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Através do Programa Educação 2015, o Ministério da Educação lançou um desafio às escolas no sentido de cada uma definir, de acordo com a sua realidade,
o seu contributo para a meta nacional de elevar em quatro pontos percentuais as percentagens de classificações positivas nas diversas provas e exames
nacionais, tomando por base os valores verificados no ano lectivo 2009/2010 - Indicador 1 – Resultados de provas e exames nacionais – Língua Portuguesa e
Matemática
Da consulta feita a todos os grupos curriculares da nossa escola (Anexo 1) resultou, para o Indicador 1 a proposta de elevar em 0,5% e 1% as classificações
positivas respectivamente a Língua Portuguesa a Matemática. Para o Indicador 2 – Taxas de repetência, a proposta de diminuição da taxa de repetência
situa-se nos mesmos valores – 0,5% e 1%. Relativamente ao Indicador 3 – Taxa de desistência, os valores propostos são idênticos.
No Anexo 2 deste Plano de Intervenção encontra-se a proposta de escola enviada para o Ministério da Educação relativamente ao Programa Educação 2015.
Neste Plano de Intervenção para o ano lectivo 2011/2012 identificam-se as Práticas de Escola (dinâmicas da nossa escola a que se devem dar continuidade) e
as Estratégias de Melhoria que visam concretizar as propostas para atingir as metas definidas. Identificam-se também os responsáveis pela implementação
destas medidas e uma calendarização das mesmas.
Este Plano de Intervenção só cumprirá o seu objectivo se for apropriado por toda a escola: alunos, professores, encarregados de educação e pessoal não
docente.
Este Plano de Intervenção, que resulta do contributo directo dos diferentes grupos curriculares, foi aprovado pelo Conselho Pedagógico, reunido no dia
dezassete de Maio de 2011.
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PEE - Objectivo 1 – promover o Sucesso Educativo

Objectivos

 Elevar as competências básicas e os níveis de formação e qualificação.
 Progressivamente, assegurar melhores resultados de aprendizagem e cumprimento efectivo da
escolaridade obrigatória de 12 anos.
INDICADORES NACIONAIS DE QUALIDADE EDUCATIVA:

1. Resultados em provas nacionais

Práticas de Escola

● Envolver os pais na consciencialização dos
seus educandos da importância da escola e
da adopção de hábitos de trabalho e de
empenhamento nas tarefas propostas pelos
professores;

● Rentabilização da Escola Virtual;
● Diversificar materiais e actividades.

2. Taxas de repetência nos vários anos de escolaridade

Estratégias de Melhoria
1. Após a avaliação diagnóstica, assinatura de um “contrato”
pelo aluno e EE em que os mesmos se comprometem a
colaborar no cumprimento das metas de aprendizagem
definidas. Inclui: verificação dos trabalhos de casa, controlo das
datas dos testes e dos resultados, maior investimento no
acompanhamento das tarefas propostas pelos professores.
2. Sensibilizar os EE para a aceitação dos ritmos e exigências
definidas pelo professor/grupo curricular, valorizando o
trabalho realizado pelos professores;
3. Troca regular de materiais pedagógicos, experiências de
aprendizagem relevantes.
Produzir materiais pedagógicos e definir estratégias comuns
para determinados grupos de alunos, partindo, por exemplo,
dos dados disponíveis no documento “Estratégias e Estilos de
aprendizagem dos alunos”.
4. Realização de workshops em que os professores divulguem
práticas realizadas nas turmas, que conduziram a bons
resultados e que podem ser considerados Boas Práticas
5. Fomento da interdisciplinaridade ao nível dos CT/PCT, numa
lógica de nível e de ciclo.
6. Reforço das dinâmicas interdisciplinares de conteúdos e
temáticas enunciadas do PCE e concretizadas no Projecto
Curricular de Turma

Responsáveis

Professores
Conselho de Turma
Alunos do 3º Ciclo e 10º
Ano Encarregados de
Educação

Calendarização

Setembro/Outubro
2011

Conselhos de Turma
Professores das.
Disciplinas
Psicóloga
Biblioteca

Início do ano lectivo
Início de cada trimestre

Grupos Curriculares

Ao longo do ano lectivo

Conselho Pedagógico
PCE
PCT
Conselhos de Turma

Início do Ano lectivo
Ao longo do ano lectivo
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● Continuar a realizar materiais e
instrumentos de avaliação em Grupo
Disciplinar.

● Continuar com Estudo Acompanhado, no
9º ano, aos professores de Português para
preparação/treino exames.

● Dar continuidade aos projectos nacionais
e/ou de escola (PM, Plano da Acção das
Ciências, Plano Nacional de Leitura…).
● Avaliação intermédia dos Planos de apoio
curricular (PM, Plano da Acção das Ciências,
PNL, Apoios + 45’ no 9º ano e no 12º ano).
● Manter a análise da evolução de
resultados e da sua qualidade em cada final
de período e definição de estratégias
correctivas face aos desvios.

● Identificação dos casos de situações
familiares mais complexas e desenvolver
uma actuação mais próxima.

7. Alteração dos critérios de avaliação no 3º Ciclo,
nomeadamente no que diz respeito às Competências
Transversais. Alteração dos instrumentos de avaliação,
aproximando-os, sempre que possível, dos modelos utilizados
no ensino secundário.

Conselho Pedagógico
Grupos Curriculares

Início do ano lectivo

8. Manter e alargar, em função da logística da escola, o
Projecto Turma + - fazer o levantamento das turmas/alunos que
se enquadram neste projecto.

Direcção
Conselho Pedagógico
Directores de Turma

Junho 2011

Direcção
Conselho Pedagógico

Julho 2011

Direcção
Grupos Curriculares

Julho/Setembro 2011

Direcção
Conselho Pedagógico
Grupos Curriculares
Biblioteca

Julho/Setembro 2011
Ao longo do ano lectivo

9. Se não houver assessorias a Matemática, partilha de Estudo
Acompanhado com o Português, com reforço de mais 45
minutos no horário dos alunos.
10. Criar um núcleo de professores para a preparação dos
Exames nacionais a Português e Matemática (aberto a outras
disciplinas, se os grupos curriculares manifestarem interesse).
11. Criar um Pólo Educativo, num espaço acolhedor, junto à
Biblioteca, que funcione em articulação com a mesma, onde
estarão professores das diferentes disciplinas disponíveis para
apoio aos alunos. Durante o 1º período privilegiar Português e
Matemática do 10ºano.
12. Realização de uma reunião, a seguir a cada período
lectivo, entre o Director e os representantes das turmas para
proceder a uma análise dos bons resultados e dos problemas de
insucesso.
13. Divulgar junto dos Encarregados de Educação a
importância do GAA e da Tutoria como medidas de apoio ao
aluno. Desenvolver mecanismos sociais de apoio/ajuda aos
alunos com problemas familiares, não só económicos, através
do estabelecimento e/ou manutenção de protocolos com
entidades como o Centro de Saúde do Seixal, a Câmara
Municipal do Seixal, a CPCJ, entre outros

Director
Directores de Turma
Delegados de Turma

Direcção
Conselho de Directores
de Turma
Directores de Turma
GAA

Janeiro 2012
Abril 2012

1ª Reunião com os
Encarregados de
Educação;
Reuniões com
Encarregados de
Educação ao longo do
ano lectivo
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● Melhorar a articulação entre as estruturas
educativas da escola de forma a prevenir,
identificar, intervir e acompanhar os alunos.
Papel do CDT: analisar e acompanhar as
situações de retenção e insucesso:
identificação, superação e prevenção.

14. Sensibilização para uma maior co-responsabilização das
famílias (apresentação de trabalhos com a presença de
encarregados de educação, por exemplo);
15. Alargar a colaboração e participação dos EEs nas
actividades da Escola (Semana na Leitura; os Dias das
Profissões...);

Direcção
Conselho de Directores
de Turma
Directores de Turma

Reuniões com
Encarregados de
Educação e Associação
de Pais ao longo do ano
lectivo

Direcção, DTs, Associação
de Pais

Ao longo do ano lectivo

INDICADORES NACIONAIS DE QUALIDADE EDUCATIVA:
3. Taxas de desistência escolar

● A equipa das matrículas acompanha este
processo, com vista a uma melhor percepção
de situações de abandono ou desistências e
desencadeia a intervenção necessária, junto
da Direcção.

16. Constituir uma equipa/grupo multidisciplinar para análise
e prevenção do abandono

Direcção
GTAI

17. Promover acções sobre a prevenção do abandono escolar
direccionadas aos professores e EES a incluir no PAA e no Plano
de Formação;

Conselho Pedagógico
Centro de Formação
Parceiros da Escola

18. Organizar a oferta formativa em função das expectativas
dos alunos, das necessidades do mercado de trabalho (a partir
dos dados do IEFP, entre outros) e da gestão eficaz dos recursos
humanos e materiais existentes na escola
19. Melhorar o esclarecimento relativamente às
características programáticas, competências a atingir, às saídas
e perspectivas dos diferentes cursos, para que os alunos façam
escolhas mais conscientes e informadas.

Direcção
Conselho Pedagógico
Grupos Curriculares

2º Período

Responsáveis dos Cursos
e equipa das matrículas

Maio e Junho 2012

Início do ano lectivo

Ano lectivo
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Avaliar e Monitorizar os resultados

Práticas de Escola

Estratégias de Melhoria

Responsáveis

Calendarização

Avaliação Interna

Manter o trabalho da Avaliação Interna

GTAI

Ao longo do ano lectivo

Reflexão periódica

Melhorar os momentos de reflexão interna

Direcção, Conselho Pedagógico e
estruturas da escola

Janeiro, Abril, Julho 2012

Relatórios

Avaliar anualmente o grau de satisfação de todos os
intervenientes

Órgãos e estruturas da escola, Associação
de Pais e de Alunos, Pessoal Não Docente
e Parceiros

Final do ano lectivo

Discutir oferta formativa

Fazer o balanço sobre a oferta educativa e equacionar
outras ofertas em função do interesse dos alunos e do
mercado de trabalho

Direcção, Conselho Pedagógico

Março/Abril 2012

Parceiros representados
no Conselho
● Garantir a sua intervenção no Conselho Geral;
Geral
● Colaborar ao nível do apoio técnico com a escola, por exemplo, estudo das necessidades do mercado de trabalho.
(Autarquia,
Empresas,..)
Pais e EEd.

Seixal, 17 de Maio de 2011
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ANEXO 1
ANÁLISE E PROPOSTAS GLOBAIS DOS DEPARTAMENTOS

Notas Prévias:


A análise dos resultados dos exames nacionais poderá revelar-se um pouco parcial, na medida em que estes incidem apenas numa das componentes que o docente
desenvolve com os seus alunos, ou seja, o exame testa, num tempo limitado, um conjunto de aprendizagens mais restritas relativamente ao trabalho que é
desenvolvido nas aulas, que não podem ser testado num de tipo de exercício escrito de duração limitada. Tal factor pode influenciar negativamente os resultados.



Os critérios de correcção dos exames são exageradamente redutores, o que se torna um factor contributivo para o insucesso dos mesmos.



Os dados distribuídos não distinguem as avaliações entre os alunos internos e os auto-propostos.



A percentagem de positivas num exame está associada ao seu grau de dificuldade e este é variável de ano para ano.



A generalização da escolaridade obrigatória no secundário será em 2012/2013 o que certamente se irá reflectir nos resultados dos exames nacionais (massificação e
desconhecimento actual da revisão curricular anunciada para o ensino secundário).



A implementação do Novo Programa de Português para o Ensino Básico, bem como as alterações previstas no Novo Acordo Ortográfico e no Dicionário
Terminológico traduzem-se em trabalho suplementar para os professores e poderão condicionar o desempenho dos alunos.



O Relatório do GAVE revela que os alunos, a todas as disciplinas sujeitas a Exame Nacional, revelam um problema grave de literacia, interpretação de texto. Propõese que haja um Glossário em todas as disciplinas (especificidade do vocabulário de cada disciplina, tipologia de questões); trabalho de leitura e interpretação a
todas as disciplinas - Transversalidade da Língua Portuguesa.
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INDICADOR 1 - ANÁLISE DOS RESULTADOS EM PROVAS NACIONAIS
3º Ciclo – 9º ano (%)

Disciplina

07/08

08/09

09/10

Diferença

Resultados
nacionais

Diferença

Metas
nacionais
2015

Média de
escola

Média
nacional

Português
72, 0
75,0
66,0
4,7
70,7
8,7
74,7
70,7
Matemática
32,0
52,0
41,0
9,8
50,8
13,8
54,8
50,8
Grau de dificuldade do Exame foi mais elevado em 2009/2010.
O formato das provas de exame nacional privilegia as competências em detrimento das aprendizagens do domínio cognitivo dos conteúdos.
Os professores estruturam os seus instrumentos de avaliação tendo em conta a preparação dos alunos para o exame nacional e o modelo de prova do exame.
Estudo Acompanhado – preparação/treino exames (turmas organizadas em turnos e em simultâneo com Matemática); 9º ano: EA só para professores de Português e
Matemática.

Até 2015, há que progredir cerca de 8% na Língua Portuguesa e cerca de 13,8% na Matemática.

Ensino Secundário (%)
Disciplina

07/08

08/09

09/10

Diferença

Resultados
nacionais

Metas nacionais
2015

Média de
escola

Média nacional

(valores)

Língua Portuguesa
61,0
57,0
51,0
9,4
60,4
64,4
09,5 e 09,5
60,4
Matemática
58,0
31,0
29,0
36,8
65,8
69,8
07,3 e 06,6
65,8
O formato das provas de exame nacional privilegia as aprendizagens do domínio cognitivo dos conteúdos, embora considere também as competências de
Compreensão e Produção Escrita.
No entender dos professores de Português, embora a matriz do exame de 12ºano aponte para todos os conteúdos só a Questão B do Grupo I contempla
explicitamente os conteúdos.
Os professores estruturam os seus instrumentos de avaliação tendo em conta a preparação dos alunos para o exame nacional e o modelo de prova do exame.
Análise de texto – privilegiar o comentário orientado como forma de praticar a estruturação lógica do discurso.

Até 2015, há que progredir cerca de 13,4% no Português e cerca de 40% em Matemática.
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INDICADOR 2 ANÁLISE DAS TAXAS DE REPETÊNCIA NOS VÁRIOS ANOS DE ESCOLARIDADE (%)
Ano

07/08

08/09

09/10

Metas
nacionais
08/09

Metas nacionais
2015

7º
8º
9º

18
13
3
10
23
3
14
8
0

7
13
14
16
6
28
33
0
45

5
8
13
13
12
40
8
10
55

14,9 %

10 %

20,1 %

12 %

C.Tecn.

s/
C.Tecn.

10º
11º
12º
10º
11º
12º

Verifica-se a média da taxa de repetência ao nível do 3.º ciclo é inferior à média nacional.
No Ensino Secundário os valores da taxa de repetência no ano lectivo 2009-2010, ao nível do 12.º Ano, são superiores à média nacional.

INDICADOR 3 ANÁLISE DAS TAXAS DE ABANDONO NOS VÁRIOS ANOS DE ESCOLARIDADE (%)

regular

Ano

secundário

C.Tecn.

s/
C.Tecn.

Outros

7º
8º
9º
CEF
10º
11º
12º
10º
11º
12º
Regular
Tecológicos
Profissionais
CEF

07/08

08/09

09/10

Metas nacionais

Metas nacionais
2015

2
4
1
21
10
5
9,5
12,5
8
10
8
11
13
15

1
1
1
18
8
4
4
7
4
10
6
7
47
31

1
0
3
17
6
4
5
4
10
5
5
5
41
22

14 anos - 1,84 %
15 anos – 9,27 %
16 anos – 13,08 %

14 anos - < 1 %
15 anos – < 2 %
16 anos – < 4 %
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(para as metas de aprendizagem)

PEE - Objectivo 1 – promover o Sucesso Educativo
Objectivos

Indicador

1e2





Elevar as competências básicas e os níveis de formação e qualificação.
Progressivamente, assegurar melhores resultados de aprendizagem e cumprimento efectivo da escolaridade obrigatória de 12 anos.

Diagnóstico efectuado pelos Grupos Curriculares
Alunos
- Muitos alunos valorizam pouco o conjunto das
aprendizagens;
- Muitos alunos não estão suficientemente estimulados para
a importância do ensino organizado por competências;
- Muitos alunos não desenvolvem hábitos de trabalho
sistemáticos, são pouco atentos e não consideram o estudo
um investimento;
- Muitos alunos revelam diversos problemas ao nível da
disciplina, postura e atitudes;
- Muitos alunos não estão preparados para a competitividade
da vida futura;
- Os níveis de maturidade são atingidos cada vez mais tarde
- A linguagem que os alunos utilizam é muito diferente da
Norma Padrão, o que pode criar dificuldades de
compreensão e integração.
Professores
- O tempo dispendido na gestão da indisciplina retira tempo
às actividades escolares;
- Falta de tempo para seleccionar e diversificar métodos de
ensino, recursos didácticos, técnicas de comunicação, de
acordo com as necessidades de cada turma;
- Cumprir os programas inviabiliza a aplicação de estratégias
mais diversificadas e/ou activas e o professor não tem tempo
para as dificuldades individuais de aprendizagem.
Escola
- Fraca expectativa e motivação dos professores e dos alunos
em relação à escola, no contexto actual da sociedade;

Estratégias de Melhoria

Metas

Alunos
- Exigir mais empenho e responsabilidade;
- Reconhecer a importância da frequência da escola e do conhecimento;
- Estabelecimento de metas pelos alunos (formalizado em documento assinado pelo Aluno,
Encarregado de Educação e Professor) com balanço no final de cada período.

Departamento/Grupo Disciplinar
- Avaliação intermédia dos Planos de apoio curricular (PM, Plano da Acção das Ciências,
PNL, Apoios + 45’ no 9º ano e no 12º ano, …);
- Potenciar a troca de experiências e entreajuda para encontrar soluções benéficas para
as aprendizagens dos alunos (elaboração de materiais pedagógicos...);
- Divulgação de Boas Práticas;
- Continuar a realizar materiais e instrumentos de avaliação em Grupo Disciplinar;
- Incentivar/Criar dinâmicas de formação interna em todos os grupos disciplinares ou
grupos afins.

0,5%
1%

Professor/Sala de aula
- Rentabilização da Escola Virtual;
- Diversificar materiais e actividades;
- Realização de trabalhos práticos nas aulas, que possibilitem um papel mais activo dos
alunos, reforçando os seus hábitos de trabalho e a sua autonomia;
- Colaboração contratualizada com os Encarregados de Educação (verificação dos
trabalhos de casa, controlo das datas dos testes).
- Abordagem interdisciplinar de conteúdos e temáticas;
- Articulação curricular e aproximação dos níveis de exigência entre o 3º Ciclo e o
Secundário;
- Manter a análise da evolução de resultados e da sua qualidade em cada final de período
e definição de estratégias correctivas face aos desvios;
- Identificação dos casos de situações familiares mais complexas e desenvolver uma
actuação mais próxima.
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- O elevado número de alunos por turma tende a provocar o
aumento de conflitos e, sobretudo, a diminuir o rendimento
individual;
- Dificuldades de escolha da orientação vocacional que
muitos alunos revelam.
Encarregados de Educação
- Os encarregados de educação não podem interferir e têm
de respeitar as exigências de ensino - aprendizagem definidas
pelos Grupos curriculares;
- Pais pouco assertivos, conflitos familiares, divórcios
litigiosos, desemprego - levam o aluno a desinteressar-se
pelo seu percurso escolar e/ou à indisciplina;
- Ausência de modelos e valores estáveis ao nível familiar,
leva, por vezes, os alunos a desinvestirem na escola;
- A demissão de alguns pais na educação dos filhos: exigem
eficiência e resultados por parte da escola, mas raramente
colaboram na intervenção/acompanhamento do seu
educando.

Escola
- Assegurar a continuidade pedagógica;
- Manter e alargar o Projecto Turma +;
- Proporcionar Aulas de Preparação para os Exames Nacionais Básico e Secundário (nas
“pontas” do horário da turma);
- Atribuir Estudo Acompanhado, no 9º ano, aos professores de Português e Matemática
para preparação/treino exames (turmas organizadas em turnos em simultâneo com
Matemática);
- Criar grupos mais coesos de professores a leccionar os níveis de exame, de modo a
rentabilizar experiências e recursos (Núcleo de Exames);
- Dar continuidade aos projectos nacionais e/ou de escola (PM, Plano da Acção das
Ciências, Plano Nacional de Leitura…);
- A Sala de Estudo deve dar lugar a um Pólo Educativo que se articule directamente com
a Biblioteca (espaço, recursos,..);
- Divulgação de Boas Práticas;
- Realização de uma reunião, a seguir a cada período lectivo, entre o Director e os
representantes das turmas para proceder a uma análise dos bons resultados (traduzidos
no quadro de honra da escola) e dos problemas de insucesso;
- No âmbito da Formação Cívica cada Director de Turma deve, no início de cada período,
analisar com os alunos os bons resultados (traduzidos no quadro de honra da escola) e os
problemas de insucesso;
- Melhorar a articulação entre as estruturas educativas da escola de forma a prevenir,
identificar, intervir e acompanhar os alunos. Papel do CDT: analisar e acompanhar as
situações de retenção e insucesso: identificação, superação e prevenção.
- Reforçar junto dos E.E. a importância do serviço de Tutorias;
- Envolver os pais na consciencialização dos seus educandos da importância da escola e
da adopção de hábitos de trabalho e de empenhamento nas tarefas propostas pelos
professores;
- Melhorar e alargar a intervenção do GAA;
- A equipa das matrículas acompanha o processo de matrículas, com vista a aperceber-se
de situações de abandono ou desistências entre matrículas e desencadear a intervenção
necessária, junto da Direcção.

Encarregados de Educação
- Colaboração contratualizada com os Encarregados de Educação (verificação dos
trabalhos de casa, controlo das datas dos testes);
- Sensibilizar os EE para a aceitação dos ritmos e exigências definidas pelo
professor/grupo curricular, valorizando o trabalho realizado pelos professores;
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- Sensibilização para uma maior co-responsabilização das famílias (apresentação de
trabalhos com a presença do encarregado de educação, por exemplo);
- Criar mecanismos que incentivem a participação das famílias na vida da escola.
(Participação na Semana na Leitura; o Dia da Profissão...);
- Criar mecanismos que incentivem a participação das famílias na vida da escola;
- Confrontar os EE com os seus compromissos de actuação.

3

- Nos cursos profissionais alguns alunos abandonam quando
não obtêm sucesso nos módulos de algumas disciplinas;
- Nos CEF e cursos profissionais a relação que o aluno
estabelece com o professor influencia o modo como encara a
escola e muitas vezes até o seu próprio futuro. É importante
que os professores estejam motivados para leccionar este
tipo de turmas;
- As condições económicas de algumas famílias não permitem
suportar as despesas escolares, o que poderá vir a agravar o
abandono escolar;
- Nos Cursos Profissionais regista-se um maior abandono no
10ºano. Esta oferta formativa tende a aparecer não como
uma opção, mas sim como um último recurso, o que
condiciona a motivação dos alunos;
- Os conteúdos programáticos das disciplinas técnicas são
demasiado ambiciosos;
- Oferta educativa desarticulada com as necessidades do
mercado de trabalho.

- Constituir de uma equipa/grupo multidisciplinar para análise e prevenção do abandono
- Criar um grupo de trabalho com professores, um psicólogo e um assistente social, para
acompanhar e monitorizar os alunos em risco de abandono.
- Dar continuidade a boas práticas já existentes na escola ( turma +, percursos
alternativos, cursos profissionais), criando equipas pedagógicas muito coesas capazes de
intervir eficazmente;
- A equipa das matrículas acompanha o processo de matrículas, com vista a aperceber-se
de situações de abandono ou desistências entre matrículas e desencadear a intervenção
necessária, junto da Direcção.
- Promover acções sobre a prevenção do abandono escolar direccionadas aos professores
a incluir no PAA e no Plano de Formação;
- A oferta formativa deverá ter em conta as expectativas dos alunos, as necessidades do
mercado de trabalho e a gestão eficaz dos recursos humanos e materiais existentes na
escola.
- A escola voltar a ter uma assistente social;
- Reforçar os recursos do SPO de modo a identificar pontos críticos e orientação para as
diferentes soluções escolares;
- Melhorar o esclarecimento relativamente às características programáticas,
competências a atingir, às saídas e perspectivas dos diferentes cursos.

0,5%
1%

Nota: As taxas de insucesso e de abandono nas Novas Oportunidades não podem ser medidas da mesma forma que no ensino regular. Uma grande parte destes alunos
teria abandonado a escola sem qualquer qualificação escolar e profissional se não tivesse optado por esta via de ensino.
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Avaliar e Monitorizar os resultados

Escola

Parceiros
(Autarquia,
Empresas,..)
Pais e EEd.
ME

- Manter o trabalho da Avaliação Interna;
- Avaliar anualmente o grau de satisfação de todos os intervenientes;
- Melhorar os momentos de reflexão interna;
- Comparar os resultados com outras escolas (Seixal/Almada);
- Fazer o balanço sobre a oferta educativa e equacionar outras ofertas em função do interesse dos alunos e do mercado de trabalho.
- Dar continuidade à sua intervenção no Conselho Geral;
- Colaborar ao nível do apoio técnico com as escolas, por exemplo, estudo das necessidades do mercado de trabalho.

- Estabilidade legislativa;
- Assegurar meios humanos e materiais para a operacionalização das orientações da política educativa;
- Divulgação de Boas Práticas;
- Não trabalhar em função de dados estatísticos, mas com preocupações pedagógicas;

Seixal, 14 de Fevereiro de 2011

As Coordenadoras de Departamento
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