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Contextualização
O Plano de Ação Estratégica 2021-2023 que aqui se apresenta materializa o Projeto Educativo 2021-2025
(PEE), com desenvolvimento no Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo e no Regulamento
Interno, potenciando os dispositivos legais em vigor e concretizando “uma política educativa centrada nas
pessoas que garanta a igualdade de acesso à escola pública, promovendo o sucesso educativo e, por essa via,
a igualdade de oportunidades” (Preâmbulo do Dec.-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, p. 2928, Diário da
República, 1.ª série — N.º 129), de forma a desenvolver o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO) em todos os discentes, trabalhando as Aprendizagens Essenciais (AE) de cada disciplina
(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e Portarias n.º 223-A/2018, de 3 de agosto [Ensino Básico], n.º 226A/2018, de 7 de agosto [Cursos Científico-Humanísticos], e a n.º 235-A /2018, de 23 de agosto [Cursos
Profissionais de Nível Secundário], não deixando nenhum aluno para trás, porque se potenciam as novas
possibilidades legais que regulamentam a escola inclusiva (Decreto Lei n.º 54/32018, de 6 de julho e Agenda
20-30 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável). Neste âmbito, desenvolve o lema “Por um
cidadão orientado pelo valor da justiça: com capacidade crítica para influenciar a mudança sistémica, pela
compreensão do processo democrático, trabalhado em torno das causas profundas dos problemas políticosociais e ambientais do desenvolvimento sustentável”.
Assume os objetivos gerais e específicos do PEE da ESHM:
A. Melhorar as condições de aprendizagem dos alunos e o sucesso escolar, atuando ao nível da eficiência da
ESHM:
a. Adequar a gestão e o desenvolvimento do currículo às necessidades dos processos educativos;
b. Adequar os processos de ensino às necessidades de aprendizagem dos alunos;
c. Potenciar o trabalho de apoio às aprendizagens que vem sendo realizado, correspondendo às
expectativas das famílias e promovendo a equidade social, através da implementação e monitorização
de planos de apoio e de desenvolvimento;
d. Proporcionar uma oferta formativa ajustada às necessidades locais, promovendo a igualdade de
oportunidades para todos;
e. Desenvolver projetos de formação pessoal, vocacional e profissional, prevenindo a saída precoce do
sistema educativo.
B. Melhorar a eficácia da ESHM, em termos da qualidade dos resultados alcançados pelos alunos nas
avaliações sumativas internas e externas:
a. Adequar a atuação das lideranças intermédias às necessidades de gestão e organização escolar e ao
desenvolvimento do projeto de melhoria;
b. Consolidar os mecanismos de supervisão pedagógica, no sentido de um efetivo acompanhamento e
monitorização da prática letiva em contexto de sala de aula;
c. Garantir o impacto das medidas de apoio educativo nos resultados dos alunos, particularmente dos
planos de recuperação e de desenvolvimento;
d. Desenvolver projetos de excelência, melhoria e inovação, fomentando o empreendedorismo.
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A sua estrutura dá consecução ao Plano 21|23 Escola+, que, decorrente da Resolução n.º 90/2021 do
conselho de Ministros (https://escolamais.dge.mec.pt/), apresenta um conjunto de estratégias educativas
diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através da
educação e se desenvolve em domínios de atuação correspondentes a áreas de incidência prioritária, com
vista à recuperação das aprendizagens e procurando garantir, tal como já vem sendo compromisso da ESHM,
que ninguém fica para trás.
Este Plano de Ação Estratégica desenvolve-se, assim, com base nos três eixos do Plano 21|23 Escola+, que
convocam a missão da ESHM de prestar um serviço de educação pública universal, promovendo a

Disciplina e Excelência PARA Todos e POR Todos

Eixo 3: Conhecer e
Avaliar

Eixo 2: Apoiar as
Comunidades Educativas

Eixo 1: Ensinar e
Aprender
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Atividades da ESHM, inseridas nos Eixos, Domínios e
Ações do Plano 21|23 Escola+
EIXO “ENSINAR E APRENDER”
DOMÍNIO: + LEITURA E ESCRITA
AÇÃO: ESCOLA A LER
ATIVIDADE: OFICINA DE LEITURA EM LÍNGUA MATERNA
Objetivo: Fomentar diferentes modalidades de leitura, em sala de aula e online;
Operacionalização: Promover uma prática semanal nas aulas de Português e de PLNM;
Impacto: Melhoria dos resultados nos domínios da Leitura e da Educação Literária,
favorecendo a melhoria desta competência e o desenvolvimento do raciocínio lógicoargumentativo dos alunos.
ATIVIDADE: 10 MINUTOS A LER
Objetivo: Instituir no quotidiano da Escola a atividade da leitura por prazer;
Operacionalização: Prática diária da leitura por prazer em sala de aula, nas disciplinas
participantes;
Impacto: Aumento do desejo e do prazer de ler, monitorizado através da aplicação de
questionário.
ATIVIDADE: CONHECER A EUROPA
Objetivo: Incentivar o conhecimento da cultura dos diferentes países europeus;
Operacionalização: Realização de trabalhos de pesquisa e sua exposição física, ou virtual
(Padlet, Blog…) dos trabalhos escritos produzidos pelos alunos;
Impacto: Melhoria das competências de escrita, recorrendo a diferentes tipos de texto
redigidos nas diferentes línguas estudadas pelos alunos; incremento da cultura geral dos
alunos.
ATIVIDADE: OFICINA DE LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Objetivo: Fomentar diferentes modalidades de leitura em sala de aula;
Operacionalização: Prática mensal nas aulas de Inglês;
Impacto: Melhoria dos resultados no domínio da leitura.

Professores de
Português e
PLNM

BE

Clube Europeu

Professores de
Inglês

AÇÃO: LER, CONHECER, APRENDER E ENSINAR
ATIVIDADE: OFICINA DE LEITURA ORIENTADA PARA ESTUDO
Objetivo: Fomentar a leitura orientada e o conhecimento interdisciplinar, em sala de aula
e online;
Operacionalização: Prática semanal interdisciplinar, nas aulas de Filosofia, de Português e
de PLNM;
Impacto: Melhoria dos resultados nos domínios da concetualização, argumentação e
problematização, favorecendo a melhoria destas competências e o desenvolvimento do
raciocínio lógico-argumentativo dos alunos.
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AÇÃO: DIÁRIO DE ESCRITAS
ATIVIDADE: OFICINA DE ESCRITA
Objetivo: Promover o desenvolvimento de projetos de escrita, de diferentes tipologias,
organizados em torno de três etapas: ‘Eu escritor, Eu revisor, Eu editor’;
Operacionalização: Prática quinzenal, nas salas de aula de Português, de Filosofia e de
PLNM do ES;
Impacto: Melhoria dos resultados no domínio da escrita e da problematização,
favorecendo o conhecimento de si e dos outros.
ATIVIDADE: PROJETOS DE ESCRITA
Objetivo: Promover o estabelecimento de laços afetivos e uma relação funcional com a
escrita;
Operacionalização: Desenvolvimento um projeto pessoal e/ou coletivo de escrita, acerca
da adolescência e suas implicações na vida pessoal, familiar, escolar e social – prática
semanal de discussão/problematização e redação;
Impacto: Melhoria dos resultados no domínio da escrita e do autoconhecimento.
ATIVIDADE: SABIAS QUE … HISTÓRIAS COM LETRAS
Objetivo: Desenvolver competências de reflexão e de mobilização crítica e autónoma da
informação; Desenvolver competências de escrita;
Operacionalização: Escolha das temáticas, produção dos textos, seleção dos textos a
publicar e envio para a BE, para publicação;
Impacto: Melhoria das competências de expressão escrita, concetualização dos conteúdos
e criatividade - uma publicação por período, no jornal da escola e no jornal Farol de
Esposende.
ATIVIDADE: WRITERS´CORNER
Objetivo: Promover o desenvolvimento de competência de escrita organizada em torno
de 3 etapas: Eu escritor; EU revisor e EU editor;
Operacionalização: Prática periodal, em oficina de escrita;
Impacto: Melhoria dos resultados no domínio da escrita,

Professores de
Português,
PLNM e
Filosofia

Professores de
EMRC

Professores de
História

Professores de
Inglês

AÇÃO: LER COM MAIS LIVROS
ATIVIDADE: LEITURA DE ROMANCES HISTÓRICOS
Professores de
Objetivo: Aprofundar temáticas das AE da disciplina;
História
Operacionalização: Selecionar a partir da lista fornecida pelo professor uma obra de
leitura anual;
Impacto: Aumento da taxa de leitura por prazer e aprofundamento do conhecimento de
épocas/factos históricos.
ATIVIDADE: LER A PARES
BE
Objetivo: Ler, em sala de aula, as obras literárias apresentadas nas AE de Português
Operacionalização: Criação de conjuntos de vários exemplares da mesma obra, para
disponibilizar a todos os alunos da turma, com vista à realização de atividades de leitura
orientada, em sala de aula;
Impacto: Melhoria dos resultados no domínio educação literária.
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DOMÍNIO: + AUTONOMIA CURRICULAR
AÇÃO: TURMAS DINÂMICAS
ATIVIDADE: COADJUVAÇÃO EM SALA DE AULA A ALUNOS DE MEDIDAS ADICIONAIS E
SELETIVAS
Objetivo: Proporcionar condições mais favoráveis para um bom desenvolvimento do
processo de ensino e de aprendizagem dos alunos acompanhados pelo SEE;
Operacionalização: Presença de um professor do SEE em sala de aula, quando as
características e/ou comportamentos dos alunos indicarem que essa medida favorece a
aprendizagem do aluno e/ou do grupo em que está inserido;
Impacto: Melhoria das condições de aprendizagem e promoção do potencial de realização
de todos os alunos.
ATIVIDADE: COADJUVAÇÃO EM SALA DE AULA DE MATEMÁTICA NO 3.º CEB
Objetivo: Promover a coerência na sequencialidade das etapas, com vista a facilitar a
progressão gradual das aprendizagens e do desenvolvimento de competências.
Operacionalização: Coadjuvação em 2 tempos semanais, em todas as turmas do 3.ºCEB;
Impacto: Melhoria nas aprendizagens, através da consolidação dos conteúdos
programáticos.
ATIVIDADE: METODOLOGIA FLIPPED CLASSROOM (SALA DE AULA INVERTIDA)
Objetivo: Promover um ensino diferenciado e promotor de aprendizagens significativas,
baseadas no raciocínio/problematização e resolução de problemas sociais e de vida, bem
como no desenvolvimento da autonomia, da comunicação e das relações interpessoais;
Operacionalização: Apresentação, pelo professor, de questões-problema; disponibilização
de fontes, a consultar fora da sala de aula, rentabilizando o digital; em sala de aula - tarefas
de interação, desenvolvimento de projetos, questionamento, para aprofundamento dos
conhecimentos;
Impacto: Desenvolvimento de competências de compreensão, interpretação,
problematização e resolução de problemas, de autonomia e de comunicação em
interatividade.
ATIVIDADE: PROJETO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
Objetivo: Promover uma construção integrada dos saberes com recurso a uma
aprendizagem ativa na área do Pensamento Computacional;
Operacionalização: Prática semanal na disciplina de Oferta Complementar de 7.º ano;
Impacto: Aprofundamento do conhecimento, vivenciando os seus processos de
desenvolvimento em diferentes áreas do saber das ciências da computação.
ATIVIDADE: DESDOBRAMENTO DO GRUPO-TURMA EM LE
Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências de interação e expressão orais
em língua estrangeira (LE);
Operacionalização: Divisão das turmas do 9.º ano em dois turnos, nas disciplinas de Inglês
e Francês, num tempo semanal, para realização de atividades de interação e expressão
oral; uma vez por semana, cada turma terá um tempo de Francês e um de Inglês seguidos.
Cada turno frequentará um tempo de cada língua, trocando no tempo seguinte;
Impacto: Melhoria das competências ao nível da expressão e interação orais.

Direção e SEE

Direção e
Professores de
Matemática

Professores de
Geografia,
Economia e
Contabilidade

Direção e
Professores de
Informática

Direção e
Professores de
Línguas
Estrangeiras

AÇÃO: APRENDER INTEGRANDO
ATIVIDADE: DAC PENSAR PARA FALAR EM PÚBLICO
Objetivo: Integrar e Mobilizar Saberes Disciplinares (de/para diferentes contextos); Pensar
Informado (livre de estereótipos, a partir de obras de autores e de realidades
objetivamente conhecidas); expressar-se regradamente (por escrito e oralmente), criticar
(com fundamento) e debater;
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Operacionalização: Desenvolvimento de projetos inter/transdisciplinares, inseridos num
DAC – Domínio de Autonomia Curricular - que envolve pesquisa, reflexão crítica e partilha
inter-turmas; Autoavaliação.
Impacto: Desenvolvimento das competências de leitura, conhecimento, problematização,
concetualização e argumentação; Aprofundamento dos temas-problema da condição
humana (Racionalidade científica e tecnológica, estatuto da Ciência, Arte e Religião).
ATIVIDADE: DAC EFP
Objetivo: Desenvolver competências de oralidade, leitura e escrita, com base nas
tipologias textuais necessárias à área científica e tecnológica de cada curso;
Operacionalização: Desenvolvimento de um DAC – Domínio de Autonomia Curricular –
que articula, em todos os anos de EFP, as disciplinas de Português e Português Língua Não
Materna com as restantes disciplinas de cada curso, de forma a ser lido e analisado,
semanalmente, nas disciplinas de Português e PLNM, um texto técnico e/ou científico ou,
em alternativa, produzido um esquema ou texto, para utilização nas aulas do docente que
apresenta a sugestão. Os documentos a ler ou escrever devem ser sugeridos pelos
docentes das componentes científica e tecnológica, e ainda de Área de Integração, de
acordo com as necessidades. A DAC será planificada na primeira reunião das equipas
pedagógicas e desenvolvida ao longo do ano letivo;
Impacto: Melhoria das competências de oralidade e escrita, com impacto na qualidade
dos relatórios de PAP e FCT.
ATIVIDADE: DAC FÍSICO-QUÍMICA / CIÊNCIAS NATURAIS – 7.º ANO
Objetivo: Promover a articulação nas disciplinas de Físico-Química e Ciências Naturais (7.º
Ano), assim como reforçar o caráter experimental das duas disciplinas.
Operacionalização: Gestão comum de um tempo semanal com as turmas desdobradas,
com lecionação quinzenal de cada um dos turnos;
Impacto: Aquisição precoce das competências de trabalho experimental; compreensão do
caráter holístico das Ciências.
ATIVIDADE: POR UM CIDADÃO ORIENTADO POR VALORES
Objetivo: Integrar os saberes disciplinares e fazer a sua mobilização em diferentes
contextos.
Operacionalização: Desenvolvimento de Projetos Inter ou Transdisciplinares, articulados
com a área de Cidadania e Desenvolvimento, e materializados em Webinares,
conferências, trabalhos de pesquisa, visitas de estudo e parcerias com os stakeholders.
Impacto: Aprofundamento de temas/ problemas/ conceitos/ factos/ procedimentos que,
sendo comuns, podem ser abordados sob diferentes perspetivas disciplinares; realização
de aprendizagens mais significativas; coconstrução do conhecimento, vivenciando os seus
processos de desenvolvimento em diferentes áreas do saber.

Equipa
Pedagógica de
EFP

Direção e
Professores de
Biologia e
Geologia e de
Física e
Química
Professores de
Cidadania e
Desenvolvimento
Professores de
Biologia e
Geologia e…

AÇÃO: REFERENCIAIS CURRICULARES E PARA A AVALIAÇÃO
ATIVIDADE: REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA
Direção
Objetivo: Mobilizar as rubricas de avaliação do referencial de Avaliação da ESHM
Todos os
Operacionalização: Nas atividades pedagógicas diárias, os professores operacionalizam os professores
princípios do Referencial de Avaliação da ESHM e aplicam as ferramentas estipuladas,
numa lógica de ApA e de AdA.
Impacto: Melhoria das aprendizagens, dos percursos diretos e dos resultados escolares.
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DOMÍNIO: + RECURSOS EDUCATIVOS
AÇÃO: RECUPERAR COM MATEMÁTICA
ATIVIDADE: SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA
Objetivo: Promover a aprendizagem de todos os alunos através de experiências
matemáticas significativas que contribuam para o sucesso educativo e para o
desenvolvimento integral dos alunos;
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário dos 9.º, 10.º, 11.º e 12.ºs anos de
escolaridade;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação interna e externa, nas disciplinas de
Matemática, Matemática A e MACS.
ATIVIDADE: SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE ECONOMIA
Objetivo: Interpretar textos da especialidade, redigir sínteses e conclusões, estruturar
tabelas e gráficos, usando o raciocínio lógico-matemático;
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário dos 10.º e 11.º anos de escolaridade;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação interna e externa, na disciplina de
Economia A.

Direção e
Professores de
Matemática,
Matemática A
e MACS

Direção e
Professores de
Economia

AÇÃO: RECUPERAR EXPERIMENTANDO
ATIVIDADE: SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE FÍSICA E QUÍMICA A
Objetivo: Apoiar os alunos na recuperação e/ou consolidação das aprendizagens;
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário dos 10.º e 11.º anos de escolaridade;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação interna e externa, na disciplina de FQA.
ATIVIDADE: SALA DE ESTUDO ESPECÍFICA DE BG
Objetivo: Promover a dinamização do trabalho prático e experimental e proporcionar
aprendizagens significativas, como resposta a problemas concretos;
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário dos 10.º e 11.º anos de escolaridade;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação interna e externa, na disciplina de BG.
ATIVIDADE: CLUBE DE CIÊNCIA VIVA
Objetivo: Promover a dinamização do trabalho prático e experimental, através de cenários
integrados de aprendizagem; proporcionar aprendizagens significativas como resposta a
problemas concretos.
Operacionalização: No ES (CCH e EFP), através de tutoriais, prática real ou simulada,
workshops, coaching, partilha de dinâmicas interpares;
Impacto: Entusiasmo pela ciência, alicerçada no desenvolvimento de competências
científicas; apoio de profissionais de ciência, tecnologia e inovação que atuam como
mentores e tutores dos alunos, estimulando o seu percurso educativo e vocacional.
ATIVIDADE: NEWTON GOSTAVA DE LER
Objetivo: Possibilitar momentos de experimentação, articulando literatura e ciência;
Operacionalização: Sessões experimentais na BE, partindo da leitura de um livro;
Impacto: Maior entusiasmo pela ciência, favorecendo uma formação integral e integrada
dos jovens alicerçada no desenvolvimento de competências científicas e literárias

Direção e
Professores de
FQA
Direção e
Professores de
BG

Direção e
Professores de
BG

BE

AÇÃO: RECUPERAR COM ARTE E HUMANIDADES
ATIVIDADE: SALAS DE ESTUDO ESPECÍFICA DE PORTUGUÊS, LITERATURA PORTUGUESA E
FRANCÊS
Objetivo: Rever conteúdos programáticos, treinar e desenvolver competências
imprescindíveis (Ler, Escrever, Raciocinar, Memorizar, Relacionar);
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário dos 10.º, 11.º e 12.ºs anos de escolaridade;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação interna e externa, na disciplina de
Português.
PAE/ESHM/00
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ATIVIDADE: SALAS DE ESTUDO ESPECÍFICAS DE GEOMETRIA DESCRITIVA A E DE DESENHO A
Objetivo: Recuperar e consolidar as AE, contribuindo para alcançar as competências
previstas no PASEO, promovendo o pensamento crítico, a sensibilidade estética e artística
e a criatividade, com uma abordagem centrada no papel ativo do aluno no processo de
aprendizagem;
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário dos 10.ºe 11.º, na disciplina de GDA e do
12.º ano, na disciplina de Desenho A;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação interna e externa, nas disciplinas de GDA e
Desenho A.
ATIVIDADE: SALAS DE ESTUDO ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA A E DE HISTÓRIA DA CULTURA E
DAS ARTES
Objetivo: Rever e consolidar conteúdos programáticos, treinar e desenvolver
competências imprescindíveis (analisar fontes de natureza diversa; desenvolver a
capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico; fundamentar opiniões);
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário dos 10.ºe 11.º, na disciplina de História A
e HCA;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação interna e externa, na disciplina de História
A e HCA.
ATIVIDADE: SALAS DE ESTUDO ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA
Objetivo: Recuperar, consolidar e aprofundar o estudo de certas matérias através de um
ensino mais personalizado e prático; promover o apoio junto de alunos que manifestam
dificuldades, de forma à sua superação.
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário dos 10.º e 11.º anos de escolaridade;
Impacto: Melhoria da aprendizagem/resultados na avaliação interna e externa, na
disciplina de Geografia A.
ATIVIDADE: LER... OBSERVAR... PENSAR
Objetivo: Recuperar e consolidar aprendizagens;
Operacionalização: Exploração da vida e obra de um pintor, partindo da leitura de um
livro, expressando-se oralmente e por escrito;
Impacto: Desenvolvimento do pensamento crítico, da sensibilidade estética e artística,
da expressão oral e escrita.

Direção e
Professores de
GDA e de
Desenho A

Direção e
Professores de
História e HCA

Direção e
Professores de
Geografia

BE

AÇÃO: RECUPERAR INCLUINDO
ATIVIDADE: PROGRAMA SALAS DE TREINO DE MÉTODOS DE ESTUDO (STME)
Objetivo: Adquirir, desenvolver e consolidar competências de gestão do tempo,
organização e métodos de estudo;
Operacionalização: 3 sessões de capacitação e intervenção estruturadas com alunos
identificados como tendo 3 ou mais negativas no final de cada período escolar;
Impacto: Aumento da percentagem de alunos com “zero negativas”.
ATIVIDADE: PROJETO ELOS (ESCRITA E LEITURA ORIENTADAS PARA O SUCESSO)
Objetivo: Promover a proficiência de leitura e de escrita de escolarização nos 7.º e 10.º
anos;
Operacionalização: Programa de avaliação e despiste diagnóstico efetuado pelo SPO e
pela TF com alunos identificados pelos conselhos de turma como tendo problemas de
leitura e escrita e respetivos encarregados de educação. Intervenção efetuada pelo SPO,
TF e BE;
Impacto: Aumento da percentagem de alunos com “zero negativas”.

SPO

SPO/BE /
GDPSC
(Terapia da
Fala - TF)

AÇÃO: RECUPERAR COM O DIGITAL
ATIVIDADE: APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR NA ÁREA DO DIGITAL
Objetivo: Fomentar o uso de ferramentas digitais como estratégia de desenvolvimento de
competências de oralidade em LE; Integrar as tecnologias digitais nos processos de ensino
de aprendizagem e de avaliação (OE2 – PADDE);
PAE/ESHM/00
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Operacionalização: Realização de atividades interdisciplinares com recurso a ferramentas
digitais;
Impacto: Melhoria dos resultados no domínio da oralidade, em línguas estrangeiras.
ATIVIDADE: “QUEM SABE MAIS?
BE
Objetivo: Consolidar conhecimentos e desenvolver competências no âmbito da literacia
da informação; Integrar as tecnologias digitais nos processos de ensino de aprendizagem
e de avaliação (OE2 – PADDE);
Operacionalização: Construção e aplicação de questionários, recorrendo a ferramentas
digitais
Impacto: Consolidação de aprendizagens e melhoria de resultados nas disciplinas
envolvidas.

AÇÃO: CRIAR VALOR COM O PROFISSIONAL
ATIVIDADE: GARANTIA DE QUALIDADE EQAVET
Objetivo: Melhorar a capacidade e resposta da EFP às novas necessidades do mercado de
trabalho (OE3); Apoiar a empregabilidade e a satisfação dos empregadores (OE4);
Operacionalização: Envolvimento dos stakeholders em todas as fases do processo de
formação;
Impacto: Melhoria dos indicadores EQAVET relacionados com os OE3 e 4.
ATIVIDADE: JORNAL “VOZ DA ESCOLA”
Objetivo: Promover valores de responsabilidade, cidadania e participação;
Operacionalização: Receção, revisão e publicação de textos;
Impacto: Publicações semanais de textos elaborados por alunos e professores
ATIVIDADE: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA
Objetivo: Desafiar os estudantes a apresentarem propostas, em conformidade com a
temática, dirigidas sobretudo aos mais afetados pela pandemia;
Operacionalização: Entre janeiro e março - divulgação da medida; enquadramento legal;
prazos; reunião com os representantes de turma; desenvolvimento e apresentação das
propostas e lista dos subscritores; aperfeiçoamento, fusão, desistência e/ou exclusão;
divulgação das propostas; debate; votação; resultados;
Impacto: Qualidade da inclusão e sentimento de pertença à Escola.

Direção,
Equipa EQAVET
e todos os
professores de
EFP
BE

Professores de
Filosofia,
Economia e
Contabilidade

DOMÍNIO: + FAMÍLIA
AÇÃO: FAMÍLIA MAIS PERTO
ATIVIDADE: ESCOLA PARA PAIS GESTORES EDUCACIONAIS
SPO
Objetivo: Capacitar os pais como gestores educacionais;
Operacionalização: Sessões e/ou Workshops de acompanhamento de famílias com
dificuldades de implicação na construção pessoal e social dos educandos, promovendo o
seu envolvimento enquanto agentes educativos;
Impacto: Melhoria das aprendizagens, comportamento e resultados escolares dos
respetivos educandos.
ATIVIDADE: OS PAIS PARTILHAM SABERES
SEE
Objetivo: Incluir, através da interação entre a escola e a Família;
Operacionalização: Deslocação de pais de alunos com Medidas Adicionais à Escola, para
partilha de saberes e experiências junto da Comunidade Escolar;
Impacto: Promoção do bem-estar e do sentido de pertença.
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AÇÃO: VOLTAR A ESTUDAR
ATIVIDADE: RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Centro
Objetivo: Criar contextos familiares mais amigos de aprendizagem; Contribuir para o Qualifica
aumento da escolarização da população do concelho;
Operacionalização: Dinamização de ações de sensibilização para a valorização da
educação ao longo da vida, junto dos alunos e das famílias;
Impacto: Aumento do nível de escolarização dos Pais e E.E.

DOMÍNIO: + AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO
AÇÃO: AFERIR, DIAGNOSTICAR E INTERVIR
ATIVIDADE: SALAS DE ESTUDO ESPECÍFICAS
Objetivo: Treinar competências necessárias ao melhor desempenho dos alunos nas
avaliações externas;
Operacionalização: 1 hora semanal, no horário da sala de estudo de cada disciplina;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação externa.
ATIVIDADE: PROJETO SABER+
Objetivo: Rever conteúdos programáticos;
Operacionalização: Após o encerramento das atividades letivas, em horário elaborado
pela direção, para treino consecutivo de competências e ativação de conteúdos;
Impacto: Melhoria dos resultados na avaliação externa.

Direção
Professores
das disciplinas
com avaliação
externa
Direção
Professores
das disciplinas
com avaliação
externa

DOMÍNIO: + INCLUSÃO E BEM-ESTAR
AÇÃO: APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO
ATIVIDADE: PROJETO MENTORIA INTERPARES
SPO
Objetivo: Melhorar a integração e o sucesso escolar de alunos iniciantes na cultura escolar;
Operacionalização: Acolhimento e acompanhamento personalizado dos alunos iniciantes
por alunos finalistas selecionados de acordo com o perfil apresentado e após formação
nas áreas da comunicação e relações humanas. Realização de ações de formação para o
Mentores Medina. Ações dos mentores com alunos mentorados em contexto de sala de
aula. Ações dos mentores em contexto de Gabinete de Mentoria Interpares e em contexto
escolar não formal.
Impacto: Integração escolar, sucesso escolar, disciplina, redução do abandono escolar
precoce.
ATIVIDADE: APOIO TUTORIAL PARA ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS E/OU ADICIONAIS
SEE
Objetivo: Promover competências de organização, orientação e autorregulação nas
tarefas, a aplicar transversalmente, nas diferentes disciplinas;
Operacionalização: Sessões de trabalho individual, ou em pequeno grupo, junto dos
alunos com medidas seletivas e adicionais que usufruam desta medida;
Impacto: Melhoria dos resultados escolares dos alunos tutorados.
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AÇÃO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIAIS E EMOCIONAIS
ATIVIDADE: PROGRAMA DE AÇÃO MULTINÍVEL COM 3.ºCEB E ES
SPO
Objetivo: Intervir no desenvolvimento das competências sociais e emocionais dos alunos;
Operacionalização: Sessões “Gestão do Tempo, Métodos de Estudo e Orientação” no 7º
ano de escolaridade; “Comportamento, Relações Interpessoais e Autoestima” no 8º ano
de escolaridade; “Competências Pessoais, Sociais e Vocacionais” no 9º ano de
escolaridade;
Impacto: Melhoria da integração, do comportamento e do sucesso escolar de alunos.

AÇÃO: PLANOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, SOCIAL E COMUNITÁRIO
ATIVIDADE: AÇÕES DE FORMAÇÃO DIRECIONADAS A ALUNOS DO ES E EFP
Objetivo: Desenvolver competências de comunicação e voz;
Operacionalização: Ação realizada por meio de Workshops, ao longo do 1º e 2º períodos
letivos;
Impacto: Desenvolvimento de competências de comunicação verbal e não-verbal e da
área da voz.
ATIVIDADE: AÇÃO DE FORMAÇÃO DIRECIONADA A DOCENTES DE PORTUGUÊS DO 7º ANO
Objetivo: Partilhar informação sobre as áreas de atuação do Terapeuta da Fala, com vista
à sensibilização e deteção de características que justifiquem a avaliação do aluno por esta
valência;
Operacionalização: Ação realizada por meio de uma apresentação para os respetivos
docentes, onde também haverá lugar para discussão de casos; a realizar no 1º Período
letivo;
Impacto: Aumento do conhecimento das áreas de atuação do Terapeuta da Fala;
capacitação dos docentes de Português para a deteção de dificuldades relacionadas com
o desenvolvimento linguístico dos alunos.
ATIVIDADE: ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL
Objetivo: Desenvolver as áreas frágeis dos alunos, no âmbito da atuação do Terapeuta da
Fala, promovendo o sucesso escolar do aluno;
Operacionalização: Continuação do acompanhamento dos alunos sinalizados no final do
ano letivo 2020/2021 e avaliação dos novos alunos identificados; Determinação da
resposta que pode ser dada ao aluno; Definição de objetivos individuais de intervenção
Impacto: Melhoria de competências dos alunos, no âmbito das áreas de intervenção do
Terapeuta da Fala.
ATIVIDADE: APOIO TUTORIAL A ALUNOS QUE NÃO TRANSITARAM NO ANO LETIVO ANTERIOR
Objetivo: Promover o envolvimento dos alunos nas atividades educativas;
Operacionalização: Acompanhamento e apoio de alunos no processo de aprendizagem,
através do planeamento e monitorização dos trabalhos e tarefas escolares, realizando um
trabalho colaborativo com os Diretores de Turma e Docentes;
Impacto: Melhoria dos resultados escolares e a adaptação às expectativas académicas e
sociais.
ATIVIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS DOS ALUNOS
Objetivo: Capacitar pessoal e socialmente os alunos, no sentido de melhorar a sua
resposta perante as dificuldades durante o seu percurso escolar;
Operacionalização: Acompanhamento e apoio dos alunos encaminhados, promovendo a
formação de consciência pessoal, de comportamento social e estabelecimento de
relações interpessoais;
Impacto: Melhoria das relações com os pares.
ATIVIDADE: APOIO PSICOSSOCIAL JUNTO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS ENCAMINHADOS
Objetivo: Mediar a relação escola-família e envolver os pais;
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Operacionalização: Orientação sociofamilar concretizada através do desenvolvimento de
ações junto das famílias, procurando uma melhoria e equilíbrio das suas relações,
promovendo o diálogo para uma participação consciente e responsável relativa ao
percurso escolar dos educandos. Apoio e aconselhamento na resolução de problemas e
prestação de informação articulando ou encaminhando para serviços ou apoios sociais,
mobilizando os recursos adequados a cada situação;
Impacto: Inclusão e participação social.
ATIVIDADE: FORMAÇÃO DIGITAL DAS FAMÍLIAS
Técnica de
Objetivo: Melhorar a eficiência no uso de tecnologias de informação e comunicação das Mediação
famílias dos alunos encaminhados;
Social
Operacionalização: Desenvolvimento de ações junto das famílias, potenciando a aquisição
de conhecimentos sobre as plataformas e meios de comunicação utilizados entre a escola
e os encarregados de educação, ajudando-as a superar as adversidades decorrentes da
utilização de ferramentas tecnológicas;
Impacto: Inclusão e igualdade social através do acesso ao conhecimento tecnológico.

AÇÃO: INCLUSÃO MAIS APOIADA
ATIVIDADE: INCLUIR ATRAVÉS DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Equipa EMAEI
Objetivo: Ampliar e intensificar a capacidade de resposta da EMAEI à diversidade;
Operacionalização: Articulação entre a EMAEI e demais estruturas educativas da Escola;
Impacto: Melhoria do clima e ambiente educativos e do sucesso.
ATIVIDADE: EQUITAÇÃO INCLUSIVA
EMAEI
Objetivo: Desenvolver oportunidades de integração e de desenvolvimento pessoal em
alunos com vulnerabilidades;
Operacionalização: Articulação com o Programa Municipal de Equitação com Fins
Terapêuticos, com o Projeto Integrar e Cuidar e ainda com o Projeto Conhecer o Cavalo;
Impacto: Melhoria da integração e dos resultados escolares.

AÇÃO: PORTUGUÊS DE IMERSÃO
ATIVIDADE: INCLUIR ATRAVÉS DO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM)
Professores de
Objetivo: Garantir o acesso à língua e cultura portuguesa para alunos que não tiveram o PLNM
Português como língua materna;
Operacionalização: Aulas de PLNM equivalentes a Português para os alunos com nível de
proficiência A1, A2 e B1 e apoios para os alunos de nível B2 e C1;
Impacto: Qualidade da inserção desses alunos da escola e seu sucesso académico, nas
avaliações interna e externa.

AÇÃO: “O QUARTO PERÍODO”
ATIVIDADE: SENSIBILIZAÇÃO PARA AS 5 ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITÁRIAS DA SAÚDE
Objetivo: Dotar a comunidade educativa, em particular os alunos, de conhecimentos,
capacidades, atitudes, valores, sentido crítico e responsabilidade, que lhes permitam
tomadas de decisão promotoras do seu potencial de saúde;
Operacionalização: Desenvolvimento de ações contínuas de educação formal e informal
dos alunos e respetivas famílias, orientadas para e promoção de estilos de vida saudáveis;
Impacto: Cumprimento, pela comunidade escolar, das normas de vida saudável.
ATIVIDADE: VISITAS DE ESTUDO
Objetivo: Garantir o acesso dos alunos à fruição artística, ao conhecimento científico e
tecnológico e à produção cultural e desportiva corrigindo as desigualdades de acesso
(sociais, económicas ou territoriais);
Operacionalização: Organização de visitas de estudo, de acordo com as turmas e as AE de
cada disciplina e nível de ensino, assim como as áreas de competências do PASEO;
PAE/ESHM/00
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Impacto: Melhorar as aprendizagens.
ATIVIDADE: MOMENTOS CULTURAIS E ETNOGRÁFICAS
Objetivo: Sensibilizar para o património cultural e para as artes como promotoras da
inclusão e da formação integral do cidadão; Proporcionar um contacto mais interativo
com as tradições, a cultura em geral e a leitura em particular;
Operacionalização: Realização anual de uma Feira do Livro, de um Sarau Cultural e de
outras atividades de cariz cultural e/ou etnográfico;
Impacto: Desenvolvimento do trabalho colaborativo, da capacidade de interpretação, da
criatividade, das múltiplas linguagens e inteligências, da sensibilidade estética e artística.
ATIVIDADE: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ESCOLA
Objetivo: Divulgar à comunidade educativa o trabalho desenvolvido na ESHM e a sua
oferta educativa e formativa; Premiar o mérito e fomentar a excelência;
Operacionalização: Mostra de todos os trabalhos realizados pelas diferentes estruturas,
em quatro eventos: Dia do Diploma, Quadro de Excelência, Dia da Escola e Tarde na
Medina;
Impacto: Inscrição de novos alunos na oferta educativa da Escola.

BE

Direção
agregando o
contributo de
todos

AÇÃO: DESPORTO ESCOLAR COMUNIDADE
ATIVIDADE: CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR
Objetivo: Envolver os alunos na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis;
Operacionalização: Dinamização do Clube, de acordo com regulamento próprio;
Impacto: Aumentar o nível de atividade física da população, particularmente de
adolescentes e jovens em idade escolar.
ATIVIDADE: MEXA-SE, NÃO FIQUE PARADO, PELA SUA SAÚDE
Objetivo: Envolver a comunidade educativa na promoção de estilos de vida ativos e
saudáveis;
Operacionalização: Organização de eventos desportivos (aulas de grupo, caminhadas,
cicloturismo,…) dirigidas a todos os elementos da comunidade educativa;
Impacto: Aumentar o nível de atividade física da comunidade educativa.

Professores de
Educação
Física

Professores de
Educação
Física

EIXO "APOIAR AS COMUNIDADES EDUCATIVAS"
DOMÍNIO: + FORMAÇÃO
AÇÃO: FORMAÇÃO PARA PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE
ATIVIDADE: FORMAÇÃO ESPECIALIZADA A PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE DA ESCOLA
SPO
Objetivo: Promover a melhoria contínua e a formação profissional;
Operacionalização: Ações de Curta Duração (ACD) e Jornadas acreditadas para pessoal
docente e não docente da escola e/ou comunidade escolar;
Impacto: Grau de Satisfação dos formandos.
ATIVIDADE: ENCONTRO FORMATIVO SOBRE PRÁTICAS E MATERIAIS INCLUSIVOS
SEE
Objetivo: Partilhar ferramentas digitais construídas e compiladas pelos docentes de SEE e
incentivar à sua construção e partilha pelos formandos.
Operacionalização: ACD, a realizar, no início do ano letivo, para os docentes que trabalham
com os alunos de Medidas Adicionais;
Impacto: Enriquecimento e maior adequação das práticas pedagógicas dos docentes dos
alunos com medidas adicionais.
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ATIVIDADE: DIGITALIZE-SE ÀS 6
Objetivo: Promover comunidades de partilha de recursos e de práticas pedagógicas na
escola; Capacitar digitalmente os professores, garantindo a aquisição das competências
necessárias ao ensino neste novo contexto digital (OE1 – Plano de Ação para o
Desenvolvimento Digital das Escolas - PADDE);
Operacionalização: Sessões de formação mensais sobre a utilização de ferramentas
digitais em contexto de ensino e aprendizagem;
Impacto: Integração das tecnologias digitais nas práticas docentes.

BE
PADDE (Equipa
de Desenvolvimento Digital)

DOMÍNIO: + ENSINO PROFISSIONAL
AÇÃO: EQUIPAR PARA APRENDER
ATIVIDADE: GARANTIA DE QUALIDADE EQAVET
Objetivo: Promover a conclusão da formação, com êxito e no tempo previsto para o ciclo,
reduzindo o insucesso e o abandono escolar precoce (OE1); Favorecer a adaptação da
oferta de formação a todos os públicos, incluindo os grupos desfavorecidos (OE2);
Operacionalização: Rentabilizar os equipamentos, ajustando as práticas pedagógicas e
avaliativas às orientações de política educativa atual;
Impacto: Melhoria dos indicadores relativos aos OE 1 e 2.

Direção
Direção,
Equipa
EQAVET e
Todos os
Professores
EFP

AÇÃO: ORIENTAR
ATIVIDADE: PROGRAMA “BÚSSOLA – AGARRA O TEU FUTURO”
SPO
Objetivo: Orientar Escolar e Profissionalmente os alunos do 9º ano de escolaridade;
Operacionalização: Ações estruturadas com a Direção da escola, diretores de turma do 9º
ano de escolaridade, encarregados de educação de alunos do 9º ano de escolaridade,
alunos do 9º ano de escolaridade.
Impacto: Redução da taxa de desistência e de mudança de curso no 10.º ano.
ATIVIDADE: PROJETO “MAIS MEDINA, MAIS FUTURO”
SPO
Objetivo: Partilhar olhares e experiências e promover o sucesso escolar e vocacional em
alunos do ensino profissional;
Operacionalização: Ações estruturadas em contexto de turma com alunos do 1º ano do
ensino profissional; Sessões de testemunho vocacional junto dos alunos dos 1.º e 3.ºs anos
de EFP, envolvendo agentes da comunidade educativa, ex-alunos com percursos de
sucesso escolar/profissional e parceiros institucionais.
Impacto: Aumento do número de alunos que escolhem os cursos profissionais
disponibilizados pela ESHM.

DOMÍNIO: + DIGITAL
AÇÃO: LITERACIA DIGITAL
ATIVIDADE: ESTANTE DIGITAL DA ESHM (BLOGUE DA BE)
BE
Objetivo: Disponibilizar uma biblioteca de livros digitais à comunidade educativa; PADDE
Fomentar o gosto pela leitura;
Operacionalização: Atualização da biblioteca de livros digitais disponível no blogue da BE;
Impacto: Aumento do acesso à leitura digital.

AÇÃO: LITERACIA DIGITAL – RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS
ATIVIDADE: DIGITALIS (COMUNIDADE DIGITAL DE APRENDIZAGEM)
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Objetivo: Facilitar o acesso dos alunos à informação facultada pelos professores das
diferentes disciplinas; promover o trabalho colaborativo entre docentes na construção de
materiais e de apoio ao estudo e de desenvolvimento de competências (OE3 – PADDE);
Operacionalização: Partilha e disponibilização de materiais e ferramentas, através das
disciplinas criadas pelos diferentes professores ou grupos disciplinares, na plataforma
MOODLE e/ou CLASSROOM, para alocação de recursos para serem utilizados pelos alunos
e/ou professores;
Impacto: Melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares.
ATIVIDADE: REPOSITÓRIO DE RECURSOS EDUCATIVOS ONLINE DA BE (BLOGUE)
Objetivo: Apoiar os alunos nos seus trabalhos de pesquisa;
Operacionalização: Reorganização e atualização do repositório de recursos educativos
digitais (RED) da Biblioteca Escolar;
Impacto: Melhoria das competências ligadas à literacia da informação e promoção da
autonomia dos alunos no processo de aprendizagem.
ATIVIDADE: REPOSITÓRIO DE TUTORIAIS DE FERRAMENTAS DIGITAIS DA BE (BLOGUE)
Objetivo: Apoiar os docentes e alunos na integração das tecnologias digitais no processo
de ensino de aprendizagem e de avaliação (OE4 – PADDE);
Operacionalização: Reorganização e atualização dos tutoriais de ferramentas digitais de
apoio ao ensino e à aprendizagem;
Impacto: Melhoria das competências ligadas à literacia digital e promoção da autonomia
dos alunos no processo de aprendizagem.
ATIVIDADE: ROTEIROS DIGITAIS DE LEITURA ORIENTADA EM SALA DE AULA
Objetivo: Apoiar a prática docente disponibilizando ferramentas digitais com foco na
aprendizagem da leitura;
Operacionalização: Construção colaborativa e aplicação, em sala de aula, de roteiros de
leitura;
Impacto: Adesão dos professores que lecionam Português e Literatura Portuguesa à
atividade.

Economia de
PLNM, SEE
BE
PADDE

BE

BE
PADDE

BE

AÇÃO: ESCOLA DIGITAL
ATIVIDADE: AÇÕES DE FORMAÇÃO/WORKSHOPS
Direção
Objetivo: Promover o desenvolvimento profissional dos docentes; Integrar as tecnologias PADDE
digitais nos processos de ensino de aprendizagem e de avaliação (OE2 – PADDE);
Operacionalização: Levantamento de necessidades de formação tendo em vista os
objetivos referidos e realização de ações/workshops;
Impacto: 50% dos docentes frequentam uma ação/workshop.
ATIVIDADE: PROJETO ETWINNING
Clube Europeu
Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências digitais e a interação virtual
com outras culturas;
Operacionalização: Ao longo de todo o ano;
Impacto: Melhoria das competências digitais e dos valores europeus, assim como das
competências do PASEO.
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EIXO “CONHECER E AVALIAR”
DOMÍNIO: + DADOS
AÇÃO: MONITORIZAÇÃO
ATIVIDADE: OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE DA ESCOLA (OQE)
Equipa de
Objetivo: Monitorizar a conceção e o desenvolvimento do Plano de Ação Estratégica Autoavaliação
21|23 da ESHM;
Operacionalização: Desenvolvimento de acordo com o Projeto e o Regimento do OQE,
utilizando os indicadores que a tutela vier a definir - recolha, tratamento e análise
trimestral de dados;
Impacto: Melhoria da qualidade da Escola, de acordo com o Referencial de Avaliação
Externa da IGEC.

DOMÍNIO: + INFORMAÇÃO
AÇÃO: PARTILHAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA
ATIVIDADE: OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE DA ESCOLA (OQE)
Equipa de
Objetivo: Divulgar os dados de monitorização;
Autoavaliação
Operacionalização: Desenvolvimento de acordo com o Projeto e o Regimento do OQE elaboração de relatório trimestral relativo aos dados recolhidos, apresentando propostas
de melhoria; sua apresentação em Conselho Pedagógico e Conselho Geral; discussão em
Conselho de Departamento, juntamente com as propostas de melhoria, para
operacionalização no período letivo seguinte;
Impacto: Melhoria da qualidade da Escola, de acordo com o Referencial de Avaliação
Externa da IGEC.
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Conclusões
O presente Plano de Ação Estratégica da Escola Secundária com 3º ciclo Henrique Medina representa, como
do exposto se depreende, um compromisso com a função social da escola e o estabelecimento do sucesso
como meta a atingir e foi construído numa lógica de continuidade com a ação definida no projeto
apresentado pelo Diretor, em 2009, e mantido na sua recondução em 2021. Inscreve-se no patamar em que
a ESHM se encontra, uma vez que não se compagina apenas com estratégias de remediação, mas aposta
num plano pró-ativo, que não se satisfaz com a obtenção de nota/nível positivo nas provas de final de ciclo,
mas perspetiva que ela ocorra após um percurso sem retenções e com elevadas percentagens de alunos que
realizam as aprendizagens essenciais de TODAS as disciplinas. É um desafio que pretende minimizar os efeitos
da origem sociocultural sobre o acesso e a progressão escolar e valorizar o efeito-escola e o efeito-professor
como “cruciais para a qualidade das aprendizagens e para o sucesso escolar de todos, sendo possível e
necessário não deixar um só aluno para trás” (CNE, 2016b, p.5).
Potencia a alteração dos modelos tradicionais de organização escolar e aposta numa mudança dos modelos
didáticos, dos métodos, dos recursos de ensino e da relação pedagógica na sala de aula. Procura “recentrar
a missão docente no essencial”, de forma a que os professores, “do ponto de vista individual, profissional e
organizacional, sejam cada vez mais profissionais do ensino e cada vez menos funcionários ou técnicos” (CNE,
2016b, pp.11 e 12). Pretende repor “a importância da pedagogia e a construção de conhecimento que
fundamentam a ação educativa” (CNE, 2016b, p. 13). Afirma-se como um vetor de inovação e mudança, sem
rutura.
Aposta numa política de comunicação em que as práticas correspondem aos enunciados escritos e lhes
dão corpo, sendo assim uma ferramenta essencial, que permitirá facilitar a interação com os diferentes
públicos, melhorando e fortalecendo o relacionamento institucional com toda a comunidade escolar e com
a comunidade educativa, facilitando a interação entre os diferentes stakeholders, internos (Alunos,
Pais/EE, Professores, Assistentes Operacionais e Técnicos e os Técnicos Especializados) e externos
(Autarquia - Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Comunidade Intermunicipal -, Organizações
Empresariais, Sociais, Desportivas e Culturais, Comunicação social), e conduzindo à projeção da Escola na
comunidade (vd. “Política de Comunicação”, na página eletrónica da ESHM).
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