
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

 
                                                     Plano Plurianual de Melhoria 2014-2018                                  Página 1 de 40 

PLANO PLURIANUAL 

DE MELHORIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É em Sande que aprendemos, com o futuro que sonhamos 

Cada dia é mais um passo no caminho que trilhamos…” 

2014-2018 
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INTRODUÇÃO 

 

Em boa hora, a tutela exortou os agrupamentos, que integram o programa TEIP, para se reprogramarem 

na mais recente estratégia: Plano Plurianual 2014/2018. 

A obrigatoriedade da apresentação deste instrumento de trabalho propiciará, do nosso ponto de vista, 

um advento de oportunidades de auto crescimento das unidades orgânicas. Trará, paralelamente, um 

conjunto de fatores que acelerará o processo de descoberta do verdadeiro desígnio para cada 

comunidade organizada em torno de um projeto educativo. As escolas não são meras unidades fabris 

assoberbadas na produção em série de pautas avaliativas sem os rostos idiossincráticos de cada turma e 

de cada aluno em particular.  

Para este agrupamento, que se “afeiçoou” ao TEIP, podemos encontrar neste documento mais um 

caminho de oportunidade. É cada vez mais importante, nos tempos de incerteza no mundo da educação 

da atualidade, a tranquilidade, a segurança e a estabilidade na escola. O horizonte temporal 2018 

concede a todos os agentes implicados na aprendizagem um ciclo pedagógico mais assertivo, assente na 

constante monitorização dos resultados e dos processos. 

Interessa, ainda, desmistificar o conceito de Meta. Ela não representa nenhum “papão” nem nenhum 

“monstro” que amedronta e faz agir coercivamente. Pelo contrário, leva-nos, de forma metódica, à 

preparação e construção do futuro com horizontes mensuráveis. As metas, vertidas adiante neste plano, 

não são miragens, mas sim a missão que carateriza uma comunidade que interage, em diferentes gaus e 

ministérios, partilhando as potencialidades e as emergências, no respeito do espaço individual e da 

legitimidade de cada órgão. 
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1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

 

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE foi criado no ano letivo 1999/2000 e está sedeado na escola 

E.B. 2,3 de Sande, pertencente ao concelho de Marco de Canaveses. É composto por um conjunto de 

dezanove estabelecimentos de ensino, sendo: dez jardins de infância; oito escolas do 1.º ciclo e uma 

escola do 2.º e 3.º ciclos.  

A escola de ensino básico do 2.º e 3.º ciclos de Sande está implantada no lugar de Cristóvão, freguesia 

de Sande, concelho de Marco de Canaveses, servindo até ao 9.º ano de escolaridade as freguesias de 

Bem Viver, Sande e S. Lourenço do Douro, Penhalonga e Paços de Gaiolo, Manhuncelos e Paredes de 

Viadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETORA: Manuela da Conceição Monteiro Pinto Ferreira 

MORADA: Rua de Sande, 1373 

                   4625 – 486 SANDE MCN 

TELEFONE: 255 582 891/2 

FAX: 255 582 890 

ENDEREÇO ELETRÓNICIO: info@aesande.org 
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2 – CONTEXTUALIZAÇÃO / CARATERIZAÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas de Sande, sedeado na escola E.B. 2,3 de Sande, integrado no concelho de 

Marco de Canaveses é atualmente composto por um conjunto de 19 estabelecimentos de ensino, 

geograficamente bastante dispersos, sendo: 9 jardins-de- infância, 7nescolas do 1.º ciclo e 1 escola do 

2.º e 3.º ciclos. A área pedagógica de influência abrange as freguesias de Bem Viver, Sande e S. Lourenço 

do Douro, Penhalonga e Paços de Gaiolo, Manhuncelos e Paredes de Viadores.  

A população escolar do Agrupamento tem vindo a decrescer sendo atualmente de 880 alunos (79 são 

oriundos da instituição Associação de Respostas Terapêuticas – ART e encontram-se abrangidos pela 

medida PIEF). A Educação Especial apoia 28 alunos, dois dos quais com currículo específico individual 

(CEI) e os restantes 26 com outras medidas educativas.  

A agricultura constitui uma atividade generalizada de subsistência das famílias. A extração e 

transformação da pedra adquirem aqui alguma expressão. A construção civil é também uma atividade 

com relevo, promovendo um forte fluxo migratório. Observa-se, assim, uma prevalência do trabalho por 

conta de outrem, sobretudo nos pais (79% em termos globais) e da situação de doméstica das mães, 

com uma média de 55%, verificando-se ainda que cerca de 30% destas também se encontram a exercer 

atividade profissional por conta de outrem.  

No que concerne às taxas de desempego, em termos médios 7% dos progenitores encontram-se 

desempregados (5% dos pais e 8% das mães); no entanto, se considerarmos a percentagem de mães 

que se ocupam a exercer tarefas domésticas e na agricultura como desempregadas, verifica-se um 

aumento da incidência do desemprego para 62%. 

Por outro lado, apesar de não termos dados fidedignos quanto à emigração, com base na experiência de 

trabalho e conhecimento da realidade familiar do Agrupamento, verifica-se que existe um número 

significativo de pais a trabalhar no estrangeiro, o que fragiliza por vezes as famílias ao nível das práticas 

educativas e no exercício da parentalidade. 

No que respeita ao capital económico das famílias, a ação social escolar subsidia 66% dos alunos na 

escola-sede, 40% com o escalão A e 26% com o escalão B, o que traduz igualmente fragilidades ao nível 

dos rendimentos das famílias. 

Se atendermos às médias nacionais de abandono escolar, é de assinalar a situação excepcional do 

agrupamento com uma taxa residual cifrada, desde sempre, abaixo de 1%.  
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Quanto aos resultados escolares, a classificação média do agrupamento na disciplina de Português tem 

vindo a melhorar nos três últimos anos nos anos de escolaridade sujeitos a provas nacionais. O mesmo 

tem sucedido em Matemática, com a exceção do 6.º ano de escolaridade, em que a classificação média 

decresceu significativamente no ano transacto. 

As taxas de sucesso em Português superam as nacionais no 4.º ano de escolaridade, situando-se abaixo 

da taxa nacional no 6.º e 9.º anos. No caso do 9.º ano, em2013/2014, o Agrupamento regista uma 

aproximação muito significativa aos valores nacionais. Já na Matemática, a variação das taxas de 

sucesso é maior, situando-se os valores do Agrupamento acima dos nacionais no caso do 4.º e 6.º anos e 

abaixo no 9.º ano. 

Nos últimos anos, o edifício da escola sede sofreu vários melhoramentos, destacando-se uma nova 

pintura interior e exterior, a substituição da cobertura do pavilhão gimnodesportivo e a pintura do seu 

interior, bem como a instalação de equipamento informático e multimédia em todas as salas de aula, 

entre outras intervenções. Os espaços exteriores (jardins) também foram requalificados. 

No que às instalações dos Jardins de Infância diz respeito, destaca-se o Jardim de Infância do Barreiro 

que não possui cantina nem refeitório nem sala polivalente para o prolongamento de horário. Os 

restantes dispõem de um refeitório e de uma cozinha bem apetrechada. No caso das EB1, o serviço de 

refeições difere nos vários estabelecimentos.  

Ainda no que respeita às EB1, nenhuma possui espaços específicos para o funcionamento das atividades 

de enriquecimento curricular, à exceção da EB n.º 1 de Igreja-Sande. 

O quadro de pessoal docente do agrupamento é composto maioritariamente por professores do 

quadro, continuando no entanto a registar-se uma grande mobilidade docente, fruto dos concursos de 

professores ocorridos nos últimos anos. Esta situação compromete atualmente o sucesso de algumas 

das medidas de promoção do sucesso escolar em implementação, especialmente nas disciplinas de 

Matemática e de Português.  

O meio envolvente, marcadamente rural, caracterizado por baixos níveis socioculturais, com difícil 

acesso a contextos sociais diversificados e promotores de dinâmicas mais enriquecedoras, com vivências 

familiares pouco estimulantes e de desvalorização das competências pessoais e sociais, não favorece o 

desenvolvimento das reais potencialidades das crianças e jovens do Agrupamento. Perante esta 

realidade social, a escola apresenta-se como o meio privilegiado, senão o único, de promoção daquelas 

competências, fundamentais no acesso ao sucesso escolar e pessoal da comunidade. 

Analisando o capital escolar dos pais dos alunos, verifica-se que, em termos globais, a escolaridade 

situa-se em maioria até ao 3º ciclo (21% no 1º CEB, 31% no 2º CEB e 24% no 3º CEB). Contudo, o nível 
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secundário já apresenta uma percentagem de 13%, a licenciatura 4% e os restantes graus académicos 

taxas muito pouco significativas. Constata-se também que nos alunos do 2.º e 3.º ciclos a escolaridade 

dos pais se situa no 1.º e 2.º ciclos de escolaridade básica, sendo as percentagens do 3.º ciclo e 

secundário menos significativas. 

No caso da escolaridade dos pais dos alunos que frequentam o Jardim de Infância e o 1.º ciclo, 

verificamos que o nível de escolaridade vai aumentando, com uma distribuição mais relevante no 3.º 

ciclo e ensino secundário e com percentagens mais significativas nos graus superiores (na ordem dos 2% 

a 6%). Este fato traduz-nos que os casais mais jovens têm graus de escolaridade superiores, reflexo do 

aumento da escolaridade obrigatória e dos mecanismos de controlo do cumprimento da escolaridade, 

assim como do maior investimento na educação. 

Esta realidade ao nível do capital escolar das famílias, com baixo grau de escolaridade e, por 

conseguinte, baixo nível sociocultural, diminui as possibilidades e potencialidades de acompanhamento 

das famílias nas tarefas escolares dos alunos. 

É neste contexto que é criado o G.A.A.F. (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família). O número total de 

alunos em acompanhamento neste serviço no ano letivo 2014/2015 era, inicialmente, de 199 alunos 

(18% da população escolar do agrupamento), contudo, ao longo do primeiro e segundo períodos, 28 

processos de psicologia foram arquivados.  

Um dos parceiros com quem o G.A.A.F. trabalha em estreita articulação é a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco (CPCJ). No corrente ano letivo, temos um total de 35 alunos com processos, 

31 na CPCJ e 3 na EMAT (Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais). 

Das problemáticas observadas nos acompanhamentos, detetam-se: dificuldades no exercício da 

autoridade parental; dificuldade no acompanhamento familiar do trajeto escolar dos filhos (quer nas 

tarefas de estudo quer no estabelecimento de rotinas estruturantes); existência de conflitos 

intrafamiliares; carência económica; dificuldades de aprendizagem; problemas psicológicos e/ou 

psiquiátricos; situações de violência doméstica (sobretudo psicológica).  

O “isolamento” das famílias associado a baixos níveis de escolaridade, a contextos pouco estimulantes 

para o desenvolvimento das crianças e à pouca valorização da aprendizagem escolar potenciam que 

muitos dos alunos do agrupamento iniciem o seu percurso escolar sem que tenham adquirido grande 

parte das competências requeridas para o início da escolaridade formal. Este facto acarreta 

consequências ao nível da aprendizagem e da motivação escolar, que não raras vezes se repercutem em 

percursos escolares marcados pelas dificuldades de aprendizagem recorrentes. 
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A hierarquia de funções e de poderes dentro da família também se encontra muitas vezes 

comprometida pelo facto da figura paterna ser uma figura ausente por razões profissionais e outras 

subjacentes que não é possível aqui identificar, ficando a função parental delegada quase 

exclusivamente na figura materna, a qual, contudo, muitas vezes não é assegurada de forma contínua e 

assertiva. 

Talvez por esta razão, a maioria das famílias em acompanhamento pelo G.A.A.F. aponta como principais 

dificuldades no que toca às práticas educativas: (I) o exercício da autoridade; (II) o estabelecimento de 

regras e limites e o (III) desacordo entre os progenitores na educação dos filhos.  

Em suma, as redes de sociabilidade e de desenvolvimento/crescimento destes jovens foram e são 

marcadas por esta realidade social e familiar restringida muitas vezes ao contacto com a família e com 

práticas ligadas ao trabalho agrícola, à interação com a rede social de vizinhança e com os pares e 

professores no contexto escolar, verificando-se assim reduzidos os contextos de socialização. 

Esta realidade parece ter impacto na motivação escolar dos alunos, assim como na construção dos seus 

interesses pessoais e sociais, que marcadamente se associam a vertentes mais práticas, diretamente 

relacionadas com as suas vivências e que podem vir a ser potenciadoras da construção de um projeto 

pessoal e profissional de futuro incapaz de garantir a inserção no mercado de trabalho e a realização 

pessoal. 

Face a esta caracterização/contextualização do agrupamento, o projeto educativo e o plano plurianual 

de melhoria preconizam, como princípio básico da ação educativa, a melhoria das aprendizagens dos 

alunos e das suas competências sociais, reconhecendo este princípio como indutor de vivências que 

favorecem o sucesso escolar e uma formação plena e integral dos alunos. 
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3 – DIAGNÓSTICO 

O presente diagnóstico resultou de uma reflexão conjunta das várias estruturas do Agrupamento tendo 

em conta os dados descritivos, estatísticos, quantitativos e qualitativos disponíveis relativamente à 

implementação das medidas delineadas nos documentos estratégicos, como o Projeto Educativo, o 

Plano de Melhoria e os Relatórios de Execução do Projeto Educativo e de Autoavaliação dos anos 

anteriores.  

Os relatórios elaborados no âmbito do programa TEIP (relatórios semestrais e finais), documentos 

resultantes de processos de autoavaliação, assim como a avaliação externa feita pela IGEC foram fontes 

de informação muito úteis a esta reflexão. Esta seguiu os princípios de uma análise SWOT, identificando 

os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os constrangimentos. Do cruzamento das quatro 

dimensões de análise acima descritas resultou um diagnóstico, uma radiografia, que foi o ponto de 

partida para a tomada de decisões, no sentido de maximizar as oportunidades do ambiente e os pontos 

fortes do Agrupamento e minimizar e/ou prevenir os efeitos dos pontos fracos e das ameaças. 

 

PONTOS FORTES 

- Metas atingidas a português no 1.º, 2.º, 3.º, 5.º e 6.º anos; 

- Metas atingidas a matemática no 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º e 7.º anos; 

- Implementação da Supervisão Pedagógica (sala de aula); 

- Oferta educativa diversificada: PIEF; 

- Diminuição do número de retenções no 1.º e 2.º ciclos; 

- Implementação de novas dinâmicas e estratégias educativas colocadas em prática; 

- Índice residual de abandono escolar, por analogia à média concelhia e nacional; 

- Grande diversidade de atividades, proporcionando aos nossos alunos uma visão mais alargada da 

realidade; 

- Recurso a estratégias diversificadas de prevenção da interrupção precoce do percurso escolar e do 

absentismo; 

- Oferta de atividades extracurriculares diversificadas; 

- Grande recetividade à inclusão, com acolhimento de jovens institucionalizados oriundos de vários 

pontos do país; 

- Aumento da intervenção junto de famílias e alunos carenciados/sinalizados pelos serviços social e de 

psicologia;  
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- Requalificação dos espaços físicos e infraestruturais que promove a melhoria dos processos de ensino 

aprendizagem dentro e fora da sala de aula; 

- Envolvimento dos alunos nos projectos; 

- Dinamização dos projetos “Faz-te à escola!” e “Escola em Ação”. 

 

PONTOS FRACOS 

- Fraco domínio da língua materna que condiciona o sucesso educativo (dificuldades no domínio da 

leitura, interpretação e escrita) 

- Défice no raciocínio lógico e abstrato que compromete o sucesso escolar na disciplina de Matemática 

- Diminuição do número de alunos que integram o quadro de honra 

- Diminuição da percentagem de alunos com classificação positiva em todas as disciplinas no 2.º e 3.º 

ciclos 

- Aumento do número de retenções do 3.º ciclo; 

- Aumento do número de alunos que interromperam precocemente o percurso escolar; 

- Metas não atingidas a Português no 4.º, 7.º, 8.º  e 9.º anos; 

- Metas não atingidas a Matemática no  5.º, 8.º e 9.º anos; 

- Metas de sucesso não atingidas na disciplina de Inglês no 5.º, 7.º, 8.º e 9.º anos; 

- Turmas com dois níveis de ensino no 1.º ciclo; 

- Falta de sistematização na coordenação pedagógica das dinâmicas intra e interdepartamentais; 

- Pouca iniciativa no que concerne a adoção de modalidades de apoio alternativas; 

- Elevado número de referenciações para o GAAF em virtude de problemas do foro pessoal e/ou 

familiar; 

 

OPORTUNIDADES 

- Recursos materiais e humanos (57 horas de crédito horário e 2 técnicos especializados) 

- Parcerias fortes com as freguesias, município, paróquias e outras entidades 

- PAA rico e diversificado que dá resposta às carências socioculturais do meio 

- Maior proximidade na relação escola-família 

- Cruzamento de ações com entidades formadoras educativas e/ou empresariais 

- Partilha de experiências pedagógicas com outros agrupamentos TEIP  
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- Consolidação da cultura de acompanhamento e aconselhamento por um perito externo (execução, 

monitorização, avaliação e reformulação) 

- Promoção de ações de capacitação para pessoal docente e não docente 

- Aposta na capacitação dos membros da equipa de auto avaliação e de monitorização do projeto 

educativo 

 

CONSTRANGIMENTOS 

- Dificuldades socioeconómicas que condicionam um maior investimento na educação 

- Baixas qualificações académicas e profissionais dos encarregados de educação, o que condiciona o 

acompanhamento do estudo em casa 

- Dispersão geográfica das escolas que integram o agrupamento 

- Inexistência de uma rede de transportes públicos que facilite a deslocação dos alunos e das famílias ao 

GAAF 

- Instabilidade do corpo docente 

- Lideranças pedagógicas intermédias frágeis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu2-zO0PHSAhXEOxoKHZjEDJgQjRwIBw&url=http://www.agr-tc.pt/site/index.php/ultimas20152016/869-novos-logotipos-do-ministerio-da-educacao&psig=AFQjCNG1OXpODOpksJSMOGVMoI1FhpGrYw&ust=1490530407692400


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

 
                                                     Plano Plurianual de Melhoria 2014-2018                                  Página 11 de 40 

4 – IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PRIORIZADAS 

Após uma reflexão feita em sede de departamentos, no conselho pedagógico, na equipa de 

monitorização/autoavaliação e nos conselhos de turma e partindo da análise SWOT, identificámos as 

nossas áreas de intervenção prioritárias. Pretendemos, assim, delinear uma estratégia sobretudo 

preventiva e sustentada, a médio prazo, em detrimento de uma estratégia apenas remediativa. Assim 

sendo, as áreas de intervenção prioritárias e respetivos objetivos são os seguintes: 

1. Competências pré académicas ao nível da leitura, interpretação e escrita 

- Adquirir um maior domínio da linguagem expressiva e compreensiva; 

- Fomentar a literacia no dia-a-dia da criança; 

- Elevar os níveis de literacia dos alunos; 

- Prevenir as dificuldades de leitura e escrita no 1.º ciclo; 

- Desenvolver competências de leitura e escrita; 

- Promover o gosto pela leitura e pela escrita. 

 

2. Competências pré académicas ao nível do raciocínio e cálculo mental 

- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático; 

- Estimular o gosto pela Matemática; 

- Sensibilizar os alunos para a importância da Matemática no quotidiano; 

- Desenvolver a capacidade de raciocínio e argumentação lógica; 

- Adquirir técnicas de cálculo. 

 

3. Falta de métodos e hábitos de estudo e de apoio/vigilância do estudo em casa 

- Capacitar os alunos de métodos e hábitos de estudo; 

-Proporcionar momentos/espaços para o estudo e realização de tarefas escolares. 

 

4. Apetência para a aprendizagem (falta de atenção e de concentração) 

- Melhorar o processo de ensino-aprendizagem; 

- Criar mecanismos de concentração na tarefa a executar; 

- Treinar o foco na acção. 
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5. Relação Pedagógica 

- Favorecer a auto-estima e o gosto pela disciplina; 

- Estabelecer laços relacionais e afetivos promotores de aprendizagens; 

- Promover o reforço positivo na sala de aula. 

 

6. Supervisão Pedagógica Colaborativa 

- Fortalecer o trabalho colaborativo; 

- Consolidar a articulação inter-ciclos e interdepartamental; 

- Continuar desenvolver o Projeto de Supervisão Pedagógica. 

 

7. Parcerias com a comunidade educativa 

- Promover o envolvimento concertado dos vários intervenientes no processo educativo dos alunos 

sinalizados; 

- Mobilizar as instituições da comunidade na resolução das necessidades identificadas e no 

empowerment das famílias; 

- Procurar aumentar o envolvimento dos pais, professores e instituições da comunidade na tomada de 

decisão dos alunos de 9.º ano. 
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5 – METAS 

A fixação das Metas pretende explicitar, de forma objectiva e concreta, o compromisso que o 

Agrupamento pretende assumir no que respeita aos resultados esperados. Isto é, no final da vigência do 

Plano Plurianual de Melhoria (ano letivo 2017/2018), a melhoria deve traduzir-se objetivamente, nos 

seguintes resultados: 

 

Metas Contratualizadas até ao ano letivo 2017/2018 
1. Sucesso escolar na avaliação externa 

PORTUGUÊS – 4º ANO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano Letivo 
Nº Total de Níveis Taxa de Sucesso Classificação Média 

A B C D E Agrup. Nac. ≠ Agrup. Nac. ≠ 

2011/2012 9 64 35 23 1 81,82% 79,18% 2,64% 3,43 3,35 0,08 

2012/2013 0 8 37 53 6 43,27% 51,67% -8,40% 2,45 2,61 -0,16 

2013/2014 4 24 42 17 0 80,46% 80,36% 0,10% 3,17 3,20 -0,03 
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

 

2014/2015 
 

2015/2016 
 

2016/2017 

Meta A 
Distância da Taxa de Sucesso 

para o valor nacional 
- 1,55% -5,00% - - 

Meta B 
Distância da Classificação Média 

para o valor nacional 
- 0,02 -0,05 - - 

 

MATEMÁTICA – 4º ANO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano Letivo 
Nº Total de Níveis Taxa de Sucesso Classificação Média 

A B C D E Agrup. Nac. ≠ Agrup. Nac. ≠ 

2011/2012 5 35 36 54 2 57,58% 55,09% 2,49% 2,90 2,78 0,12 

2012/2013 2 19 32 42 9 50,97% 63,07% -12,11% 2,64 2,94 -0,30 

2013/2014 2 19 36 29 1 65,52% 61,98% 3,54% 2,91 2,92 -0,01 
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

 

2014/2015 
 

2015/2016 
 

2016/2017 

Meta A 
Distância da Taxa de Sucesso 

para o valor nacional em: 
- 1,48% -5,00% - - 

Meta B 
Distância da Classificação Média 

para o valor nacional em: 
- 0,05 -0,05 - - 

 

PORTUGUÊS – 6º ANO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano Letivo 
Nº Total de Níveis Taxa de Sucesso Classificação Média 

A B C D E Agrup. Nac. ≠ Agrup. Nac. ≠ 

2011/2012 4 38 54 33 2 73,28% 74,79% -1,51% 3,07 3,05 0,02 

2012/2013 0 15 41 47 3 52,83% 56,42% -3,59% 2,64 2,72 -0,08 

2013/2014 2 21 48 38 2 63,96% 73,11% -9,15% 2,84 3,00 -0,15 
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
       Partida   Partida 

 

2014/2015 
 

2015/2016 
 

2016/2017 

Meta A 
Distância da Taxa de Sucesso 

para o valor nacional em: 
-6,51% -1,51% - - 

Meta B 
Distância da Classificação Média 

para o valor nacional em: 
-0,10 0,00 - - 

 

MATEMÁTICA – 6º ANO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano Letivo 
Nº Total de Níveis Taxa de Sucesso Classificação Média 

A B C D E Agrup. Nac. ≠ Agrup. Nac. ≠ 

2011/2012 9 39 37 39 7 64,89% 54,05% 10,84% 3,03 2,80 0,23 

2012/2013 4 18 31 44 9 50,00% 48,57% 1,43% 2,66 2,62 0,04 

2013/2014 2 15 37 48 9 48,65% 43,79% 4,86% 2,58 2,54 0,04 
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

 

2014/2015 
 

2015/2016 
 

2016/2017 

Meta A 
Distância da Taxa de Sucesso 

para o valor nacional em: 
3,94% -5,00% - - 

Meta B 
Distância da Classificação Média 

para o valor nacional em: 
0,07 -0,05 - - 
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PORTUGUÊS – 9º ANO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano Letivo 
Nº Total de Níveis Taxa de Sucesso Classificação Média 

A B C D E Agrup. Nac. ≠ Agrup. Nac. ≠ 

2011/2012 1 16 61 42 0 65,00% 65,41% -0,41% 2,80 2,83 -0,03 

2012/2013 1 16 46 77 8 42,57% 50,10% -7,53% 2,49 2,61 -0,12 

2013/2014 4 21 55 39 2 66,12% 68,90% -2,78% 2,88 2,93 -0,05 

2014/2015 5 25 59 39 0 69,53% 75,65% -6,12% 2,97 3,02 -0,05 

2015/2016 0 11 29 55 1 41,67% 71,21% -29,54% 2,52 2,95 -0,43 

2016/2017            
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Meta A 
Distância da Taxa de Sucesso 

para o valor nacional em: 
-3,24% -5,00% -5,00% -5,00% -5,00% 

Meta B 
Distância da Classificação Média 

para o valor nacional em: 
-0,05 -0,05 -0,03 -0,02 -0,01 

 

 

 

 

MATEMÁTICA – 9º ANO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano Letivo 
Nº Total de Níveis Taxa de Sucesso Classificação Média 

A B C D E Agrup. Nac. ≠ Agrup. Nac. ≠ 

2011/2012 9 22 30 52 6 51,26% 55,51% -4,25% 2,80 2,87 -0,07 

2012/2013 2 15 43 69 19 40,54% 39,34% 1,20% 2,41 2,42 -0,01 

2013/2014 3 14 37 53 14 44,63% 52,45% -7,45% 2,50 2,76 -0,26 

2014/2015 6 15 36 49 21 44,88% 47,14% -2,26% 2,50 2,61 -0,11 

2015/2016 2 11 17 38 28 31,25% 46,24% -15,71% 2,18 2,55 -0,37 

2016/2017            
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Meta A 
Distância da Taxa de Sucesso 

para o valor nacional em: 
- 3,93% -5,00% -5,00% -5,00% -5,00% 

Meta B 
Distância da Classificação Média 

para o valor nacional em: 
-0,13 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07 

 

 

Sucesso escolar na avaliação interna 

 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano letivo 

N.º total de 
alunos 

inscritos no 
EB Regular  

N.º total 
de alunos 

retidos  

Taxa de 
insucesso 

escolar 

N.º total de 
alunos 

avaliados 
no 3.º 

período 

N.º de alunos 
com class. 

positiva a todas 
as disciplinas  

% de alunos 
com class. 

positiva a todas 
as disciplinas 

2011/2012 438 6 1,37% 438 383 87,44% 

2012/2013 418 4 0,96% 418 399 95,45% 

2013/2014 406 4 0,99% 406 380 93,60% 

2014/2015 394 4 1,02% 394 363 92,13% 

2015/2016 378 2 0,53% 378 351 92,86% 

2016/2017 351 1 0,28% 350 330 94,01% 
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Meta A Taxa de Insucesso escolar em: 
 

1,11% 
 

7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 

Meta B 
Percentagem de alunos com 

classificação positiva a todas as 
disciplinas em: 

92,16% 96,16% 96,16% 96,96% 97,62% 
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2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano letivo 

N.º total de 
alunos 

inscritos no 
EB Regular  

N.º total 
de alunos 

retidos  

Taxa de 
insucesso 

escolar 

N.º total de 
alunos 

avaliados 
no 3.º 

período 

N.º de alunos 
com class. 

positiva a todas 
as disciplinas  

% de alunos 
com class. 
positiva a 
todas as 

disciplinas 

2011/2012 249 4 1,61% 249 198 79,52% 

2012/2013 226 3 1,32% 226 175 77,43% 

2013/2014 202 3 1,49% 202 181 89,60% 

2014/2015 166 1 0,60% 176 156 88,64% 

2015/2016 154 0 0,00% 160 138 86,25% 

2016/2017 164 0 0,00% 164 144 87,80% 
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Meta A Taxa de Insucesso escolar em: 
 

2,04% 
 

10% 10% 10% 10% 

Meta B 
Percentagem de alunos com 

classificação positiva a todas as 
disciplinas em: 

82,18% 86,18% 87,80% 88,60% 89,27% 

 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano letivo 

N.º total de 
alunos 

inscritos no 
EB Regular  

N.º total 
de alunos 

retidos  

Taxa de 
insucesso 

escolar 

N.º total de 
alunos 

avaliados 
no 3.º 

período 

N.º de alunos 
com class. 

positiva a todas 
as disciplinas  

% de alunos 
com class. 
positiva a 
todas as 

disciplinas 

2011/2012 444 7 1,58% 444 305 68,69% 

2012/2013 446 8 1,79% 446 341 76,45% 

2013/2014 366 2 0,55% 366 311 80,75% 

2014/2015 337 2 0,59% 357 274 76,75% 

2015/2016 287 5 1,74% 307 242 78,83% 

2016/2017 291 9 3,09% 291 207 71,13% 
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Meta A Taxa de Insucesso escolar em: 
 

1,61% 
 

10% 10% 10% 10% 

Meta B 
Percentagem de alunos com 

classificação positiva a todas as 
disciplinas em: 

74,88% 78,88% 79,35% 80,15% 80,81% 

 

Interrupção do percurso escolar dos alunos 

ENSINO BÁSICO 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano letivo Inscritos  

Retidos/ 
Excluídos 

por 
excesso de 

faltas  

Anulações 
de 

Matrícula  

Abandono no 
decurso do 

ano 

Interrupção 
precoce do 
percurso 
escolar  

% de interrupção 
precoce do 

percurso escolar  

2011/2012 1169 1 21 0 22 1,88% 

2012/2013 1100 0 6 5 11 1,00% 

2013/2014 974 2 0 0 2 0,2% 

2014/2015 
2.º - 229  15 11 0 26 11,35% 

3.º - 337  0 0 0 0 0,00% 

2015/2016 
2.º - 160  0 2 0 2 1,25% 

3.º - 337  1 22 0 23 7,49% 

2016/2017 
2.º - 164 0 0 0 0 0,00% 

3.º - 291 2 0 0 2 0,68% 
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Meta  

Taxa de interrupção precoce 
do percurso escolar em: 

 

2º ciclo 
 

4,23% 
 

3,17% 4,51% 4,28% 4,10% 

3º ciclo 
 

1,07% 
 

0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 
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Indisciplina 

ENSINO BÁSICO 
H

is
tó

ri
c

o
 

Ano letivo 
N.º total 

de alunos 
Inscritos 

N.º total de 
Medidas 

Corretivas 

N.º total de 
Medidas 

Disciplinares 
Sancionatórias 

N.º total Medidas 
Disciplinares 

Medidas 
disciplinares por 

aluno 

2011/2012 1169 21 1 22 0,02 

2012/2013 1100 46 8 54 0,05 

2013/2014 974 11 8 19 0,02 

2014/2015 960 40 8 48 0,05 

2015/2016 845 6 0 6 0,01 

2016/2017 819 2 7 9  
 

M
e

ta
s
 

 Valor de 
Partida 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Meta  
Melhorar o Número de 
Medidas disciplinares por 

aluno em: 
0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 

 

 

6 – AÇÃO ESTRATÉGICA 

Queremos uma Escola promotora de valores éticos e morais, potenciada como espaço de cultura, 

aberta à comunidade em geral e formadora de indivíduos responsáveis. A prática da democracia, 

causadora de maior equidade social e cultural, a colaboração dos encarregados de educação no 

processo educativo, a promoção de parcerias entre entidades diferentes são apostas que pretendem 

promover o sucesso educativo, esbatendo as desigualdades sociais, e criar uma cultura de avaliação de 

forma a alcançar a melhoria contínua. É nossa missão estar atentos à mudança e às necessidades 

específicas da comunidade educativa. Para tal, definimos um conjunto de metas, objetivos e estratégias 

que pensamos ser as mais indicadas para o desenvolvimento pessoal e social de todos os intervenientes 

no processo educativo. 

O nosso Projeto Educativo pretende ser cada vez mais a representação da identidade e autonomia do 

Agrupamento, unificador de toda a comunidade educativa, realçando as principais atividades em função 

da identificação efetuada das principais necessidades ao nível académico, social e organizacional.  

O Projeto Educativo TEIP, assim como o Plano Plurianual de Melhoria são documentos orientadores da 

política interna deste Agrupamento cujas linhas orientadoras assentam em quatro eixos de ação 

fundamentais. Estes assentam em estratégias e atividades com objetivos e metas bem definidos. 

Eixo 1 - Apoio à melhoria das aprendizagens 

- Quero Crescer (Pré escolar) 

- Projeto “Letra a Letra” (1.º Ciclo) 

- TurmaMais no 1.º ano (Português) 
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- Coadjuvação no 4.º ano (Matemática) 

- TurmaMais no 2.º ciclo (Português e Matemática) 

- TurmaMais no 3.º ciclo (Português e Matemática) 

- TurmaMais no 7.º ano (Inglês) 

- Sala de Estudo 

Eixo 2 - Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

- Plano de Acompanhamento Tutorial  

- Projetos “Escola em Ação” e “Faz-te à Escola” 

- Clubes Pedagógicos 

Eixo 3 - Gestão e Organização 

- Monitorização e Autoavaliação 

- Supervisão Pedagógica Colaborativa 

Eixo 4 - Relação Escola-Famílias-Comunidade e Parcerias 

- Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 
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6.1 – AÇÕES DE MELHORIA 

 
DESIGNAÇÃO 

EIXO DE  
INTERVENÇÃO 

 
PROBLEMAS 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

QUERO 
CRESCER 

Melhoria do 
ensino da 
aprendizagem 

Alunos 
oriundos, de um 
meio 
socioeconómico 
baixo. 

Dificuldades 
ao nível da 
linguagem 
compreensiva 
e de 
articulação de 
fonemas. 

 
Desenvolver a expressão e 
comunicação através da 
utilização de linguagens 
múltiplas. 
Promover o sucesso 
educativo de todos os 
alunos, melhorando o 
processo de 
desenvolvimento e de 
aprendizagem. 
Desenvolver nos alunos a 
componente experimental 
das Ciências;  
Orientar os alunos para 
experiencias que conduzam 
ao desenvolvimento do 
pensamento lógico-
matemático. 

Incrementar o intercâmbio escola /meio. 

Adquirir atitudes de respeito e cuidado ecológico. 

Desenvolver a capacidade de atenção, 
concentração e raciocínio. 

Dar a conhecer uma matemática mais atrativa e 
lúdica. 

Desenvolver o gosto pela matemática. 

Promover hábitos de vida saudável. 

Estimular para a curiosidade científica. 

Adquirir uma imagem ajustada de si próprio, 
identificando as características e qualidades 
pessoais. 

Adquirir confiança nas próprias possibilidades e 
atuar com segurança. 

Desenvolver atitudes de respeito, colaboração, 
ajuda e cooperação. 

Promover o respeito por si e pelos outros. 

Sensibilizar para a cidadania baseada no espírito 
crítico na interiorização de valores. 

Adquirir um maior domínio da linguagem 
expressiva e compreensiva. 

Envolver as famílias em atividades do domínio da 
linguagem expressiva e compreensiva. 

Os pressupostos da Educação 
devem ter como princípio a 
sustentabilidade.  

No pré-escolar só é possível 
havendo transversalidade em 
todas as áreas curriculares, 
que permitem promover nos 
alunos atitudes e valores de 
forma a tornarem-se cidadãos 
conscientes e solidários, 
capacitando-os para a 
resolução dos problemas da 
vida. 

Assim sendo todas as 
atividades que são propostas 
encaixam-se como uma 
engrenagem de relógio, em 
que todas as áreas de 
conteúdo entram para 
enriquecer o processo. 
Paralelamente todos os 
intervenientes educativos são 
estimulados a participar e 
colaborar na sua realização. 
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ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES PÚBLICO ALVO INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

No pré-escolar todas as atividades e estratégias implementadas têm como 
base a exploração de histórias nas diferentes vertentes, desenvolvendo em 
simultâneo as diferentes áreas de conteúdo: formação pessoal e social, 
conhecimento do mundo e expressão de comunicação. Como tal em todas 
as atividades vamos encontrar as expressões: plástica, dramática, musical e 
motora assim como os domínios da linguagem oral, abordagem à escrita e 
matemática. Sem esquecer que as novas tecnologias estão bem presentes 
em todo o processo quer nas apresentações das temáticas quer na pesquisa, 
jogos educativos, etc.  

A Família na Escola: em reuniões e / ou conversas informais, atividade de 
sala de aula, com pesquisas e recolha de materiais para os diferentes 
projetos / atividades desenvolvidas… 

Educar para o ambiente: observação da natureza, recolha de diferentes 
materiais de reciclagem, visita aos ecopontos, reutilização de materiais, 
pesquisas sobre o tema, exploração de histórias, canções, rimas; jogos, 
explorar software educativo, hortas biológicas, compostagem… 

PNL: trabalhar o livro na sala de aula diversificando através de: leitura, 
PowerPoint, teatro de fantoches, dramatizações…, explorando o reconto, o 
registo gráfico, a expressão plástica, pesquisas, música,…Na leitura em Vai e 
Vem semanalmente as crianças levam o livro para casa, para ser lido e 
explorado, devendo preencher no fim uma ficha de leitura com a 
participação da família. No SOBE, articular a hora do conto com a promoção 
da saúde oral. 

Magia da Matemática: desafio matemático, realizado mensalmente e 
executados em cada JI de uma forma livre, lúdica, espontânea, etc. 
apresentar a matemática de uma forma lúdica e cativante, usando os jogos 
como base de trabalho… 

Experimento, logo aprendo: desenvolver nos alunos a componente 
experimental das ciências; reconhecer a importância da ciência 

Artes em ação: explorar as diferentes vertentes das artes (pintura, escultura, 
dança, teatro, música,…) 

Pré-escolar 
Números de 
atividades 
realizadas 

Sem dados de 
partida 

Execução de 100% 
das atividades 

Ana Cândida 
Docentes do Pré-
escolar 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS 

OBJETIVOS GERAIS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
PROJETO LETRA 

A LETRA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melhoria do 
Ensino e da 
Aprendizagem 

 
- Elevado número de crianças 
com dificuldades na consciência 
fonológica; 
- Elevado número de alunos com 
perturbações articulatórias  
- Baixa fluência leitora 
- Fraca compreensão leitora 
- Ausência de modelos leitores 
- Poucos hábitos de leitura 
- Dificuldades de escrita 
- Léxico pouco diversificado 
 
- Elevado número de alunos 
sinalizados para o serviço de 
psicologia devido a dificuldades 
de aprendizagem; 
 

 
- Melhorar os resultados dos 
alunos nos domínios da leitura e da 
escrita. 

 
-Promover o desenvolvimento das 
competências facilitadoras da 
aprendizagem da leitura e da escrita; 
- Envolver as famílias na estimulação 
destas competências; 
- Dotar os docentes de ferramentas para 
promover e estimular estas 
competências; 
- Despistar e intervir o mais 
precocemente possível em situações de 
dificuldades de aprendizagem da leitura 
e da escrita; 
- Desenvolver a compreensão leitora; 
- Promover o gosto pela leitura. 
 

 
O Letra a Letra procura ser uma 
resposta integrada e sustentada na 
prevenção e resolução das 
dificuldades de aprendizagem. 
Baseando a sua atuação nos 
modelos multinível, privilegia uma 
atuação precoce, regular e 
sistemática em áreas de 
aprendizagem que a investigação 
tem revelado serem fundamentais 
na aprendizagem dos processos de 
leitura e de escrita.  
O Letra a Letra encontra-se a ser 
implementado no último ano do 
pré-escolar, para promoção das 
competências facilitadoras da 
aprendizagem da leitura e da 
escrita, e no 1º CEB para realizar o 
despiste e intervenção o mais 
precocemente possível em 
situações de dificuldades de 
aprendizagem da leitura e da 
escrita. 
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ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO ALVO INDICADORES DADOS DE PARTIDA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

  
- Rastreio dos principais indicadores no 
domínio da literacia emergente. 
- Implementação de projetos/atividades de 
promoção de competências no domínio da 
literacia emergente (intervenção 
universal). 
- Ações de sensibilização dirigidas a pais 
para os envolver na temática da literacia 
emergente, promovendo a adoção de 
práticas estimuladoras em contexto 
familiar. 
- Monitorização dos resultados. 
- Reuniões de articulação com os docentes 
para apresentar resultados da 
monitorização e definir objetivos e 
estratégias a adotar. 
 

 
Pré-escolar 

 
- Evolução dos 
resultados entre o 
rastreio inicial e a 
monitorização final. 
- Número de ações 
dirigidas a pais e 
encarregados de 
educação. 
- Adesão dos pais e 
encarregados de 
educação. 

  
Sem dados de partida 

 
 - Aumentar 10 pontos 
percentuais os resultados 
entre o rastreio e a 
última monitorização. 
- 3 ações dirigidas a pais. 
 

 
Coordenadora do 
pré-escolar 
 
Coordenadora do 
1º CEB 
 
Técnicos do GAAF 

 
Alunos do pré-escolar 
 
Alunos do 1º CEB 
 
Educadores 
 
Professores do 1º CEB 
 
Pais e encarregados de 
educação 
 
Técnicos do GAAF 

 
- Rastreio inicial dos principais indicadores 
dos processos de leitura e de escrita. 
- Implementação de estratégias de 
promoção das várias competências de 
leitura e de escrita (intervenção universal). 
- Implementação, em pequeno grupo, de 
estratégias específicas para promoção das 
competências de leitura e de escrita.   
- Monitorização dos resultados. 
- Reuniões de articulação com os docentes 
para apresentar resultados da 
monitorização e definir objetivos e 
estratégias a adotar. 
 

 
1º CEB 

 
- Evolução dos 
resultados entre o 
rastreio inicial e a 
monitorização final. 
- Resultados dos 
alunos na avaliação 
na disciplina de 
português  
- Percentagem de 
alunos com “Bom” e 
“Muito Bom” a 
português  
 

 
Taxa de sucesso na 
disciplina de 
português:  
1.º ano: 92%; 2º ano: 
95%; 3º ano: 95%. 

 
- Aumentar 10 pontos 
percentuais os resultados 
entre o rastreio e a 
última monitorização. 
- Atingir as seguintes 
taxas de sucesso na 
disciplina de português:  
1.º ano: 92%; 2º ano 
95%; 3º ano 95%. 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
TURMAMAIS: 
PORTUGUÊS 
(1º ano) 
 
 
 
 
 
 

 
Melhoria do Ensino 
e da Aprendizagem 

 
- Expressão oral dos 
alunos (vocabulário 
pobre e muito básico); 
- Dificuldades na leitura 
no final do 1.º ano; 
-Dificuldades de escrita 
no final do 1.º ano. 
 

 
-Consolidar o sucesso escolar 
no 1º ciclo; 
-Aumentar a literacia em 
Português no 1º ciclo; 
-Prevenir precocemente o 
insucesso escolar. 

- Melhorar os resultados 
dos alunos do 1º ano na 
avaliação interna à 
disciplina de português; 
 -Diminuir a percentagem 
de alunos que transitam 
para o 2.º ano com 
negativa a Português. 
 

Organização de grupos/turma, 
possibilitando menos alunos por 
grupo/turma. Cada grupo será 
organizado por níveis de dificuldades 
sendo que tais grupos deverão ser 
dinâmicos, dada a diversidade de ritmos 
de aprendizagem que os alunos podem 
apresentar. Para tal, as aulas desta 
disciplina deverão decorrer em 
simultâneo nestes grupos/turmas. 

 

ESTRATÉGIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO 
 ALVO 

INDICADORES 
DADOS DE  
PARTIDA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

As estratégias a implementar visam o treino e 
consolidação de domínios essenciais: leitura, 
compreensão da leitura e expressão oral e escrita. 
Deste modo, serão desenvolvidas atividades de 
leitura de listas de palavras criadas a partir de uma 
história, exercícios de completamento, criação de 
frases a partir das palavras selecionadas, ampulheta 
da leitura (cronometragem da leitura - fluência 
leitora), reforço da compreensão oral e da leitura ( 
Projeto “Letra a letra”). As atividades serão 
adequadas ao ritmo de aprendizagem do grupo que 
frequenta a Turma Mais, em cada período de 
tempo. Os alunos beneficiam de um apoio 
individualizado dado que se encontram integrados 
num grupo de trabalho que apresenta alguma 
homogeneidade. Serão feitas reuniões periódicas 
com os professores e a psicóloga para reflexão,  
avaliação e reformulação do projeto “Letra a letra” 
de acordo com o desenrolar do mesmo e dos 
resultados alcançados.  

Turmas 
do 1.ºano 

- Resultados dos alunos 
do 1.º ano na avaliação 
interna à disciplina de 
português. 
- Melhorar a qualidade de 
sucesso escolar (Bom ou 
Muito Bom) à disciplina 
de português. 
 

- Avaliação Interna: 
96% 
- Percentagem de 
alunos que transitam 
para 2º ano com Bom 
ou Muito Bom à 
disciplina de 
português: 72% 

- Sucesso na 
Avaliação 
Interna: Atingir 
97% 
 
- Percentagem 
de alunos que 
transitam para 
2º ano com 
Bom ou Muito 
Bom à disciplina 
de português: 
73% 
 

Fernanda 
Coutinho 
Maria do Céu 
Mosca 

- Alunos do 1.ºano; 
- Professor Titular 
de Turma; 
-Professor da 
Turma Mais; 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS 

OBJETIVOS GERAIS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
COADJUVAÇÃO 
A MATEMÁTICA 
(4.ºANO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melhoria do Ensino e da 
Aprendizagem 

 
- Pensamento lógico-
matemático pouco 
desenvolvido; 
- Dificuldades na resolução de 
problemas. 

 
-Consolidar o sucesso escolar 
no 1º ciclo. 
-Promover atividades que 
desenvolvam o pensamento 
lógico e abstrato e motivem 
para o gosto pela 
Matemática. 

- Melhorar os resultados dos 
alunos do 4º ano na avaliação 
interna à disciplina de 
matemática; 
  
 
 

A coadjuvação curricular de 
reforço e suporte ao 1.º ciclo 
é feita por um professor do 
2.º ciclo em colaboração 
com o professor titular, no 
sentido de ser reforçada a 
articulação entre ambos os 
ciclos.  

 

ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO 
ALVO 

INDICADORES 
DADOS DE PARTIDA RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

O professor coadjuvante apoia os 
alunos do 4.º ano juntamente com o 
professor titular, esclarecendo 
dúvidas no momento em que estas 
aparecem, ajudando o aluno a 
ultrapassar obstáculos à sua 
aprendizagem, colmatando lacunas 
anteriores, ministrando conteúdos, 
diversificando práticas, num 
trabalho colaborativo, articulado 
com o professor titular de turma. 
Serão feitas reuniões periódicas 
entre o professor titular e o 
professor coadjuvante para reflexão 
e reformulação das estratégias, de 
acordo com o desenrolar das 
atividades e resultados alcançados.  

Turmas do 
4.ºano 

- Resultados dos 
alunos do 4.º ano na 
avaliação interna à 
disciplina de 
matemática;  
 
 
 

-Taxa de sucesso na 
avaliação interna: 97% 
 

- Avaliação Interna 4º 
ano: Atingir: 97% 
 
 

 
Fernanda 
Coutinho 
Maria Céu 
Mosca 

Alunos do 4.º ano de 
escolaridade; 
-Professores titulares de 
turma; 
-Professores coadjuvantes. 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
TURMAMAIS: 
PORTUGUÊS (5º, 
6º, 7º, 8º e 9.º 
anos) 
 
 
 
 
 

 
1- Melhoria do Ensino e 
da Aprendizagem 

- Insuficiente domínio das 
competências da disciplina de 
Português; 
- Falta de hábitos de leitura; 
- Dificuldades no domínio da 
expressão oral 
 

- Melhorar os resultados dos 
alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º 
anos na avaliação 
interna/externa à disciplina de 
português; 
 

- Melhorar o sucesso interno a 
Português no 5.º, 6.º,7º,8º e 9.º anos; 

 
- Melhorar o sucesso externo a 
Português no 9.ºano; 

 

Organização de grupos/turma 
nos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de 
escolaridade, possibilitando 
menos alunos por grupo/turma. 
Cada grupo será organizado por 
níveis de dificuldades sendo que 
tais grupos deverão ser 
dinâmicos, dada a diversidade 
de ritmos de aprendizagem que 
os alunos podem apresentar. 
Para tal, as aulas desta disciplina 
turmas deverão decorrer em 
simultâneo nestes 

grupos/turmas. 

 

 

ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO 
ALVO 

INDICADORES 
DADOS DE PARTIDA RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

 
As estratégias a implementar visam o treino e 
consolidação de domínios essenciais: leitura, 
compreensão da leitura e expressão escrita. 
Deste modo, foram desenvolvidas atividades de 
leitura individual e dialogada, de reforço da 
compreensão oral e da leitura (selecionar e 
relacionar informação e inferir ou aferir 
sentidos) e de realização de oficinas de escrita 
(esquematização e organização textual: 
estrutura, coesão e coerência). Embora os 
conteúdos e estratégias sejam articulados em 
reuniões semanais, por ano de escolaridade, as 
atividades são adequadas ao ritmo de 
aprendizagem do grupo que frequenta a Turma 
Mais, em cada período de tempo. Os alunos 
beneficiam de um apoio individualizado dado 
que se encontram integrados num grupo de 
trabalho que apresenta alguma homogeneidade. 

 
Turmas do 5.º, 
6.º, 7.º, 8.º, 
9.º anos 
 

 
- Resultados dos 
alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 
8.º e 9.º anos na 
avaliação interna à 
disciplina de 
português;  
- Nível médio interno a 
português;  
- Resultados dos 
alunos do 9.º ano na 
avaliação externa à 
disciplina de 
português;  

-Avaliação interna de 
sucesso: 
5º ano: 88% 
6º ano: 95% 
7º ano: 90% 
8º ano: 91% 
9º ano: 96% 
- Nível médio interno a 
português:  
5º ano: 3,53 
6º ano: 3,36 
7º ano: 3,47 
8º ano: 3,38 
9º ano: 3,41 
- Avaliação Externa:9 º ano: 
taxa de sucesso e 
classificação média (ver 
metas) 

- Avaliação Interna: Atingir 
5º ano: 91% 
6º ano: 95% 

7º ano: 92% 
8º ano: 93% 
9º ano: 96% 
- Nível médio interno: 
melhorar 0,10 face ao 
histórico em todos os anos 
- Avaliação Externa: 6º e 9 
º anos: taxa de sucesso e 
classificação média (ver 
metas) 

 
Docentes 
envolvidos no 
projeto TurmaMais  
 

 
Turmas do 5.º, 
6.º, 7.º, 8.º e 9.º 
anos; 
 
Docentes 
envolvidos no 
projeto 
TurmaMais  
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

 
                                                                                                                  Plano Plurianual de Melhoria 2014-2018                                                                                             Página 25 de 40 

DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

TURMAMAIS: 
MATEMÁTICA 
(5.º, 6.º, 7.º, 
8.º,9.º anos)  
 

 Melhoria do Ensino 
e da Aprendizagem 

Heterogeneidade das turmas; 
Excesso de alunos por turma; 
Dificuldades de aprendizagem. 

- Melhorar os resultados dos 
alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º 
ano na avaliação interna/externa 
à disciplina de matemática; 
 

- Reforçar o apoio 
individualizado; 
- Estimular o gosto pela 
disciplina;  
- Favorecer a auto-estima. 

Organização de grupos/turma, 
possibilitando menos alunos por 
grupo/turma. Cada grupo será 
organizado por níveis de 
dificuldades sendo que tais grupos 
deverão ser dinâmicos, dada a 
diversidade de ritmos de 
aprendizagem que os alunos 
podem apresentar. Para tal, as 
aulas desta disciplina turmas 
deverão decorrer em simultâneo 
nestes grupos/turmas. 

 

 

ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E 

ATIVIDADES 

 

PÚBLICO ALVO 
 

INDICADORES 

 

DADOS DE PARTIDA 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

- Proporcionar situações de 
ensino individual; 
- Realizar atividades mais 
diversificadas e adequadas às 
dificuldades dos alunos; 
- Maior solicitação e valorização 
da participação oral e escrita dos 
alunos. 

Turmas do 5.º, 
6.º, 7.º, 8.º, 9.º 
ano 
 

- Resultados dos alunos do 
5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos 
na avaliação interna à 
disciplina de matemática;  
- Nível médio interno a 
matemática 
 
- Resultados dos alunos do  
9.º ano na avaliação 
externa à disciplina de 
matemática;  

 

-Avaliação interna de 
sucesso: 
5º ano: 90% 
6º ano: 84% 
7º ano: 87% 
8º ano: 80% 
9º ano: 84% 
- Nível médio interno a 
matemática:  
5º ano: 3,50 
6º ano: 3,36 
7º ano: 3,52 
8º ano: 3,33 
9º ano: 3,55 

- Avaliação Externa: 9 º ano: 
taxa de sucesso e 
classificação média (ver 

metas) 

- Avaliação Interna: Atingir 
5.º ano: 92% 
6.º ano: 90% 
7.º ano: 90% 
8.º ano: 90% 
9.º ano: 90% 
 
- Nível médio interno: melhorar 
0,10 face ao histórico em todos 
os anos 
 
- Avaliação Externa: 9 º anos: 
taxa de sucesso e classificação 
média (ver metas) 

Docentes 
envolvidos no 
projeto 
TurmaMais  
 

Turmas do 5.º, 
6.º, 7.º, 8.º e 9.º 
anos; 
 
Docentes 
envolvidos no 
projeto 
TurmaMais  
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
TURMAMAIS: 
INGLÊS (7.º Ano) 

Melhoria do Ensino e 
da Aprendizagem 

Insucesso à disciplina de 
Inglês, nas turmas 7.º 
ano 
 

- Melhorar os resultados 
dos alunos das turmas 
identificadas na avaliação 
interna à disciplina de 
Inglês; 
 

- Melhorar o sucesso interno a 
Inglês 

- Melhorar as competências 
linguísticas. 

Organização de grupos/turma. Cada 
grupo será organizado por níveis de 
dificuldades sendo que tais grupos 
deverão ser dinâmicos, dada a 
diversidade de ritmos de 
aprendizagem que os alunos podem 
apresentar. Para tal, as aulas desta 
disciplina turmas deverão decorrer 
em simultâneo nestes 
grupos/turmas. 
 

 

 

ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO 
ALVO 

INDICADORES 
DADOS DE PARTIDA RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

As estratégias a implementar visam o 
treino e consolidação de domínios 
essenciais: leitura e compreensão e 
expressão oral e escrita. As actividades 
serão adequadas ao ritmo de 
aprendizagem do grupo de alunos. Os 
alunos beneficiam de um apoio 
individualizado dado que se encontram 
integrados num grupo de trabalho que 
apresenta alguma homogeneidade. Nas 
reuniões de articulação será feito um 
balanço do trabalho desenvolvido e dos 
resultados alcançados 

Alunos das 
Turmas  do 7.º 
ano 

Resultados da 
avaliação interna 
no final de cada 
período letivo 

- Resultados escolares  
no 7.º ano: 84,21% 
 

- Aproximar os 
resultados escolares 
da meta do plano de 
melhoria do 
agrupamento no 7.º 
ano em 2%  
 
- Melhorar o número 
de níveis superiores a 
três em 1%.  
 
- Melhorar o número 
de níveis três em 1%. 
 

Professores de Inglês 
do 3.º ciclo 

Professores e 
alunos 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
SALA DE 
ESTUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melhoria do Ensino e 
da Aprendizagem 

- Falta de condições de 
estudo em casa; 
- Baixa escolaridade dos 

Encarregados de 

educação; 

 - Falta de apoio, em 

casa, na realização das 

tarefas escolares. 

 - Favorecer o desenvolvimento 

de atitudes e hábitos de 

trabalho autónomo ou em 

grupo; 

 - Criar mecanismos de apoio ao 

estudo e de gestão dos 

diferentes ritmos de 

aprendizagens dos alunos; 

 - Promover um papel ativo dos 

alunos na resolução dos seus 

problemas de aprendizagem e 

no esclarecimento de dúvidas; 

 - Desenvolver nos alunos o 

sentido de responsabilidade 

pessoal e social 

- Realizar as tarefas escolares 
diárias; 
- Reforçar competências de 
hábitos e métodos de 
trabalho; 
- Estimular o gosto pela 
leitura; 

A sala de estudo deverá funcionar com a 
presença de mais do que um docente 
em simultâneo, de áreas. 
Aos professores que prestam apoio na 
sala de estudo compete: orientar a 
realização de fichas ou outras atividades 
programadas; apoiar os alunos ao nível 
de técnicas e métodos de estudo, 
pesquisa/consulta bibliográfica, trabalho 
de grupo/trabalho de projeto e 
conteúdos programáticos; apoiar os 
alunos na realização de trabalhos 
escolares; adequar a sua intervenção às 
necessidades evidenciadas pelos alunos; 
registar, em documento próprio, o 
sumário das atividades desenvolvidas; 
registar, em documento próprio, as 
presenças dos alunos 

 

ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO 
ALVO 

INDICADORES 
 

DADOS DE PARTIDA RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

As estratégias a implementar visam o 
apoio e a orientação na realização de 
fichas ou outras atividades 
programadas; apoio aos alunos ao nível 
de técnicas e métodos de estudo, 
pesquisa/consulta bibliográfica, 
trabalho de grupo/trabalho de projeto 
e conteúdos programáticos; apoio aos 
alunos na realização de trabalhos 
escolares;  

 
Todos os 
alunos 

- Resultados dos 
alunos que 
frequentam a sala de 
estudo (transição);  
 

Sem dados de partida - Taxa de transição dos 
alunos que frequentam a 
sala de estudo, acima dos 
90% 

 
Professores  

Professores 
Alunos 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
PLANO DE 
ACOMPANHAMENTO  
TUTORIAL 

 
 
 
 
 
 

 
Prevenção do 
Abandono, Absentismo 
e Indisciplina 

- Falta de ambição e expectativa 
face à escola e ao futuro pessoal e 
profissional por parte dos alunos; 
-Manifestação de comportamentos 
desviantes por parte dos alunos; 
- Risco de abandono escolar; 
- Falta de envolvimento dos 
Encarregados de Educação na vida 
escolar dos seus educandos; 
- Manifestação de insegurança face 
à aquisição e/ou consolidação de 
conhecimentos nas disciplinas que 
manifestam mais dificuldades; 
-Ausência de organização e/ou 
estruturação da sua vida escolar 

Prevenir o abando, 
absentismo e indisciplina 
 
 

- Reduzir a percentagem de 
ocorrências disciplinares; 
- Promover o sucesso educativo dos 
alunos sinalizados; 
- Aumentar o grau de participação 
dos encarregados de educação na 
vida escolar dos educandos; 

- Acompanhamento individual ou 
em pares de alunos sinalizados e 
reforço da ligação escola / família / 
redes de suporte social (…); 
- Promoção do sucesso escolar dos 
alunos sinalizados; 
- Desenvolvimento das relações 
interpessoais dos alunos 
sinalizados, de modo a capacitá-los 
a ter respeito pela diferença; - 
Integração dos alunos sinalizados 
na comunidade escolar, 
contribuindo para o combate ao 
abandono escolar. 

 

ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO ALVO INDICADORES 
DADOS DE PARTIDA RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

- Uma ou duas sessões de acompanhamento tutorial 
por semana; 
- Dinamização do Conselho de Turma, no sentido de 
uma articulação transversal das matérias lecionadas; 
-Colaboração com o diretor de turma na tentativa 
de resolução de problemas de comportamento e de 
relacionamento com os elementos da comunidade 
escolar; 
-Promoção de uma cultura de cooperação com a 
família 
- Aconselhar e orientar o aluno no estudo, nas 
tarefas escolares e no trabalho pessoal; 
-Fomentar um acompanhamento de proximidade, 
centrado no reforço dos sucessos que vão sendo 
alcançados pelo aluno e nas qualidades reveladas 
pelo mesmo; 
- Desenvolver as competências sociais do aluno ao 
nível do “saber estar”; 

 

Alunos do 
Agrupamento 
com sinais de 
risco nos níveis 
social, afetivo e 
cognitivo. 
 

- Percentagem de 
ocorrências 
disciplinares; 
- Percentagem de 
alunos com sucesso 
escolar; 
- Grau de participação 
dos encarregados de 
educação no processo 
de acompanhamento 
tutorial; 

-Percentagem de 
ocorrências disciplinares 
7,8% ; 
- Sucesso escolar dos 
alunos que beneficiam 
de plano de 
acompanhamento 
tutorial: 95,9% 
- Participação dos 
encarregados de 
educação no processo 
de acompanhamento 
tutorial: 100% 

- 7% de ocorrências 
disciplinares entre os 
alunos que beneficiam de 
plano de 
acompanhamento tutorial; 
- Manter 96% de sucesso 
escolar dos alunos que 
beneficiam de plano de 
acompanhamento tutorial; 
- Manter 100% de 
participação dos 
encarregados de educação 
no processo de 
acompanhamento tutorial; 

Coordenador do 
Acompanhamento 
tutorial: Iolanda 
Gonçalves 
 
 

Coordenador do 
Acompanhamento 
tutorial; 
Diretor de turma 
GAAF 
Encarregado de 
Educação 
Tutores 
Tutorandos 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
 
 
ESCOLA EM 
AÇÃO e FAZ-TE À 
ESCOLA 
 
 
 
 
 
 

 
Prevenção do 
Abandono, Absentismo 
e Indisciplina 

 
- Relações interpessoais. 
- Problemas 
comportamentais e 
cívicos. 
- Falta de envolvimento 
das turmas na delineação 
e execução do projeto; 
- Reduzido número de 
assistentes Operacionais 

 
- Envolver e co-responsabilizar 
cada um dos intervenientes 
nas actividades desenvolvidas 
- Melhorar o ambiente escolar 
- Promover a sensibilização da 
comunidade escolar para o 
asseio, conservação e 
embelezamento dos espaços 
escolares 

 
- Aumentar os índices de envolvimento 
e participação dos alunos na 
planificação e execução do projeto; 
- Reduzir o número de participações 
disciplinares e comportamentos 
incorretos (dentro e fora da sala de 
aula) em ambiente escolar; 
- Conservar os espaços educativos 
agradáveis e limpos 
 

 
- Monitorizar vida escolar, premiando as 
turmas com melhor desempenho 
académico, comportamento cívico e 
participação nas diferentes atividades 
letivas e não letivas.  
 

 

ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO 
ALVO 

INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

 
- Apresentação discussão do projecto 
- Reflexão crítica, nas aulas de Educação 
para a Cidadania, sobre  o estado de 
limpeza e conservação dos espaços; 
- Apresentação das propostas surgidas 
na sequencias destes debates; 
- Envolvimento de todos os diretores de 
turma no projeto 
 
 
 
 
 

 
Alunos 

- Percentagem de 
presença de delegados 
na assembleia; 
- Número total de 
comportamentos 
incorretos registados 
nos livros de ponto; 
- Grau de adesão e de 
envolvimento do 
alunos nas acções de 
sensibilização 
 

- Percentagem de 
assiduidade dos 
delegados na 
assembleia: 60% 
-Média, por aluno, de 
comportamentos 
incorrectos registados 
nos livros de ponto: 
0,66 
- Percentagem de 
alunos envolvidos: 100% 

- Aumentar os níveis de 
presença de delegados 
na assembleia em 5% 
relativamente ao ano 
anterior;  
- Reduzir para 0,5 de 
comportamentos 
incorrectos registados 
nos livros de ponto: 
- Envolver 100% dos 
alunos; 

 
António Santos 
Manuela Ferreira 

 Toda a Comunidade 
Educativa 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
CLUBES 

PEDAGÓGICOS 
 
 

 
Prevenção do 
Abandono, 
Absentismo e 
Indisciplina 
 

 
- Meio social e cultural 

carenciado; 

- Falta de ofertas 
extracurriculares 
diversificadas 

 
- Desenvolver competências 
necessárias ao exercício da 
cidadania e atitudes 
conducentes à formação de 
cidadãos autónomos, 
participativos e civicamente 
responsáveis; 

 
 

 
-Estimular a dinâmica de grupo 
e o espírito de equipa, assim 
como a cooperação em projetos 
vários. 
-Despertar nos alunos a 
curiosidade por descobrir e 
conhecer territórios valorizando 
a sua diversidade e 
culturalidade; 
- Desenvolver a criatividade e a 
autonomia dos alunos através 
da realização de diversas 
atividades na escola. 

 
Dinamização de diferentes clubes 
pedagógicos que os alunos podem 
integrar de forma voluntária. Os 
professores responsáveis planificam 
todo o trabalho a realizar ao longo do 
ano letivo. 
No final de cada período, os alunos são 
avaliados em função da sua assiduidade 
e desempenho. 

 

ESTRATÉGIAS / 
METODOLOGIAS E 

ATIVIDADES 

PÚBLICO 
 ALVO 

INDICADORES 
DADOS DE  
PARTIDA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

 
Os alunos poderão realizar 
diferentes atividades: 
- jornal e rádio escolares 
- visitas de estudo; 
- exposições; 
- trabalhos de pesquisa 
-jogos de conhecimento; 
-participações em iniciativas de 
âmbito local e regional; 
-torneios desportivos; 

 
Alunos do 2.º 
e 3.º ciclos 

 
Número de alunos 
envolvidos nos vários 
clubes 

 
Percentagem de 
alunos 
envolvidos nos 
clubes: 50% 

 
Manter ou aumentar a 
percentagem de alunos 
envolvidos nos clubes; 
 

 
Professores 
responsáveis dos 
vários clubes 

 
Professores e alunos 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICA 

COLABORATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestão e Organização 

 
Partilha/articulação 
pedagógica 
 

 
- Continuar a supervisão 
pedagógica colaborativa 
- Promover a mudança e 
melhoria das práticas 
- Refletir e investigar sobre 
práticas educativas 

- Promover o sucesso educativo 
- Melhorar o processo 
ensino/aprendizagem, introduzindo-se 
práticas letivas, pedagógicas e didáticas 
inovadoras 
- Diagnosticar as fragilidades e instituir 
processos de melhoria 
- Potenciar ambientes promotores de 
desenvolvimento humano e profissional 
- Fomentar a autonomia docente apoiada 
no trabalho colaborativo 
- Valorizar a Supervisão Pedagógica 
Colaborativa como um processo que 
remete para a colegialidade e para o 
diálogo dos diferentes elementos 
envolvidos 
- Partilhar com a comunidade docente as 
experiências e os resultados da 
Supervisão Pedagógica Colaborativa 

A supervisão pedagógica 
decorrerá sempre como 
fruto do trabalho 
colaborativo e 
partilhado. Esta 
supervisão, para além do 
trabalho colaborativo, 
implicará a observação 
de aulas, sempre a título 
voluntário. Cada equipa 
de trabalho, constituída 
livremente, escolherá 
uma temática a ser 
problematizada e 
posteriormente colocada 
em prática a(s) estratégia 
(s) definida(s). 
Posteriormente, será 
feita uma sessão de 
partilha de boas práticas. 
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ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO 
ALVO 

INDICADORES 
DADOS DE PARTIDA RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

 
O Conselho Pedagógico é a entidade 
responsável pelo processo de 
supervisão pedagógica 
Os coordenadores serão os 
responsáveis pela implementação da 
supervisão pedagógica colaborativa 
nas equipas do respetivo 
departamento curricular 
O departamento curricular pode 
formar várias equipas 
As equipas podem ter o número de 
elementos que entenderem 
(preferencialmente 2/3 elementos 
para facilitar o trabalho colaborativo) 
 

 
Professores 

 
- Registo das 
sessões de trabalho 
colaborativo  
semanais de todos 
os grupos 
disciplinares; 
- Instrumentos de 
avaliação 
realizados em 
conjunto; 
- Número de aulas 
observadas/ 
partilhadas 

 
- Observação/partilha 
por departamento 
curricular: mais de 
50% dos docentes 
 

 
- Todos os grupos 
disciplinares reunirem 
semanalmente; 
- Observação/partilha 
de 50% dos docentes 
por departamento 
curricular. 
- Realização de uma 
sessão, no final  do 
ano letivo, para 
partilha com todos os 
colegas. 

 
Coordenadores de 
Departamento 

 
Professores que 
constituíram 
livremente equipas 
de trabalho 
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DESIGNAÇÃO 
EIXO DE  

INTERVENÇÃO 
PROBLEMAS OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS BREVE DESCRIÇÃO 

GAAF- SER + 
 

 
 
 

Relação Escola – 
Família 

Comunidade). 

- O elevado número de alunos 
acompanhados pelo G.A.A.F. (15% da 
população escolar); 

 

- Graves dificuldades socioeconómicas 
de algumas famílias com repercussões 
ao nível da alimentação de alunos do 
agrupamento; 

 

- Número significativo de alunos e 
famílias em acompanhamento no 
G.A.A.F. que vivenciam a problemática 
da violência doméstica e do alcoolismo.. 

- Contribuir para a resolução de 
problemas identificados nas sinalizações e 
para a implementação de estratégias que 
promovam o sucesso educativo dos 
alunos; 

 

- Avaliar e acompanhar os alunos/famílias 
em função da problemática identificada; 

- Promover o envolvimento concertado 
dos vários intervenientes no processo 
educativo dos alunos sinalizados; 

- Mobilizar as instituições da comunidade 
na resolução das necessidades 
identificadas e no empowerment das 
famílias; 

 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à 
Família ‘SER+’ é um espaço de 
mediação, atendimento e de ajuda 
aos alunos, famílias e outros 
elementos da comunidade educativa. 

A metodologia de intervenção 
desenvolvida junto dos alunos e 
famílias baseia-se no modelo 
sistémico do desenvolvimento, com 
métodos de intervenção individual, 
grupal e comunitária.  

- Dificuldades dos alunos ao nível do 
conhecimento das áreas de atividade 
profissional; 
 
 
 

- Aumentar competências de 
autoconhecimento e das diferentes áreas 
de atividade profissional e contribuir para 
a tomada de decisão vocacional dos 
alunos do 9º ano; 
 

 

 

- Procurar aumentar o envolvimento dos 
pais, professores e instituições da 
comunidade na tomada de decisão dos 
alunos de 9º ano; 

- Dinamizar atividades de orientação 
escolar e profissional nos vários ciclos de 
ensino; 

- Implementar um programa de 
Orientação Escolar e Profissional; 

 O Programa de Orientação Escolar e 
Profissional (OEP) tem inerente um 
processo de exploração vocacional, 
nomeadamente, as aptidões, os 
interesses, os valores, as áreas de 
atividade profissional e a organização 
do sistema de ensino secundário.  

- Existência de alunos que evidenciam 
problemas comportamentais; 

- Dificuldades ao nível da parentalidade 
e modelos educativos; 

- Falta de conhecimentos acerca do 
desenvolvimento da criança e do 
adolescente; 

- Promover o desenvolvimento de 
competências de resolução de problemas 
sociais e pessoais das crianças e 
adolescentes; 

- Contribuir para o alargamento de 
conhecimentos específicos que 
promovem o aumento das competências 
pessoais no exercício da parentalidade e 
acompanhamento escolar; 

 

- Implementar programas de promoção 
de competências pessoais e sociais junto 
dos alunos dos vários ciclos de 
escolaridade. 

- Envolver os docentes na implementação 
das atividades de desenvolvimento de 
competências psicossociais. 

- Desenvolver um levantamento de 
necessidades de formação parental junto 
dos docentes de cada escola dos vários 
níveis de escolaridade; 

- Realizar ações de sensibilização e 
informação para encarregados de 
educação mediante as necessidades 
identificadas; 

- Realizar ações de 
Sensibilização/informação para 
alunos, pais e Encarregados de 
Educação. Intervenção em grupo que 
visa promover o aumento de 
competências pessoais e sociais 
positivas, no exercício de uma 
cidadania responsável e ativa). 
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ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

PÚBLICO ALVO INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

 

Acompanhamentos individuais 

- Avaliar e desenvolver processos de 
acompanhamento individual junto dos 
alunos/famílias; 

- Reuniões de articulação com todos os agentes 
envolvidos no processo educativo dos alunos; 

- Alunos 

- Pais e Encarregados 

de educação 

 

 

- Número de alunos/famílias 
avaliados/acompanhados; 

 

 

 

 

- Dados de partida: média dos últimos 3 
anos 98%. 

- Manter a avaliação/acompanhamento a 
98% dos casos sinalizados para o G.A.A.F.; 

 

 

 

 
Técnicos do G.A.A.F; 

 
- Alunos 

- Pais e Encarregados de 
educação 

- Docentes 

- Técnicos das instituições 
da comunidade 

 

Programa de Orientação Escolar e Profissional 

- Dinâmicas de grupo conducentes à promoção do 
autoconhecimento dos alunos; 

- Atividades de exploração do mundo profissional; 

- Atividades com pais e encarregados de educação 
no âmbito do programa de Orientação Escolar e 
Profissional;  

 

 

 

 

 

- Número de alunos e encarregados de 
educação envolvidos; 

- Grau de adesão dos Pais e Encarregados 
de Educação 

 

 

- Dados de partida: média dos últimos 3 
anos 100%. 

- Implementar um Programa de 
Orientação Escolar e Profissional a 100% 
dos alunos; 

- Dados de partida: média dos últimos 3 
anos 43%. 

- Envolver 43% dos encarregados de 
educação no programa de OEP; 

Programas de Promoção de Competências 

- Inquérito junto dos pais e encarregados de 

educação do Pré-escolar e do 1.º ciclo para 

identificação das necessidades de formação 

parental; 

- Sessões de informação/sensibilização para pais e 

encarregados de educação; 

- Sessões de informação/sensibilização para alunos. 

 

- Número de sessões realizadas com 

encarregados de educação; 

- Grau de adesão dos E.E.  

- Nível de satisfação dos encarregados de 

educação; 

- Número de alunos envolvidos nos 

programas; 

 

- Implementar sessões de sensibilização 

para encarregados de educação, com pelo 

menos 27% de adesão; 

- Sem dados de partida para as sessões de 

informação/sensibilização para alunos. 
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6.2 – CRONOGRAMA 

Ano Letivo 2014/2015 2015/2016 2016/2017 e 2017/2018 

AÇÃO                  Mês 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

 
QUERO CRESCER 
 

Jardins de Infância / melhorar o processo de 
desenvolvimento e de aprendizagem 

Jardins de Infância / desenvolver a expressão e 
comunicação 

Jardins de Infância / desenvolver nos 
alunos componente experimental das 
ciências 

Monitorização e Avaliação                                  

 
PROJETO LETRA A LETRA 
 

JI/1.º Ciclo (Prevenção e resolução das 
dificuldades de aprendizagem) 
 

JI/1.º Ciclo (Prevenção e resolução das 
dificuldades de aprendizagem) 
 

JI/1.º Ciclo (Prevenção e resolução das 
dificuldades de aprendizagem) 
 

Monitorização e Avaliação                                  
 

TURMAMAIS 1º CICLO 
PORTUGUÊS 

TurmaMais turmas do 1º ano /Português 7 
horas semanais 

TurmaMais turmas do 1º ano /Português 7 horas 
semanais 

TurmaMais turmas do 1º ano /Português 7 
horas semanais 

Monitorização e Avaliação                                  

COADJUVAÇÃO 4º ANO 
MATEMÁTICA 
 

Turmas do 4º ano (preferencialmente turmas 
mistas) / 4 horas por semana 

Turmas do 4º ano (preferencialmente turmas 
mistas) / 4 horas por semana 

Turmas do 4º ano (preferencialmente 
turmas mistas) / 4 horas por semana 

Monitorização e Avaliação                                  

TURMAMAIS PORTUGUÊS 
(2º/3º CICLO) 

TurmaMais turmas do 2º ciclo / 5 horas 
semanais 

TurmaMais turmas do 2º ciclo / 5 horas semanais TurmaMais turmas do 2º ciclo / 5 horas 
semanais 

Monitorização e Avaliação                                  

TURMAMAIS MATEMÁTICA 
(2º/3º CICLO) 

TurmaMais turmas do 7º,8º e 9º anos / 5 horas 
semanais  

TurmaMais turmas do 7º,8º e 9º anos / 5 horas 
semanais 

TurmaMais turmas do 7º,8º e 9º anos / 5 
horas semanais 

Monitorização e Avaliação                                  

TURMAMAIS INGLÊS (7.º 
ANO) 

TurmaMais turmas do 7ºano / 3 horas semanais TurmaMais turmas do 7ºano / 3 horas semanais TurmaMais turmas do 7ºano / 3 horas 
semanais 

Monitorização e Avaliação                                  

 
SALA DE ESTUDO 
 

Grupo de alunos (máximo 5) sem apoio e 
condições em casa / 4 horas por semana 

Grupo de alunos (máximo 5) sem apoio e 
condições em casa / 4 horas por semana 

Grupo de alunos (máximo 5) sem apoio e 
condições em casa / 4 horas por semana 

Monitorização e Avaliação                                  

 Acompanhamento de alunos com problemas de Acompanhamento de alunos com problemas de Acompanhamento de alunos com 
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PLANO DE 
ACOMPANHAMENTO 
TUTORIAL 

natureza sócio afectiva (12 alunos) / uma hora 
semanal 

natureza sócio afectiva (10 alunos) / uma hora 
semanal 

problemas de natureza sócio afectiva (10 
alunos) / uma hora semanal 

Monitorização e Avaliação                                  

 
PROJETOS “ESCOLA EM 
AÇÃO” e “FAZ-TE À ESCOLA” 
 

 
Monitorização trimestral dos comportamentos 
e participação dos alunos de todas as turmas na 
vida escolar 
 

 
Monitorização trimestral dos comportamentos e 
participação dos alunos de todas as turmas na 
vida escolar 

 
Monitorização trimestral dos 
comportamentos e participação dos 
alunos de todas as turmas na vida escolar 

Monitorização e Avaliação                                  

CLUBES PEDAGÓGICOS Dinamização de diferentes clubes pedagógicos Dinamização de diferentes clubes pedagógicos Dinamização de diferentes clubes 
pedagógicos 

Monitorização e Avaliação                                  

 
SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

 
Constituição de equipas de trabalho (docentes) 

 
Constituição de equipas de trabalho (docentes) 
 
 

 
Constituição de equipas de trabalho 
(docentes) 

Monitorização e Avaliação                                  

 
GAAF 

 
Acompanhar alunos sinalizados/Implementar 
Orientação Escolar/Implementar sessões de 
sensibilização com EE 

 
Acompanhar alunos sinalizados/Implementar 
Orientação Escolar/Implementar sessões de 
sensibilização com EE 

 
Acompanhar alunos sinalizados/Implementar 
Orientação Escolar/Implementar sessões de 
sensibilização com EE 

 

Legenda  Duração da ação  Monitorização  Avaliação  Avaliação e/ou Reformulação 
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7 – MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A equipa multidisciplinar que monitoriza e avalia a operacionalização do plano plurianual de melhoria 

tem como referencial os domínios da avaliação externa. Esta monitorização permite formular e 

implementar ciclos de melhoria. Esta ação será dinamizada por docentes, orientados pelo perito 

externo, envolvendo alunos e restante comunidade educativa. A recolha de informação será feita 

através dos relatórios trimestrais elaborados pelos responsáveis das acções, dos inquéritos feitos aos 

alunos, da leitura e análise das atas dos conselhos de turma e dos departamentos e dos resultados 

escolares (pautas). 

Este manancial de informação servirá para avaliar o “ponto de situação” relativamente às metas 

estabelecidas para cada acção. A equipa construirá um documento trimestral com a análise e reflexão 

dos resultados escolares que apresentará a toda a comunidade escolar. Elaborará, igualmente, os 

relatórios de execução semestrais e finais a enviar à DGE. Também estes documentos serão 

apresentados a toda a comunidade educativa (incluímos aqui, também, o Conselho Geral). 

Em todo este processo, o nosso perito externo, Dr. Eusébio André Machado, tem um papel importante e 

imprescindível. É um “agente provocador” que simultaneamente desafia e motiva; promove o trabalho 

colaborativo entre docentes e motiva os diferentes “atores”; ajuda a identificar as “forças e fraquezas” e 

as prioridades do Agrupamento, gerando uma dinâmica que se traduz em acções que visam a melhoria 

das aprendizagens e dos resultados;  foca muito a atenção nos aspectos relacionados com a sala de aula, 

potenciando a reflexão junto dos docentes, favorecendo a partilha das boas práticas; promove 

processos reflexivos junto das estruturas intermédias e orienta acções de capacitação. A sua presença 

na escola é periódica (pelo menos uma vez por mês), mas está sempre em contato e articulação por 

email. 

Objetivo 1: Monitorizar e avaliar a consecução das metas do Plano Plurianual de Melhoria 

Indicadores Dados de partida Metas 

Grau de execução das metas 
estabelecidas nas várias ações 

100% de execução das metas 
estabelecidas  

Executar 100% das metas 
estabelecidas 

 

 

Objetivo 2: Identificar as ações que carecem de reformulação e apresentar propostas de melhoria no 
âmbito da intervenção educativa 

Indicadores Dados de partida Metas 

Número de ações avaliadas e 
propostas de melhoria para as 
ações que evidenciem 
distanciamento às metas 
estabelecidas 

100% de resposta às ações que 
evidenciaram um 
distanciamento em relação às 
metas 

Avaliar 100% das ações do PE 
propondo as necessárias 
reformulações - relatório 
semestral e final 
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Objetivo 3: Explicitar a evolução dos resultados da avaliação interna de todos os grupos e turmas (pré-
escolar e ensino básico) 

Indicadores Dados de partida Metas 

Resultados da avaliação de final 
de período de todas as turmas 

Resultados obtidos pelas várias 
turmas  

Apresentar a síntese dos 
resultados das turmas do ensino 
básico aos departamentos, 
conselho pedagógico, no final 
de cada período para reflexão e 
fundamentação de propostas de 
melhoria 

 

ESTRATÉGEIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

-Sessões de trabalho semanais da equipa de 
monitorização; 
-Reuniões periódicas com os docentes 
envolvidos na metodologia Mais Sucesso 
(TurmaMais); 
- Reuniões periódicas com coordenadores das 
várias estruturas do agrupamento; 
- Recolha sistemática de informação do 
trabalho desenvolvido e dos resultados 
alcançados nos vários eixos de intervenção. 
-Avaliação trimestral das ações em curso e dos 
resultados obtidos 
- Divulgação dos resultados à comunidade 
educativa, através de reuniões gerais de 
professores, divulgação dos relatórios de 
execução semestrais e finais 
 

Equipa de autoavaliação 
Comunidade 
Educativa 
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8 – PLANO DE CAPACITAÇÃO 

 

A formação profissional é um processo integral e contínuo de aprendizagem ao longo da vida em que os 

docentes e não docentes, em função da evolução da sociedade e da necessidade de atualizar e 

aprofundar conhecimentos e competências, se preparam para o exercício da sua atividade profissional e 

para a melhoria do seu desempenho. O sucesso da escola depende, em grande parte, do seu 

desenvolvimento organizativo e das suas práticas pedagógicas, estando estas fortemente ligadas aos 

percursos formativos dos docentes e à visão que cada um tem da escola, pelo que o Plano de Formação 

tem um papel fulcral no desenvolvimento profissional dos seus professores.  

A realização de formação em contexto de escola e em articulação com o Centro de Formação e 

Associação de Escolas MarcoCinfães e demais parceiros permitirá dar uma resposta mais adequada às 

necessidades de formação e aos objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento .  

Este Plano de Formação é concebido para o período de 2014 a 2018 e resulta da experiência do 

agrupamento na elaboração de anteriores Planos de Formação e será objeto de atualização de forma a 

incluir em cada ano letivo as necessidades de formação dos departamentos curriculares e dos serviços e 

em função das alterações surgidas ao longo dos últimos anos.  

O Plano inclui acções de capacitação para pessoal docente e não docente. 

 

ANO 
LETIVO 

 
DOMÍNIO 

 
 

GRUPO –ALVO TIPOLOGIAS TEMÁTICAS / AÇÕES 

2
01

4/
20

15
 

Articulação e supervisão 
pedagógica 

Professores Articulação e supervisão 
pedagógica 

A Supervisão 
Pedagógica 

Gestão de Sala de Aula Professores 
Técnicos 

Pedagogia diferenciada Refletir sobre os 
conceitos e práticas de 
Educação especial nos 
TEIP 

Articulação e supervisão 
pedagógica 

Professores Articulação e supervisão 
pedagógica 

Supervisão Pedagógica: 
Pedagógica em que 
sentido? 

Gestão de Sala de Aula Professores Regulação do ambiente de sala 
de aula 

Relação Pedagógica 

Gestão de Sala de Aula Professores Avaliação e estratégias 
diversificadas de ensino / 
aprendizagem na área do 
Português; 

Dificuldades de 
Aprendizagem na 
Leitura e escrita 

Articulação e supervisão 
pedagógica 

Professores Articulação e supervisão 
pedagógica 

Lideranças Intermédias 
e Supervisão 
Pedagógica 

Gestão de Sala de Aula Professores Avaliação e estratégias 
diversificadas de ensino / 
aprendizagem na área da 
Matemática  

Geogebra (TIC) 
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Metodologias Mais Sucesso Professores A Metodologia TurmaMais TurmaMais 
 Assistentes 

operacionais 
 Gestão do Stress 

 Assistentes 
operacionais 

 Escola, promotora de 
Saúde 

 Professores  Gestão dos Recreios 

2
0

1
5

/2
0

1
6

 

 

Gestão de Sala de Aula Professores Pedagogia diferenciada Dinâmica de sala de 
aula 

Gestão de Sala de Aula Professores Pedagogia diferenciada Estratégias inovadoras 
para o ensino da 
matemática 

Articulação e supervisão 
pedagógica; 

Professores Articulação e supervisão 
pedagógica 

Articulação Curricular 

Metodologias Mais Sucesso Professores A Metodologia TurmaMais TurmaMais 
Articulação e supervisão 
pedagógica; 

Professores Supervisão Pedagógica 
Colaborativa 

Supervisão na sala de 
aula 

Gestão de Sala de Aula Professores Pedagogia diferenciada Motivação em sala de 
aula 

 Assistentes 
operacionais 

 O papel do Assistente 
Operacional 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

 
Metodologias Mais Sucesso Professores A Metodologia TurmaMais TurmaMais 
Gestão de Sala de Aula Professores Pedagogia diferenciada Pedagogia diferenciada 
Gestão de Sala de Aula Professores Avaliação e estratégias 

diversificadas de ensino / 
aprendizagem na área do 
Português; 

Escrita criativa 

Gestão de Sala de Aula Professores Avaliação e estratégias 
diversificadas de ensino / 
aprendizagem na área do 
Português; 

TIC-excel 

2
01

7
/2

0
1

8
 

 
Metodologias Mais Sucesso Professores A Metodologia TurmaMais TurmaMais 
Gestão de Sala de Aula Professores Pedagogia diferenciada Pedagogia diferenciada 
Gestão de Sala de Aula Professores Avaliação e estratégias 

diversificadas de ensino / 
aprendizagem na área do 
Português; 

Escrita criativa 

Gestão de Sala de Aula Professores Avaliação e estratégias 
diversificadas de ensino / 
aprendizagem na área do 
Português; 

TIC-excel 

 

 

 

 

 


