos curriculares estendem-se do 7º ao 12º ano. No ensino secundário predomina a oferta de cursos
gerais/Científico-Humanísticos, na área das ciências e tecnologias (maioritária), ciências socioeconómicas, artes visuais e
línguas e humanidades.
Os alunos que ingressam no ensino básico são maioritariamente provenientes do Agrupamento Conde de Oeiras e de
outros do concelho, bem como do ensino particular. No ensino secundário os alunos são, na sua larga maioria, os alunos
que terminam o 3º ciclo na escola e que nela fazem a sua continuidade.
A Escola, após candidatura ao Projeto-piloto de Avaliação Externa, assinou em 2007, o Contrato de Autonomia daí
decorrente. Abraçou, igualmente, em 2017/2018, o Projeto-piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC).
A ESQM tem já uma larga experiência e um grau de maturidade assinalável, procurando e aceitando desafios que nos
permitem crescer, desenvolver e inovar ao nível pedagógico, didático e social.
No que diz respeito aos resultados escolares, a escola tem vindo a obter resultados consolidados. Reconhece-se que a
ESQM apresenta taxas de abandono quase inexistentes; baixas taxas de retenção; padrões de avaliação interna de
frequência que parecem estar estabilizados; boas médias de resultados de exame, geralmente acima da média nacional
reconhecendo-se, no entanto, margens de progresso. A preocupação da escola vai ao encontro não só da melhoria dos
resultados académicos, mas sobretudo de aprendizagens de qualidade e a formação dos alunos.
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2. Proposta de Plano de Inovação:
A proposta apresentada pela Escola Secundária Quinta do Marquês advém do trabalho desenvolvido nos últimos anos
para melhorar, não só os resultados académicos, mas sobretudo a qualidade das aprendizagens dos alunos e as suas
competências pessoais e sociais.
Decorre essencialmente do Projeto Educativo da Escola, bem como do Contrato de Autonomia, do Plano de Ação em
curso e das medidas de promoção do sucesso, bem como do Projeto-piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular,
iniciado em 17/18, que levou a dinâmicas pedagógicas de natureza interdisciplinar e de articulação disciplinar planeadas
com sentido pedagógico e significativas para os alunos, e a uma certa consolidação de algumas práticas de gestão
curricular diferentes das anteriores, sentindo-se, no entanto, a necessidade de generalização das boas práticas
implementadas e, sobretudo maior aprofundamento na componente formativa da avaliação e a necessidade de implicar
os alunos no seu processo de desenvolvimento pessoal, académico e social.
A publicação da Portaria nº 181/2019, de 11 de junho, deu-nos a possibilidade de a encararmos como mais uma
oportunidade de colocar desafios à nossa comunidade, de nos confrontarmos com a necessidade de mudanças na
abordagem ao currículo.
Assim, a organização do ano letivo em semestres, com dois momentos de avaliação sumativa proporciona grandes
vantagens: distribuição temporal equitativa, sem um 3º período curto e passível de algum desinteresse da parte dos
alunos com dois períodos positivos; maior liberdade temporal para aplicação de outros instrumentos de avaliação para
além dos testes; mais tempo para consolidar as aprendizagens; criar foco na dimensão formativa da avaliação; estimular
uma informação mais regular e sistematizada aos alunos e Encarregados de Educação sobre os percursos, progressos e
resultados; promover, de facto, os processos de avaliação como momentos formativos.
Apesar do pouco tempo para elaboração do projeto, do balanço do trabalho realizado, dos pontos fortes e áreas de
melhoria identificados no Relatório de Execução Final do PAA e da reflexão em Conselho Pedagógico, lançamo-nos à
candidatura de um projeto na convicção de que será um meio de refletir e modificar as práticas letivas, ajustando-as a
um novo calendário escolar e, assim, melhorar o desempenho escolar de todos os alunos e a qualidade das
aprendizagens. Procedeu-se, assim, à aprovação, por unanimidade, do calendário escolar para o ano 2019/2020, com
organização por semestres – o 1º, de 13 de setembro a 24 de janeiro; o 2º, de 29 de janeiro até ao final do ano. Os dias
27 e 28 de janeiro com interrupção de aulas, mas com atividades de outra natureza para os alunos, servirão para a
realização dos conselhos de turma de final do 1º semestre. Aprovou-se, ainda, a realização a meio de cada semestre de
reuniões de avaliação intermédia e duas Semanas Multidisciplinares, que antecedem os momentos de pausa,
enquadradas no planeamento das disciplinas, das atividades de aprendizagem e dos projetos em curso. Permite-se,
assim, o enfoque no caráter formativo da avaliação, com primazia para as reuniões de avaliação intermédia, que
adquirem uma importância acrescida no processo de avaliação, garantindo, quatro momentos de reporte da avaliação a
alunos e respetivos pais e encarregados de educação.
Calendário aprovado em anexo. - “CALENDÁRIO ANO LETIVO 2019-2020 – ORGANIZAÇÂO LETIVA EM SEMESTRES”
De salientar, que esta medida foi aprovada pelo Conselho Pedagógico de 16 de julho e pelo Conselho Geral, reunido em
25 de julho de 2019.
Como qualquer projeto de inovação procuramos ir de encontro das competências do aluno do séc. XXI – 4Cs:
Pensamento crítico; Colaboração; Comunicação; Criatividade.
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3. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO E MELHORIA DAS APRENDIZAGENS
MEDIDA 1: Repensar a organização do ano escolar e melhorar as aprendizagens dos alunos – Organização em
semestres
(Portaria nº 181/2019 – artº 4º -Ponto 5)

1.Fragilidade/problema a
resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

Ao longo dos anos, verifica-se a manutenção de estratégias e critérios de avaliação
assentes numa avaliação “classificativa”;
Défice na componente formativa da avaliação e escasso feedback aos alunos;
Pressão/ansiedade de avaliar de forma sumativa ao fim de períodos curtos
(tradicionalmente o 3º);
Pouco tempo para recuperação dos alunos, cujas dificuldades se definem e acentuam
tardiamente no período.
Meios de Verificação/instrumentos de recolha:
Atas
Relatório de Execução final do PAA.

2. Ano(s) de escolaridade a
abranger

Básico e Secundário – do 7º ao 12º ano de escolaridade

3. Designação da medida

Repensar a organização do ano escolar e melhorar as aprendizagens dos alunos

4. Objetivos a atingir com a
medida

- Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos e a qualidade das aprendizagens;
- Explorar os instrumentos de flexibilidade curricular ajustando-os a uma organização do
calendário escolar em semestres;
- Reforçar os procedimentos de diferenciação pedagógica com base na informação
recolhida e atualizada pela avaliação formativa ao longo do processo;
- Valorizar a dimensão formativa da avaliação dos alunos favorecendo….
a) a opção por outras metodologias de trabalho em sala de aula, regulado por um
período de tempo mais longo;
b) uma forma de avaliação mais continua e diversificada, menos centrada nos testes e
desse modo gerando menos ansiedade nos alunos;
c) a diversificação dos instrumentos de avaliação
- Gerar, manter e gerir expectativas positivas;
- Fundamentar o trabalho pedagógico em práticas de avaliação formativa;
- Aperfeiçoar a implementação do trabalho de projeto, como dinâmica central no papel
dos alunos enquanto autores, proporcionando aprendizagens significativas;
- Refletir e modificar as práticas letivas ajustando-as a um novo calendário escolar.

5. Metas a alcançar com a
medida

- Aumento gradual das práticas de avaliação formativa:
100% dos professores implementam mecanismos de avaliação formativa
- Produção de informação descritiva sobre o desempenho escolar dos alunos:
Todas as disciplinas produzem instrumentos adequados a cada uma das
tarefas/atividades desenvolvidas
- Aprofundamento e generalização da metodologia de projeto:
Todas as turmas estão envolvidas em, pelo menos, um projeto (seguindo a metodologia
de projeto)

Plano de Inovação(PI) - Plano de Ação

3

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS - OEIRAS

PLANO DE INOVAÇÃO (PI)

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito da
medida

- Reuniões periódicas de planeamento e preparação de materiais de avaliação;
- Implementação de mecanismos de autorregulação para a avaliação formativa;
- Ensinar o aluno a aprender a avaliar: regras, critérios, etapas – guiões de
autoavaliação/gráficos de progresso como guia e estímulo /portfolio /diário de bordo
- Criação de instrumentos em função das aprendizagens, com diferentes níveis de
desempenho e respetivos descritores;
- Implementação de aprendizagens colaborativas em pares/grupo;
- Promoção de momentos de discussão crítica, interpares, recorrendo, por exemplo, a
uma análise SWOT;
- Recurso sistemático ao feedback na avaliação;
- Recurso a plataformas digitais para a avaliação formativa;
- Recurso a plataformas digitais para práticas de responsabilização do aluno na realização
da avaliação formativa em autonomia;
- Criação de disciplina aberta a professores para partilha de materiais e sessões de
formação.
Ao longo de dois anos (2019/2021)

7. Calendarização das
atividades

8. Responsáveis pela
execução da medida

9. Recursos

(Elaboração de Relatório, Balanço e Sugestões de Melhoria - junho, julho 2019)
Aprovação do Plano – julho e setembro 2019;
Divulgação do Plano –setembro 2019;
Implementação das Medidas – setembro 2019 a junho 2021;
Monitorização das Medidas – dezembro 2019; março e dezembro 2020; março 2021;
Avaliação do impacto das medidas – junho e julho 2020; junho e julho 2021;
Formulação de novas estratégias – julho e setembro 2021.
Coordenador da
(a designar)
medida
Direção
Coordenadores de departamento
Assessores de disciplina
Outros intervenientes
Coordenadores de Diretores de Turma
Equipa de Autoavaliação
Docentes
Convite/ Contratação de formadores externos
Reuniões de trabalho semanal
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Pluralidade de instrumentos em função das aprendizagens
Número de reuniões/encontros para reflexão sobre estas práticas
Monitorização em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar, Departamento;
Balanço trimestral/semestral a apresentar em CP;
10. Indicadores de
monitorização e meios de
verificação da execução e
eficácia da medida

11. Necessidades de
formação contínua

Apoio da CMO – “Carta de Conforto” em anexo
Meios de Verificação/instrumentos de recolha:
Atas - Resultados dos instrumentos da avaliação formativa;
Grelhas de observação;
Relatório Anual de Progresso – Contrato de Autonomia;
Relatórios dos coordenadores
Relatório de Execução Final do PAA
Inquéritos por questionário aos alunos e professores
Formação em contexto/ Partilha de boas práticas
Formação em avaliação formativa / avaliação formativa em ambiente digital
Inscrição de docentes na ação disponibilizada pelo CFECO – Avaliação formativa: feedback
do professor na avaliação para a aprendizagem
Convite ao Professor Domingos Fernandes
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3. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO E MELHORIA DAS APRENDIZAGENS
MEDIDA 2 – Saberes em Palco – Reforçar o trabalho prático e a experimentação
(Portaria nº 181/2019 – artº 4º -Ponto 4 – alínea e))

1.Fragilidade/problema a
resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

Dificuldades na organização de dinâmicas de trabalho colaborativo e na consolidação de
processos de envolvimento em projetos interdisciplinares;
Défice na componente formativa da avaliação;
Projetos limitados pelo tempo de execução;
Défice em metodologia de projeto.

2. Ano(s) de escolaridade a
abranger

3º ciclo
Saberes em Palco – Articular para melhor desempenhar …
meio dinamizador e gerador da criatividade, interdisciplinaridade e
promotor de aprendizagens significativas.

3. Designação da medida

4. Objetivos a atingir com a
medida

- Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos e a qualidade das aprendizagens;
- Incentivar abordagens interdisciplinares de forma a dimensionarem-se e articularem-se
vários contextos/ambientes de aprendizagem, possibilitando um processo mais
abrangente e holístico de valorização das artes, das ciências, do desporto, das
humanidades, das TIC em articulação;
-Desenvolver ferramentas que estimulam capacidades expressivas, cognitivas e
sensitivas (metacognitivas) por meio de aprendizagens de conteúdos, métodos e
processos de resolução criativa de problemas;
- Promover a transversalidade de linguagens, processos e procedimentos com a
utilização de processos criativos multidisciplinares no recurso a diferentes e distintos
modelos conceptuais e a transações interativas entre eles;
- Implementar a criação de ambientes de aprendizagem que estimulem a investigação e
exploração independente e, em simultâneo, incentivem a aprendizagem, baseada nas
competências;
- Delinear práticas multidisciplinares que explorem o uso da comunicação visual,
potenciando a imagem como mediadora de experiências estéticas e de criação;
- Aumentar a literacia científica pela prática e teoria com a participação em atividades
interdisciplinares;
- Aprofundar as práticas de regulação cooperativa/ trabalho colaborativo;
- Fomentar a partilha de saberes entre pares de forma vertical e horizontal nos diferentes
níveis de ensino;
- Dar intencionalidade pedagógica a todo o planeamento estratégico de cada grupo
disciplinar, com o objetivo de desenvolvimento de uma cultura assente no estímulo da
criatividade/inovação;
- Proporcionar o contacto dos alunos, docentes, pais e comunidade com as diferentes
manifestações artísticas, científicas e patrimoniais;
- Estabelecer uma interação sustentável entre a Escola o Meio e Ambiente e Sociedade.
- A criatividade como agente catalisador na construção, ligação e expressão de
conhecimentos e capacidades.
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5. Metas a alcançar com a
medida

Todas as 18 turmas do 3º ciclo cumprem um projeto interdisciplinar
Cada uma das disciplinas planeia e operacionaliza um conjunto de DAC
Envolvimento dos pais e encarregados de educação nas atividades desenvolvidas por cada
turma
Marcar/alocar tempo semanal/quinzenal/… à planificação, para atividades artísticas –
Teatro/ Fotografia/ Música - Convite a artesãos/ Projetos de Intervenção artística/ Acionar
o Clube de Debate/ Clube Ciência Viva na Escola
Reforçar e generalizar o trabalho prático e experimental por diversos meios:
a) Semana Multidisciplinar
b) Uma manhã, uma tarde, um dia…
c) Workshop sistemática, modular na área criativa, a “utilizar” na aula
prática/experimental/… de cada uma das disciplinas (EV/OP/EF/TIC +
PORT/HIS/GEO/CN/ outras.
Reforço da intervenção curricular em DAC devidamente planeados, com a criação de
equipas multidisciplinares — ações de parceria pedagógica, que vissem práticas de
planeamento e intervenção para a articulação dos currículos.

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito da
medida

Criação de nova disciplina a substituir Educação Tecnológica – “Oficina de Projeto”, como
recurso agregador das várias disciplinas e ao desenvolvimento de projetos das diversas
turmas, de acordo com o seu PCT.
Possibilidade de Tempo Comum EV/OP/TIC – 3º ciclo e de coadjuvação, sempre que haja
recursos / Dramatização; Teatro; adereços; cenários; guiões…
O Teatro de fantoches onde os alunos constroem a história tendo por base uma saída de
campo...um facto histórico, como o Terramoto de 1755... ou sobre as alterações climáticas
(geo) e poluição (geo/CN/FQ).
Usar esse tempo - “Saberes em Palco”, para os projetos de Cidadania e Desenvolvimento,
Projetos em curso, em ligação com os Clubes, o Eco-Escolas, o Ciência Viva, o Projeto
UNESCO etc.
Estabelecer um Plano de Ação de articulação com as outras áreas da Matriz
Curricular/Departamentos: Línguas/ Ciências Sociais e Humanas/ Matemática e Ciências
experimentais/ Expressões
Programar atividades na escola nesse tempo “Saberes em Palco”: espetáculos, oficinas,
debates com a presença de especialistas-escritores-atores-artistas, artesãos
Transformar ambientes de trabalho, redesenhando a sala de aula e os espaços escolares;
conceber atividades a realizar:
a) Ao ar livre – Estação Meteorológica/ Lago de água doce.../ Ribeira da Lage
/Herbário – Reino Plantae na nossa Escola
b) Na Horta BIO
c) No Laboratório de Fotografia
d) Na BE
e) No Clube de Ciência Viva
f) No Laboratório de Biologia e Geologia
g) No Laboratório de Matemática
h) No Laboratório de Informática
i) No átrio da escola
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j)

Na área circundante/ comunidade (INIAV/ ITQB/ IGC/ Biblioteca de Oeiras/
Oeiras Shopping/ Teatro/ Escolas Profissionais/ no Pré-Escolar/ Marina de Oeiras)

- Fixação de tempo semanal /quinzenal (perante os horários distribuídos), para reuniões
da equipa pedagógica de ano para definição, ajuste e partilha de estratégias – Modelo
de organização por Equipas Pedagógicas;
- Divulgar os projetos na comunidade/ no Jornal de Oeiras (antes de acontecerem, pois
requerem a participação da comunidade escolar e cidadãos, ou em notícia, como forma
de finalização).
- Internacionalizar e nacionalizar práticas educativas da ESQM com a participação da
ESQM/alunos em conferências, palestras, worhshops, ...
Ao longo de dois anos (2019/2021)

7. Calendarização das
atividades
(Elaboração de Relatório, Balanço e Sugestões de Melhoria - junho, julho 2019)
Aprovação do Plano – julho e setembro 2019;
Divulgação do Plano –setembro 2019;
Implementação das Medidas – setembro 2019 a junho 2021;
Monitorização das Medidas – dezembro 2019; março e dezembro 2020; março 2021;
Avaliação do impacto das medidas – junho e julho 2020; junho e julho 2021;
Formulação de novas estratégias – julho e setembro 2021.
Coordenador da
medida
8. Responsáveis pela
execução da medida

9. Recursos

(a designar)

Direção
Coordenadores de departamento
Assessores de disciplina
Outros intervenientes
Coordenadores de Diretores de Turma
Equipa de Autoavaliação
Docentes
Equipar Laboratório de fotografia – espaço polivalente
Apetrechar a Sala de Teatro, para acondicionamento e exposição do guarda-roupa
Materiais de Laboratório de Biologia e Geologia e de campo - CVE-cartas geológicas;
bússolas, medidores de pH, temperatura, salinidade, densidade, oxigénio…GPS, Altímetro,
Anemómetro…)
Materiais do Laboratório de Matemática: calculadoras gráficas TINspire CX II – T para
monitorização das experiências.
Jogos de tabuleiro, Jogos de acordo com o trabalho desenvolvido no Laboratório
“Matemagicando”
Laboratório de Informática - aparelhos de realidade aumentada; impressora 3D, robots...)
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Sociedade Portuguesa de Matemática; Sociedade Portuguesa de Química; Sociedade
Portuguesa de Física
Acordo de parceria - Ciência Viva-Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
Protocolo de colaboração com a Sociedade Portuguesa de Debates
Protocolo de colaboração com EMNSC de Linda-a-Velha
Formador externo
Amigo-cítico - para apoio personalizado, com espaço para apresentação de propostas,
reflexão conjunta com base no diálogo e crítica construtiva.
Apoio da CMO – “Carta de Conforto” em anexo
- Obrigatoriedade de avaliação com modelo de questionário em todas as atividades;
- Obrigatoriedade de Produto Final por turma/por Semana Multidisciplinar/ por Semestre;
- Obrigatoriedade de gestão de, pelo menos, 27% do total da carga horária da matriz
curricular-base do 3º ciclo (*), a atingir no final do 1º ano;
- Adoção de uma gestão superior a esta percentagem mínima do total da carga horária
das matrizes no 2º ano do projeto.
- Amigo-Crítico – Consultoria na organização e gestão de projetos.
10. Indicadores de
monitorização e meios de
verificação da execução e
eficácia da medida

Meios de Verificação:
Atas
Planos Curriculares de turma
Relatórios dos coordenadores
Relatório de Execução Final do PAA
___________________________________________________________________
(*) 25% de 1500 min = 375 min
27% corresponde a 9 Tempos de 45 min = 405 min
Matriz curricular em anexo - operacionalização.

11. Necessidades de
formação contínua

Ações de sensibilização / Ações de formação de curta duração (ACD) sobre:
- O trabalho de Projeto: Planificação, classificação, conceitos relacionados, fases do
processo, implementação e avaliação/monitorização do projeto.
- Instrumentos diversificados
- Criatividade e inovação ao serviço de melhores aprendizagens: suas problematizações e
operacionalizações conceptuais, em torno das suas ambiguidades e respetivas implicações
práticas, no âmbito didático.
Ação de Formação 25h “Diversidade em sala de aula” - Luzia Mara Silva Lima-Rodrigues
(nov/dez)
- Uso da Calculadora gráfica no ensino da Matemática e Físico-químicas – Centro de
Formação da APM – Projeto T3

.
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ANEXO 2
MATRIZ 3ºciclo

Componente de currículo

7º
Ano

Áreas Disciplinares/Disciplinas:

Português
Oficina “A L.E.R.”
Línguas Estrangeiras:
Inglês
Francês/Espanhol

Ciências Sociais e Humanas:
História/Geografia
Cidadania e Desenvolvimento

Gestão
Curricular*

8º
Ano

9T = 405m
4

2
2

Gestão
Curricular*

9º
Ano

9T = 405m
5

3
2

Gestão
Curricular*

9T = 405m
5

3
3

2
3

3
2

5
1

4
1

4
1

3
2

Matemática e C. Experimentais
Matemática
Laboratório “Matemagicando”

5

3
2

5

3
2

5

3
2

Ciências Físico-Naturais
CN/FQ
Laboratório Vivo

5

2
3

6

3
3

6

3
3

Educação Artística e Tecnológica:
Educação Visual
Atelier das Artes

2

1
1

2

1
1

2

1
1

Complemento à Educação Artística:
Oficina de Projeto/
TIC

2

1
1

2

1
1

2

1
1

Educação Física

3

3

3

Educação Moral e Religiosa (facultativo)

1

1

1

Total do currículo a cumprir: 1500m semanais
Os tempos apresentados são de 45m perfazendo um total de 1485m semanais. Os restantes 15m são alocados às
Semanas Multidisciplinares, Projetos e outras atividades.
Disciplinas semestrais:
- História/Geografia
- Ciências Naturais/Físico-Químicas
- Oficina de Projeto /TIC
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(*) Gestão Curricular – Redistribuição de 9T/405m fixados entre componentes: OFICINA,
LABORATÓRIO, ATELIER - 7º, 8º e 9º Ano:
2T - Oficina “A. L.E.R.” – Aprendizagem da Leitura, Escrita e Reescrita
2T– Laboratório “Matemagicando”
3T - “Laboratório Vivo”
1T - “Atelier das Artes”
1T – “Oficina de Projeto”
MATRIZ 3ºciclo - Operacionalização
SABERES EM PALCO – Reforçar o trabalho prático e a experimentação
Saberes em Palco – Articular para melhor desempenhar …
meio dinamizador e gerador da criatividade, interdisciplinaridade e promotor de aprendizagens significativas.
“Oficina de Projeto”
No âmbito da gestão do currículo, como complemento à Educação
Artística foi criada a disciplina Oficina de Projeto que funciona em regime
semestral. Pretende-se com esta disciplina desenvolver e potenciar a
sensibilidade artística, estética e tecnológica.
Disciplina de suporte ao desenvolvimento de Atividades artísticas –
Teatro/ Fotografia/ Música - Projetos de Intervenção artística;
Projetos de Cidadania e Desenvolvimento, de solidariedade;
Elaboração de cenários; adereços; guarda-roupa; fantoches e …

Criar sinergias entre disciplinas ao longo da componente
curricular do ano letivo de modo a facilitar a aquisição e
consolidação de aprendizagens.
7.º ANO
8.º ANO
9.º ANO
Criação de
Criação de
Elaboração de
Fantoches
experiências para
maquetes de edifícios,
(Português, com
Feira de Ciência
espaços à escala de
Oficinas e
(B/G/P/E/I/P/F/M/F
1:100 (Geo/EV)
Laboratórios).
Q/EV)
Criação de
Criação de
experiências para Feira
experiências para
de Ciência
Feira de Ciência
(B/G/P/E/I/P/F/M/FQ/
Apoio aos projetos,
(B/G/P/E/I/P/F/M/F
G/EV)
de acordo com a
Q/EV)
especificidade de
Apoio a outros
Apoio a outros
cada turma.
projetos
projetos
Desenvolvimento de projetos de intervenção na escola – “Dress a
Girl”; “12 Semanas, 12, alimentos” e outros
Apoio aos projetos delineados para cada turma, de acordo cada
Projeto Curricular de Turma

Plano de Inovação(PI) - Plano de Ação

11

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS - OEIRAS

PLANO DE INOVAÇÃO (PI)

Experiências Educativas a Proporcionar
 Conhecimento das formas diversas de expressão;
 Atividades de observação;
 Aplicação de conhecimento em situações diversas;
 Atividades de pesquisa;
 Domínio de técnicas de procedimento;
 Atividades de experimentação;
 Capacidade de investigar e resolver problemas;
 Atividades de produção técnica
 Capacidade de criar e executar projetos diversos;
Ao longo do ciclo serão abordadas as seguintes áreas: Teatro, Dramatização, Teatro de Marionetes, Fantoches, de
maquetes de edifícios, Cenografia, Guarda-roupa, Artes Plásticas, Tecelagem, tecnologias, Artes e Ofícios
Minutos de Leitura
Sessões de promoção da leitura: - Sugestão de livro para os minutos de leitura a acordar com cada ano/turma/projeto
“A. L.E.R.” – Oficina de leitura, escrita e reescrita
Escrita criativa; dramatização; teatro; poesia; leitura expressiva; guiões;
Objetivos:
- Recuperar os alunos das lacunas identificadas, a nível das competências;
- Desenvolver a Literacia da leitura e da Informação, promovendo a criatividade
e espírito crítico;
- Melhorar a prática pedagógica colaborativa, apostando na estratégia de
coadjuvação;
- Diversificar metodologias de ensino e aprendizagem, intensificando o trabalho
prático;
- Incentivar à aprendizagem colaborativa, em contexto de oficina.
Descrição: Atividades de escrita criativa; elaboração de guiões; dramatização;
teatro; poesia e leitura expressiva.
A língua “incorpora o conjunto das competências que são fundamentais para a realização pessoal e social de cada um e para o exercício
de uma cidadania consciente e interventiva, em conformidade com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Assumir o
português como objeto de estudo implica entender a língua como fator de realização, de comunicação, de fruição estética, de educação
literária, de resolução de problemas e de pensamento crítico.”
In APRENDIZAGENS ESSENCIAIS|ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS

7.º ANO

8.º ANO

9.º ANO

Criar sinergias entre disciplinas ao longo da componente curricular do ano letivo de modo a facilitar a
aquisição e consolidação de aprendizagens.
Texto Narrativo
“O cavaleiro da Dinamarca” de Sophia
M.B. Andersen, (obra de leitura integral)

Texto Dramático
“Aquilo que os olhos veem ou o
Adamastor”, Manuel António Pina

Descrição: Criação de roteiro e plano de
viagem: visionamento de filmes, pesquisa
e recolha de informação, processamento
de texto, utilização do Google Maps.

Descrição: Análise de uma obra literária
relacionada com o tema da expansão
marítima portuguesa: aulas partilhadas
com as disciplinas intervenientes

Descrição: Recriação da obra de Gil
Vicente com personagens tipo da
atualidade com vista à dramatização.
Aulas partilhadas com as disciplinas
intervenientes

Interdisciplinaridade: Português,
Geografia, História, TIC e Educação
Visual, Ciências Naturais e Físico-Química,
Oficina de Projeto.

Interdisciplinaridade: Português; História;
Geografia, Oficina A. LER; Oficina das
Artes; Educação Visual; TIC, Oficina de
Projeto, entre outras

Interdisciplinaridade: Português; Oficina
A. LER; Oficina das Artes; Educação Visual;
TIC, Oficina de Projeto, entre outras

Texto Dramático
“Auto da Barca do Inferno” na atualidade

Dormir com os livros
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Descrição: Acantonamento noturno na Biblioteca Escolar para partilha de leituras e
de experiências decorrentes da leitura, na perspetiva de promover o prazer de ler,
estreitando laços com os alunos.
Interdisciplinaridade: Português e todas as outras disciplinas.

Minutos de Leitura
Sessões de promoção da leitura: encontro com escritores, leitura de obras na biblioteca, partilha de leitura entre
turmas, leituras em espaços formais e informais.

“Matemagicando” – Laboratório da Matemática

O Laboratório “Matemagicando” propõe ao aluno uma
aprendizagem/experimentação de forma a que os alunos
compreendam os procedimentos, técnicas, conceitos, propriedades e
relações matemáticas, e desenvolvam a capacidade de os utilizar para
analisar, interpretar e resolver situações em contextos variados
ligados à descoberta da matemática no quotidiano através de jogos,
concursos, saídas de campo e constantes desafios propostos aos
alunos.

7.º ANO

8.º ANO

9.º ANO

Criar sinergias entre disciplinas ao longo da componente
curricular do ano letivo de modo a facilitar a aquisição e
consolidação de aprendizagens.
Atividades de acordo
com o Projeto
Curricular de Turma,
com os projetos em
curso e a ligação às
aprendizagens
essenciais das
disciplinas

Atividades de acordo
com o Projeto
Curricular de Turma,
com os projetos em
curso e a ligação às
aprendizagens
essenciais das
disciplinas

Atividades de acordo
com o Projeto
Curricular de Turma,
com os projetos em
curso e a ligação às
aprendizagens
essenciais das
disciplinas

Tratamento estatístico
Uso de tecnologia gráfica para recolha e tratamento de dados em
atividades experimentais

Trabalho de Projeto
Descrição: Genocídio e Holocausto (2ª Guerra Mundial); filme “Enigma” –
mensagens encriptadas.
Projeto no âmbito das atividades do Projeto UNESCO
Interdisciplinaridade: História, Ciências, Físico. Química, outras disciplinas.

Minutos de Leitura
Atividades de promoção da leitura: obras de leitura acordadas com
cada turma, de acordo com os projetos em curso; leitura e ciência;
de divulgação cientifica; matemática do dia-a-dia; Primo Levi
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LABORATÓRIO VIVO
O Laboratório Vivo propõe ao aluno uma aprendizagem/
experimentação que permita o despertar nos alunos a curiosidade
acerca dos fenómenos e processos do mundo natural e o interesse pela
ciência, desenvolver uma compreensão geral e abrangente das
principais ideias e estruturas explicativas das ciências da Terra e da
Vida, bem como dos procedimentos da investigação científica e, ainda,
questionar o comportamento humano perante o mundo e o impacto da
ciência e da tecnologia no nosso ambiente e na cultura em geral.

7.º ANO

8.º ANO

9.º ANO

Criar sinergias entre disciplinas ao longo da componente curricular do
ano letivo de modo a facilitar a aquisição e consolidação de
aprendizagens.
Trabalhos
de
Projeto (Processo
e produto)
Laboratórios:
Identificação de
minerais e de
rochas,
Simulação
de
atividades
vulcânicas;
Modelos
de
dobras e falhas
Moldes
de
fósseis.
Visualização de
filmes: Jurassic
Park,
Deriva
Continentes
Trabalhos
de
pesquisa
individual
“Eu
crio – a minha
estória
da
Geologia…”
Saída de campo;
Visita de estudo
ao Centro de
Ciência Viva do
Alviela e Duna da
Crismina
–
Guincho elatórios

Laboratórios:
A
célula;
Biodiversidade da manta morta;
Fatores FQ que influenciam a vida
dos seres vivos - Elaboração de um
herbário com as plantas da escola; Visualização
de
filmes:
Biodiversidade; História da Terra; Saída de campo: Parque Natural da
Arrábida; poças de Maré e marina de
Oeiras
-Debates
sobre
a
Biodiversidade; sustentabilidade trabalhos de pesquisa: posters,
cartazes; - relatórios científicos; apresentações
multimédia;
Resolução de problemas tendo em
atenção os objetivos para a
sustentabilidade do Planeta Terra
(https://nacoesunidas.org/conhecaos-novos-17-objetivos-dedesenvolvimento-sustentavel-daonu/)

V.E. aos jardins do
Palácio
Dia
Internacional
do
Microrganismo,
promovidas pelo
ITQB;
Comemoração de
efemérides – Dia
Mundial
da
Alimentação, Dia
Mundial Contra a
SIDA, Dia Mundial
da Saúde, etc.
Elaboração
de
menus saudáveis
com
almoço
partilhado entre os
alunos de 9.º ano;
Parceria com o
Centro de Saúde;
Atividades
laboratoriais
–
Identificação
da
morfologia
e
anatomia
do
coração, pulmões e
rins
de
um
mamífero
–
Realização
de
relatórios
científicos;
Saída de campo:
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científicos
- cartazes
Clube de Ciência Viva

Laboratórios em campo: Parque Natural
Serra da Estrela/ Geoparque Mundial.

Trabalho de Projeto
“Eu Adoto um vulcão/sismo” ou “os vulcões e sismos no percurso do Cavaleiro da Dinamarca” (7º)
Resolução de problemas tendo em atenção o objetivo 15.º (Proteger a Vida Terrestre) de desenvolvimento sustentável –
indicadores para Portugal – Agenda 2030
Projeto: Feira de Ciência integrando os dois domínios e o tema: Custos, benefícios e riscos das inovações científicas e
tecnológicas(8º) - Ed. Visual; CN; FQ; Espanhol; Português; MAT, Inglês, Geografia; outras
Projeto: 3R’s: Aplicação de um plano de aula elaborado no European schoolnet do grupo espanhol sobre os Animais na sociedade
“Os Decisores 2030 - (Resolução de problemas tendo em atenção o 3.º (Saúde de Qualidade) e o 12.º (Produção e Consumo
Sustentável) objetivos de desenvolvimento sustentável – indicadores para Portugal – Agenda 2030); 9º Ano
A minha Árvore Genealógica (estudo de duas características genéticas) – 9º Ano
Projeto: Feira de Ciência: Um Planeta Terra! Um Oceano!

Minutos de Leitura
Atividades de promoção da leitura: - Sugestão de livro para os minutos de leitura – Papalagui de Erich Scheurmann
Leitura do livro: “Há um cabelo na minha Terra” de Gary Larson ( Projeto: Newton Gostava de Ler da Rede de Bibliotecas Escolares
e Projeto Ler+: http://www.rbe.min-edu.pt/np4/325.html) (8º ano)

“Atelier das Artes”
O Atelier das Artes propõe ao aluno uma aprendizagem/experimentação
artística que o ajuda a observar, refletir, criar e imaginar o mundo. O saber
ser, o saber estar e o saber fazer, são princípios que estarão muito
presentes no decorrer das aulas.
Equilíbrio, Silêncio e Alegria no processo educativo, numa dinâmica “Para
todos e com cada um” (Plano Nacional das Artes).
Ecologia e Identidade, procurando que o Saber/Perceção tenha
Envolvimento, Autenticidade e Espírito Crítico
O Grupo de Artes Visuais selecionou a obra de Leonardo da Vinci como referencial multidisciplinar das várias áreas, bem
como impulsionador de atividades comuns – “saberes em palco” - a desenvolver ao longo do ano, conforme Plano de
Inovação e Organização Pedagógica. –Port Hist TIC OFICINAS

7.º ANO

8.º ANO

9.º ANO

Criar sinergias entre disciplinas ao longo da componente curricular do ano letivo de modo a facilitar a
aquisição e consolidação de aprendizagens.
- Leitura interior – descoberta da leitura
pessoal

- Leitura e sua expressão pessoal. A voz,
ler para os outros ouvirem

 Identidade, o aluno e a sua
personalidade
 O EU, a origem do ser humano. Préhistória/tribo, ritos…
(Leonardo Da Vinci – retrato, desenhos

 Poesia Visual
 O corpo humano – proporções e
movimento (Banda Desenhada,
Fotografia, Desenho)
(Leonardo Da Vinci – corpo humano

- Leitura e sua expressão teatralizada.
Diferentes personagens e sua expressão
vocal e gestual
 Cenários / adereços
 Apoio ao teatro “Auto da Barca do
Inferno”
(Leonardo Da Vinci – perspetiva cónica
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embrião humano,…)
Interdisciplinaridade: Port, Hist, CN, TIC
 Projeto: Autoretrato/Máscara
Esboço do corpo humano – rosto; AutoRetrato (MÁSCARA)
EXPOSIÇÃO

/renascimento)
Interdisciplinaridade: Port, Hist, TIC, …
 Projeto: Poesia visual/palavra,
imagem (figura humana)
Comunicação Visual – PALAVRA/SLOGAN

no Renascimento e inventos do artista)
Interdisciplinaridade: Port, Hist, …
 Projeto Teatral
Auto da Barca do Inferno – cenários, ida
ao teatro

ARTE URBANA

PROJETO TEATRAL

Trabalho de Projeto
PROJETO ExpressArte
Objetivo: Expressar emoções/ideias/conceitos através dos recursos expressivos da linguagem poética nas variadas
representações da palavra, estimulando a prática da leitura-prazer.
Descrição: Concurso de Poesia Visual em articulação com a disciplina de Português e de Educação Visual. Colaboração
da Associação de Pais da ESQM para integração do Júri.
Minutos de Leitura
Ligação do aluno com o livro
Leitura e Expressão – gestualidade, som, oralidade exposição do aluno, parte vocal

Outras atividades a desenvolver no âmbito da medida “Saberes em Palco”
DAC, Projetos, Clubes, Efemérides e Semanas Multidisciplinares
Criar sinergias entre disciplinas ao longo da componente curricular do ano letivo de modo a facilitar a
aquisição e consolidação de aprendizagens.
Este Projeto assentará em princípios e procedimentos de reforço da
intervenção curricular de modo a que os alunos consigam adquirir os
conhecimentos e desenvolver as competências, atitudes e valores
previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Assim, desenvolver-se-á em torno das atividades e projetos em
curso, cruzando as diversas disciplinas e áreas curriculares, no
pressuposto da construção de uma escola alicerçada em valores de
cidadania

Muitos são os projetos e atividades que se desenvolvem na Escola Secundária Quinta do Marquês em todas as áreas
curriculares: a Área do Português e das Línguas, na área das Ciências Sociais e Humanas, das Ciências Experimentais
ou das Artes.
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO é, igualmente, uma área trabalhada transversalmente em todas as disciplinas do
currículo. lecionada como disciplina autónoma e funcionando sempre numa perspetiva de articulação
transdisciplinar.
Igualmente a disciplina de TIC funciona em articulação com as demais disciplinas, desenvolvendo
estratégias/metodologias na área das Tecnologias Digitais, dando resposta às aprendizagens essenciais e às
necessidades surgidas no contexto de desenvolvimento e implementação de projetos e atividades. Gosto de
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aprender no âmbito do DAC.
Vários são os Projetos em curso que permitem o cruzamento dos vários saberes e atividades multidisciplinares.
Destacaremos somente dois dos projetos: o Projeto Escola Unesco e o Ciência Viva.
PROJETO Escola Unesco
Objetivo: promover e partilhar os ideais da UNESCO, desenvolvendo iniciativas e métodos de ensino inovadores no
âmbito da educação, numa perspetiva interdisciplinar e no respeito pela diversidade, no contexto de uma cidadania
participativa e ativa, capitalizar as experiências e os projetos de escola, nomeadamente com parceiros locais
privilegiados (autarquias, ONGs, Instituições de Ensino Superior, etc.).
Descrição: Continuidade do Projeto Majorar as Línguas Minoritárias, no âmbito do Ano Internacional das Línguas
Indígenas, iniciado no ano letivo transato: promoção da língua mirandesa com a realização de palestras, conferência,
ação de formação e intercâmbio cultural entre os alunos da ESQM e os do Agrupamento de Miranda do Douro.
Parceria com CMO, UL, CFECO, AEMD
PROJETO Clube Ciência Viva na Escola
Objetivo: promover metodologias que reforcem a organização de atividades e tarefas de caráter prático e
experimental como “Laboratório vivo”, visitas e saídas de campo, bem como a integração de projetos inovadores
desenvolvidos na escola e fora dela, que ajudem os alunos a explorar novas possibilidades e cenários, dando-lhes
uma perspetiva mais prática e contextualizada dos conteúdos.
Interdisciplinaridade: Português; Ciências Naturais; Físico-química; Biologia e Geologia; Geografia; Matemática;
Inglês; Francês e Espanhol.
Laboratório vivo
Descrição: mudar comportamentos de forma a que cada ser humano seja um elemento pivô na proteção e
conservação do património natural de que somos todos proprietários, para bem do planeta Terra. Numa teia de
conhecimento, aprender e dar a aprender em todos os ciclos de ensino e à comunidade. Serão desenvolvidos
protocolos de experiências simples e de baixo custo em diferentes áreas do saber: FQ/BG/M. Estas serão
apresentadas em concursos em eventos nacionais e internacionais (projetos criativos e inovadores, como por
exemplo ao Science in action: https://cienciaenaccion.org/ ). Dada a relevância do projeto do Ciência Viva “A
cozinha é um laboratório” os alunos são convidados a participar na realização e confeção de alimentos partindo
da questão: “Quais são as moléculas que vou comer? Ou Quais são os processos químicos e físicos associados à
produção de um alimento? (exemplo: “Ciência da Pipoca”, onde os alunos vêm um filme de divulgação científica
e investigam os processos físicos e químicos de uma angiospérmica monocotiledónea- Zea mais)..
Laboratório de Biologia Marinha
Descrição: aprender sobre a Biodiversidade Marinha com um especialista, Biólogo Marinho, e ser responsável
por levar esse conhecimento a diferentes níveis de ensino dentro e fora da escola, aos 1º, 2º e 3º ciclos e
Secundário.
Parceria: ESQM & Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica & EMEPC. Sendo a
ESQM uma escola voltada para o mar, para o oceano através das atividades curriculares: vela, surf, ou canoagem;
esta atividade visará dar a conhecer biodiversidade marinha e a oceanografia biológica, partindo da zona entre
marés, praias rochosas e arenosas. Ainda, estabelecer uma ligação com a Marina de Oeiras no sentido de
promover o conhecimento das espécies não indígenas e desta forma fomentar a proteção da biodiversidade e da
saúde dos oceanos.
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Cientificamente Provável – Biblioteca Escolar
Descrição: Através da criação de narrativas e poesias inspiradas na ciência, divulgar o conhecimento científico
aumentando a literacia científica. Os resultados obtidos integrarão uma publicação sobre a forma de livro.
Parceria: ESQM & Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica & ITQB & INIAV & IST e SPM.

Feira de Ciência: Um Planeta –TERRA, Um Oceano!
Descrição: Atividade que pretende abrir um espaço à comunidade educativa, estimulando os alunos a produzir
trabalhos de investigação científica e valorizar o trabalho educativo interdisciplinar realizado na escola,
estabelecendo parcerias com entidades de investigação científica. Pretende-se valorizar as atividades realizadas
em contexto escola/aula encorajando a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de raciocínio tendo
por base questões problema.
Parceria: ESQM & Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica & ITQB & FCUL-MARE &
FCUL-Rocha Amiga & LPN & INIAV & Câmara Municipal de Oeiras.
Concurso abrirá a todos os níveis de ensino, desde o 7ºano ao 12ºanoaboratórios em Campo: Parque Natural
Sintra-Cascais; Parque Natural da Arrábida & Parque Marinho Luís Saldanha; Parque Natural Serra da Estrela
Descrição: conhecer para proteger a Biodiversidade e Geodiversidade através de saídas de campo em de três
Parques Naturais e de um Marinho. Realização de atividades experimentais no campo, exploração de aparelhos
de medição: altímetros; de Georeferenciação-GPS e bússola; Identificação dos fatores abióticos, como por
exemplo medição de pH, salinidade e temperatura.
Parceria: ESQM & Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica & ITQB & FCUL-MARE &
FCUL-Rocha Amiga & LPN & INIAV & Câmara Municipal de Oeiras
NOTA: Os produtos finais dos Projetos e Atividades descritas integrarão as Semanas Multidisciplinares e as demais
comemorações de efemérides realizadas ao longo do ano letivo.

3. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO E MELHORIA DAS APRENDIZAGENS
MEDIDA 3: “Minutos de Leitura” - Aprender a ler e ler para aprender

A Biblioteca Escolar (BE) valoriza a leitura e a consolidação do hábito de ler como

instrumento privilegiado de aprendizagem.

1.Fragilidade/problema a
resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

O Modelo de avaliação da biblioteca escolar preconiza a avaliação em simultâneo dos
quatro domínios que o compõem (Currículo, Literacia e Aprendizagem; Leitura e Literacia;
Projetos e Parcerias e Gestão da Biblioteca Escolar). O Relatório final destina-se a
posicionar o desempenho da biblioteca em cada um desses domínios, de acordo com um
conjunto de perfis e níveis, estruturados numa escala de 1 a 4. A avaliação global da BE da
ESQM foi de 3,52. Do Relatório do biénio 17/19 salienta-se, por comparação com o biénio
anterior, uma descida no Domínio B, leitura e literacia. Apesar de se terem feito sessões
de promoção da leitura, partilhas de leituras e outras atividades, o parâmetro relativo ao
impacto no desenvolvimento do gosto e dos hábitos de leitura, foi o único parâmetro em
que se observou uma descida (48,9% dos alunos consideram que a BE tem, nesta área, um
desempenho Bom/Muito Bom).
Meios de Verificação/instrumentos de recolha:
Relatório de Avaliação da BE biénio 17/19.
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2. Ano(s) de escolaridade a
abranger

Turmas do 3º ciclo e opcionalmente do secundário

3. Designação da medida

“Minutos de Leitura” - Aprender a ler e ler para aprender

4. Objetivos a atingir com a
medida

- Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos e a qualidade das aprendizagens;
- Criar redes de leitura na escola, trabalhando a leitura como domínio transversal ao
currículo;
- Fomentar o gosto e os hábitos de leitura como fonte de desenvolvimento educativo e
cultural;
- Desenvolver a fluência e a compreensão leitoras;
- Desenvolver áreas de competências consideradas no Perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória;
- Articular o trabalho da BE com as diferentes disciplinas curriculares;
- Promover a leitura interdisciplinar.

5. Metas a alcançar com a
medida

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito da
medida

Aumentar o impacto da BE no desenvolvimento do gosto e do prazer da leitura;
Aumentar a literacia da leitura
Aumentar a literacia científica
- Sessões de promoção da leitura em setembro /outubro, na BE: exposição de livros (obras
do PNL, do Projeto de Leitura da disciplina de português, novidades, obras de um autor,
obras com temática comum, obras com personagens semelhantes, obras relacionadas
com temas do currículo, ...).;
- Seleção sob orientação do professor e com envolvimento dos alunos, do livro a ser lido
pela turma (obra de autor nacional ou estrangeiro, literária ou de divulgação científica,
de géneros diversos - conto ou romance, texto dramático ou poesia, crónica, diário, livro
de viagens, lendas ...).
(OBS.: A BE DISPONIBILIZA DIVERSOS PACKS DE TÍTULOS - 14/15 EXEMPLARES PARA USO
EM SALA DE AULA);
- Divulgação das obras selecionadas pelas turmas através de imagens publicitárias feitas
pelos alunos.;
. Leitura da obra selecionada nos minutos iniciais de aula, pelo menos uma vez por
semana, promovendo estratégias que envolvam:
- parafrasear, resumir;
- estabelecer relações entre as diversas unidades de sentido;
- realizar diferentes tipos de leitura em voz alta (ler muito devagar, ler muito
depressa, ler muito alto, ler murmurando, ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura
dramatizada, leitura expressiva) e silenciosa (por exemplo, leitura na pista de
pormenores) Realização de percursos;
- compreender e interpretar textos através de atividades que impliquem ativar
conhecimento prévio;
- Realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares.
- Registo quinzenal/mensal de resumo ou apreciação crítica da leitura pelos alunos
(trabalho de pares) indicados pela professora. Este registo deverá ser feito em suporte
digital, no blogue da BE ou na página de Facebook da BE.
- Relação entre o texto lido e outras formas de expressão, como ilustração, construção de
maquetas ou dramatização.
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- Organização de momentos de partilha de leituras entre turmas, com os pais, debates,
atividades livres, ...

Ao longo de dois anos (2019/2021)

7. Calendarização das
atividades
(Elaboração de Relatório, Balanço e Sugestões de Melhoria - junho, julho 2019)
Aprovação do Plano – julho e setembro 2019;
Divulgação do Plano –setembro 2019;
Implementação das Medidas – setembro 2019 a junho 2021;
Monitorização das Medidas – dezembro 2019; março e dezembro 2020; março 2021;
Avaliação do impacto das medidas – junho e julho 2020; junho e julho 2021;
Formulação de novas estratégias – julho e setembro 2021.
Coordenador da
medida
8. Responsáveis pela
execução da medida

9. Recursos

10. Indicadores de
monitorização e meios de
verificação da execução e
eficácia da medida

11. Necessidades de
formação contínua

Coordenadora da BE

Equipa da BE
Coordenadores de departamento
Outros intervenientes Assessores de disciplina
Docentes das diversas disciplinas
Eventual utilização do crédito horário da BE
Eventual utilização do crédito horário de Português do Contrato de Autonomia
Apoio da CMO – “Carta de Conforto” em anexo
Registos quinzenais/apreciação crítica da leitura em suporte digital no Blogue da BE ou na
Página do Facebook da BE;
Monitorização em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar, Departamento;
Balanço semestral a apresentar em CP;
Meios de Verificação:
Atas - PCT;
Registos;
Relatório de Execução Final do PAA;
Inquéritos por questionário aos alunos e professores
Avaliação da BE – Rede de Bibliotecas Escolares.
Inscrição de docentes (prioridade a DT) na ação disponibilizada pelo CFECO – “Ser diretor
de turma. Contar com a biblioteca escolar”

.
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