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 1. Designação da medida Melhoria das competências digitais 
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2. Abrangência Toda a população escolar. 
3. Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas fontes 
documentais e estatísticas 
escolares de identificação 

Ausência de apoio informático na escola, quer a nível administrativo como pedagógico. 
Necessária transição para ambientes digitais como recurso de aprendizagem. 
Necessidade de adaptações a ferramentas digitais, para acompanhamento do ensino à 
distância e reforço das aprendizagens. 

4. Objetivos a atingir Renovar, zelar e atualização o Parque Informático da Escola. 
Potenciar uma relação pedagógica eficaz professor/aluno e aluno/professor, através de 
plataformas digitais. 
Desenvolver e acompanhar as ferramentas de comunicação interna e externa, tendo 
em vista o desenvolvimento das competências digitais nos alunos,  

5.a) Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhoria progressiva dos indicadores de sucesso e de qualidade de sucesso de modo a 
alcançar tendencialmente o sucesso pleno. 
Motivar e Envolver todos os alunos na apresentação de trabalhos, com recurso a 
ferramentas digitais. 

5.b) Metas de melhoria de 
resultados sociais  

Melhoria do Site Institucional e da Plataforma Office 365, com vista à melhoria da 
Comunicação Interna e Externa da Escola. 
 

6. Atividades a desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já em 
curso 

Articulação desta medida com as atividades previstas no âmbito do PIICIE do município 
e da comunidade intermunicipal. 

6. Atividades a desenvolver 
b) Explicitação da medida e 
sua relação com o trabalho a 
desenvolver 

- Adoção e utilização massiva das ferramentas Office 365, Microsoft Teams e outras 
para comunicação interna e partilha de documentos (professor-professor e professor-
aluno/EE); 
- Portefólio de boas práticas da relação pedagógica digital disponibilizado no Site: 
powerpoints, vídeos, blogues, produtos finais de concursos e projetos...; 
- Desenvolvimento de projetos em situação de complemento e enriquecimento 
curricular; 
- Implementação de trabalho multidisciplinar, estimulando a criatividade, a autonomia, 
e o trabalho colaborativo; 
- Desenvolvimento de atividades em laboratórios remotos e virtuais, nomeadamente 
nas áreas de Ciências Experimentais e Matemática. 

7. Parcerias e envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Câmara Municipal do Porto 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
• Projeto SEI - Sociedade, Escola e Investigação - em parceria com a Câmara Municipal 
do Porto e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: 

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

Efetuar registos, monitorizar e proceder a comparações de evolução periodicamente, 
nomeadamente de: Taxas de sucesso escolar; Taxas de qualidade de sucesso escolar; 
Taxas de utilização das ferramentas digitais de comunicação da escola. 

9. Responsável pela medida José Manuel Pinheiro 

10.Técnico a contratar. Técnico de informática 



 

Exemplo 1 | Medida de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

 

 

 

 1. Designação da medida O Teatro (expressão dramática) como apoio ao desenvolvimento pessoal, 
social e comunitário. 
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2. Abrangência 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 

3. Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas fontes 
documentais e estatísticas 
escolares de identificação 

Dificuldade no aprofundamento de competências ligadas à criatividade, resiliência, 
relacionamento interpessoal e trabalho em equipa. 
Necessidade de teatro (expressão dramática) para o desenvolvimento de competências essenciais 
para os alunos dos cursos de canto e de música. 

4. Objetivos a atingir Promover a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem.  
Valorizar a interdisciplinaridade e a interculturalidade.  
Promover a autoestima, a cooperação e a socialização.  
Desenvolver a capacidade de concentração.  
Estimular a capacidade de trabalho e o espírito de superação.  
Promover o gosto pela escola e pelas atividades escolares integrando currículo essencial nas 
atividades artísticas de música e teatro. 
Cultivar o gosto pela música e pelo teatro.  

5.a) Metas de melhoria 
tendencial de sucesso educativo 

Melhorar progressivamente os indicadores de sucesso de modo a alcançar tendencialmente o 
sucesso pleno. 
Preparar e levar a cena uma ópera em cada ano letivo, para por em prática as competências 
adquiridas/desenvolvidas. 

5.b) Metas de melhoria de 
resultados sociais  

Melhoria significativa dos resultados sociais (nomeadamente aproximação à assiduidade plena e 
à inexistência de ocorrências disciplinares) 
Inserção dos alunos no meio musical/artístico. 

6. Atividades a desenvolver 
a) Enquadramento da medida 
em outros projetos/programas já 
em curso 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com as artes performativas. Nas artes performativas 
privilegia-se a música e o teatro. Aprofundam-se as atividades já em curso na Escola relacionadas 
com os Cursos de Canto e de Música e o Estúdio de Ópera.  
Realização de uma ópera em cada ano letivo. 
Criação de uma Oficina de Teatro, como complemento de formação à Música. 

6. Atividades a desenvolver 
b) Explicitação da medida e sua 
relação com o trabalho a 
desenvolver 

As atividades a desenvolver com uma abordagem transdisciplinar e alvo de articulação e 
monitorização dos Professores de Canto, de Instrumento e do Estúdio de ópera, em articulação 
com o artista residente, por forma a desenvolver intencionalmente as várias áreas de 
competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 
Essenciais. 
A Oficina de Teatro pretende desenvolver projetos de expressão dramática em trabalho de grupo, 
articulando diferentes saberes curriculares, organizando recursos, procedimentos e expectativas, 
valorizando o empenho, a cooperação e a criatividade. 

7. Parcerias e envolvimento 
comunitário e sua relevância. 

Câmara Municipal do Porto.  
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE). 
Escola Artística Soares dos Reis - figurinos e cenários trabalhados pelos alunos do curso 
profissional, no âmbito da Formação em contexto de trabalho. 

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

Efetuar registos, monitorizar e proceder a comparações de evolução periodicamente, 
nomeadamente de: Taxas de sucesso escolar; Taxas de qualidade de sucesso escolar; Registos de 
assiduidade; Registos de ocorrências; Espetáculos apresentados em público. 

9. Responsável pela medida João Queirós 
10. Técnico a contratar Artista Residente na área do Teatro, com formação em encenação e representação. 


