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O Plano de Melhoria que se apresenta resulta da análise do relatório da Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC) 

produzido no âmbito da avaliação externa a que a Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua 

Portuguesa (EPM-CELP) foi sujeita no final do ano letivo 2013-2014. 

A IGEC deixou algumas recomendações de melhoria no domínio dos Resultados e da Prestação do Serviço Letivo. Neste 

contexto, a EPM-CELP, depois de ouvir toda a comunidade educativa, apresenta um conjunto de ações a implementar no 

triénio 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 que visam a promoção da qualidade do serviço público da educação, com 

particular impacto na melhoria das práticas de ensino. 

A EPM-CELP considera que a avaliação do impacto das ações que propõe, ao nível da melhoria das aprendizagens, dos 

conhecimentos, capacidades e competências dos alunos, e ao da melhoria dos processos organizacionais que elevem a 

qualidade do serviço prestado à comunidade escolar, é decisiva. Este ano letivo 2014-2015 iniciou-se já com um conjunto 

de ações que será avaliado no final do mesmo, cuja continuidade ou ajustamento será objeto de análise em sede de 

Conselho Pedagógico. 

Sendo redutora a catalogação e compartimentação das ações propostas, uma vez que todas concorrem e se intercetam 

entre si, a sua organização está, ainda assim, dividida nas áreas seguintes: 

 

 Melhoria da articulação horizontal e vertical do currículo; 

 Adequação do currículo ao contexto local; 

 Melhoria dos resultados académicos e a melhoria da análise de resultados suscetíveis de tomadas de decisão 

mais eficazes; 

 Supervisão pedagógica na sala de aula; 

 elhoria da comunicação da escola com a comunidade educativa. 
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Ações que visam a melhoria da articulação horizontal e vertical do currículo 

 

Esta é uma área que a EPM-CELP considera prioritária e onde o grau de evolução deve ser elevado. De facto, para que os 

alunos se apropriem de um currículo global e não espartilhado, há muito trabalho a desenvolver nesta área. 

No início do ano letivo, tomaram-se e implementaram-se algumas decisões neste sentido, tendo a Direção sentido a 

necessidade de capacitar o seu corpo docente para esta temática por forma a se desenvolver um plano coerente e 

consistente que articule os vários ciclos de ensino e as várias áreas do saber. Será convidada a Prof. Dra. Maria do Céu 

Roldão para ajudar, com o seu pensamento e experiência, na organização do trabalho neste domínio. Pretende-se criar 

grupos de trabalho para desenvolver ações concretas de articulação ao nível do Conselho de Turma e entre ciclos na 

mesma área disciplinar. 

Porém, em paralelo, iniciou-se um trabalho de parceria entre professores dos primeiro e segundo ciclos nas áreas da 

Matemática e do Português junto de alunos para se afinarem estratégias que visem a promoção do sucesso escolar e 

uma melhoria na articulação entre estes ciclos de ensino nas áreas disciplinares referidas. 

Irá também ser uma prioridade a articulação curricular ao nível das ciências, com programas e recursos que promovam a 

sua aprendizagem desde o pré-escolar ao ensino secundário. O projeto “O céu nas nossas mãos”, que envolve a 

dinamização de um planetário e atividades na área da astronomia, e a exposição “A Física dia-a-dia” são dois recursos 

muito importantes no trabalho de articulação curricular ao nível da aprendizagem das ciências, permitindo e 

desenvolvendo trabalhos de parceria entre professores de ciclos de ensino distintos. Estes recursos possibilitam, 

também, ações com escolas e universidades moçambicanas, fomentando e enriquecendo o leque de iniciativas de 

cooperação, que é apanágio da EPM-CELP. 
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FICHA DE AÇÃO: GESTÃO ARTICULADA DO CURRICULO 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 

COORDENADOR 

Direção Pedagógica 

INTERVENIENTES 

Representante do Pré-Escolar 
Representantes de Ano 

Representantes de Área Disciplinar 
Coordenadores de Departamento 

Coordenadores de Ciclo 
Centro de Formação 

  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 

ÁREA ADJACENTE 
Melhoria dos Resultados Escolares 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1.  Melhorar o processo de articulação vertical e 
horizontal a nível da EPM-CELP. 

2. Dotar a EPM-CELP de um documento orientador da 
articulação curricular vertical e horizontal. 

3. Definir os conteúdos essenciais a desenvolver em cada 
nível de educação/ensino e o seu grau de 
concretização.  

4. Articular o currículo dos vários anos e ciclos 
promovendo a melhoria dos resultados escolares. 

5.  Garantir a sequencialidade dos programas 
curriculares, a continuidade da relação pedagógica e a 
comunicação interciclos. 

 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Apresentação de projetos de articulação por todos os 
grupos de trabalho. 

 

 

1. Identificação da necessidade pedagógica de aprofundar a Gestão Articulada do 
Currículo em regime vertical e horizontal. 
 

2. Frequência de uma ação de formação sobre Gestão Articulada do Currículo. 
 

3. Formação de grupos de trabalho. 
 

4. Produção de projetos de articulação em transversalidade horizontal e vertical. 
 

 
 

 

 

Fevereiro de 2015 e anos letivos subsequentes. 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. No final do ano letivo 2014-2015 e posteriores, 
generalizar as práticas de articulação curricular entre 
as várias áreas/disciplinas a fim de promover 
aprendizagens mais consistentes.  

 

2.  Desenvolver os instrumentos de aplicação, 
acompanhamento e avaliação do processo. 
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FICHA DE AÇÃO: AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenação Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Coordenadora Pedagógica do Pré-
Escolar e 1º CEB 

 

INTERVENIENTES 

Educadores de Infância 
Centro de Formação 

  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 
 

ÁREA ADJACENTE 
Melhoria dos Resultados Escolares 

Melhoria das Práticas de Ensino 
 

 
Objetivos 

 

1 Desenvolver técnicas e instrumentos de documentação e 
avaliação que possibilitem dar conta das especificidades e 
diversidades das infâncias, observáveis nos diferentes 
contextos educativos. 

 
2. Conhecer mais um instrumento de apoio à prática 

pedagógica – sistema de acompanhamento das crianças, 
inspirado no trabalho de Laevers, que agiliza a relação 
entre as práticas de registo, de avaliação e de edificação 
curricular. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Sistema de avaliação do Centro de Formação e 
Difusão de Língua Portuguesa 

 

 

1. Identificação de necessidades operacionais e carências pedagógicas no âmbito da 
avaliação curricular na educação Pré-Escolar. 
 

2. Frequência de uma ação de formação sobre avaliação e desenvolvimento do currículo em 
educação Pré-Escolar. 

 
3. Redefinição de estratégias de avaliação e desenvolvimento do currículo no Pré-Escolar. 

 

 

Ano letivo de 2015/2016 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. No final do ano letivo 2014-2015 e seguintes, o 
impacto da aprendizagem na formação se traduza na 
prática letiva na sala de aula. 
 

2. Que os educadores utilizem estratégias de 
documentação e avaliação que fundamentem o 
desenvolvimento do currículo, os processos de 
ensino e de aprendizagem. 
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FICHA DE AÇÃO: ARTICULAÇÃO CURRICULAR ENTRE O PRÉ-ESCOLAR E O 1º CICLO 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenação Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Coordenadora Pedagógica 
do Pré-Escolar e 1º CEB 

 

INTERVENIENTES 

Educadores do Pré-Escolar e docentes 
do 1º ciclo 

  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 
 

ÁREA ADJACENTE 
Melhoria dos Resultados Escolares 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Estimular o desenvolvimento global da criança no 
respeito pelas suas caraterísticas individuais, incutindo 
comportamentos que favoreçam aprendizagens 
significativas e diferenciadas. 

 
2. Aprofundar e reforçar a gestão promotora da 

sequencialidade harmoniosa das aprendizagens desde 
a educação pré-escolar ao 1º ciclo do ensino básico. 

 
3. Facilitar a transição entre ciclos, favorecendo práticas 

pedagógicas fundamentadas numa perspetiva de 
continuidade educativa entre o pré-escolar e o 1º ciclo. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de atividades realizadas em parceria 
pedagógica.  

 

1. Criação de momentos de partilha de projetos interciclos.. 
 

2. Realização de conselhos de docentes interciclos. 
 

3. Organização de atividades entre turmas dos 5 anos e turmas do 1º ciclo. 
 

4. Participação de um educador nas reuniões de planificação do 1º ciclo. 
 

5. Realização de parcerias pedagógicas. 
 

 

Ano letivo de 2015/2016 e 2016/2017 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Aumento significativo de trabalho cooperativo entre 
docentes do pré-escolar e do 1º ciclo. 
 

2. Melhoria dos resultados escolares nos dois ciclos de 
ensino. 
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FICHA DE AÇÃO: ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL – 1º CICLO 

   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenação Pedagógica 

 

COORDENADOR 

Coordenadora do 1º Ciclo e Pré-Escolar 

 

INTERVENIENTES 

Professores do 1.º ciclo 
Educadores de Infância 

Coordenadores de departamento 
 

 ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Melhoria dos Resultados Escolares 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Articular o currículo dos vários anos e ciclos 
promovendo a melhoria dos resultados 
escolares.  

2. Garantir a sequencialidade dos programas 
curriculares, a continuidade da relação 
pedagógica e a comunicação interciclos. 

3. Realizar trabalho colaborativo entre todos 
os elementos da comunidade educativa 
visando integrar saberes, atividades e 
projetos dando sentido às aprendizagens. 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Atas e relatórios elaborados. 
2. Recursos didático-pedagógicos elaborados. 
3. Atividades e concursos realizados. 

 

 

 

 

1. Construir grelhas que permitam planificar a articulação curricular vertical e horizontal 
entre as áreas disciplinares/disciplinas/anos e ciclos. 

2. Elaborar um calendário de reuniões no final de cada ano letivo que permita a planificação 
articulada entre as áreas disciplinares/disciplinas/anos e ciclos. 

3. Promover reuniões que permitam a implementação de práticas consistentes de 
articulação entre diferentes ciclos numa perspetiva sequencial. 

4. Elaborar planificações a médio e longo prazos tendo em conta a articulação vertical e 
horizontal entre as disciplinas. 

5. Produzir um conjunto de recursos didático-pedagógicos e de instrumentos de avaliação 
de aprendizagens. 

6. Participação no Plano Nacional de Leitura, dinamizando atividades no âmbito da leitura, 
escrita e exploração artística de histórias/contos, centradas em livros comuns a todos os 
níveis de ensino. 

7. Concursos dinamizados pelos grupos de ano, pelo ciclo de ensino, pela biblioteca escolar 
e diferentes departamentos disciplinares. 

 
 

 

Anos letivos de 2014/2015 e 2015/2016 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Utilização das grelhas de planificação pela totalidade dos professores. 
2. Elaboração, em conjunto, de recursos didático-pedagógicos e de 

instrumentos de avaliação das aprendizagens. 
3. Realização, pelo menos, de duas reuniões de articulação por mês entre os 

professores e os representantes de ano. 
4. Realização, pelo menos, de duas reuniões por mês entre representantes 

de ano. 
5. Realização, pelo menos, de uma reunião por período, entre os 

professores do 1.º ciclo e os coordenadores de departamento. 
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FICHA DE AÇÃO: ARTICULAÇÃO VERTICAL EM MATEMÁTICA: 4.º E 5.º ANOS 

   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Área Disciplinar de Matemática 
 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar 

 

INTERVENIENTES 

Professores de Matemática e do 1º CEB  
  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 

ÁREA ADJACENTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 
Melhoria das Práticas de Ensino 

 

Objetivos 

 

1. Contribuir para uma atitude positiva face 

à matemática. 

2. Desenvolver a curiosidade, o gosto de 

aprender e hábitos de persistência. 

3. Adquirir competências que lhes permitam 

resolver problemas. 

4. Desenvolver a capacidade de estabelecer 

conexões entre a Matemática e a vida 

real. 

 

Indicadores de Avaliação 

 
1. Encontros sistemáticos com os colegas envolvidos. 

2. Resultados escolares dos alunos. 

 

 

1. Implementação de um bloco semanal e reforço de aprendizagens para os alunos do 5.º 
ano com insucesso, no ano anterior, à disciplina de Matemática. 
 

2. Troca de informação significativa entre os docentes do 1.º e do 2.º CEB acerca do perfil e 

das competências dos alunos na área da Matemática. 
 

Ano letivo de 2014/2015 e seguintes 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 
alterações que se forem considerando pertinentes.) 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Aumento significativo do interesse pela disciplina de Matemática e, 

como consequência,  a obtenção de resultados, no final do ano letivo, 

superiores, em 20% , aos atingidos no ano anterior. 
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FICHA DE AÇÃO: ARTICULAÇÃO VERTICAL EM LÍNGUA PORTUGUESA: 4.º E 5.º ANOS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Línguas 

COORDENADOR 

Coordenador do Departamento de 
Línguas 

INTERVENIENTES 

Professores do DL, Professores do 4.º 
ano, Coordenação 1ºCEB 

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Vertical 
 
 

ÁREAS ADJACENTES 
Melhoria dos Resultados Escolares 

Melhoria das Práticas de Ensino 
 

 

 

 
Objetivos 

 

1. Promover reuniões de preparação de 

atividades em transversalidade vertical 

entre docentes do 4.º ano do 1.º CEB e do 

5.º ano do 2.º CEB. 

 

2. Realizar atividades de Língua Portuguesa no 

4.º ano em regime de transversalidade 

vertical com o 5.º ano. 

 

3. Melhorar os resultados em Língua 

Portuguesa no 5.º ano em 2015/2016. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Realização de uma reunião, por período, de articulação da 

transversalidade vertical entre docentes do 4.º ano do 1.º CEB e do 5.º 

ano do 2º CEB. 

 

2. Realização, no 4º ano, de uma atividade em transversalidade, por 

período. 

 

 

1. Articulação vertical de conteúdos e metas entre o 4.º ano do 1.º CEB e o 5.º ano do 2.º 
CEB. 
 
2. Reuniões de preparação das atividades transversais.  
 
3. Atividades didáticas transversais. 

 
 

 

2º e 3º períodos do ano letivo de 2014/2015. 

1º, 2º e 3º períodos do ano letivo de 2015/2016. 

 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade com as alterações que se forem 

considerando pertinentes.) 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Realização das reuniões de preparação das atividades em transversalidade 

vertical. 

2. Realização, em sala de aula, no 4.º ano, de uma atividade em 

transversalidade por período. 

3. Melhoria dos resultados em Língua Portuguesa no 2.º CEB em regime de 

comparabilidade anual verificáveis em 2015/2016. 
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CALENDÁRIO 

FICHA DE AÇÃO: TRABALHO COLABORATIVO NO 1.º CICLO ENTRE O PROFESSOR TITULAR DE TURMA 

E O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Educação Física e 
Desporto Escolar 

COORDENADOR 

Coordenador de Departamento 
Representantes de Ano 

INTERVENIENTES 

Professores titulares de turma 1.º ciclo 
Paulo Ferreira 

Anabela Ferreira 
Margarida Abrantes 

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Horizontal 
 

ÁREA ADJACENTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 
Melhoria das Práticas de Ensino 

 

Objetivos 

 

1. Desenvolver, no âmbito da EF do 1º Ciclo, o 
trabalho colaborativo entre o professor de EF e o 
professor titular da turma; 

2. Implementar estratégias que aproveitem a 
atividade prática dos alunos na aprendizagem e 
consolidação de outras áreas do currículo, dando 
assim mais significado às próprias aprendizagens. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Existência de pelo menos uma atividade colaborativa em 
cada turma do 1.º ciclo. 

2.  As atividades realizadas servem várias áreas do 
currículo. 

2014/2015 

1. Selecionar para cada ano de escolaridade áreas, matérias e conteúdos que possam ser 
objeto de tratamento/experimentação nas atividades da Educação Física; 

2. Definir processos de colaboração entre o professor titular da turma e o professor de EF;  
3. Produzir exemplos de atividades que ilustrem esta possibilidade de integração curricular. 
 

2015/2016 

1. Implementar o processo de colaboração; 
2. Planear um conjunto de situações práticas de EF tendo em vista os objetivos pretendidos; 

 
 

 

 

Triénio: 2014-2017 

 CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

E S C O L A  P O R T U G U E S A  D E  M O Ç A M B I Q U E  

Resultados Esperados 

 

1. Que haja trabalho colaborativo entre os professores do 
1.º ciclo e os professores de EF. 

2. Que as aprendizagens dos alunos sejam mais 
significativas e resultado de um processo ativo que 
envolve os alunos. 
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FICHA DE AÇÃO: DIDÁTICA TRANSVERSAL DO “TEXTO ARGUMENTATIVO” 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Línguas 

 

COORDENADOR 
Representante da Área Disciplinar de 

Português 
Representante da Área Disciplinar de 

Filosofia 

 

INTERVENIENTES 

Professores de Português do 11.º ano e 
Professores de Filosofia. 

 ÁREA DOMINANTE 

Articulação Horizontal 
 
 

ÁREAS ADJACENTES 
Melhoria dos Resultados Escolares 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Articular a didática do texto Argumentativo 
no 11º ano com a disciplina de Filosofia. 

 
2. Promover um conhecimento integrado e 

transversal desta tipologia textual. 
 
3. Melhorar os resultados nas competências de 

escrita no 11º ano em 2015/2016 no âmbito 
específico daquela tipologia textual. 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Didatização em regime de transversalidade do módulo referente à 
tipologia textual “Texto Argumentativo”.  
a. Debate das temáticas em Filosofia. 
b. Construção escrita dos textos em Português. 

 

 

 

1. Didática transversal com a disciplina de Filosofia, em situação de aula, acerca da tipologia 
textual “Texto Argumentativo”. 

 
2. Escolher textos apropriados aos objetivos da ação. 
 
3. Preparar as temáticas a abordar e a desenvolver. 
 
4. Construir materiais didáticos que sirvam este tipo de articulação. 
 
 

 
 

 

Ano letivo de 2015/2016. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 

alterações que se forem considerando pertinentes.) 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados na competência de escrita  em  Língua Portuguesa e 
na Filosofia no 11.º ano do ensino secundário.  
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FICHA DE AÇÃO: DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA – “MÃOS NA CIÊNCIA” 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 
 

COORDENADOR 

 Coordenador do projeto “Mãos na 
Ciência” 

 

INTERVENIENTES 

Comunidade Educativa 
  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 

ÁREAS ADJACENTES 

Melhoria dos Resultados Escolares 
Cooperação com Moçambique 

 

 
Objetivos 

 

1. Promover o gosto pelas Ciências. 
 

2. Criar uma equipa dinamizadora para intensificar a 
articulação horizontal e vertical.  
 

3. Articular atividades com os diversos departamentos e 
com os docentes no âmbito das ciências. 

 
4. Promover parcerias com escolas públicas 

moçambicanas, escolas internacionais e com 
universidades  

 
 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de alunos e professores de várias áreas 
disciplinares. 

 
2. Número de atividades em articulação. 

 
3. Número de atividades em instituições moçambicanas e 

outras. 
 

 

1. Promover duas palestras por período, com temas relacionados com as áreas de 
ciência aberta aos alunos do 3º ciclo e ensino secundário. 
 

2. Promover atividades relacionadas com a luz no âmbito do Ano Internacional da Luz: 
desfile de Carnaval “Ilumina-te”, A Luz e a Cor na Fotografia. 
 

3. Promover o aspeto lúdico da ciência, no projeto “Aprender Ciência, Brincando” 
construindo brinquedos científico-didáticos que serão expostos e apresentados à 
comunidade escolar pelos próprios autores. 

 
4. Colaborar com a Biblioteca na dinamização de exposições temporárias sobre ciência 

e na “Cozinha com Ciência”. 
 

5. Dinamizar o projeto “Pêndulo Mundial” em parceria com o Instituto Superior 
Técnico. 

 
6. Colaborar com o projeto “Céu nas nossas mãos” promovendo sessões do planetário 

a realizar para a EPM-CELP e para as escolas moçambicanas. 
 

7. Dinamizar a exposição “O Mundo na Escola” para os alunos da EPM-CELP e para as 
escolas moçambicanas. 

 
8. Promover parcerias entre turmas da EPM-CELP e turmas de escolas moçambicanas. 
 

 
 

 

Triénio 2014 a 2017 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhorar os resultados académicos na área das 
ciências. 
  

2. Incrementar o número de atividades de cooperação 
com instituições sediadas em Moçambique. 
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FICHA DE AÇÃO: PRÁTICAS IBSE NO PRÉ-ECOLAR E 1º CEB: CIÊNCIA DOS 3 AOS 11 ANOS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Coordenação Pedagógica  
 

INTERVENIENTES 

Docentes da Educação Pré-Escolar, do 
1º e do 2º Ciclos do Ensino Básico 

Centro de Formação 
 

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 

ÁREA ADJACENTE 
 

 Melhoria dos Resultados Escolares 
Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

Objetivos 

 

1- Promover uma abordagem à Educação em Ciência 
baseada na Pesquisa/Investigação/Experimentação 
(IBSE) com crianças de idades compreendidas entre os 
3 e os 11 anos, com foco em atividades experimentais 
hands-on. 
 

2- Promover atividades experimentais no ensino das 
ciências no Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de atividades experimentais realizadas em 
sala de aula. 
 

2. Resultados escolares dos alunos na área das ciências. 
 

 
1. Identificação da necessidade de desenvolver práticas no Pré-Escolar e no 1º CEB em 

torno das atividades experimentais. 
 

2. Frequência da ação de formação “PSI-SCI-NET”. 
 

3. Adoção de práticas IBSE no Pré-Escolar e no 1ºCEB. 
 

4. Avaliação dos resultados pedagógicos dessas práticas. 
 

 

Ano letivo 2015/2016 e seguintes 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Número de alunos envolvidos em práticas IBSE no 
Pré-Escolar e no 1º CEB. 
 

2. Registo das melhorias alcançadas pelos alunos nesta 
área. 
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FICHA DE AÇÃO: ASTRONOMIA – ON-LINE 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Coordenadora Pedagógica do Pré-
Escolar e 1º CEB 

INTERVENIENTES 

Educadores do Pré-Escolar, 1º CEB e 
docentes de Físico-Química 

Centro de Formação 
  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 

 
ÁREA ADJACENTE 

 
Melhoria dos Resultados Escolares 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1- Promover a literacia científica utilizando o potencial 
que a Astronomia pode oferecer. 

2- Dotar os docentes de competências para a utilização 
de diferentes recursos relacionados com a Astronomia. 

3- Partilhar boas práticas no ensino das ciências. 
4- Utilizar a Astronomia como ferramenta multidisciplinar 

e as suas ligações curriculares. 
5- Dotar os docentes de conhecimentos acerca dos temas 

elementares da Astronomia. 
6- Capacitar os docentes para a realização de atividades 

práticas com materiais acessíveis e novas tecnologias. 
 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de professores participantes na ação de 
formação. 

2. Número de atividades realizadas em sala de aula. 
3. Número de alunos participantes nas sessões do 

planetário. 

 

1. Identificação de níveis preocupantes de iliteracia científica no Pré-Escolar e 1º CEB. 
 

2. Frequência da ação de formação “Astronomia On-line” 
 

3. Produção de materiais e realização de atividades práticas em torno da Astronomia no 
Pré-Escolar e no 1º CEB.  

 
4. Realização de sessões temáticas no planetário. 

 
 

 
 

 

 

22,23, 26, 27 e 28 de janeiro de 2015 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Utilização dos conteúdos da formação na prática 
letiva dos professores 

2. Melhoria dos resultados escolares em Ciências. 
 

 

 

 
 

 

17



   

  

      

      

FICHA DE AÇÃO: DINAMIZAÇÃO DE UM PLANETÁRIO 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Coordenador do Projeto “Mãos na 
Ciência” 

INTERVENIENTES 

Docentes do projeto “Mãos na Ciência” 

  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 
 

ÁREA ADJACENTE 
 

Melhoria dos Resultados Escolares 
Cooperação com Moçambique 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Promover o trabalho cooperativo entre docentes de 
vários ciclos de ensino. 

 
2. Analisar e discutir as melhores formas de explorar o 

Planetário em contexto escolar. 
 

3. Articular professores e alunos da EPM-CELP para visitas 
guiadas ao Planetário. 

 
4. Articular professores e alunos de escolas moçambicanas 

para visitas ao Planetário. 
 

5. Articular professores e alunos de universidades 
moçambicanas para visitas guiadas ao Planetário. 

 

Indicadores de Avaliação 

 
1. Número de turmas da EPM-CELP participantes. 
2. Número de turmas de escolas moçambicanas 

participantes. 
3. Número de alunos do ensino superior moçambicano 

participantes. 
 

 

1. Identificação de potencialidades da transversalidade horizontal e vertical no ensino 
das ciências. 

2. Realização de sessões generalistas de divulgação de astronomia para todas as 
turmas da EPM-CELP. 

3. Realização de sessões temáticas que respondam a necessidades curriculares para 
alunos dos 1º, 2º, 3º ciclos e ensino secundário. 

4. Realização de sessões generalistas ou temáticas de divulgação de astronomia para 
alunos  moçambicanos através de: 
- estabelecimento de parcerias institucionais, via Ministério da Educação de 
Moçambique, com escolas públicas moçambicanas; 
- estabelecimento de parcerias institucionais, via Ministério da Ciência e Tecnologia, 
com a Universidade Pedagógica. 
 
 

 
 

 

 

 

Ano letivo 2015/2016 e seguintes. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados académicos na área das 
ciências. 

2. Impacto social e escolar da utilização do Planetário. 
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FICHA DE AÇÃO: DINAMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “A FÍSICA NO DIA-A-DIA” 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
CFQ 

INTERVENIENTES 

Docentes da Área Disciplinar de CFQ 
Docentes do 1º e 2º Ciclo 
Docentes moçambicanos 

Alunos da EPM-CELP e alunos 
moçambicanos 

Centro de Formação 

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 
 

ÁREA ADJACENTE 
 

Melhoria dos Resultados Escolares 
Cooperação com Moçambique 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Familiarizar os docentes da EPM-CELP com os conteúdos 
da exposição “A Física no dia-a-dia”. 

 
2. Analisar e discutir as melhores formas de a explorar em 

contexto escolar. 
 

3. Articular professores e alunos da EPM-CELP para visitas 
guiadas à exposição. 

 
4. Articular professores e alunos de escolas moçambicanas 

para visitas guiadas à exposição. 
 

5. Articular professores e alunos de universidades 
moçambicanas para visitas guiadas à exposição. 

 

Indicadores de Avaliação 

 
1. Número de turmas da EPM-CELP participantes. 
2. Número de turmas de escolas moçambicanas participantes. 
3. Número de alunos do ensino superior participantes. 

 

 

1. Montagem da exposição “A Física no dia-a-dia”. 

2. Frequência da ação de formação “A Física no dia-a-dia”. 

3. Identificação de potencialidades da transversalidade horizontal e vertical no ensino das 
ciências. 

4. Visitas guiadas à exposição integradas em atividades de sala de aula para alunos da 
EPM-CELP. 

5. Visitas guiadas à exposição integradas em atividades de sala de aula para alunos da 
moçambicanos através de: 

- Estabelecimento de parcerias institucionais, via Ministério da Educação de 
Moçambique, com escolas públicas moçambicanas. 

- Estabelecimento de parcerias institucionais, via Ministério da Ciência e Tecnologia, 
com a Universidade Pedagógica. 

 

 
 

 

 

 

Ano letivo 2015/2016 e seguintes. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados na área de ciências. 
2. Impacto social e escolar da exposição “A Física no dia-a-dia”. 
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FICHA DE AÇÃO: ARTICULAÇÃO HORIZONTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS 

NATURAIS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Educação Física e 
Desporto Escolar 

COORDENADOR 

Coordenador do Departamento de 
Educação Física e Desporto Escolar 

INTERVENIENTES 

Professores de EF, Ciências Naturais e 
Geografia 

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 

 

ÁREAS ADJACENTES 

Melhoria dos Resultados Escolares 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Desenvolver processos de articulação 
curricular, no âmbito do Conselho de Turma, 
entre a EF e as Ciências Naturais e a 
Geografia. 

 
2. Desenvolver o trabalho colaborativo entre 

os professores do Conselho de Turma, em 
torno de aprendizagens que podem ser 
comuns ou complementares. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. A existência de um conjunto de procedimentos e possibilidades de 
articulação acordadas entre as disciplinas. 

 
2. A existência de atividades articuladas em pelo menos um Conselho de 

Turma no 2º ciclo, um no 7º ano e outro no 9º ano. 

 

1. Identificar e estudar convergências entre os currículos de Ciências Naturais no 2º Ciclo 
e no 9º ano e a área dos conhecimentos da Educação Física, nomeadamente no que 
refere às alterações do organismo, ao esforço e aos estilos de vida saudáveis. 

 
2. Identificar e estudar convergências entre o currículo de Geografia no 7º ano, 

nomeadamente no que refere aos processos de localização e a matéria de orientação 
em EF. 

 
3. Identificar aprendizagens essenciais e definir, em termos gerais, procedimentos de 

articulação, atividades ou estratégias a implementar. 
 

 

1ª e 2ª atividade – ano letivo de 2014/2015 

 

3ª atividade e implementação no Conselho de Turma – ano letivo de 2015/2016 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Trabalho colaborativo dos professores no seio do Conselho de Turma 
tendo como referência aprendizagens específicas e concretas. 

 
2. Exemplos visíveis de integração curricular. 

20



   

  

      

      

FICHA DE AÇÃO: FILOSOFIA PARA CRIANÇAS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Responsável da Área Disciplinar de 
Filosofia 

COORDENADOR 

Coordenadora do Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas 

INTERVENIENTES 

Docente, Professores Titulares, Alunos 
(1º Ciclo) e Encarregados de Educação. 

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Vertical 
 

ÁREAS ADJACENTES 

Melhoria dos resultados escolares 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Promover hábitos de questionamento e de 
problematização. 

 
2. Estimular e desenvolver a capacidade 

argumentativa. 
 
3. Desenvolver a consciência dos direitos e 

deveres democráticos. 
 
4. Ampliar o horizonte cultural dos alunos, de 

forma interdisciplinar. 
 
5. Envolver os encarregados de educação e a 

comunidade educativa na promoção do 
pensamento crítico e autónomo. 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Qualidade da intervenção oral dos alunos nas sessões de diálogo 
cooperativo. 

2. Nível de participação e envolvimento dos encarregados de educação e 
da comunidade educativa nas iniciativas promovidas no âmbito do 
projecto. 

3. Nível de aquisição de competências reflectidas nos trabalhos 
realizados pelos alunos. 

 

 

1. Dinamização de sessões de diálogo cooperativo, partindo de suportes de natureza 

diversa, visando promover a reflexão conjunta sobre temas do quotidiano. 

 
2. Realização de sessões de debate aberto à comunidade educativa sobre temas da 

atualidade. 

 
3. Elaboração de trabalhos individuais, de consolidação das aprendizagens, com vista a 

partilha de conhecimentos e exposição à comunidade educativa. 

 

Triénio de 2014 a 2017 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Alunos conscientes da necessidade de apropriação crítica de 
informações e do conhecimento em geral. 

2. Alunos sensíveis às diferentes manifestações culturais e aos distintos 
sistemas de valores. 

3. Encarregados de educação e comunidade educativa desperta para a 
importância de estimular nos filhos/alunos atitudes reveladoras de um 
espírito crítico e de um pensar autónomo e informado. 
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FICHA DE AÇÃO: EDUCAÇÃO FINANCEIRA  
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Economia e Sociologia 

 

INTERVENIENTES 

Diretores de Turma 
  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 

ÁREA ADJACENTE 

Melhoria dos Resultados Sociais 

 

Objetivos 

 

1. Aprender a valorizar o dinheiro e a gerir as finanças 
pessoais; 

 
2. Permitir a aquisição de conhecimentos e 

desenvolvimento de capacidades fundamentais que 
contribuam para uma actuação esclarecida no 
presente e permitam acautelar, no futuro, problemas 
de natureza financeira ou afins; 

 
3. Proporcionar informação e momentos de reflexão e 

análise que contribuam para comportamentos 
responsáveis e solidários dos alunos enquanto 
consumidores; 

 
4. Gerar um efeito multiplicador de informação e de 

formação junto das famílias. 
 
 

 

Indicadores de avaliação 

 

1. Base documental com materiais de apoio 
selecionados e construídos; 

 
2. Planificações elaboradas; 

 
3. Número de aulas temáticas concretizadas. 
 

 

 

1. Seleção de temáticas do referencial de Educação Financeira a trabalhar no presente 
ano letivo. 
 

2.  Pesquisa, avaliação e seleção de informação para abordagem das temáticas 
selecionadas. 
 

3. Criação de uma base documental e de materiais (textos, filmes, etc.) de apoio às aulas 
de Educação para a Cidadania relativamente à abordagem das temáticas de Educação 
Financeira. 
 

4. Elaboração da planificação de aulas. 
 

5. Acompanhamento da implementação do projeto. 

2014/15 a 2016/17 
 
2014/2015 
Seleção de temáticas e pesquisa, seleção e construção de materiais de apoio. 
2015/2016 a 2016/2017 
Implementação do projeto e aprofundamento das temáticas. 
                     

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

No final de cada ano letivo, os alunos devem ter a 
perceção da necessidade de fazerem escolhas 
conscientes, no que se relaciona com a gestão financeira 
e as opções de consumo.  
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FICHA DE AÇÃO: PROJETO CANTINA PEDAGÓGICA 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Serviço de Psicologia e Orientação 
Representante Disciplinar de Ciências 

Naturais 

 

INTERVENIENTES 

Equipa responsável pela cantina 

Associação de Estudantes 

Professores e Alunos 

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 

ÁREA ADJACENTE 

Melhoria dos Resultados Sociais 

 

 Objetivos 

 

1. Promover a adoção de atitudes que conduzam a um 
estilo de vida saudável. 

 
 

2. Desenvolver nos alunos o espírito crítico e participativo 
na construção do seu próprio conhecimento. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

Níveis de adesão por parte dos alunos e dos professores. 
 

 

A desenvolver no espaço Cantina: 

 

1. Interação com os alunos através de bonecos motivacionais. 
 

2. Exploração das vitrinas para divulgação de conteúdos científicos. 
 

3. Transmitir conhecimentos, de forma lúdica, no âmbito da saúde. 
 
 
 

 
 

 

 

 

A iniciar no 2º Período do ano letivo 2014-2015 e a prosseguir nos seguintes.  

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Participação individual dos alunos na área de 
interação com os bonecos motivacionais. 
 

2. Exploração dos temas propostos nas salas de aula em 
diferentes áreas. 
 

3. Adoção de hábitos de vida saudáveis. 
 

 
 

23



   

  

      

      

FICHA DE AÇÃO: ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO NA BIBLIOTECA ESCOLAR 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Biblioteca Escolar José Craveirinha 

COORDENADOR 

Coordenadora da BEJC 

 

INTERVENIENTES 

Departamentos curriculares e áreas 
disciplinares; 1º ciclo e pré-escolar, 

demais setores da EPM-CELP e Direção. 
  

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 

ÁREA ADJACENTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

 

Objetivos 

 

1. Diversificar a equipa da BEJC para intensificar a 
articulação.  
 

2. Articular atividades com os departamentos e 
com os docentes no âmbito da leitura e das 
literacias. 
 

3. Apoiar o desenvolvimento de atividades.  
 

4. Facilitar o acesso à informação e à utilização 
dos recursos da BEJC. 
 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de professores de várias áreas disciplinares incluído na 
equipa da BEJC. 

 
2. Número de atividades em articulação. 
 
3. Solicitação do espaço e dos recursos da BEJC  para atividades 

no âmbito do desenvolvimento curricular ou não. 
 

 
 

 
1. Inclusão de docentes provenientes de áreas disciplinares variadas na equipa da BEJC 

(mínimo de três tempos letivos/por docente). 
 

2. Propor aos Departamentos Curriculares e à coordenação do pré-escolar e 1º ciclo a 
realização de uma atividade em articulação com a BEJC. 

 
3.   Dinamização de atividades de promoção da leitura, da escrita e das literacias: Hora 

do Conto – Cozinha das letras, Cozinha com Ciência; Cozinha com Arte. 
 

4. Rentabilização do espaço e dos recursos da BEJC, respondendo às solicitações dos 
docentes, das áreas disciplinares e dos setores da EPM-CELP. 

 

 
 

 

Ano letivo 2014/15 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

1. Incluir três professores de diferentes áreas disciplinares na 
equipa da BEJC. 

2. Uma atividade em articulação com cada Departamento 
Curricular, com o pré-escolar e 1º ciclo. 

3. Número de solicitações de utilização do espaço e dos 
recursos. 
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FICHA DE AÇÃO: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenação de Ciclo 
2º, 3º CEB e Secundário 

COORDENADOR 

Coordenação de Ciclo 
2º, 3º CEB e Secundário 

INTERVENIENTES 

Coordenação de Ciclo 
2º, 3º CEB e Secundário, Diretores de 

Turma e alunos. 

ÁREA DOMINANTE 

Articulação Curricular 
 

ÁREAS ADJACENTES 

Melhoria dos Resultados Sociais 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Reformular a conceção da estrutra concetual 

e funcional de Educação para a Cidadania. 

 

2. Conceber um núcleo temático harmonioso, 

sequencial e transversal. 

 

3. Mobilizar os recursos necessários à 

implementação do projeto. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Constatação da conceção do plano. 
 

2. Constatação da implementação do plano. 
 

3. Verificação dos resultados sociais pela constatação da realização de 
ações de voluntariado. 

 

 

1. Plano didático com um conjunto de temáticas em sequência e transversalidade vertical 
entre o 5º ano do 2º CEB e o 12º ano do Ensino Secundário. 

 
2. Acompanhamento do desenvolvimento do projeto assegurando as condições de 

execução, esclarecendo os intervenientes e analisando resultados. 
 
3. Ações de voluntariado. 
 
4. Constituição da EPM-CELP como Escola Voluntária. 

 

Conceção e primeira fase de implementação: 1º período do ano letivo 2014/2015. 

 

Desenvolvimento do projeto: entre 2014/15 e 2017/2018, abrangendo, assim, três anos 

letivos. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Realização de atividades de voluntariado por 70% das turmas do ensino 
secundário em 2014/2015. 

2. Crescimento do resultado esperado em 1. à razão de 10% por ano. 
3. Cumprimento, em cada ano letivo e em cada turma de, pelo menos, as 

temáticas nucleares comprováveis pelo registo na ata do Conselho de 
Turma de avaliação do 3º período. 
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PLANO DE MELHORIA 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O  
C U R R I C U L A R  

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 
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CONTEXTUALIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

 

 

 

E S C O L A  P O R T U G U E S A  D E  M O Ç A M B I Q U E  

- 1 - 

           ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Ações que visam a adequação do currículo ao contexto local 

 

A EPM-CELP é uma escola portuguesa num país de língua oficial portuguesa. A comunidade moçambicana é a segunda 

mais populosa da escola. Neste contexto, considera-se muito importante que os currículos de Português, História, 

Geografia, Biologia e Geologia possam ser adaptados e trabalhados por forma a incorporarem a cultura e as 

especificidades de Moçambique. 

Assim, propõe-se um conjunto de ações que visa o estudo de uma obra literária moçambicana no ensino secundário, a 

formação de professores na área da História Contemporânea de Moçambique, a formação de professores na área da 

Biologia e Geomorfologia de Moçambique para que no triénio 2014/2017 haja produção de materiais didáticos 

articulados entre as várias áreas disciplinares que integrem o contexto do país onde a EPM-CELP se insere. Pretende-se, 

assim, produzir materiais editados, de várias áreas disciplinares, na forma de brochuras, em que os temas do currículo 

são tratados na perspetiva da realidade moçambicana. 
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FICHA DE AÇÃO: LEITURA INTEGRAL DA OBRA DE MIA COUTO “A CONFISSÃO DA LEOA”  
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

RESPONSÁVEL 
 

Departamento de Línguas 

 

COORDENADOR 
 

Representante da Área Disciplinar 

 

INTERVENIENTES 
 

Professores de Português do 10º ano 

. 

 ÁREA DOMINANTE 
 

Contextualização Curricular 

 

ÁREAS ADJACENTES 
 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Promover a Leitura. 

 

2. Melhorar os resultados na competência de 

escrita no 10º ano em 2014/2015. 

 

3. Melhorar os resultados sociais. 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Leitura, interpretação e análise, em situação de aula, de “ A confissão da 
leoa” de Mia couto. 
 

2. Verificação, em sede de reunião da área disciplinar de Português, da 
consecução deste propósito. 

 

 

 

1. Adotar a obra “A Confissão da Leoa” como leitura obrigatória no 10º ano do ensino 
secundário. 
 

2. Didatizar, em contexto sociocultural e proximidade referencial, “A Confissão da Leoa” 
de Mia Couto. 

 

 

Ano letivo de 2014/2015. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 
alterações que se forem considerando pertinentes.) 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados na competência de leitura em Língua 
Portuguesa no 10º ano do ensino secundário em regime de 
comparabilidade anual verificável em 2014/2015. 

 

2. Melhoria dos resultados em Língua Portuguesa no 12º ano do ensino 
secundário em regime de comparabilidade anual verificável em 
2014/2015. 

 

 29



   

  

      

      

FICHA DE AÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO CURRICULAR NAS ÁREAS DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Ciências Sociais 

e Humanas 

 

COORDENADOR 

Coordenador de Departamento 

 

INTERVENIENTES 

Representantes do 1º e 2º ano  
Odete Sol 

Nuno Domingues 
Maria Manuel Seno 

Rodrigo Borges 
Mário Gonçalves 

Consultores Moçambicanos 
Centro de Formação 

 
 

ÁREA DOMINANTE 

Contextualização Curricular 

 

ÁREA ADJACENTE 

Articulação Curricular 

 

 

Objetivos 

 

1. Adaptar temas do currículo português ao 
contexto moçambicano nas áreas de 
História, Geografia e Ciências/Estudo do 
Meio 
 

2. Produzir materiais editados, de várias 
áreas, em que os temas do currículo são 
tratados na perspetiva da realidade 
moçambicana. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

Qualidade de materiais produzidos e o número de aulas em que os 
docentes contextualizam o currículo com a realidade moçambicana. 

2014/2015 

1. Realização do Curso de Formação em História Contemporânea de Moçambique. 
2. Produção de materiais pedagógicos para utilização na sala de aula para o ensino básico e 

secundário. 
2015/2016 

3. Produção (elaboração e edição) de materiais didáticos adaptados ao currículo do 1º ano de 
escolaridade. 

4. Início do trabalho com o 2º ano de escolaridade, em contexto de sala de aula, com vista à 
produção de materiais adaptados ao currículo. 

5. Início do trabalho com o 5º ano de escolaridade, em contexto de sala de aula, nas áreas de 
História, Geografia e Ciências, com vista à produção de materiais adaptados ao currículo. 

2015/2016 

1. Edição dos materiais produzidos para os 2os e 5os anos de escolaridade, a partir das propostas 
provenientes da sala de aula. 

2. Início do trabalho com o 3º ano de escolaridade, em contexto de sala de aula, com vista à 
produção de materiais adaptados ao currículo. 

3. Início do trabalho com o 6º ano de escolaridade, em contexto de sala de aula, nas áreas de 
História, Geografia e Ciências, com vista à produção de materiais adaptados ao currículo. 

2016/2017 

1. Edição dos materiais produzidos para os 3os e 6os anos de escolaridade, a partir das propostas 
provenientes da sala de aula. 

2. Início do trabalho com o 4º ano de escolaridade, em contexto de sala de aula, com vista à 
produção de materiais adaptados ao currículo. 

3. Início do trabalho com o 7º ano de escolaridade, em contexto de sala de aula, nas áreas de 
História, Geografia e Ciências, com vista à produção de materiais adaptados ao currículo.  

 
 

 

 

Triénio: 2014/2015-2016/2017 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADES 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

Produção de materiais que sirvam de suporte aos docentes e aos alunos 
para a compreensão/ensino da realidade onde se encontram inseridos. 
 
Práticas de contextualização e articulação entre os currículos português 
e moçambicano nas áreas da História e Geografia registados em sede de 
reunião de Departamento. 
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FICHA DE AÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO CURRICULAR EM BIOLOGIA E GEOLOGIA 

   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Área Disciplinar de Ciências Naturais 
 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar 
de Ciências Naturais 

 

 

INTERVENIENTES 

Docentes de Ciências Naturais 
Centro de Formação 

  

ÁREA DOMINANTE 

Contextualização Curricular 
 

ÁREA ADJACENTE 

Articulação Curricular 

 

 Objetivos 

 

1. Promover um conhecimento mais aprofundado do 
contexto natural (biológico e geológico) de 
Moçambique; 

 
2. Adequar os exemplos da área da Biologia e Geologia, 

referidos nas disciplinas do currículo português ao 
contexto de Moçambique. 

 

3. Produção de materiais pedagógicos para utilização em 
sala de aula. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Sistema de avaliação do Centro de Formação e 
Difusão de Língua Portuguesa. 
 

2. Número de atividades realizadas dentro e fora da 
sala de aula que integrem o contexto moçambicano. 

 

 

1. Identificação da necessidade e vantagens da contextualização curricular em Biologia e 
Geologia. 
 

2. Frequência da ação de formação/workshop sobre a Biologia (Fauna e Flora) e Geologia 
(Geomorfologia e Recursos geológicos) de Moçambique. 
  

3. Produção de materiais pedagógicos para utilização na sala de aula para os ensinos básico 
e secundário. 

 
 

 
 

 

Formação: Ano letivo 2014/2015 

Produção e utilização de materiais pedagógicos: 2015-2016 e anos subsequentes. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. A integração de temas ligados à Biologia e Geologia 
de Moçambique na planificação anual da disciplina 
Ciências da Natureza, Ciências Naturais e Biologia e 
Geologia, nos vários ciclos de ensino.  
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PLANO DE MELHORIA 

 

 

 

 

 
 

 

R E S U L T A D O S  
A C A D É M I C O S  

E   
A N Á L I S E  D E  

R E S U L T A D O S  

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 
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RESULTADOS ACADÉMICOS E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

 

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

 

 

 

E S C O L A  P O R T U G U E S A  D E  M O Ç A M B I Q U E  

- 1 - 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Ações que visam a melhoria de resultados académicos e a melhoria da análise de resultados 

 

Sem prejuízo das outras disciplinas, as áreas mais frágeis em termos de resultados académicos que, pela sua natureza, 

são suscetíveis de condicionar a aprendizagem dos alunos de uma forma transversal, são as disciplinas de Português e de 

Matemática. Os dados revelam que são disciplinas onde se deverão tomar decisões e implementar ações que visem a 

melhoria dos resultados académicos.  

No entanto, considera-se que as melhores tomadas de decisão têm de se consubstanciar em dados que sejam credíveis e 

o mais rigorosos possível. Neste contexto, é imperativo criar um sistema de monitorização de dados que reflita, de uma 

forma fiável e globalizante, as aprendizagens dos alunos em função das metas curriculares e dos conteúdos das várias 

disciplinas. Bons sistemas de registos de dados permitem análises de resultados mais eficazes ao nível de fatores 

intrínsecos e extrínsecos do sucesso ou insucesso dos alunos. 

Desta forma, assume capital importância o ato de avaliar, como avaliar, o que avaliar e o registo detalhado das 

avaliações. Considerando, ainda, a publicação das novas metas curriculares, há necessidade de, por um lado, capacitar o 

corpo docente para gerir e avaliar os novos programas e, por outro lado, construir instrumentos de registo que permitam 

às áreas disciplinares ter uma leitura global e eficaz dos fatores de sucesso e da qualidade do sucesso. 

Neste contexto, propõem-se ações sobre avaliação de competências e metas curriculares e, também, a criação de 

mecanismos de registo e monitorização de informação relativa à avaliação das aprendizagens dos alunos que visem a 

melhoria do seu desempenho futuro. Importa identificar claramente os momentos e as aprendizagens menos 

conseguidas por forma a desencadearem-se mecanismos de tomada de decisão para a superação de dificuldades. 

A criação destes registos, em todos os ciclos de ensino e em todas as áreas disciplinares, contribui, também, para uma 

melhor articulação vertical do currículo. 
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FICHA DE AÇÃO: AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 
 

COORDENADORES 

Coordenadores de Departamento 

 

INTERVENIENTES 

Professores 
 

ÁREA DOMINANTE 

Análise de Resultados 
 
 

ÁREAS ADJACENTES 
Supervisão pedagógica            

Articulação Vertical                      
Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Uniformizar o processo de avaliação dos 
alunos. 

2. Identificar que metas curriculares foram 
alcançadas pelos alunos. 

3. Identificar os domínios e os conteúdos que 
necessitam de ser mais trabalhados em cada 
turma. 

4. Adoção de melhores caminhos com vista à 
promoção do sucesso escolar. 

5. Promoção do trabalho cooperativo entre 
docentes. 

6. Permitir um conhecimento mais profundo 
sobre o que é o trabalho de cada docente 
em sede de sala de aula. 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de professores que utilizaram as grelhas de avaliação 
produzidas pelo departamento. 

2. Número de reuniões de trabalho cooperativo entre docentes. 
3. Análise do reflexo que a análise das grelhas de avaliação teve na 

adoção de caminhos mais ponderados com vista à promoção do 
sucesso escolar dos alunos. 

 

 

1. Produção de grelhas comuns de avaliação que permitam observar as percentagens de 
sucesso dos alunos por domínio e por meta ou grupo de metas curriculares em cada 
disciplina. 

 
2. Produção de matrizes, em cada área disciplinar, para a avaliação diagnóstica e restantes 

modalidades de avaliação. 
 
3. Acompanhamento do desenvolvimento do trabalho, assegurando as condições de 

execução, esclarecendo os intervenientes e analisando resultados. 
 

4. Produção de um relatório por período com a análise dos resultados e tomadas de decisão 
face à avaliação das aprendizagens dos alunos. 

 

 

Conceção e primeira fase de implementação: 1º período do ano letivo 2014/2015. 

 

Desenvolvimento do projeto: 2º e 3º período do ano letivo 2014/15. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADES 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Utilização das grelhas de avaliação comuns (por disciplina) por 
100% dos professores dos diversos departamentos. 

2. Aumento das atividades de trabalho cooperativo entre docentes. 
3. Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 
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FICHA DE AÇÃO: ANÁLISE CRÍTICA DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 

 

COORDENADORES 

Direção Pedagógica 

 

INTERVENIENTES 

Professores 

  

ÁREA DOMINANTE 

Análise de Resultados 

 

ÁREAS ADJACENTES 

Supervisão pedagógica            
Articulação Vertical                      

Melhoria das Práticas de Ensino 
 

 Objetivos 

 

1. Criar instrumentos de registo de aprendizagens em função 
de matrizes baseadas em: 

 
i) Domínios / Áreas temáticas; 
ii) Subdomínios / Conteúdos; 
iii) Metas curriculares / Objetivos de aprendizagem. 

 

2. Criar mecanismos de interpretação de resultados e 
tomadas de decisão que visem avaliar criticamente o 
trabalho desenvolvido ao nível de: 

 
i) metodologias implementadas; 
ii) materiais pedagógicos utilizados; 
iii) instrumentos de avaliação utilizados; 
iv) boas práticas; 
v) identificação de fatores intrínsecos de sucesso/insucesso 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Constatação da produção dos instrumentos de 
registo de avaliação das aprendizagens por todas as 
áreas disciplinares; 

 

2. Número de alunos a frequentar aulas de apoio 
pedagógico com a identificação clara das metas de 
aprendizagem/competências/conteúdos de 
insucesso. 
 

 

 

1. Apresentação dos princípios base e registos da avaliação de aprendizagens em função 
das metas curriculares de todas as áreas disciplinares; 

 
2. Reuniões com as áreas disciplinares para se uniformizarem metodologias de produção de 

informação relevante para interpretação de resultados; 
 

3. Realização de sessões de trabalho em Excel para a construção dos instrumentos de 
registos de avaliação; 

 
4. Criação de registos, por aluno, das metas curriculares de insucesso que os acompanham 

para aulas de apoio pedagógico temporárias. 
  

5. Apresentação em Conselho Pedagógico, pelas áreas disciplinares, de relatórios críticos e 
tomadas de decisão conducentes à melhoria de resultados académicos baseados na 
avaliação crítica de todo o trabalho pedagógico realizado pela área disciplinar. 

 
 

 
 

Implementação dos instrumentos de registo – Até Abril de 2015 

Utilização dos Instrumentos de registo: triénio 2014-2017 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. No final do ano letivo 2014-2015 e seguintes, todas 
as áreas disciplinares tomarão decisões com base em 
relatórios de avaliação crítica que permitam uma 
correta articulação vertical. 

 

2. Em 2015-2016 e seguintes, todos os alunos que 
frequentem aulas de apoio se façam acompanhar do 
registo das metas curriculares/objetivos de 
aprendizagem de insucesso. 
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FICHA DE AÇÃO: AVALIAÇÃO DA ORALIDADE NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Línguas 

 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Português 

 

INTERVENIENTES 

Docentes da Área Disciplinar de 
Português 

 

ÁREA DOMINANTE 

Análise de Resultados 

 

ÁREA ADJACENTE 

Supervisão Pedagógica            
Articulação Vertical                      

Melhoria das Práticas de Ensino 
 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Conhecer e dominar técnicas e instrumentos de 
avaliação da oralidade. 
 

2. Dominar práticas concretas de avaliação da oralidade 
em contexto de sala de aula. 

 

3. Manipular instrumentos de registo de avaliação formal 
da oralidade. 

Indicadores de Avaliação 

 

Criação e utilização de instrumentos de registo para 

efeitos da avaliação da oralidade. 

  
 

 

 
1. Identificação da importância da oralidade no quadro das competências nucleares de 

Português. 
 
2. Avaliação do peso da oralidade no quadro avaliativo dos alunos de Língua 

Portuguesa dos 2º, 3º CEB e ensino secundário. 
 
3. Frequência de uma ação de formação sobre Avaliação da Oralidade. 
  
4. Criação de instrumentos de registo de avaliação da oralidade. 
 

Formação: Ano letivo 2015/2016 

Produção e utilização de materiais pedagógicos: 2015-2017 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

Melhoria dos resultados no âmbito da competência de 

oralidade em regime de comparabilidade entre os 

resultados obtidos nos três períodos do ano letivo de 

2014/2015. 
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FICHA DE AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE INTRUMENTOS DE REGISTO: PORTUGUÊS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Línguas 

COORDENADOR 

Coordenador do Departamento 

 

INTERVENIENTES 

Professores do Departamento de 
Línguas. 

Centro de Formação 

ÁREA DOMINANTE 

Análise dos Resultados Escolares. 

 

ÁREAS ADJACENTES 

Supervisão pedagógica            
Articulação Vertical                      

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Trabalhar em contexto de formação 
profissional com a ferramenta Excel. 
 

2. Produzir e manipular instrumentos de 
registo personalizados e adaptados às 
necessidades do Departamento de Línguas. 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Realização das duas ações de formação. 
 

2. Frequência das ações pelos professores do Departamento de Línguas. 
 

3. Produção dos instrumentos de registo. 

 

1. Identificação da necessidade de avaliar resultados de forma sistemática e cruzada.. 
 

2. Desenvolvimento de experiências de criação de instrumentos de registo em Excel no 
Departamento de Línguas. 
 

3. Frequência de uma ação de formação em Excel de nível iniciado. 
 

4. Frequência de uma ação de formação em Excel de nível avançado. 
 

5. Criação de instrumentos de registo personalizados de acordo com as necessidades do 
Departamento de Línguas. 

 

 

Ano letivo 2015/2016 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

Apropriação da ferramenta Excel com aplicação em: 
a) Documentos de universalização de critérios de correção. 
b) Análise e reflexão dos resultados escolares em sede de 

departamento disciplinar. 
c) Definição de estratégias compatíveis com a análise realizada. 
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FICHA DE AÇÃO: AFERIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DE FINAIS DE CICLO: EDUCAÇÃO FÍSICA 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Educação Física e 
Desporto Escolar 

 

COORDENADOR 

Coordenador do Departamento 

 

INTERVENIENTES 

Todos os professores de Educação 
Física 

 

ÁREA DOMINANTE 

Análise de Resultados. 

 

ÁREAS ADJACENTES 

Supervisão pedagógica            
Articulação Vertical                      

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Manter as provas de aferição em EF no final 
do 2º e 3º Ciclo do ensino básico e realizar 
provas de aferição no final do 1º ciclo, de 
modo a produzir resultados válidos que 
permitam aferir as decisões de 
desenvolvimento curricular do 
Departamento. 

 
2. Implementar um processo de aferição de 

critérios entre os professores do 
departamento. 

 
3. Reconhecer os resultados como variável 

fundamental de plano em sede de 
Departamento disciplinar. 
 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Todos os professores do departamento integram pelo menos um júri da 
prova de cada um dos ciclos 

 
2. O acerto (grau de concordância/objetividade) dos professores do júri é 

acima dos 90% 

 

1. Selecionar as áreas e as aprendizagens que são críticas/essenciais e que devem ser objeto 
de avaliação. 

 
2. Definir as situações de prova, os critérios de avaliação e os indicadores de observação. 
 
3. Definir um quadro de procedimentos que viabilizem a realização das provas, de acordo 

com os objetivos pretendidos. 
 
4. Definir o calendário de realização das provas, tendo em conta os momentos do ano 

letivo. 

Ano letivo 2014/2015: 

Provas de aferição – 4º ano semana de 20 a 24 de Abril; 6º ano - semana de 4 a 8 de Maio; 9º 

ano - semana de 22 a 28 de Maio. 

Anos letivos 2015/2017 – datas a acertar. 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

Utilização dos resultados para aferir as opções do Plano Plurianual de 
Educação Física. 
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FICHA DE AÇÃO: METAS CURRICULARES DE MATEMÁTICA 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Área Disciplinar de Matemática 
 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Matemática 

INTERVENIENTES 

Docentes da Área Disciplinar de 
Matemática 

Centro de Formação 

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 
 

ÁREA ADJACENTE 

Articulação Curricular                      
Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 
Objetivos 

 

1. Relacionar os temas programáticos com o articulado 
dos descritores das Metas Curriculares. 
 

2. Construir materiais de apoio à implementação das 
Metas Curriculares (planificação das aulas, fichas de 
atividades, guiões de trabalho de grupo, testes de 
avaliação). 

 

3. Promover a articulação vertical entre os todos os ciclos 
do ensino básico. 

Indicadores de Avaliação 

 

Criação e utilização de instrumentos de registo de 

avaliação. 

 

 

1. Identificação da necessidade de agir pedagogicamente tendo as Metas Curriculares como 
referência do currículo aprendido. 
 

2. Frequência de uma ação de formação sobre a implementação, em sala de aula, das novas 
Metas Curriculares na disciplina de Matemática. 
  

3. Construção de materiais pedagógicos para utilização em sala de aula, nos vários ciclos de 
ensino. 

 

4. Construção de instrumentos de avaliação nos vários ciclos de ensino. 
 

 
 

 

Formação: 2015/2016 

Produção e utilização de materiais pedagógicos e instrumentos de avaliação: 2015-2017 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

No final do ano letivo 2014-2015 e seguintes, o impacto da 
aprendizagem na formação se traduza na prática letiva na 
sala de aula e na melhoria dos resultados escolares na 
disciplina de Matemática. 
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FICHA DE AÇÃO: ENSINO DIFERENCIADO NO 1.º CICLO 
   

 

    

 

 

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenação Pedagógica 

 

COORDENADOR 

Coordenadoras do 1.º Ciclo e Pré-
Escolar 

INTERVENIENTES 

Professores do 1.º ciclo 
Educadores de Infância 

Coordenadores de departamento 
 
 

 ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Reforçar as estratégias de diferenciação 
em sala de aula; 

2. Diversificar as metodologias de ensino e 
desenvolvimento de técnicas de estudo 
que fomentem a autonomia dos alunos; 

3. Melhorar o aproveitamento do tempo de 
aula para aprendizagens ativas. 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Resultados escolares dos alunos; 
2. Capacidade dos alunos de trabalhar/estudar autonomamente; 
3. Utilização do tempo de aula em atividades ativas. 

 

 

 
1. Realização de trabalho por grupos em rotatividade; 

2. Realização de trabalhos-projeto; 

3. Utilização de materiais manipuláveis; 

4. Realização de trabalhos voltados para as vivências dos alunos (ligação à vida ativa). 

 

Anos letivos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Utilização de estratégias diferenciadas de acordo com cada aluno/grupo 
turma; 

2. Maior envolvimento dos alunos nas aprendizagens; 
3. Melhores resultados ao nível das aprendizagens; 
4. Maior rentabilização do tempo de aulas; 
5. Maior/melhor utilização de diferentes metodologias de ensino. 
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FICHA DE AÇÃO: AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO 1.º CICLO 
   

 

    

 

 

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenação Pedagógica 

 

COORDENADOR 

Coordenadora do 1º Ciclo e Pré-Escolar 

 

INTERVENIENTES 

Professores do 1.º ciclo 
 
 

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Aumentar os momentos de avaliação 
formativa, possibilitando aos docentes 
ajustar e/ou diversificar as metodologias; 

 
2. Possibilitar aos docentes o 

acompanhamento mais sistematizado das 
aprendizagens dos alunos; 

 
 
3. Aferir entre membros do grupo os critérios 

de avaliação, de modo a que estes sejam 
uniformizados. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Uniformização dos conteúdos das fichas de avaliação, critérios, cotações e 

matrizes de correção; 

2. Adequação das metodologias às dificuldades detetadas. 

 
 

 

 

1. Aplicação de mini testes quinzenais; 

2. Troca de professores do mesmo grupo para aplicação dos testes de avaliação;  

3. Elaboração dos testes, critérios de avaliação, cotações e matriz de correção, em grupo 

de ano; 

4. Apreciação/correção por parte do grupo de ano, em conjunto, de testes de avaliação 

escolhidos aleatoriamente entre as turmas. 

 

 

Triénio 2014-2017 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Mais informação sobre as aprendizagens dos alunos; 

2. Ajuste das planificações de acordo como ritmos dos alunos; 

3. Diversificação das metodologias de ensino; 

4. Maior uniformização na aplicação dos critérios e fichas de avaliação 

sumativa. 
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FICHA DE AÇÃO: DESDOBRAMENTO DE 90 MINUTOS NO 6.º ANO A MATEMÁTICA E PORTUGUÊS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

RESPONSÁVEL 

Áreas Disciplinares de Matemática e 
Português 

 

COORDENADOR 

Representantes das Áreas Disciplinares 

 

INTERVENIENTES 

Professores de Matemática e de 
Português do 2º CEB. 

 

 ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Contemplar, no horário dos docentes de 
Português do 6º ano, 90 minutos em regime 
de desdobramento; 

 
3. Melhorar os resultados em Língua 

Portuguesa no 6º ano em 2014/2015; 
 
4. Implementar metodologias de diferenciação 

pedagógica; 
 
5. Contribuir para uma atitude positiva face à 

Matemática; 

 

6. Desenvolver a capacidade de estabelecer 

conexões entre a Matemática e a vida real. 

 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Atribuição, em sede de horário docente e discente, de 90 minutos em 
regime de desdobramento; 
 

2. Verificação, em sede de reunião das áreas disciplinares de Matemática e 
de  Português, da utilização deste tempo com trabalho eminentemente 
prático no âmbito das competências nucleares daquelas disciplinas. 

 

 

1. Desenvolvimento de uma aula de 90 minutos por semana em regime de desdobramento 
com a disciplina de Matemática; 

  
2. Realização de exercícios práticos das competências nucleares de Língua Portuguesa e 

Matemática; 
 

3. Implementação de metodologias de diferenciação pedagógica; 
 

4. Permitir aos professores de ambas as disciplinas um acompanhamento mais 
personalizado nesse bloco. 

 
 

 

Ano letivo de 2014/2015. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 
alterações que se forem considerando pertinentes.) 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados em Matemática no 6º ano do 2º CEB em regime 
de comparabilidade anual verificável em 2014/2015; 

 

2. Melhoria dos resultados em Língua Portuguesa no 6º ano do 2º CEB em 
regime de comparabilidade anual verificável em 2014/2015. 
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FICHA DE AÇÃO: PRÁTICA DA COMPETÊNCIA DE LEITURA EM AULA: 3ºCEB E 12ºANO 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Línguas 

 

COORDENADOR 

Coordenador de Departamento 

 

INTERVENIENTES 

Professores de Português  

 

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Melhorar os resultados na competência de 

leitura nos 7º, 8º e 9º anos do 3º CEB em 

2014/2015; 

 

2. Melhorar os resultados na competência de 

leitura no 12º ano do ensino secundário em 

2014/2015. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Constatação da leitura de textos literários por parte dos alunos ao longo 
do ano letivo de 2014/2015 nos 45 minutos semanais exclusivamente 
dedicados a esta atividade; 
 

2. Número de aulas utilizadas para a leitura, ao longo do ano letivo. 
 

 

1. Prática da competência de leitura durante 45 minutos letivos semanais exclusivamente 
dedicados ao desenvolvimento desta competência; 

 
2. Dedicar 45 minutos da atividade letiva semanal à prática da competência de leitura em 

todas as turmas do 3ºCEB; 
 
3. Dedicar 45 minutos da atividade letiva semanal à prática da competência de leitura em 

todas as turmas do 12º ano do Ensino Secundário. 
 

 
 

 

Ano letivo de 2014/2015. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 

alterações que se forem considerando pertinentes.) 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados em Língua Portuguesa nos 7º, 8º e 9º anos do 3º 
CEB e no 12º ano do ensino secundário em regime de comparabilidade 
anual verificável em 2014/2015; 
 

2. Melhoria dos resultados no âmbito da competência de leitura em regime 
de comparabilidade entre os resultados obtidos nos três períodos do ano 
letivo de 2014/2015. 
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FICHA DE AÇÃO: APOIO UNIVERSAL NOS 10.º E 11.º ANOS DO ENSINO SECUNDÁRIO 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenador do Departamento de 
Línguas 

 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Português 

 

INTERVENIENTES 

Professores de Português  

 

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Dedicar 90 minutos semanais de apoio 
universal à prática das competências de 
escrita e funcionamento da língua; 

 
2. Melhorar os resultados nas competências de 

escrita e funcionamento da língua nos 10.º e 
11.º anos do ensino secundário em 
2014/2015; 

 
3. Implementar metodologias de diferenciação 

pedagógica. 
 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Atribuição, em sede de horário docente e discente, de 90 minutos para 
apoio universal nos 10.º e 11.º anos. 
 

2. Verificação, em sede de reunião da área disciplinar de Português, da 
utilização deste tempo para o efeito que lhe foi destinado. 

 

 

1. Prática das competências de leitura, escrita e funcionamento da língua durante 90 
minutos semanais de apoio universal, logo, extensivo a todos os alunos de todas as 
turmas do 10.º e 11.º anos do ensino secundário. 
 

2. Implementação de metodologias de diferenciação pedagógica. 
 

 
 

 

Ano letivo de 2014/2015. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 

alterações que se forem considerando pertinentes.) 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados em Língua Portuguesa nos 10.º e 11.º anos do 
ensino secundário em regime de comparabilidade anual verificável em 
2014/2015; 
 

2. Melhoria dos resultados no âmbito da competência de escrita e 
funcionamento da língua em regime de comparabilidade entre os 
resultados obtidos nos três períodos do ano letivo de 2014/2015. 
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FICHA DE AÇÃO: APOIO UNIVERSAL NO 3.º CEB E NO 12.º ANO 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

RESPONSÁVEL 

Coordenador do Departamento de 
Línguas 

 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Português 

 

INTERVENIENTES 

Professores de Português 

 

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Melhorar os resultados nas competências de 
de escrita e funcionamento da língua nos 7º, 

8º e 9º anos do 3º CEB em 2014/2015; 
 

2. Melhorar os resultados nas competências de 
escrita e funcionamento da língua no 12º 

ano do ensino secundário, em 2014/2015. 
 
3. Implementar metodologias de diferenciação 

pedagógica. 
 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Atribuição, em sede de horário docente e discente, de 45 minutos 
para apoio universal; 
 

2. Verificação, em sede de reunião da área disciplinar de Português, da 
utilização deste tempo para o efeito que lhe foi destinado. 

 

 

1. Prática das competências de escrita e funcionamento da língua durante 45 minutos 
semanais de apoio universal, logo, extensivo a todos os alunos de todas as turmas do 3.º 
CEB; 
 

2. Prática das competências de escrita e funcionamento da língua durante 45 minutos 
semanais de apoio universal, logo, extensivo a todos os alunos de todas as turmas do 12º 
ano do ensino secundário; 

 
3. Dedicar 45 minutos de apoio universal à prática das competências de escrita e 

funcionamento da língua no 3º CEB e no 12º ano do ensino secundário. 
 

4. Implementação de metodologias de diferenciação pedagógica. 
 

 
 

 

 

Ano letivo de 2014/2015. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 
alterações que se forem considerando pertinentes.) 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados em Língua Portuguesa nos 7º, 8º e 9º anos 
do 3º CEB e no 12º ano do ensino secundário em regime de 
comparabilidade anual verificável em 2014/2015; 
 

2. Melhoria dos resultados no âmbito da competência de escrita e 
funcionamento da língua em regime de comparabilidade entre os 
resultados obtidos nos três períodos do ano letivo de 2014/2015. 

 
46



   

  

      

      

FICHA DE AÇÃO: NOVOS PROGRAMAS DE PORTUGUÊS DO ENSINO SECUNDÁRIO. 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Línguas 

 

COORDENADOR 

Coordenador do Departamento de 
Línguas 

 

INTERVENIENTES 

Professores do Departamento de 
Línguas. 

Centro de Formação 
 

 ÁREA DOMINANTE 

Melhoria da Prática Letiva. 

 

ÁREAS ADJACENTES 
 

Melhoria dos Resultados Escolares 
 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Trabalhar, em contexto de formação 
profissional, os novos programas de Português 
para o ensino secundário; 
 
 
2. Definir estratégias e produzir materiais 
didáticos de acordo com os conteúdos e 
orientações dos novos programas de Português 
para o ensino secundário. 
 

 

  

Indicadores de Avaliação 

 

1. Frequência de uma ação de formação sobre os novos programas de 
Português por docentes do Departamento de Línguas; 

 
2. Produção de planos atualizados e dos respetivos materiais didáticos. 

 

 

 

1. Identificação da necessidade de produzir os planos anuais de Português para o ensino 
secundário de acordo com os novos programas; 

 
2. Identificação da necessidade de perceber a orientação dos novos programas e produzir 

materiais e estratégias didáticos de acordo com os mesmos; 
 
3. Realização de formação profissional no âmbito dos novos programas do ensino 

secundário. 
 

 

 

Anos letivos de 2014/2015 a 2016/2017 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

E S C O L A  P O R T U G U E S A  D E  M O Ç A M B I Q U E  

Resultados Esperados 

 

1. Frequência de uma ação de formação sobre os novos programas de 
Português do ensino secundário por todos os docentes do 
Departamento de Línguas que lecionam Português  no ensino 
secundário; 

2. Produção de planos e materiais didáticos para os anos de 
implementação dos novos programas. 
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FICHA DE AÇÃO: METAS DE CURRICULARES DE APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Centro de Formação 

COORDENADOR 

Coordenador do Departamento de 
Línguas 

INTERVENIENTES 

Professores do Departamento de 
Línguas. 

 ÁREA DOMINANTE 

Melhoria da Prática Letiva 

 

ÁREAS ADJACENTES 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1 Trabalhar, em contexto de formação 
profissional as Metas Curriculares do 
Português; 

 
2. Criar instrumentos de registo que 

contemplem as Metas Curriculares; 
 
3. Promover duas ações de formação para 

docentes do Departamento de Línguas, uma 
sobre Metas Curriculares do Português e 
outra sobre formação os novos programas 
de Português do ensino secundário. 

 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Realização de duas ações de formação; 
 

2. Criação de instrumentos de registo. 
 

 

 

1. Identificação da necessidade orientar a ação pedgógica e didática dos professores de 
Portugês no âmbito das Metas Curriculares; 

 
2. Identificação da necessidade de incluir os perfis de proficiência definidos pelas Metas 

Curriculares nos instrumentos de registo utilizados pelo Departamento de Línguas; 
 
 
3. Realização de formação profissional no âmbito das Metas de Aprendizagens de 

Português; 
 
4. Realização de formação profissional no âmbito dos novos programas do ensino 

secundário. 
 

 

 

Anos letivos de 2014/2015 e 2015/2016 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

E S C O L A  P O R T U G U E S A  D E  M O Ç A M B I Q U E  

Resultados Esperados 

 

1. Frequência de uma ação de formação sobre Metas Curriculares do 
Português por docentes do Departamento de Línguas. 

 
2. Inclusãos das Metas Curriculares em todos os intrumentos de registo 

do Departamento de Línguas. 
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FICHA DE AÇÃO: COADJUVAÇÃO EM SALA DE AULA: MATEMÁTICA 10.º ANO 

   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenador do Departamento de 
Ciências Exatas e Experimentais 

 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Matemática 

 

INTERVENIENTES 

Professores da Matemática  
  

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 
 

ÁREA ADJACENTE 

Articulação  Horizontal 

 

 
Objetivos 

 

1. Contribuir para uma atitude positiva      

face à Matemática; 

2. Desenvolver a curiosidade, o gosto de 

aprender e hábitos de persistência; 

3. Adquirir competências que lhes permitam 

resolver problemas; 

4. Desenvolver a capacidade de estabelecer 

conexões entre a matemática e a vida 

real. 

 

Indicadores de Avaliação 

 
1. Número de aulas em regime de coadjuvação; 

2. Resultados escolares dos alunos. 

 

 

1. Atribuição de um bloco semanal de extensão curricular; 

2. Existência de um bloco semanal para trabalho em coadjuvação. 

 

Ano letivo de 2014/2015. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 
alterações que se forem considerando pertinentes.) 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Aumento significativo do interesse pela disciplina de Matemática e, como 

consequência, atingir resultados no final do ano letivo superiores em 20% 

dos alcançados no ano anterior. 
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FICHA DE AÇÃO: CLUBE DE MATEMÁTICA 

   

 

    

 

 

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenador do Departamento de 
Ciências Exatas e Experimentais 

 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Matemática 

 

INTERVENIENTES 

Professores da Matemática  
  

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 
 

ÁREA ADJACENTE 

Articulação  Horizontal 

 

 
Objetivos 

 

1. Contribuir para uma atitude positiva face à 

Matemática; 

2. Desenvolver a curiosidade, o gosto de 

aprender e hábitos de persistência; 

3. Adquirir competências que lhes permitam 

resolver problemas; 

4. Desenvolver a capacidade de estabelecer 

conexões entre a Matemática e a vida real. 

 

Indicadores de Avaliação 

 
1. Número de atividades diferenciadas propostas pela área disciplinar; 

 

2. Número de alunos participantes no Clube de Matemática. 

 

 

 

No laboratório de Matemática ou num segmento da Biblioteca deverá ser reservado um 

período diário, se possível dois blocos, para alunos que pretendam não só tirar dúvidas, mas 

também para aqueles que queiram desenvolver mais competências matemáticas. Deverão 

ser colocados à disposição recursos materiais, nomeadamente, computadores, fichas de 

trabalho, livros de consulta, jogos didáticos e outros.  

 

A organização de todo o processo fica a cargo dos professores da área disciplinar de 

Matemática e da Biblioteca Escolar José Craveirinha.  

 

Ano letivo de 2015/2016. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 
alterações que se forem considerando pertinentes.) 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. O aumento do número de alunos envolvidos em atividades de complemento 

curricular.  
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FICHA DE AÇÃO: CRIAÇÃO DE UMA TURMA HOMOGÉNEA EM TERMOS ETÁRIOS NO 6.ºANO DO 2.º CEB 

   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Conselho Pedagógico 
 

COORDENADOR 

Coordenação Pedagógica 

 

INTERVENIENTES 

Professores do Conselho de Turma 
  

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 
 

ÁREA ADJACENTE 

Articulação  Horizontal 

 

Objetivos 

 

1. Contribuir para uma atitude positiva face à 

Escola; 

 

2. Criar mecanismos de interação em 

cooperação na aprendizagem; 

 
 

3. Desenvolver a curiosidade, o gosto de 

aprender e hábitos de persistência; 

 

4. Adquirir competências que lhes permitam 

resolver problemas. 

 

Indicadores de Avaliação 

 
1. Número de encontros de trabalho semanais entre os docentes do Conselho 

de Turma; 

 

2. Resultados escolares dos alunos. 

 

 

 

1. Identificar alunos do mesmo ano escolar com grande desfazamento etário; 

2. Estabelecer critérios de seleção de alunos; 

3. Estabelecer critérios de seleção dos docentes do Conselho de Turma; 

4. Raalização e participação dos alunos em complemento à atividade lectiva de: 

a) Trabalhos de projeto; 

b) Exposição de temas; 

c) Organização de eventos; 

d) Participação no estudo e análise de situações concretas da escola. 

 

Ano letivo de 2014/2015. 

(Caso tenha uma avaliação positiva, dar continuidade em anos subsequentes com as 
alterações que se forem considerando pertinentes.) 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Aumento significativo do sucesso escolar dos alunos no final do ano letivo. 
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FICHA DE AÇÃO: DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA: FRANCÊS  
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Línguas 

 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Francês 

 

INTERVENIENTES 

Docentes da Disciplina 

 

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

1. Melhorar os resultados escolares; 
 

2. Promover estratégias de ensino 
diferenciadas e integradoras; 
 

3. Desenvolver a autonomia, 
responsabilidade, tendo assim um impacto 
que vai além da aprendizagem da língua. 
 

 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Observação, nas aulas, do empenho e da realização de atividades; 
2. Criação e utilização de grelhas de registo de atividades; 
3. Criação de planos de trabalho individuais. 
 

Integrar alunos que venham de outros sistemas de ensino no nível linguístico que estão a 

frequentar. 

Adquirir / desenvolver competências ao nível compreensão/expressão oral e escrita, do 

léxico e da gramática  

-Realização de uma atividade de avaliação diagnóstica.   

- Definição de um plano individual de trabalho. 

- Frequência obrigatória de 90’ de apoio por semana; 

- Frequência de aulas de níveis inferiores, de acordo com a disponibilidade de horário do 

aluno; 

- Atividades diferenciadas em sala de aula e ao nível dos trabalhos de casa; 

- Avaliação diferenciada. 

 

 

Sempre que haja alunos nesta situação. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Espera-se que os alunos desenvolvam as suas aprendizagens nos 
domínios  (CO/EO/CE/EE/ Léxico/ Gramática)  de modo a melhorarem 
o seu nível de proficiência linguística e a integrarem com sucesso o 
nível em que se encontram. 
 

2. A melhoria das aprendizagens destes alunos contribuirá para o 
desenvolvimento da sua autonomia e responsabilidade, tendo, assim, 
um impacto que vai além da aprendizagem da língua. 
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FICHA DE AÇÃO: DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA: INGLÊS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Línguas 

 

COORDENADOR 

Representante da Área Disciplinar de 
Inglês 

 

INTERVENIENTES 

Docentes da Disciplina 

 

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Melhorar os resultados escolares; 
 

2. Promover estratégias de ensino 
diferenciadas e integradoras; 

 

3. Adquirir / desenvolver competências de 
leitura; compreensão/expressão oral e 
escritas  

 

 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Observação, nas aulas, do empenho e da realização de atividades; 
 

2. Criação e utilização de grelhas de registo de atividades. 

 

 

1. Integrar alunos que venham de outros sistemas de ensino realizando um teste 
diagnóstico; 
 

2. Redefinir o apoio para todos os ciclos de ensino que deve estar organizado por níveis de 
proficiência:  

Nível Iniciação; 
Nível Intermédio; 
Nível Avançado. 

 

 

Conceção e primeira fase de implementação: 1º período de 2014/2015; 

Desenvolvimento do projeto: entre 2014/15 e 2017/2018, abrangendo, assim, três anos 

letivos sempre que haja alunos nesta situação. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria dos resultados nas competências abrangidas por esta ação 
para que os alunos possam acompanhar o nível correspondente ao 
ano em que foram integrados. 
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FICHA DE AÇÃO: ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Serviço de Psicologia e Orientação 
 

COORDENADOR 

Serviço de Psicologia e Orientação 

INTERVENIENTES 

Diretores de Turma do 9.º ano 
Diretores de Turma e 
Conselhos de Turma 

 do Ensino Secundário 
  

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Sociais 

ÁREA ADJACENTE 
 

Articulação Curricular 

 

 Objetivos 

 

1. Garantir a todos os alunos do 9.º ano 
atividades de orientação vocacional; 

 
2. Realizar feiras de divulgação de 

universidades e instituições de ensino 
superior; 

 
3. Criar uma base de dados com os 

requisitos de entrada em universidades 
nacionais e estrangeiras; 

 
4. Criar uma base de dados com as 

colocações dos alunos finalistas. 
 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de alunos participantes no processo; 
 

2. Número de palestras efetuadas; 
 

3. Número de visitas de estudo efetuadas; 
 

4. Número de instituições de ensino superior participantes. 
 

 
 

 

Para o 9.º ano de escolaridade 

1. Processo de orientação vocacional a decorrer nas aulas de Educação para a Cidadania; 
 
2. Feira de profissões com a participação de encarregados de educação e convidados. 

 
Para o ensino secundário 
 
1. Visitas de estudo a instituições relacionadas com as áreas de estudo de cada turma; 

  
2. Feiras de divulgação de instituições de ensino superior; 

 
3. Construção de uma base de dados com os requisitos de entrada de todas as possíveis 

instituições de ensino superior tradicionalmente procuradas pelos nossos alunos; 
 

4. Construção de uma base de dados com as saídas académicas dos alunos finalistas. 

 

Ao longo do ano letivo 2014-2015, repetindo-se o processo anualmente. 

 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Participação no processo de um número de alunos igual ou superior 
aos alunos do 9.º ano. 
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FICHA DE AÇÃO: “CONVERSAS CONNOSCO” 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Serviço de Psicologia e Orientação 
 

COORDENADOR 

Serviço de Psicologia e Orientação 
 

INTERVENIENTES 

Professores 
  

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria do Serviço Letivo 

ÁREA ADJACENTE 
 

Articulação Curricular 

 

 

Objetivos 

 

1. Dar a conhecer aos professores 

problemáticas do desenvolvimento dos 

alunos que podem interferir na 

aprendizagem; 

 

2. Refletir com os professores sobre a 

necessidade de diferenciação de 

estratégias perante situações de 

dificuldades de e na aprendizagem;  

 

3. Melhorar os resultados dos alunos; 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de sessões efetuadas; 
 

2. Número de professores participantes no processo; 
 

3. Adoção pelos professores de novas estratégias adequadas a casos 
concretos; 

 

 
 

 

 

1. Sessões periódicas (mensais) de trabalho com os professores da escola, para 
debate/reflexão conjunta; 

 
2. Apresentação e discussão de casos; 

 
3. Projeção de filmes com discussão 

 
4. Disponibilizar numa diretoria da pasta pública textos e artigos; 

 
5. Observação de aulas e análise de casos específicos. 

 

 

Triénio 2014-2017. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Envolvimento crescente dos professores na reflexão sobre as práticas e 
a adoção de novas estratégias;  

2. Maior consciencialização nos professores da necessidade de adoção de 
estratégias diferenciadas; melhores resultados nos alunos. 
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FICHA DE AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO / MEMÓRIA  
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Serviço de Psicologia e Orientação 
 

COORDENADOR 

Serviço de Psicologia e Orientação 
 

INTERVENIENTES 

Alunos 2º ciclo 
Professores 

  

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 
 

ÁREA ADJACENTE 
 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 Objetivos 

 

1. Conhecer os níveis de atenção e memória, 

funções cognitivas importantes envolvidas 

na aprendizagem;  

2. Consciencializar os alunos da importância 

da atenção e memória na aprendizagem; 

3. Melhorar os métodos de aprendizagem; 

4. Refletir com os professores sobre a 

rentabilização do tempo de sala de aula vs 

tempo de atenção dos alunos; 

5. Melhorar os resultados dos alunos. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de turmas visitadas; 
 

2. Envolvimento dos alunos no debate/reflexão; 
 

 

 
 

 

 

1. Aplicação coletiva de testes de memória e atenção nas aulas de EC; 
 
2. Reflexão com os alunos sobre os resultados; 

 
3. Reflexão com o diretor de turma e com os professores nos CT; 

 
4. Divulgação dos resultados e reflexão com os encarregados de educação; 

 
5. Aplicação coletiva/individual do programa de intervenção PIAAR; 
 

 
 

 

Triénio 2014-2017 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Maximização do tempo de aula para maior rentabilização da atenção dos 
alunos; 

2. Adoção pelos alunos de melhores métodos de estudo para rentabilização 
do seu esforço; 

3. Melhoria da prática pedagógica e dos resultados escolares. 
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FICHA DE AÇÃO ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS: ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Núcleo de Ensino Especial 
 

COORDENADOR 

Coordenadora do Ensino Especial 
 

INTERVENIENTES 

Docentes 
Centro de Formação 

 
  

ÁREA DOMINANTE 

Melhoria dos Resultados Escolares 

 

ÁREAS ADJACENTES 
Articulação Curricular                   

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

Objetivos 

 

1. Dar ferramentas aos docentes para trabalharem com 
alunos com dificuldades de aprendizagem; 
 

2. Dominar técnicas de estratégias inclusivas para alunos 
com dificuldades de aprendizagem; 

 

3. Contacto e partilha de boas práticas.  
 

 
 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de alunos apoiados diferenciadamente; 
2. Materiais pedagógicos diferenciados produzidos na 

ação de formação. 
 

 

 

1. Caraterização das dificuldades de aprendizagem no âmbito do Ensino Especial; 
 

2. Identificação e elencagem de dificuldades de aprendizagem e estratégias de atuação 
específicas de cada área disciplinar; 

 
3. Ação de formação a incidir nas estratégias diferenciadas para alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 
 

 
 

 

 

Ano letivo 2016/2017 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. No final do ano letivo 2016-2017 e seguintes, o 
impacto da aprendizagem na formação se traduza na 
prática letiva na sala de aula; 
 

2. Melhoria na integração, acompanhamento e 
avaliação dos alunos com dificuldades de 
aprendizagem. 
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PLANO DE MELHORIA 

 

 

 

 

 
 

 
 

S U P E R V I S Ã O  
P E D A G Ó G I C A  

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 
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SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 
 

 

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

 

 

 

E S C O L A  P O R T U G U E S A  D E  M O Ç A M B I Q U E  

- 1 - 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Ações que visam a melhoria da supervisão pedagógica 

 

A EPM-CELP tem consciência de que esta é uma área tradicionalmente sensível e suscetível de promover controvérsias. 

Neste contexto, pretende-se que cada docente se sinta confortável com práticas de supervisão pedagógica que visam, 

em última análise, a troca de experiências, a promoção do trabalho cooperativo, o desenvolvimento profissional e a 

melhoria do serviço prestado. 

Assim, para além de uma série de medidas noutras áreas de melhoria que concorrem para o aperfeiçoamento da 

supervisão pedagógica, serão adotadas outras que visam a partilha da sala de aula com outros professores, de uma 

forma voluntária, contratualizada e acordada entre os pares. 

A criação de um banco de dados de boas práticas pedagógicas, sujeitas a discussão entre pares, é, também, um caminho 

a explorar e desenvolver. 
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    CALENDÁRIO 

FICHA DE AÇÃO SUPERVISÃO PARTILHADA E RECÍPROCA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Departamento de Educação Física e 
Desporto Escolar 

 

COORDENADOR 

Coordenador do Departamento  
 

INTERVENIENTES 

Professores de Educação Física 
 

ÁREA DOMINANTE 

Supervisão Pedagógica 
 

ÁREA ADJACENTE 

Melhoria Das Práticas de Ensino 

 

Objetivos 

 

1. Desenvolver estratégias de supervisão 
pedagógica recíproca, da prática letiva dos 
professores de Educação Física; 
 

2. Desenvolver processos contextualizados de 
partilha da prática pedagógica de cada professor 
como garantia do desenvolvimento profissional 
do departamento e de cada professor em 
particular. 
 

 

Indicadores de Avaliação 

 

Todos os professores são observadores e observados durante o 
ano letivo de 2014/2015, em três períodos diferentes e com 
pares distintos. 

2014/2015 

1. Conceber, definindo e caraterizando o processo de supervisão, as várias fases do projeto; 
2. Operacionalização da supervisão através do procedimento de “Encomenda” em que um 

docente solicita a outro que lhe observe uma aula a fim de lhe reportar informação 
acerca de aspetos específicos da sua prestação. O procedimento de “Encomenda” terá 
três fases: 

a. “Encomenda” no mesmo ciclo; 
b. “Encomenda” em ciclos diferentes; 
c. “Encomenda” aleatória. 

 
3. Implementar as três fases do projeto, dando ênfase especial às “encomendas”.  
 

2015-2017 

1. Manter o projeto, acrescentando uma dimensão pública e coletiva de discussão e 
conclusão sobre os aspetos observados; 

2. Identificar e caraterizar problemas típicos encontrados e desenhar soluções estratégias. 
 

 
 

 

Atividade 1 – novembro 2014 

1ª etapa  - Novembro de 2014; 2ª etapa – fevereiro 2015; 3ª etapa – maio 2015. 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria da intervenção pedagógica de cada professor; 
2. Melhoria do processo ensino-aprendizagem das matérias das 

várias áreas do currículo; 
3. Consolidar como rotina a presença de outros professores na 

aula de cada um, constatada em sede de Departamento. 
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    CALENDÁRIO  

FICHA DE AÇÃO SUPERVISÃO PARTILHADA E RECÍPROCA – CONSELHO DE TURMA 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenação Pedagógica 
 

COORDENADOR 

Coordenação Pedagógica 
 

INTERVENIENTES 

Conselhos de Turma do 2º, 3º CEB e 
Ensino Secundário. 

 

ÁREA DOMINANTE 

Supervisão Pedagógica 
 

ÁREA ADJACENTE 

Articulação Horizontal 
Melhoria das Práticas de Ensino 

 

Objetivos 

 

1. Desenvolver estratégias de supervisão 
pedagógica recíproca na lógica de 
funcionamento dos Conselhos de Turma; 
 

2. Desenvolver processos contextualizados de 
partilha da prática pedagógica como um 
processo de articulação horizontal na lógica do 
conselho de Turma e da otimização das 
potencialidades das turmas. 
 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Realização de duas observações partilhadas por 

período, a começar no 3.º período  de 2014/2015. 

2014/2015 

 

1. Estabelecer critérios de supervisão pedagógica em sede de Conselho de Turma; 
 

2. Estabelecer o tipo de registo e retorno a efectuar; 
 

3. Realizar momentos de supervisão voluntária e partilhada na lógica do Conselho 
de Turma; 
 

4. Tornar conscientes procedimentos de articulação horizontal. 
 

 
 

 

 

Anos letivos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria da intervenção pedagógica de cada 
professor; 

2. Melhoria do processo ensino-aprendizagem das 
matérias das várias áreas do currículo; 

3. Consolidar como rotina a presença de outros 
professores na aula de cada um. 
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    CALENDÁRIO  

FICHA DE AÇÃO: VIDEO FASCÍCULOS PEDAGÓGICOS 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Direção Pedagógica 

 

COORDENADOR 

Coordenação Pedagógica 

 

INTERVENIENTES 

Docentes 
Centro de Recursos Educativos 

 

ÁREA DOMINANTE 

Supervisão Pedagógica 
 

ÁREA ADJACENTE 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

Objetivos 

 
1. Promover novos tipos de aprendizagem 

para alunos e professores; 
2. Estimular a autoformação; 
3. Divulgar novas metodologias de ensino;   
4. Consciencialização individual e coletiva de 

boas práticas pedagógicas que o 
professor desenvolve; 

5. Difundir a imagem da escola e das boas 
práticas dos professores; 

6. Promover o trabalho colaborativo. 
 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Análise quantitativa e qualitativa dos vídeo fascículos produzidos; 
2. Análise do impacto dos vídeo fascículos nas práticas pedagógicas 

dos docentes. 

 

1. Seleção, na base do voluntariado, de professores de qualquer nível de ensino, que se 

disponibilizem para terem aulas registadas em suporte de vídeo; 

2. Realização de entrevistas aos professores sobre as estratégias utilizadas em função 

das aprendizagens a atingir; 

3. Utilização destes vídeos, em sede de área disciplinar, para discussão e 

aprofundamento de práticas pedagógicas; 

4. Criação de um banco de dados de vídeo-fascículos pedagógicos de boas práticas.  

Anos letivos de  2015/2016 e 2016/2017 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria gradual das práticas pedagógicas de cada professor; 
2. Consolidação do espírito de equipa no seio da EPM-CELP; 
3. Consolidação de hábitos de auto e hétero-análise da prática 

pedagógica; 
4. Incremento na utilização das TIC como recurso pedagógico;  
5. Criação de base de dados de boas práticas pedagógicas. 
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FICHA DE AÇÃO: SUPERVISÃO PEDAGÓGICA NO PRÉ-ESCOLAR E NO 1.º CICLO 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Coordenação Pedagógica 

COORDENADOR 

Coordenadora do Pré-Escolar e do 1º 

Ciclo 

INTERVENIENTES 

Educadores de Infância e Professores 
do 1º Ciclo 

ÁREA DOMINANTE 

Supervisão Pedagógica 

 

ÁREAS ADJACENTES 

Articulação Curricular 

Melhoria das Práticas de Ensino 

 

 

 Objetivos 

 

1. Desenvolver estratégias de supervisão 
pedagógica, da prática letiva dos 
professores do 1.º ciclo e do pré-escolar; 

 
2. Desenvolver processos contextualizados de 

partilha da prática pedagógica de cada 
professor como garantia do 
desenvolvimento profissional. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

Realização de iniciativas de supervisão com todos os professores do pré-

escolar e do 1º ciclo  – observações e partilha pedagógica – pelo menos duas 

vezes em cada ano letivo (no caso concreto de 2014/2015 será só uma 

ocorrência) 

 

 

1. Estabelecer critérios de supervisão pedagógica em sede de Conselho de Docentes; 
2. Estabelecer com os professores o calendário das presenças nas aulas; 
3. Estabelecer o tipo de registo e retorno a efetuar sobre o desempenho dos alunos e sobre 

a atividade do professor; 
4. Realização das observações. 
 
 
 
2015/2017 

1. Manter o projeto, acrescentando uma dimensão pública e coletiva de discussão e 
conclusão sobre os aspetos observados; 

2. Identificar e caraterizar problemas típicos encontrados e desenhar soluções estratégias. 
 

 

2014/2015 – finais de fevereiro e início de março 

2015/2017 – calendários a acertar 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Melhoria da intervenção pedagógica de cada professor; 
2. Melhoria do processo ensino-aprendizagem das matérias das várias áreas 

do currículo; 
3. Consolidar como rotina a presença de outros professores na aula de cada 

um. 

 

64



   

  

      

 

 
   

 

    

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

C O M U N I C A Ç Ã O  

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 
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COMUNICAÇÃO 
 

 

 

      

PLANO DE MELHORIA 

 

 

 

 

E S C O L A  P O R T U G U E S A  D E  M O Ç A M B I Q U E  

- 1 - 

      ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Ações que visam a melhoria da comunicação da escola com a comunidade educativa 

 

Um dos grandes problemas das organizações é a comunicação. A circulação de informação relevante, em tempo útil, sem 

redundâncias e para todos os atores, permanece um desafio que a EPM-CELP tem de vencer. 

Atualmente, a EPM-CELP conta com várias plataformas de comunicação com os funcionários, com os alunos, com as 

famílias e com a comunidade escolar onde se insere. Importa, no entanto, otimizar estes meios de comunicação, 

definindo e organizando procedimentos, circuitos de distribuição e recursos. 

Tendo em conta que a EPM-CELP é uma marca muito importante na cidade de Maputo, uma referência da comunidade 

portuguesa, importa promover as boas práticas, as inúmeras iniciativas internas e externas que se realizam ao longo do 

ano, fazendo chegar ao público-alvo toda a informação necessária e suficiente, em tempo útil. 

Será uma aposta da EPM-CELP elaborar um Plano Diretor de Comunicação que responda positivamente a este desafio. 
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FICHA DE AÇÃO CATALOGAÇÃO E ARQUIVO DIGITAL DA PRODUÇÃO CULTURAL DO CRE 
   

 

    

 

 

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Centro de Recursos Educativos (CRE) 
 

COORDENADOR 

Coordenador do CRE 

 

INTERVENIENTES 

Técnicos do CRE 
Professores adstritos ao CRE 

 

ÁREA DOMINANTE 

Comunicação 
 
 

ÁREAS ADJACENTES 

Gestão e Liderança 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Preservar a memória cultural da instituição; 
2. Contribuir para o reforço da cultura 

institucional; 
3. Organizar o espólio cultural da instituição; 
4. Organizar e facilitar o acesso dos membros 

da comunidade educativa aos produtos 
históricos e culturais da instituição, 
atualizando-os permanentemente e 
colocando-os ao serviço do ensino, da 
aprendizagem e da atividade social da 
EPM-CELP. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Disponibilização da ferramenta digital de catalogação; 
 

2. Quantificação dos produtos a catalogar e calendarização de metas a 
atingir. 

 

 

 

 

1. Selecionar plataforma tecnológica digital para catalogação e arquivamento dos 
produtos gerados pela atividade do CRE; 

 
2. Definir plano estratégico de arquivamento futuro da produção do CRE e do espólio 

existente; 
 
3. Desenvolver ações de formação específicas destinadas aos técnicos e professores 

adstritos ao CRE para capacitação profissional para tarefas de catalogação e arquivo; 
 
4. Disponibilização facilitada do arquivo digital à comunidade educativa. 

1. Seleção e testagem da plataforma digital: até final do ano letivo de 2014/2015; 
2. Disponibilização e instalação da ferramenta digital de catalogação: até final do primeiro 

período escolar do ano letivo de 2015/2016; 
3. Formação e capacitação dos técnicos do CRE: até final do primeiro período escolar do 

ano letivo de 2015/2016; 
4. Início da atividade de catalogação e arquivo: a partir do início do segundo período 

escolar do ano letivo de 2015/2016. 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

1. Aumento da quantidade e qualidade de recursos informativos e 
culturais para apoio e enriquecimento da atividade educativa e 
formativa; 
 

2. Uma identidade institucional e cultural impulsionadora da ação e 
pensamento ao serviço dos projetos individuais dos alunos e 
professores. 
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FICHA DE AÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS DO CRE 
   

 

    

 

 

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Centro de Recursos Educativos (CRE) 

 

COORDENADOR 

Coordenador do CRE 

 

INTERVENIENTES 
 

Responsável do SIR 
Técnicos do SIR 
Técnicos da OD 

 

ÁREA DOMINANTE 

Comunicação 
 

ÁREAS ADJACENTES 

Gestão e Liderança. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Racionalizar e gerir de forma mais eficaz os 
recursos humanos e materiais disponíveis 
ao serviço do desenvolvimento da 
atividade educativa e formativa; 
 

2. Diminuir o tempo de resposta e aumentar a 
qualidade desta em relação às expetativas 
dos utentes; 

 
3. Comunicar mais e melhor com os utentes 

do serviço. 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de pedidos não atendidos em referência ao registo quantitativo 
global de solicitações de serviços em determinado período de 
observação; 

2. Tempo de resposta às solicitações em referência à expetativa mensurada 
dos utentes. 

 

 

 

 

1. Pesquisa, seleção e instalação das aplicações informáticas adequadas à gestão dos 
processos produtivos do CRE; 
 

2. Formação e capacitação dos técnicos do SIR e da OD para operarem com as 
aplicações informáticas selecionadas; 

 
3. Informatização dos seguintes processos de produção: construção de produtos 

gráficos e multimédia; requisição de material informático e audiovisual; requisição 
de reportagens fotográficas e videográficas; serviço de Helpdesk; gestão dos 
equipamentos e componentes informáticos alocados às salas de aulas e gabinetes 
de trabalho; monitorização das ações preventivas e corretivas sobre a infraestrutura 
informática. 
 

 

1. Pesquisa e seleção das aplicações informáticas: até final do ano letivo de 2014/2015; 
2. Formação e capacitação dos técnicos: até final do primeiro período escolar do ano letivo 

de 2015/2016; 
3. Início da utilização das aplicações informáticas para gestão dos processos produtivos 

aqui referidos: a partir do início do segundo período escolar do ano letivo de 2015/2016 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Aumento da qualidade da prática pedagógica por via da utilização de 
recursos educativos de padrão superior em termos qualitativos e 
quantitativos; 

2. Diminuição dos custos de produção associados à construção dos recursos 
educativos; 

3. Facilitar o acesso dos docentes ao apoio técnico-pedagógico facultado 
pelo CRE. 
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FICHA DE AÇÃO ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DA EPM 
   

 

    

 

 

PLANO DE MELHORIA 

RESPONSÁVEL 

Núcleo de Informação e Comunicação 
do CRE 

COORDENADOR 
Coordenador do CRE 
e Responsável do NIC 

 

INTERVENIENTES 

Técnicos e professores do NIC 
Responsável do SIR 

Coordenadores pedagógicos 
Coordenadores de serviços de apoio 

Funcionários e técnicos 
Professores 

 

ÁREA DOMINANTE 
Comunicação 

 

ÁREAS ADJACENTES 

Melhoria dos Resultados Sociais  

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Dotar a instituição de um instrumento 
básico de promoção, organização, 
estruturação e regulação da sua atividade 
comunicativa; 

2. Valorizar a comunicação como parceira 
estratégica indispensável para o sucesso 
da missão da EPM-CELP 

3. Mobilizar e angariar recursos humanos, 
materiais e financeiros adequados à 
atividade comunicativa, fazendo-os 
constar no planeamento e orçamento 
respetivos 

 

Indicadores de Avaliação 

 

1. Número de encontros de trabalho realizados com as várias unidades 
funcionais e orgânicas da EPM-CELP durante o processo de construção 
da proposta de PDC; 

2. Número de contributos provenientes das várias unidades funcionais e 
orgânicas da EPM-CELP para a construção da proposta de PDC; 

3. Aprovações do Conselho Pedagógico e da Direção. 
 

 

 

 

 

1. Encontros periódicos dos intervenientes primários (NIC) para a construção da proposta 
de Plano Diretor de Comunicação (PDC); 

2. Auscultação das unidades funcionais e orgânicas da EPM-CELP, bem como dos 
principais parceiros estratégicos para recolha de contributos e propostas a contemplar 
no PDC; 

3. Submissão da proposta de PDC à aprovação do Conselho Pedagógico; 
4. Submissão da proposta de PDC à aprovação da Direção; 
5. Construção e operacionalização das ferramentas e circuitos de comunicação previstos 

no PDC. 

1. Construção da proposta de PDC: até final do ano letivo de 2014/2015 
2. Auscultação das unidades funcionais e orgânicas da EPM-CELP e dos parceiros 

estratégicos: até final do ano letivo de 2014/2015 
3. Aprovação do Conselho Pedagógico e da Direção: até final do primeiro período escolar 

do ano letivo de 2015/2016 
4. Construção e operacionalização das ferramentas e circuitos de comunicação previstos 

no PDC: até final do ano letivo 2015/2016 

CALENDÁRIO 

ATIVIDADE(S) 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE –  CENTRO DE ENSINO E L ÍNGUA PORTUGUESA 

 

Resultados Esperados 

 

1. Integração do PDC e das atividades comunicativas na cultura 
organizacional e operacional da EPM-CELP; 

2. Sustentabilidade das atividades comunicativas no universo da 
intervenção da EPM-CELP, conferindo maior identidade, eficácia e 
significado às informações e mensagens a difundir; 

3. Reforço e coesão da cultura, identidade e imagens institucionais da EPM-
CELP, fortalecendo a sua presença nos espaços culturais onde se insere. 
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