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II. Elaboração da proposta de planeamento educativo 

II. Elaboração da Proposta de Planeamento Educativo 

Pessoas singulares, pessoas colectivas não públicas e organizações religiosas que 

requeiram a criação de instituições educativas particulares devem entregar na DSEJ, além 

dos respectivos dados, outras informações que apoiem a sua pretensão, tal como a proposta 

de planeamento educativo, para que a DSEJ, na apreciação do pedido, tenha mais 

informações de referência. As actuais escolas podem, também, ter em atenção este 

conteúdo para elaborar ou actualizar a sua proposta de planeamento educativo, servindo o 

mesmo como referência no projecto de desenvolvimento da escola.  

 

A. Conteúdo e estrutura que servem de referência na elaboração da proposta do 

planeamento educativo: 

1. Conceito e objectivo educativos da escola 

1.1. Conceito e princípios educativos  

Tendo em vista as necessidades da sociedade e dos alunos, os interessados 

devem apresentar o seu conceito educativo com as suas próprias características, 

criatividade e perspectivas futuras, bem como definir os princípios educativos; 

1.2. Perspectivas educativas da escola 

Definir, em coordenação com os objectivos educativos globais da RAEM, os 

objectivos educativos a curto, médio e longo prazo da escola. Planear e mostrar, 

claramente, ao seu pessoal quais as missões a realizar, para que este tome 

conhecimento das responsabilidades que tem para em conjunto atingir o conceito 

educativo da escola. 

2. Planeamento do desenvolvimento da escola 

Com vista a alcançar os objectivos acima referidos, a instituição educativa deve 

elaborar planos de desenvolvimento para diversas fases, incluindo os planeamentos de 

desenvolvimento a longo e a médio prazo e o plano anual da escola, etc. Definir 

estratégias práticas para concretizar os diversos planos, fazendo, a qualquer momento, 

durante esse processo, revisões e alterações para actualizar os planos, bem como 

definir indicadores e mecanismos de avaliação, etc. (Vide o anexo I da secção I do 

capítulo III) 

3. Â mbito prático 

3.1. Organização e administração 

a. Entidade titular, o contexto e a composição do conselho de administração 

b. Estrutura orgânica da instituição educativa 

a) Funções, competências e atribuições; 

b) Funcionamento e coordenação. 

c. Gestão do pessoal docente e não docente 

a) Estratégia e normas de contratação; 

b) Quadro do pessoal; 

c) Regime de avaliação e medidas de prémios e punições; 

d) Modelo de contrato para docentes, directrizes/regime para docentes. 

d. Gestão financeira e de recursos 

a) Orçamento, despesas e fiscalização financeiros; 

b) Aquisição, utilização e manutenção de recursos; 

c) Plano de utilização de recursos internos e externos da escola e 

desenvolvimento futuro das instalações escolares. 
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3.2. Ensino e aprendizagem 

a. Currículos 

a) Os currículos escolares estão de acordo com os diplomas legais sobre 

currículos de Macau; 

b) Apresentar o programa curricular e a lista dos materiais didácticos a 

adoptar; 

c) Tipo das actividades curriculares gerais e das de complemento curricular; 

d) Planear as avaliações sobre os currículos praticados. 

b. Pedagogia dos professores 

a) Plano pedagógico anual da escola 

Os professores das actuais instituições educativas devem elaborar o plano 

pedagógico anual da escola de acordo com os planeamentos de 

desenvolvimento da escola, incluindo o andamento pedagógico, sugestões 

das actividades e métodos de avaliação. 

b) Mecanismo de avaliação da qualidade pedagógica 

Criar um mecanismo de avaliação das qualidades pedagógicas para a 

própria escola, incluindo a criação de um regime de inspecção e 

observação de aulas, criação dos respectivos instrumentos de inspecção, 

reuniões de revisão e definição do regime de verificar, aleatoriamente, os 

trabalhos para casa e enunciados de exames dos alunos, etc. 

c. Desenvolvimento profissional do pessoal docente 

Definir os planos de formação a médio e longo prazo para os professores e os 

seus trabalhos de estudo científico, promover a inspecção e observação de 

aulas entre os professores, bem como incentivar a participação nas formações 

profissionais dentro e fora da escola e nas actividades de intercâmbio no 

exterior, etc. 

d. Actuação e avaliação dos alunos 

a) Definir os indicadores de actuação dos alunos 

A actuação dos alunos pode dividir-se em duas partes: curricular e não 

curricular (tal como: participação nas actividades extracurriculares), as 

quais devem ter em conta os aspectos morais, intelectuais, físicos, sociais 

e estéticos, bem como a comunicação linguística diversificada, a 

tecnologia informática, a cooperação do grupo e as capacidades básicas 

de participação activa na sociedade, para que os alunos tenham um 

desenvolvimento equilibrado. As instituições educativas podem elaborar 

os respectivos indicadores, de acordo com as suas próprias características 

e as suas prioridades de desenvolvimento. 

b) Definir os critérios de transição e repetência, regimes de assiduidade e de 

prémios e punições que devem observar as respectivas disposições legais. 

c) Forma diversificada de avaliação 

A tendência actual da avaliação transformou-se, passando de uma 

avaliação sumativa que dava mais importância ao conhecimento através 

de provas escritas para outra que tem mais em conta a avaliação contínua, 

diagnóstica e prática, promovendo o sucesso do aluno com uma avaliação 

de pontos de vista diversificados. As instituições educativas devem criar 

as suas próprias disposições sobre o conceito da avaliação, a sua forma e 
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o seu método de aplicação. 

3.3. Apoios e suportes aos alunos 

a. Execução e coordenação da disciplina e de aconselhamento 

Mecanismo de coordenação e suporte sobre a disciplina e os serviços de 

aconselhamento aos alunos. 

b. Apoios aos alunos com necessidades educativas especiais 

Definir as medidas de apoio destinadas aos alunos com necessidades 

educativas especiais, tal como o ensino integrado. 

3.4. Ligação e comunicação com o exterior 

a. Ligação e comunicação com as famílias dos alunos 

Com vista a apoiar o desenvolvimento dos alunos, pôr em prática a 

cooperação entre a família e a escola através dos diversos meios e do 

mecanismo de interacção. 

b. Ligação e comunicação com a comunidade 

Reforçar a ligação com a comunidade e aproveitar os recursos da sociedade, 

no sentido de formar os alunos para que tenham capacidades para 

conhecerem e assumirem as responsabilidades sociais. 

c. Ligação e comunicação com as instituições do governo 

Dar opiniões aos departamentos governamentais, inteirar-se e articular-se 

com as Linhas de Acção Governativa e recomendações do governo e 

pondo-as em prática. 

d. Ligação e comunicação com as outras instituições educativas  

Planear intercâmbios, trocas de experiência e colaborações com outras 

escolas ou instituições educativas de Macau, do Continente e do exterior. 

e. Ligação e comunicação com outras entidades profissionais e outras 

organizações industriais e comerciais. 

Planear colaborações e ligações com outras entidades profissionais e outras 

organizações industriais e comerciais de Macau, do Continente e do exterior 

para reforçar o ensino e aumentar os recursos, bem como aumentar a eficácia 

do ensino técnico-profissional. 

4. Mecanismo de auto-avaliação 

De acordo com o conceito e os princípios educativos, bem como com os objectivos e 

planos das diversas fases, são desenvolvidos os indicadores de eficácia educativa da 

própria escola e um mecanismo para proceder à auto-avaliação, tendo como referência 

os itens de avaliação referidos no “Guia de Avaliação Global da Escola”, com vista a 

um progresso contínuo, promovendo nos docentes e na escola a capacidade de 

auto-avaliação e conseguindo o desenvolvimento contínuo da escola. 

 

⚫ No caso de subsistirem quaisquer dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, 

podem dirigir-se directamente à DSEJ, sita na Av. D. João IV, n.os 7-9, 1.o, Macau, ou 

telefonar para a Inspecção Escolar, Divisão de Ensino Secundário e 

Técnico-Profissional, Divisão de Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Divisão de 

Extensão Educativa ou Centro de Apoio-Pedagógico e Ensino Especial. As 

informações de contacto encontram-se no anexo do presente Guia. 


