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INTRODUÇÃO 
 

O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, dá às escolas autonomia para um desenvolvimento 

curricular adequado a contextos específicos e às necessidades de todos os alunos, num quadro 

de uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens e do desenvolvimento de 

competências que lhes permitam o exercício de uma cidadania ativa e informada.  

Em concordância com este desenho curricular, o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, visa 

responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, 

através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade 

educativa.  

É neste enquadramento normativo e pedagógico que se elabora o presente Plano Plurianual de 

Melhoria (PPM), previsto pelo Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro, a vigorar no 

período compreendido entre os anos letivos 2018/19 a 2020/21. Nele se define um conjunto de 

ações de melhoria do processo de ensino e aprendizagem do agrupamento e que procuram dar 

resposta aos objetivos prioritários do programa TEIP: 

- Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem;  

- Operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;  

- Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada;  

- Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos.  

A construção do PPM resultou de um processo de reflexão e decisão de todo o Agrupamento, 

tendo sido fundamental o apoio científico e pedagógico especializado da nossa perita externa, 

Dra. Ariana Cosme.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 
 

 
1.1. Contexto 

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 dezassete estabelecimentos de ensino, sendo: nove jardins de infância, sete 

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 (figura 

n.º 1).  

O Agrupamento de Escolas de Sande integra o Programa dos Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (TEIP) desde 2009 e celebrou contrato de autonomia com o Ministério 

da Educação e Ciência em 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n.º 1 – Mapa da região de influência do Agrupamento 

 

A população escolar totaliza 843 crianças/alunos: 134 na educação pré-escolar (10 grupos), 304 

no 1.º ciclo (18 turmas); 137 no 2.º ciclo (7 turmas), 228 no 3.º ciclo do ensino regular (12 

turmas); 39 no Programa Integrado de Educação e Formação (três turmas PIEF, uma do 2.º ciclo 
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e duas do 3.º ciclo, compostas por alunos oriundos da instituição Associação de Respostas 

Terapêuticas – ART). Cerca de 98% dos alunos são de nacionalidade portuguesa e 60% têm 

computador com ligação à Internet em casa. Perspetiva-se que o total de população escolar se 

venha a manter estável nos próximos anos letivos. 

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%. No ano letivo 

2017/2018, o agrupamento apresentou uma taxa de insucesso escolar de 0% no final dos 1.º e 

2.º ciclos, e de 0,43% no final do 3.º ciclos. A idade média dos alunos dos 4.º, 6.º e 9.º anos 

encontra-se abaixo da mediana em relação aos referentes nacionais (DGEEC, 2017). 

No que respeita ao capital económico das famílias, a ação social escolar subsidia 68% dos 

alunos na escola-sede (31% com o escalão A, 27% com o escalão B e 10% com o escalão C) e 

44% dos alunos no 1.º CEB (25% com o escalão A e 18% com o escalão B). Estes valores, abaixo 

da mediana de acordo com os referentes nacionais mais atuais (DGEEC, 2016), apontam para 

um contexto socioeconómico desfavorável.  

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

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

atividade com relevo, promovendo um forte fluxo migratório. Observa-se, assim, uma 

prevalência do trabalho por conta de outrem, sobretudo nos pais (76% em termos globais) e da 

situação de doméstica das mães, com uma média de 44%, verificando-se ainda que cerca de 

30% destas também se encontram a exercer atividade profissional por conta de outrem. 

Quanto ao capital escolar das famílias, as habilitações académicas são básicas, e abarcam desde 

o 1.º CEB (20.7% das mães e 23.2% dos pais), o 2.º CEB (28.5% das mães e 36.3% dos pais) e o 

3.º CEB (21.5% das mães e 11.8% dos pais). Há ainda uma percentagem bastante significativa 

de pais e encarregados de educação cujas habilitações são desconhecidas (13.8% das mães e 

16.7% dos pais), o que faz pressupor a existência de analfabetismo. À semelhança da ação 

social escolar, estes valores encontram-se abaixo da mediana face aos referentes nacionais 

mais atuais (DGEEC, 2016), apontando para um contexto socioeconómico desfavorável.  

No que concerne às taxas de desempego, e de acordo com informação recolhida pela escola 

junto dos encarregados de educação, em termos médios, 13% dos progenitores encontram-se 

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

 

1.2. Recursos físicos 

 

A escola sede, de tipo C24, iniciou o seu funcionamento em setembro de 1997. Nos últimos 

anos, o edifício sofreu vários melhoramentos, destacando-se uma nova pintura interior e 

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

instalação de equipamento informático e multimédia em todas as salas de aula e a constituição 

de duas salas de Informática, entre outras intervenções. Os espaços exteriores também foram 

requalificados.  

No que às instalações dos Jardins de Infância diz respeito, todos dispõem de um refeitório e 

cozinha apetrechados para o efeito e sala polivalente onde funcionam as Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF). 

No que respeita às instalações das EB1, apenas a EB n.º 1 de Igreja – Sande possui um espaço 

específico para a prática das atividades físico-motoras ou desportivas. As EB1 de S. Sebastião e 

a EB1 de Feira Nova não possuem cozinha, sendo que todas apresentam um refeitório.  

 

1.3. Recursos humanos 
 

O corpo docente é constituído por 99 profissionais, com experiência profissional significativa, 

pois 92% lecionam há 10 anos ou mais, e 77% pertencem aos quadros do Ministério da 

Educação. No entanto, apenas cerca de 49% dos docentes integram os quadros do 

agrupamento, valores que estão abaixo da mediana de acordo com os referentes nacionais 

mais atuais (DGEEC, 2017), sendo um dos parâmetros usados na caracterização de um contexto 

socioeconómico desfavorável. O agrupamento conta com um crédito suplementar de 120 
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horas, atribuídas no âmbito do TEIP, sendo que 92 horas são aplicadas em horas letivas e de 

apoio aos alunos. 

Verifica-se uma elevada mobilidade do corpo docente aquando dos concursos nacionais de 

professores, particularmente nos jardins de infância e na escola sede, fator que está na origem 

de algum desconhecimento da realidade específica do Agrupamento, quer ao nível do meio e 

socialização familiar, quer dos problemas que respeitam ao desempenho escolar dos alunos, 

bem como obstaculiza a continuidade e consolidação dos projetos pedagógicos. 

O pessoal não docente, composto por 28 elementos, é estável, já que 100% possuem contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mantendo-se afeto ao Ministério 

da Educação, com exceção das assistentes operacionais em exercício nos jardins de infância, 

que pertencem à autarquia. 

Pese embora a diminuição do número de alunos e o encerramento de vários estabelecimentos 

nos últimos anos, registam-se algumas dificuldades na gestão das assistentes operacionais, em 

número insuficiente para fazer face a todas as necessidades. Estas faltas são supridas com 

pessoal não qualificado para as funções, contratado pela autarquia, que trabalha em regime de 

atividade ocupacional (contratos de emprego-inserção). 

De referir ainda que as atividades de animação e apoio à família (AAAF) são garantidas pela 

autarquia através, também, da contratação de pessoas não qualificadas. 

 

 

1.4. Serviços especializados de Apoio Educativo 
 

De acordo com a legislação em vigor, os Serviços Especializados de Apoio Educativo (SEAE) 

visam promover a existência de condições que assegurem a plena integração social e escolar 

dos alunos, em articulação com outras estruturas de orientação educativa, numa lógica de 

inclusão educativa e social, com respeito pela diversidade, dando-lhes a oportunidade de 

desenvolverem o seu máximo potencial. 

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo integram três áreas complementares de 

intervenção: 1 - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 2 – Núcleo de 

Educação Especial; 3 – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (Serviço de Psicologia e 

Orientação e Serviço Social). 
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1.4.1. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva  
 

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) desempenha um papel 

fundamental na identificação das medidas de suporte à aprendizagem mais adequadas a cada 

aluno, assim como no acompanhamento e monitorização da eficácia da sua aplicação. Nesta 

equipa têm assento elementos permanentes conhecedores da organização da escola e 

elementos variáveis, nos quais se incluem todos os profissionais que intervêm com o aluno, 

salientando-se a participação dos pais ou encarregados de educação, cujo envolvimento em 

tudo o que respeite à educação dos filhos ou educandos se consigna como um direito e um 

dever.  

 

1.4.2. Núcleo de Educação Especial 
 

O Núcleo de Educação Especial visa a inclusão educativa e social, o acesso e sucesso educativos, 

a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de oportunidades, 

a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação pós-

escolar ou profissional. 

O docente de Educação Especial assume um papel de colaborador ativo das equipas educativas 

na definição de estratégias e no acompanhamento da diversificação curricular. 

No âmbito da sua especialidade, o docente de Educação Especial apoia, de modo colaborativo e 

numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes na definição de estratégias de 

diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios 

de motivação, representação e expressão.  

A aplicação das medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos especializados 

deve convocar a intervenção do docente de Educação Especial enquanto dinamizador, 

articulador e especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem, sendo, 

preferencialmente, implementadas em contexto de sala de aula. 

 

1.4.3. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 
 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) é constituído pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação e pelo Serviço Social. Assume-se como uma estrutura de mediação, apoio e 

aconselhamento dirigido aos alunos e famílias, orientando a sua intervenção numa lógica de 
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promoção e prevenção de situações de risco. Funciona como serviço de apoio a toda a 

comunidade educativa e tem como meta contribuir para o crescimento harmonioso e, 

consequentemente, para o sucesso escolar das crianças/jovens que frequentam o 

Agrupamento, assim como promover condições familiares e sociais facilitadoras da sua plena 

integração escolar e social.  

O Serviço de Psicologia é dinamizado por uma equipa de três psicólogos escolares, dois 

profissionais enquanto TIL (Técnicos de Intervenção Local no âmbito da oferta da medida PIEF) 

e um profissional ao abrigo de um concurso financiado pelo POCH, com contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado.  

O Serviço Social é assegurado por uma técnica superior de Serviço Social contratada no âmbito 

do crédito de recursos do TEIP. 

 

1.5. Biblioteca 
 

A Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Sande integra a Rede de Biblioteca Escolares desde 

2008. A biblioteca escolar presta um serviço, em modo de articulação pedagógica e técnica, de 

apoio ao currículo, tendo por finalidade a promoção da literacia da leitura, dos média, da 

informação e de competências digitais, em conformidade com os normativos e linhas de 

orientação emanados pela Rede de Bibliotecas Escolares. As suas atividades desenvolvem-se 

em quatro domínios:  

- Currículo, literacias e aprendizagem: a biblioteca escolar afigura-se como um espaço de 

conhecimento e inovação, que apoia a comunidade educativa no desenvolvimento do currículo, 

reunindo condições para incorporar novas práticas pedagógicas que integram a formação para 

as literacias digitais, dos média e da informação. É, ainda, um lugar de integração social, 

indispensável ao combate à exclusão e ao abandono escolar.  

- Leitura e literacia: a biblioteca escolar promove o desenvolvimento da competência leitora 

através da promoção do gosto e do prazer de ler, fundamentais à construção de hábitos de 

leitura indispensáveis na construção do conhecimento. 

- Projetos e parcerias: a biblioteca escolar cria, através de projetos e parcerias, redes dinâmicas 

e sistemas de cooperação com a sociedade, promotores da partilha de recursos e de saberes, 

destacando-se a Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares e o Centro de Saúde do Marco. 
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- Gestão da biblioteca escolar: o funcionamento da biblioteca escolar é da responsabilidade de 

um profissional qualificado, apto a responder às exigências funcionais e pedagógicas da escola. 

As opções, a nível da gestão, promovem os ambientes flexíveis, adaptados às mudanças 

tecnológicas e às necessidades dos utilizadores. 

 
1.6. Protocolos e parcerias 
 

Há outros serviços organizados pelo Agrupamento, designadamente no âmbito da Ação Social 

Escolar e da organização de atividades de complemento curricular. Frequentemente, os 

estabelecimentos de ensino que integram o agrupamento têm necessidade de recorrer a outras 

instituições para defender os interesses e direitos dos alunos. Estes contactos oficiais 

estabelecem-se com o objetivo de encontrar respostas para alguns problemas e/ou 

necessidades, atendendo à possibilidade de estabelecimento de parcerias, acordos ou 

protocolos. 

Nesta colaboração há a salientar: 

• Escolas 
• Câmara Municipal do Marco de Canaveses 
• Juntas de freguesia 
• Segurança Social do Marco de Canaveses 
• Tribunal do Marco de Canaveses 
• GNR de Alpendorada 
• Paróquias 
• Bombeiros 
• Cruz Vermelha 
• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Marco de Canaveses 
• USF do Marco de Canaveses 
• Delegação de Saúde do Marco de Canaveses 
• Granidera 
• Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) 
• Instituto do Emprego e Formação Profissional 
• CFAE MarcoCinfães 
• CERCIMARCO 
• CAERUS 
• Associação de Respostas Terapêuticas (ART) 
• ESCOLA SEGURA 
• EPAMAC 
• Escola Profissional da Pedra. 
• Escola Profissional de Arqueologia 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

Considerando a missão, os problemas e as metas definidas no PE TEIP, bem como a reflexão 

suscitada pelos processos de avaliação externa (IGEC) e monitorização/avaliação interna 

(Equipa de Monitorização PE TEIP, Equipa de Autoavaliação, Conselho Pedagógico e 

Departamentos), identificam-se os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os 

constrangimentos, de acordo com os princípios de uma análise SWOT. 

 

PONTOS FORTES 

- Taxas de sucesso escolar; 

- Número muito reduzido de retenções nos três ciclos; 

- Índice de abandono escolar residual; 

- Iniciativa dos docentes na participação no processo de Supervisão Pedagógica Colaborativa; 

- Oferta de atividades extracurriculares diversificadas; 

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

vários pontos do país num percurso formativo PIEF; 

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

social e de psicologia;  

- Disponibilidade e abertura do agrupamento no apoio às famílias; 

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

ensino aprendizagem dentro e fora da sala de aula; 

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

 

PONTOS FRACOS 

- Fraco domínio da língua materna (dificuldades no domínio da leitura, interpretação e escrita); 

- Taxas de sucesso escolar a Matemática no 3.º ciclo; 

- Qualidade do sucesso escolar no 3.º ciclo; 

- Taxas de sucesso escolar nas provas finais de ciclo; 

- Baixo nível de utilização de metodologias ativas e experimentais no processo de ensino e 

aprendizagem; 

- Cultura incipiente de auscultação dos alunos e de promoção do seu envolvimento nos 

processos de decisão que afetam a vida do Agrupamento. 
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OPORTUNIDADES 

- Recursos materiais e humanos no âmbito do TEIP; 

- 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; 

- 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; 

- Enquadramento normativo e pedagógico resultante do estabelecimento do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens Essenciais, dos princípios da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular e da Escola Inclusiva. 

 

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; 

-Baixa expectativa face à escola e ao futuro pessoal e profissional por parte dos alunos; 

- Dispersão geográfica das escolas que integram o agrupamento; 

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

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

famílias ao GAAF; 

- Desvalorização da Escola e baixas expetativas escolares; 

- Instabilidade do corpo docente. 
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3. ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

 

O PE TEIP do Agrupamento é o documento estruturante da ação educativa da escola, onde, 

entre outros aspetos, se afirmam as metas e a estratégia global para a prossecução das 

mesmas. As metas definidas são as seguintes: 

1. Dar primazia a uma educação que prepare os jovens para o exercício pleno da 

cidadania. 

2. Desenvolver e reforçar a autonomia do AES. 

3. Melhorar o sucesso educativo nas suas vertentes de resultados académicos e de 

formação pessoal e social. 

4. Procurar a convergência entre os resultados internos e os resultados dos exames 

nacionais. 

5. Desenvolver e aprofundar a cultura de autoavaliação do agrupamento. 

6. Promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente e pessoal não 

docente. 

7. Manter um clima de transparência e de diálogo que promova o envolvimento de 

todos os intervenientes da comunidade educativa. 

8. Promover uma cultura de preservação dos espaços e recursos materiais 

potenciando a sua utilização para fins pedagógicos. 

9.  Melhorar a coordenação e fomentar a articulação pedagógica entre 

escolas/estabelecimentos, departamentos e ciclos. 

10. Fomentar a identidade e o sentimento de pertença ao agrupamento, valorizando 

aspetos da cultura existente e promovendo iniciativas que consolidem esse 

sentimento. 

11. Aprofundar os mecanismos de supervisão pedagógica como forma de 

desenvolvimento profissional. 

12.   Promover um maior conhecimento e interligação entre os conhecimentos 

académicos e o contexto de trabalho. 

 

Tendo como base as metas e a estratégia do PE TEIP, bem como o diagnóstico até aqui 

efetuado, são identificadas as áreas de intervenção prioritárias. As ações a desenvolver deverão 
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resultar sobretudo de uma estratégia preventiva, em detrimento de lógicas de remediação. 

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

 

Competências pré-académicas e de iniciação à leitura, interpretação e escrita 

- Adquirir um maior domínio da linguagem expressiva e compreensiva; 
- Prevenir as dificuldades de leitura e escrita no 1.º ciclo; 
- Desenvolver competências de leitura e escrita; 
- Prevenir precocemente o insucesso escolar. 
 

Competências pré-académicas e de iniciação escolar ao nível do raciocínio e cálculo mental 

-Promover atividades que desenvolvam o pensamento lógico e abstrato e motivem para o 
gosto pela Matemática; 
- Desenvolver a capacidade de raciocínio e argumentação lógica; 
- Adquirir técnicas de cálculo; 
- Prevenir precocemente o insucesso escolar a Matemática. 
 

Métodos e hábitos de estudo e de apoio 

- Capacitar os alunos no que respeita a métodos e hábitos de estudo e de trabalho escolar; 
- Proporcionar momentos/espaços para o estudo e realização de tarefas escolares; 
- Sensibilizar os encarregados de educação para a importância do acompanhamento do 
trabalho do aluno. 
 

Promoção do sucesso escolar 

- Melhorar o sucesso educativo na avaliação interna e externa dos alunos; 
- Adequar as atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem 
das crianças e dos alunos; 
- Incentivar a utilização de metodologias ativas, experimentais e inovadoras no ensino e nas 
aprendizagens; 
- Incentivar o uso crítico das novas tecnologias e da Internet como ferramentas de acesso, 
produção e comunicação da informação e como recursos de aprendizagem; 
- Reforçar a gestão articulada do currículo. 
  

Trabalho colaborativo docente e desenvolvimento profissional 

- Valorizar a supervisão pedagógica enquanto prática de desenvolvimento profissional, 
aprofundando o trabalho colaborativo docente; 
- Incentivar a utilização de metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens; 
- Dinamizar ações de capacitação promotoras de desenvolvimento e valorização profissional 
docente; 
- Incentivar a observação de aulas como estratégia supervisiva. 
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Valorização da escola e expetativas escolares 

- Melhorar a expetativa dos alunos face à escola e ao futuro pessoal e profissional; 
- Promover uma cultura de preservação dos espaços e recursos materiais potenciando a sua 
utilização para fins pedagógicos; 
- Aprofundar a implementação de programas de desenvolvimento e de promoção de 
competências sociais e emocionais nos alunos nos vários anos de escolaridade; 
- Criar um clima de escola positivo e valorizado pela comunidade educativa. 
 

Ligação à comunidade 

- Adequar o currículo ao meio envolvente; 
- Desenvolver projetos, parcerias e soluções inovadoras; 
- Mobilizar os recursos da comunidade educativa; 
- Reforçar o grau de satisfação da comunidade educativa. 
  

Cidadania plena e responsável 

- Integrar a Educação para a Cidadania no currículo escolar;  
- Desenvolver uma estratégia de Educação para a Cidadania capaz de fomentar a participação; 
dos alunos na vida da escola e a assunção de responsabilidades; 
- Dinamizar práticas de auscultação dos alunos e de promoção do seu envolvimento nos 
processos de decisão que afetam a vida do Agrupamento; 
- Intensificar formas de solidariedade. 
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4. METAS 

 

A fixação de metas pretende explicitar, de forma objetiva 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 2020/2021), a melhoria deve traduzir-se 

objetivamente nos seguintes resultados: 

 

4.1.Sucesso escolar na avaliação externa 
 
 

  PROVA DE PORTUGUÊS – 9.º ano 

9ºANO NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 
TAXA DE ALUNOS COM NÍVEL 

POSITIVO (%)1 
CLASSIFICAÇÃO MÉDIA2 

Ano letivo % % % % % Escola Nac. ≠ META A Escola Nac. ≠ META B 

2015/16 0 11,4 30,2 57,2 1 41,66 71,21 -29,54 - 2,52 2,95 -0,43 - 

2016/17 1 18,6 39,2 33,3 7,2 59,38 74,50 -15,12 -5,29 2,73 3,01 -0,28 -0,05 

2017/18 2,56 23,08 46,15 23,08 5,13 71,79 86,22 -14,43 -6,20 2,95 3,35 -0,40 -0,08 

 
 

M
et

a
s 

 Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta A 
Distância da taxa de alunos com nível 

positivo para o valor nacional em: 
-14,43 -12 -10 -8  

Meta B 
Distância da classificação média para o 

valor nacional em: 
-0,40 -0,40 -0,35 -0,30  

 

 

  PROVA DE MATEMÁTICA – 9.º ano 

9ºANO NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 
TAXA DE ALUNOS COM NÍVEL 

POSITIVO (%) 
CLASSIFICAÇÃO MÉDIA 

Ano letivo % % % % % Escola Nac. ≠ META A Escola Nac. ≠ META B 

2015/16 2 11,4 17,7 39,5 29,1 31,25 46,24 -15,71 - 2,18 2,55 -0,37 - 

2016/17 5,2 12,5 18,8 50 13,5 36,46 53,98 -17,52 -1,62 2,46 2,79 -0,33 -0,09 

2017/18 1,28 8,97 16,67 44,87 28,21 26,92 45,31 -18,39 -3,50 2,10 2,53 -0,43 -0,15 

 

 

 

M
et

a
s 

 Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta A 
Distância da taxa de alunos com nível 

positivo para o valor nacional em: 
-18,39 -15 -12 -10  

Meta B 
Distância da classificação média para o 

valor nacional em: 
-0,43 -0,40 -0,35 -0,30  

 

 

 

                                                 
1
 Número de alunos com classificação positiva na prova final/exame, face ao número de alunos que realizaram a 

prova. 
2
 Soma de todas as classificações obtidas, face ao número total de alunos que executaram a prova final. 
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4.2. Sucesso escolar na avaliação interna 

1.º CICLO 

Ano letivo 

N.º de alunos 

avaliados no 

final do 3.º 

período  

N.º total 

de alunos 

retidos 

Taxa de 

insucesso 

escolar3 

Meta 

PE 

(A) 

N.º de alunos 

com classificação 

positiva a todas 

as disciplinas  

Taxa de alunos com 

class. positiva a 

todas as disciplinas4 

Meta 

PE 

(B) 

2015/2016 378 2 0,53% <7,5% 351 92,85% 96,16% 

2016/2017 351 1 0,28% <7,5% 333 94,01% 96,96% 

2017/2018 311 0 0,00% <7,5% 298 95,82% 96,58% 

 
 

M
et

a
s 

 Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta A Taxa de Insucesso escolar em: 
 

0,00% 
 

≤5% ≤5% ≤5%  

Meta B 
Taxa de alunos com classificação 

positiva a todas as disciplinas em: 
95,82% 95% 95% 95%  

 

 

2.º CICLO 

Ano letivo 

N.º de alunos 

avaliados no 

final do 3.º 

período  

N.º total 

de alunos 

retidos 

Taxa de 

insucesso 

escolar 

Meta 

PE 

(A) 

N.º de alunos 

com classificação 

positiva a todas 

as disciplinas  

Taxa de alunos com 

class. positiva a 

todas as disciplinas 

Meta 

PE 

(B) 

2015/2016 160 0 0,00% <10% 138 86,25% 87,80% 

2016/2017 164 0 0,00% <10% 144 87,80% 88,60% 

2017/2018 160 0 0.00% <10% 142 88.75% 88,70% 

 
 

 

M
et

a
s 

 Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta A Taxa de Insucesso escolar em: 
 

0,00% 
 

≤5% ≤5% ≤5%  

Meta B 
Taxa de alunos com classificação 

positiva a todas as disciplinas em: 
88,75% 90% 90% 90%  

 
 

3.º CICLO 

Ano letivo 

N.º de alunos 

avaliados no 

final do 3.º 

período  

N.º total 

de alunos 

retidos 

Taxa de 

insucesso 

escolar 

Meta 

PE 

(A) 

N.º de alunos 

com classificação 

positiva a todas 

as disciplinas  

Taxa de alunos com 

class. positiva a 

todas as disciplinas 

Meta 

PE 

(B) 

2015/2016 307 2 0,65% <10% 242 78,83% 79,35% 

2016/2017 291 13 3,09% <10% 207 71,13% 80,15% 

2017/2018 232 1 0,43% <10% 156 67,24% 79,00% 

 
 

M
et

a
s 

 Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta A Taxa de Insucesso escolar em: 
 

0,43% 
 

≤5% ≤5% ≤5%  

Meta B 
Taxa de alunos com classificação 

positiva a todas as disciplinas em: 
67,24% 70% 73% 75%  

 

 

                                                 
3
 Número de alunos retidos/não aprovados na avaliação final do 3.º período, face ao número de alunos inscritos 

(excluir os transferidos e em processo de avaliação). São contabilizados todos os alunos do ensino regular, 
incluindo os retidos por faltas e que não abandonaram o sistema educativo (inclui PCA e exclui PIEF e CEF). 
4
 Número de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas na avaliação final do 3.º período, face ao 

número de alunos avaliados (inclui CEF e PIEF). 
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Metas internas (% de sucesso) - 1.º ciclo 

DISCIPLINAS  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 Metas PPM 

1.º 2.º 3.º 4.º 1.º 2.º 3.º 4.º 1.º 2.º 3.º 4.º 1.º 2.º 3.º 4.º 

Português 94,1 96,4 91,4 96,1 97,5 97,6 97,5 96 96,88 93,75 98,85 100 95 95 95 95 

Matemática 98,8 96,4 96,1 100 97,5 95,2 98,7 97 98,44 98,75 100 100 95 95 95 95 

Inglês - - - - -- - 98 98 - - 96,55 98,75 - - 100 100 

Estudo Meio - - - - 100 100 100 100 100 98,75 100 100 100 100 100 100 

Expressões - - - - 100 100 100 100 100 97,50 100 100 100 100 100 100 

Apoio Estudo - - - - 100 100 100 100 100 92,50 100 100 100 100 100 100 

Ed. Cidadania - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Metas internas (% de sucesso) - 2.º ciclo 

  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

METAS 

DISCIPLINAS  PPM 

  5º ANO 6º ANO 5º ANO 6º ANO 5º ANO 6º ANO 5ºANO 6ºANO 

Português 100 97,6 95,1 100 93,6 96,3 90 95 

Língua Estrangeira I – Inglês 94,6 94,1 91,5 95 98,7 97,6 94 94 

Matemática 90,6 92,8 89,1 92,5 91,0 93,9 90 90 

História e Geografia de Portugal 98,6 97,6 100 100 98,7 100 99 98 

Ciências Naturais 100 98,9 98,8 100 92,3 96,3 96 97 

Educação Tecnológica 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Visual  100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Musical 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Física 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Moral Religiosa e Católica 100 100 100 100 100 100 100 100 

T.I.C. - - - - - - 100 100 

Cid.Desenv./Educação p/ Cidadania 100 100 100 100 100 100 100 100 

Projeto - - - - - - 100 100 

Metas internas (% de sucesso) - 3.º ciclo 

  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 METAS PPM 

DISCIPLINAS  

  7º ANO 8º ANO 9º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

Português 97,6 99,1 99 90,9 91,6 93,9 98,6 93,7 98,8 90 90 95 

Língua Estrangeira I – Inglês 94 93 77 84 74 84 98,6 92,4 84,0 95 88 94 

Língua Estrangeira II – Francês 100 97 98 97 94 99 95,8 100 100 100 98 100 

História 99 99 100 96 100 97 98,6 100 96,3 98 100 100 

Geografia 100 100 100 100 93 100 98,6 98,7 98,8 98 100 100 

Matemática 88 93 82 99 77 82 81,9 77,2 67,9 90 90 90 

Ciências Naturais 88 98 99 97 85 100 94,4 93,7 98,8 94 98 98 

Físico-Química 84 94 93 99 91 92 93,1 91,1 97,5 94 98 98 

Educação Tecnológica 100 100 - - 100 - 100 100 - 100 100 - 

T.I.C. 99 100 - - 95 - 100 97,5 - 100 100 - 

Educação Visual 100 100 100 98 99 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Física 100 100 100 100 99 100 100 97,5 100 100 100 100 

Educação Moral Religiosa e Católica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Cid.Desev./Educação p/ Cidadania 100 100 100 100 99 100 100 100 98,8 100 100 100 

Projeto - - - - - - - - - 100 100 100 
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Alunos que melhoraram ou mantiverem a média 

final das suas classificações  

 Histórico 

Ano letivo Inscritos Taxa5 Meta 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

2015 / 16 378 - - 

2016 / 17 351 - - 

2017 / 18 311 - - 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

2015 / 16 165 - - 

2016 / 17 164 - - 

2017 / 18 160 - - 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

2015 / 16 338 - - 

2016 / 17 292 - - 

2017 / 18 232 - - 

 

M
et

a
s 

Taxa de alunos 

que melhoraram 

ou mantiverem a 

média final das 

suas classificações 

Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

1.º ciclo - 90% 90% 90% 

2º ciclo - 90% 90% 90% 

3º ciclo - 85% 85% 85% 

4.3. Percursos diretos de sucesso 

Ciclo Horizonte Temporal 
Taxa de percursos diretos de 

sucesso6 

1.º Ciclo 

2015/2016  95,3% 

2016/2017  98,9% 

2017/2018  98,8% 

   

2.º Ciclo 

2015/2016  100% 

2016/2017  100% 

2017/2018  100% 

   

3.º Ciclo 

2015/2016  100% 

2016/2017  91,9% 

2017/2018  92,4% 

 
 

                                                 
5
 Número de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas classificações, relativamente ao ano 

letivo anterior, face ao número total de alunos avaliados no final do 3.º período, por ciclo. 
6
 Número de alunos que obtêm aprovação no final de cada ciclo, sem qualquer retenção nos anos intermédios do 

respetivo ciclo, face ao número de alunos avaliados no ano terminal de ciclo. Apenas considera os alunos que 
iniciaram o respetivo ciclo neste agrupamento.. 
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M
e

ta
s 

 Valor de 
Partida 

2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta  

Taxa de percursos 
diretos de sucesso 

 

1.º ciclo 98,8% 99% 99% 100%  

2º ciclo 100% 100% 100% 100%  

3º ciclo 92,4% 93% 93% 95%  

4.4. Interrupção do percurso escolar 

H
is

tó
ri

co
 

  N.º total de alunos 

Ta
xa

 d
e 

in
te

rr
u

p
çã

o
 p

re
co

ce
 d

o
 

p
er

cu
rs

o
 e

sc
o

la
r 

(T
IP

P
E)

7
 

Meta 2.º/3.º 
ciclo 

Ano letivo 

Inscritos 
Anulações de Matrícula 

(AM) 

Que abandonaram 
no decurso do ano 

(A) 
Interrupção  precoce do 
percurso escolar (IPPE) 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
2015 / 16 378 0 2 2 0,53% - 

2016 / 17 351 0 0 0 0,00% - 

2017 / 18 311 0 0 0 0,00% - 

2.º Ciclo do Ensino Básico 
2015 / 16 165 0 2 2 1,21% 0,65% 

2016 / 17 164 0 0 0 0,00% 0,71% 

2017 / 18 160 0 0 0 0,00% 0,80% 

3.º Ciclo do Ensino Básico 
2015 / 16 338 22 0 22 6,51% 2,66% 

2016 / 17 292 0 2 2 0,68% 3,11% 

2017 / 18 232 0 0 1 0,43% 2,67% 

 

M
et

a
s 

 Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta  

Taxa de interrupção precoce do 

percurso escolar em: 
 

2º ciclo 
 

0,00% 
 

0% 0% 0%  

3º ciclo 
 

0,43% 
 

1% 1% 1%  

 

 

 

                                                 
7
 Número de alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que interromperam o percurso escolar 

(abandonaram o sistema educativo), face ao número total de alunos inscritos (excluindo transferidos e excluídos 
por faltas).  
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4.5. Indisciplina 

 

 

  
Ocorrências disciplinares (OD) em contexto de 
sala de aula, face ao n.º total de ocorrências 

Faltas injustificadas 
H

is
tó

ri
co

 

Ano letivo 
N.º OD em 
sala de aula 

N.º total 
de OD 

Taxa Meta Total 
Média por 

aluno 
Meta 

2.º ciclo 

2015 / 16 - - - - 15 0.09 - 

2016 / 17 - - - - 27 0.16 - 

2017 / 18 0 0 0 - 33 0.21 - 

3.º ciclo 

2015 / 16 - - - - 125 0.37 - 

2016 / 17 - - - - 110 0.38 - 

2017 / 18 26 30 0.87 - 147 0.63 - 

 

 
 Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta  

Taxa de ocorrências 

disciplinares em contexto de sala 

de aula, face ao n.º total de 

ocorrências 

 

2º ciclo 0 0.85 0.80 0.75  

3º ciclo 0.87 0.85 0.80 0.75  

 
 

 

 
 Valor de 

Partida 
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Meta  

Média de faltas injustificadas 

por aluno 
 

2º ciclo 0.21 0.20 0.20 0.20  

3º ciclo 0.63 0.50 0.50 0.50  
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4.6. Cultura de escola e lideranças pedagógicas 
 

Indicador global: Grau de participação dos vários agentes da comunidade educativa na 

definição das ações a desenvolver pela Escola. 
 

Indicadores Dados de partida Metas 

Grau de envolvimento e incorporação das 
propostas da comunidade educativa 
(professores, EE, parceiros) na definição das 
ações a desenvolver pelo agrupamento, 
durante o ano letivo (propostas, recolha por 
inquéritos, outros instrumentos). 

100% das ações/propostas 
de atividades são 
consideradas e avaliadas 
pelos órgãos de 
monitorização e decisão 
do agrupamento. 

100% das ações/propostas de 
atividades são consideradas e 
avaliadas pelos órgãos de 
monitorização e decisão do 
agrupamento. 

Obtenção de propostas de ações/propostas de 
atividades de todos os departamentos do 
agrupamento. 

100% de respostas. 100% de respostas. 

 

 

Indicador global: Grau de diversidade das medidas organizacionais que visam a promoção do 
trabalho colaborativo 
 

Indicadores Dados de partida Metas 

N.º de ações do PPM que visam a promoção do 
trabalho colaborativo. 

- 5 ações. 9 ações. 

Grau de execução das várias acções. 
- 100% de execução das 
ações previstas. 

Executar 100% das ações previstas. 

Número de ações avaliadas e propostas de 
melhoria para as ações que evidenciem 
distanciamento face 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. 

 

 

Indicador global: Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa face às 
dinâmicas pedagógicas implementadas 
 

Indicadores Dados de partida Metas 

Grau de satisfação dos alunos e docentes face 
às dinâmicas pedagógicas implementadas nas 
ações do PPM. 

Sem dados de partida. 
80% dos alunos/docentes avaliarem 
com Bom/MT Bom as ações e 
atividades em que participaram. 

Grau de satisfação dos pais/EE e educadores 
com as actividades das ações “Letra a Letra” e 
“Matematicando”. 

Sem dados de partida. 

- 80% dos EE e educadores envolvidos 
manifestarem um grau de satisfação 
positivo/muito positivo com as 
actividades. 

Percentagem de presença de delegados na 
assembleia no âmbito do projeto “Escola e 
Ação”. 

- Realização de uma 
assembleia de delegados. 

- Realização de duas assembleias de 
delegados com a presença de 50% dos 
seus elementos. 

Percentagem de participação do pessoal  
docente  e  não docente no Plano de 
capacitação. 

- Índice de participação de 
90% 

- Alcançar um índice de participação 
superior  a 80%. 

Grau de satisfação dos participantes em 
formações do Plano de Capacitação. 

Sem dados de partida 
-  80% dos participantes avaliarem com 
Bom/MT Bom o seu grau de satisfação 
com as ações desenvolvidas. 
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4.7. Envolvimento da comunidade8 
 

Indicador global: Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa 

relativamente ao clima de escola9. 

 

Indicadores Dados de partida Metas 

Grau de satisfação da comunidade escolar 
relativamente ao clima de escola (alunos, 
docentes, Encarregados de Educação). 

Sem dados de partida. 

-  80% dos alunos, docentes e EE. 
avaliarem com Bom/MT Bom o seu 
grau de satisfação com o clima de 
escola. 

 

Indicador global: Taxa de participação dos Encarregados de Educação (EE) em ações 

promovidas pelo Agrupamento10 

 

Indicadores Dados de partida Metas 

Número de ações dirigidas a pais/EE dos JI no 
projeto “Letra a Letra”. Sem dados de partida. 

- Dinamizar uma ação dirigida a pais e 
EE em cada JI. 

Taxa de participação dos pais/EE em ações 
promovidas no âmbito da Intervenção 
Vocacional. 

Sem dados de partida. 
Envolver 50% dos pais/EE do 9.º no 
programa. 

Grau de adesão dos pais/EE em ações a 
promover na ação “Mais família, Mais escola”. 
 

Sem dados de partida. 

Aumentar o número de presenças dos 
pais/EE nas ações promovidas pelo 
GAAF: 27% no 1º ano e +5%, nos anos 
subsequentes. 

 

Indicador global: Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa 

relativamente ao clima de escola 

 

Indicadores Dados de partida Metas 

Grau de satisfação dos intervenientes nas 
acções relativamente às mesmas. Sem dados de partida. 

80% dos intervenientes da ação 
avaliarem com Bom/MT Bom o seu 
grau de satisfação relativamente à 
mesma. 

 

 
 
 

                                                 
8
 Considera-se que o indicador global “Grau de satisfação face ao impacto das parcerias na promoção das 

aprendizagens dos alunos” se encontra refletido na avaliação dos demais indicadores. 
 
9
 Por Clima de Escola entende-se as perceções sobre o ambiente escolar, segurança, sentido de pertença e 

incorporação das diferentes vozes nas decisões. 
 
10

 Número de Encarregados de Educação que se envolvem em ações promovidas pelo agrupamento, face ao 
número de EE do público-alvo, da respetiva ação. Considerar ações delineadas, com intencionalidade, para um 
determinado grupo de EE, diretamente associadas à resolução de problemas identificados ou atividades em curso 
com os alunos. 
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5. AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Para a prossecução das metas estabelecidas e dos objetivos gerais TEIP, o Agrupamento irá 

desenvolver um conjunto de ações que acredita serem capazes de orientar nesse sentido o 

processo educativo. As ações foram definidas de acordo com os eixos e domínios de 

intervenção no âmbito do programa TEIP. 

 

Eixo 1 – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

Domínio: Medidas Organizacionais 

Ações: 

- TurmaMais 

- Supervisão Pedagógica Colaborativa 

 

Eixo 2 – Gestão Curricular 

Domínios: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa; Interrupção Precoce do Percurso  

       Escolar; Práticas Pedagógicas  

Ações: 

- Matematicando 

- Letra a Letra 

- Mais Leitura, Melhor Leitura 

- Da Informação ao Conhecimento 

- Educódigo 

 

Eixo 3 – Parcerias e Comunidade 

Domínios: Eficácia das Parcerias; Envolvimento da Comunidade 

Ações: 

- Clubes Pedagógicos e AEC 

- Prevenção + 

- Programa de Intervenção Vocacional 

- Mais família, Mais Escola 

- Escola em Ação 

- Monitorização e Autoavaliação 
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5.1 – AÇÕES DE MELHORIA 
 

DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

TURMAMAIS 
MATEMÁTICA 
2.º e 3.º 
ciclos 
PORTUGUÊS 
1.ºano, 2.º e 
3.º ciclos; 
INGLÊS 7.º 
ano 
 

Cultura de 
Escola e 
Lideranças 
Pedagógicas  
(domínio: 
Medidas 
Organizacionais) 
 

- Dificuldades na 
leitura e na escrita; 

- Dificuldades na 
compreensão e 
expressão oral; 

- Dificuldades de 
aprendizagem na 
disciplina de 
Matemática; 

- Taxa de insucesso a 
Matemática no 3.º 
ciclo; 

- Discrepância da 
avaliação externa face 
à média nacional; 

- Diminuição da 
qualidade do sucesso 
no 3.º ciclo; 

- Taxa de insucesso a 
Inglês 7.º ano. 

3) 
4) 
 

- Desenvolvimento de 
competências de iniciação à 
leitura, interpretação e 
escrita; 

- Melhorar os resultados na 
avaliação interna e externa; 

- Adequar as atividades 
educativas e do ensino às 
capacidades e aos ritmos de 
aprendizagem das crianças e 
dos alunos 

-Melhorar os resultados na 
avaliação interna e externa na 
disciplina de Matemática; 

- Estimular o gosto pelas 
disciplinas;  

- Adequar as atividades 
educativas e de ensino às 
capacidades e aos ritmos de 
aprendizagem dos alunos. 

 - Melhorar o sucesso interno a 
Português, Matemática e Inglês; 

- Melhorar a qualidade do 
sucesso a Português, Matemática 
e Inglês; 

- Melhorar o sucesso na avaliação 
externa no 9.ºano. 

 

Organização de grupos/turma nas disciplinas de 
Português, Matemática e Inglês, 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 

RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

A TurmaMais Português irá desenvolver-se no 1.º ano e nas 
turmas do 2.º e 3.º ciclos. As estratégias a implementar 
visam o treino e consolidação de domínios essenciais: 
leitura, compreensão da leitura e expressão oral e escrita. 
De um modo global, serão desenvolvidas atividades de 

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

- Resultados dos alunos na avaliação 
interna; 

- Taxa de alunos que melhoraram ou 
mantiveram a sua classificação nas 
disciplinas relativamente ao ano 

-Avaliação Interna: 
atingir a meta de 
sucesso escolar de: 
Port. 1º ano: 95%; 
Port. 5º ano: 90%; 

GAAF - Professor Titular 
de Turma; 
- Docentes 
envolvidos no 
projeto Turma 

Coordenadora 
do Ciclo 
Coordenadora 
de 
departamento 
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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). No 1.º ano, 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 (articulação com 
o projeto “Letra a letra”). Embora os conteúdos e 
estratégias sejam articulados em reuniões semanais, por 
ano de escolaridade, as atividades serão adequadas ao 
ritmo de aprendizagem do grupo que frequenta a 
TurmaMais, em cada período de tempo.  

A TurmaMais Matemática irá desenvolver-se nas turmas do 
2.º e 3.º ciclos. As estratégias a implementar visam o treino 
e consolidação de domínios essenciais à progressão na 
disciplina. Deste modo, serão desenvolvidas atividades 
mais diversificadas e adequadas às dificuldades dos alunos 
e serão proporcionadas situações de ensino individual. As 
estratégias a desenvolver passarão igualmente por solicitar 
e valorizar a participação oral e escrita dos alunos. 

A TurmaMais Inglês ocorrerá no 7.º ano e possibilitará 
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.  

anterior; 

- Taxa de alunos que tiveram nível 
positivo nas provas finais; 

- Classificação média nas provas finais; 

- Grau de satisfação dos alunos e 
docentes com a dinâmica pedagógica 
da ação. 

Port. 6º ano: 95%; 
Port. 7º ano: 90%; 
Port. 8º ano: 90%; 
Port. 9º ano: 95%; 
Mat. 5.º ano: 90%; 
Mat. 6.º ano: 90%; 
Mat. 7.º ano: 90%; 
Mat. 8.º ano: 90%; 
Mat. 9.º ano: 90%; 
Ing. 7.º ano: 95%; 
 
- 73 % dos alunos 
transitarem para o 2º 
ano com Bom/Mt 
Bom à disciplina de 
Português; 
 

- 90% dos alunos 
manterem ou 
melhorarem a sua 
classificação nestas 
disciplinas; 

- Avaliação Externa: 
atingir as metas para 
a taxa de sucesso e 
classificação média; 

- 80% dos alunos e 
docentes envolvidos 
manifestam um grau 
de satisfação 
positivo/muito 
positivo com as 
atividades 
desenvolvidas; 

Mais; 
 

de Línguas 
(2.º/3.º ciclos)  
Coordenadora 
do 
departamento 
de 
Matemática e 
C.E. 
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICA 
COLABORATI
VA 
 

Cultura de 
Escola e 
Lideranças 
Pedagógicas  
(domínio: 
Medidas 
Organizacionais) 
 
 

Partilha/articulação 
pedagógica 
Implementação de 
metodologias ativas e 
experimentais no 
ensino e nas 
aprendizagens 

6) 
9) 
11) 

 
 

- Valorizar a supervisão 
pedagógica enquanto prática 
de desenvolvimento 
profissional, aprofundando o 
trabalho colaborativo 
docente; 

- Incentivar a utilização de 
metodologias ativas e 
experimentais no ensino e nas 
aprendizagens. 

- Refletir e investigar sobre 
práticas educativas; 
 
- Promover a mudança e 
melhoria das práticas 
pedagógicas e didáticas; 
 
- Desenvolver a supervisão 
pedagógica colaborativa em sala 
de aula. 

A ação visa o desenvolvimento e implementação 
de estratégias supervisivas adequadas e eficazes 
ao desenvolvimento profissional docente e à 
melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

A supervisão pedagógica é entendida numa 
perspetiva de trabalho colaborativo e partilhado, 
implicando a observação de aulas (a título 
voluntário) no contexto do trabalho a 
desenvolver.   

  

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES PÚBLICO-
ALVO 

INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

Cada equipa de trabalho, que se organiza de forma 
voluntária, escolherá uma temática a ser problematizada 
e a estratégia supervisiva  a implementar. 
Posteriormente, será feita uma sessão de partilha de 
boas práticas. 

As equipas de trabalho deverão promover a articulação 
pedagógica (articulação de experiências pedagógicas e 
boas práticas que conduzam à concretização das metas 
de aprendizagem; construção de instrumentos de 
avaliação e aferição de classificações; …) e o 
desenvolvimento de estratégias supervisivas assentes na 
observação comum de atividades letivas. 

 

Professores 
do 
Agrupamento 

N.º de docentes envolvidos 
na estratégia supervisiva de 
aulas observadas; 

Grau de satisfação dos 
docentes face às dinâmicas 
pedagógicas implementadas. 

 

- 50% dos docentes, por 
departamento curricular, 
envolvidos na dinâmica de 
observação de aulas; 
- 80% dos docentes envolvidos 
manifestarem um grau de 
satisfação positivo/muito 
positivo com as atividades 
desenvolvidas. 

 Professores das 
equipas de 
trabalho 

Coordenador de 
Projetos de 
Desenvolvimento 
Educativo 
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

MATEMATICA
NDO 

Gestão 
Curricular 
- Sucesso 
escolar na 
avaliação 
interna/externa 
- Práticas 
pedagógicas 
 

- Elevado número de 
crianças com 
dificuldades ao nível 
dos conceitos de 
numeracia emergente.  
 
- Elevado número de 
crianças sinalizadas 
com dificuldades de 
aprendizagem na 
matemática logo nos 
primeiros anos de 
escolaridade. 
 
- Crenças negativas dos 
pais acerca do seu 
próprio desempenho a 
matemática e, 
consequentemente, 
dos seus filhos. 

3) 
9) 

 - Prevenir precocemente o 
insucesso escolar a 
Matemática; 

- Desenvolver a capacidade de 
raciocínio e argumentação 
lógica; 

- Promover o gosto pela 
matemática nos seus vários 
domínios (números e 
operações, análise e 
tratamento de dados, 
geometria e medidas); 

- Adquirir técnicas de cálculo; 

- Incentivar a utilização de 
metodologias ativas e 
experimentais no ensino e nas 
aprendizagens. 

Pré-escolar: 
-Promover o desenvolvimento 
das competências de numeracia 
emergente facilitadoras da 
aprendizagem nos ciclos de 
ensino posteriores; 
- Dotar os docentes do pré-
escolar de estratégias inovadoras 
no desenvolvimento destas 
competências; 
- Envolver as famílias na 
estimulação destas 
competências. 
1º ciclo: 
- Dotar os docentes do 1º ciclo 
com estratégias inovadoras no 
ensino da matemática. 
- Promover a melhoria dos 
resultados dos alunos na 
disciplina de matemática. 

O Matematicando tem como objetivo dar uma 
resposta integrada na prevenção e resolução das 
dificuldades de aprendizagem da matemática. 
Este projeto privilegia a atuação precoce, regular 
e sistemática nesta área de aprendizagem, 
iniciando no pré-escolar a promoção das 
competências de numeracia. Um dos principais 
objectivos do projeto será o envolvimento dos 
pais nas tarefas que visam promover o gosto pela 
matemática desde idades muito precoces, 
procurando desta forma desconstruir 
preconceitos negativos em relação a esta área de 
aprendizagem. O projeto terá continuidade no 1º 
ciclo com a implementação de práticas de ensino 
inovadoras e com o rastreio precoce de 
dificuldades neste domínio.  
  

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES PÚBLICO-
ALVO 

INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

Pré-escolar: 
- Rastreios periódicos dos principais indicadores no 
domínio da numeracia emergente; 
- Implementação de estratégias com validade empírica; 
- Ações de sensibilização dirigida a pais para os envolver 
na temática da numeracia emergente, promovendo a 
adoção de práticas estimuladoras em contexto familiar; 
- Envolvimento dos pais na organização e concretização de 
tarefas práticas, no contexto escolar, que permitam o 
desenvolvimento e valorização destas competências. 
-Monitorização dos resultados; 

Alunos que 
frequentam 
o último ano 
do pré-
escolar 

Alunos do 
1º c 

Coadjuvação 
no 2.ºano 

Pré-escolar: 
- Evolução dos resultados entre o 
rastreio inicial e a monitorização final. 
- Número de ações dirigidas a pais e 
encarregados de educação. 
- Grau de satisfação dos EE e 
educadores. 
1º ciclo: 
- Número de docentes envolvidos nas 
ações de formação previstas no 
âmbito da Matemática; 

Pré-escolar: 
- Aumentar 10 p.p. os 
resultados. 
- Dinamizar uma 
ação dirigida a pais e 
EE em cada JI. 
- 80% dos EE e 
educadores 
envolvidos 
manifestarem um 
grau de satisfação 

GAFF -Educadores / 
Professores 
titulares de 
turma; 
 

-Professores 
coadjuvantes 

- Pais e 
Encarregados de 

 
Coordenadora 
do Pré-Escolar 
 
 
Coordenadora 
do 1.º ciclo 
 

GAAF 
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- Reuniões de articulação com os docentes para 
apresentar resultados da monitorização e definir objetivos 
e estratégia a adotar. 
1º ciclo: 
- Formação dirigida aos professores do 1º ciclo; 
- Rastreios universais periódicos para monitorizar os 
principais indicadores da aprendizagem da matemática; 
-Monitorização dos resultados; 
- Reuniões de articulação com os docentes para 
apresentar resultados da monitorização e definir objetivos 
e estratégia a adotar; 
- Coadjuvação a Matemática 2.º ano. 

- Evolução dos resultados entre o 
rastreio inicial e a monitorização final. 
 
- Resultados dos alunos do 2.º ano na 
avaliação interna à disciplina de 
Matemática; 
 
- Taxa de alunos do 2.º ano que 
melhoraram ou mantiveram a sua 
classificação na disciplina 
relativamente ao ano anterior 

- Grau de satisfação dos alunos e 
docentes com a dinâmica pedagógica 
da ação. 

positivo/muito 
positivo com as 
atividades. 
1º ciclo: 
- 100% dos docentes 
envolvidos na 
formação. 
- Aumentar 10 p.p. os 
resultados. 
-  Taxa de sucesso na 
disciplina de 
Matemática 2.º ano 
de 95%; 
- 73 % dos alunos 
transitarem para o 
3.º ano com Bom/Mt 
Bom à disciplina de 
Matemática; 
 
- 90% dos alunos do 
2.º ano manterem ou 
melhorarem a sua 
classificação na 
disciplina; 

- 80% dos alunos e 
docentes envolvidos 
manifestarem um 
grau de satisfação 
positivo/muito 
positivo com as 
atividades 
desenvolvidas. 

Educação 
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

PROJETO 
LETRA A 
LETRA 
(pré-escolar e 
1.º ciclo) 

Gestão 
curricular 
- Sucesso 
escolar na 
avaliação 
interna/externa 
- Práticas 
pedagógicas 

- Elevado número de 
crianças com 
dificuldades de 
linguagem  
- Elevado número de 
crianças sinalizadas 
com dificuldades de 
aprendizagem. 
- Poucos hábitos de 
leitura e ausência de 
modelos leitores 
 

3) - Prevenir precocemente o 
insucesso escolar. 

- Prevenir as dificuldades de 
leitura no 1.º ciclo. 

- Promover o gosto pela 
leitura. 

- Adquirir um maior domínio 
da linguagem expressiva e 
compreensiva. 

Pré-escolar: 
-Promover o desenvolvimento 
das competências facilitadoras da 
aprendizagem da leitura e escrita; 
- Envolver as famílias na 
estimulação destas competência; 
1.º CEB; 
- Despistar e intervir o mais 
precocemente possível em 
situações de dificuldades de 
aprendizagem da leitura; 
- 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 da leitura. 
Baseando a sua atuação nos sistemas multinível 
de suporte, privilegia uma atuação precoce, 
regular e sistemática em áreas de aprendizagem 
que a investigação tem revelado serem 
fundamentais na aprendizagem dos processos de 
leitura. O projeto é implementado no último ano 
do pré-escolar, para promoção das competências 
facilitadoras da aprendizagem da leitura e da 
escrita, e no 1º CEB, para despiste e intervenção 
o mais precocemente possível em situações de 
dificuldades de aprendizagem da leitura. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES PÚBLICO-
ALVO 

INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

Pré-escolar: 
- Rastreio dos principais indicadores no domínio da 
literacia emergente; 
- Implementação do programa “Falar, Ler e Escrever”; 
- Ações de sensibilização dirigida 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 estratégia 
a adotar. 
 
1.º CEB: 
- Rastreio dos principais indicadores no domínio da leitura 
(1º e 2º ano – velocidade e fluência de leitura; 3º e 4º ano 
fluência e compreensão leitora); 
- Reuniões de articulação com os docentes para analisar os 

Alunos que 
frequentam 
o último 
ano do pré-
escolar 

Alunos do 
1.º ciclo 

Pré-escolar: 
- Evolução dos resultados 
entre o rastreio inicial e a 
monitorização final.  
- Número de ações dirigidas a 
pais/EE. 
- Grau de satisfação dos 
pais/EE. 
 
1.º CEB: 
- Evolução dos resultados dos 
indicadores entre o rastreio 
inicial e a monitorização final 
(intervenção de nível 1); 
- Evolução dos resultados dos 
alunos identificados com 
algum tipo de risco 

Pré-escolar 
- Aumentar 10 p.p. os 
resultados. 
- Dinamizar uma ação dirigida a 
pais e EE em cada JI. 
- 80% dos EE e docentes 
envolvidos manifestarem um 
grau de satisfação 
positivo/muito positivo com as 
atividades. 
 
1.º CEB 
- Aumentar 10 p.p. os 
resultados em cada um dos 
indicadores avaliados 
(intervenção de nível 1 e de 
nível 2); 

Técnicas do 
projeto 
PIICIE/TS 

Docentes do pré-
escolar 
 
Docentes do 1.º 
CEB 
 
Pais/EE 

GAAF 

GAAF 
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resultados e definir estratégia a implementar em cada 
momento de rastreio/monitorização; 
- Implementar de forma universal programas com validade 
empírica: Plataforma Ainda Estou a Aprender (1º ano); 
Programa de Promoção da Fluência de Leitura (2º ano); 
Aprender a compreender torna mais fácil o saber (3º e 4º 
ano); 

- Envolver os pais na dinâmica dos Mensageiros da Leitura. 

(intervenção de nível 2). 
- Resultados dos alunos na 
avaliação interna à disciplina 
de Português. 
- Taxa de alunos que 
melhoraram ou mantiveram a 
sua classificação na disciplina 
relativamente ao ano anterior 

- Grau de satisfação dos 
educadores e docentes com a 
dinâmica pedagógica da ação 
 
 

- Atingir a taxa de sucesso na 
disciplina de português de 95%, 
em todos os anos; 
- 73 % dos alunos transitarem 
para o 2º ano com Bom/Mt 
Bom à disciplina de Português; 
- 90% dos alunos manterem ou 
melhorarem a sua classificação 
na disciplina; 
- 80% dos educadores e 
docentes envolvidos 
manifestarem um grau de 
satisfação positivo/muito 
positivo com as atividades 
desenvolvidas 
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA AÇÃO BREVE DESCRIÇÃO 

MAIS 
LEITURA, 
MELHOR 
LEITURA 

Gestão 
Curricular 

- Sucesso 
Escolar na 
Avaliação 
Interna/ 
Externa; 

- Interrupção 
Precoce do 
Percurso 
Escolar; 

- Práticas 
Pedagógicas.  

- Dificuldades na 
compreensão/expressã
o oral/escrita; 

 

- Falta de hábitos de 
leitura; 

 

- Pouca valorização da 
leitura.  

3) 

4) 

- Promover o 
desenvolvimento de 
competências pessoais e 
sociais; 

- Desenvolver hábitos de 
leitura recreativa; 

- Intensificar o envolvimento 
de entidades nas iniciativas da 
escola;  

-Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de 
trabalho; 

-Promover o livro e a leitura; 

- Desenvolver o uso do vocabulário 
através da implementação de 
atividades de cariz lúdico-
pedagógico que estimulem o gosto 
pela leitura; 

- Aumentar os hábitos de leitura. 

A ação desenvolve-se através da promoção e 
articulação de diferentes iniciativas curriculares 
e extracurriculares que tenham como linha 
condutora a promoção do livro e da leitura, 
iniciativas em que toda a escola se deve 
envolver.  

As diferentes atividades pretendem fomentar o 
desenvolvimento de iniciativas de promoção do 
livro e da leitura, sobretudo incentivando o 
contacto dos jovens com os livros e a leitura 
informal. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES 
PÚBLICO-

ALVO 
INDICADORES 

RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

«Este livro que eu escolhi» - Os professores de Português 
solicitam aos alunos que leiam um livro à sua escolha 
(garantindo uma orientação prévia) e que preparem uma 
pequena apresentação multimédia do mesmo à turma. 
Esta apresentação pode ser realizada em articulação com a 
disciplina de TIC ou com a BE, de forma articulada com 
outros projetos e atividades de leitura. As melhores 
apresentações serão publicadas em suporte digital e no 
Jornal Escolar.  

Semana da leitura/Maratona da leitura/ Leituras em dias 
temáticos – Os professores de Português preparam 
diferentes momentos de leitura a realizar na escola, em 
articulação com a BE. 

Sarau literário – Preparação e  apresentação à comunidade 
uma sessão de partilha de leitura(s).  

Turmas do 
2.º e 3.º 
CEB  

- Número de apresentações 
realizadas. 

 

- Número de atividades 
realizadas. 

  

- Grau de satisfação dos 
docentes e alunos com as 
atividades desenvolvidas. 

 

- Realização de três 
momentos de apresentação 
das leituras; 

- Execução e avaliação de 
100% das atividades; 

-  80% dos alunos e docentes 
envolvidos manifestarem um 
grau de satisfação 
positivo/muito positivo com 
as atividades desenvolvidas. 

Biblioteca 
Escolar  

Docentes 

Encarregado
s de 
Educação 

Autarquias 
locais 

Comunidade 
educativa  

Coordenadora 
do 
Departamento 
de Línguas 

  



PPM 2018-2021 I Agrupamento de Escolas de Sande 
 

 
                                                                                                                                                                                                   
          Página 32 de 45 

 

DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

DA 
INFORMAÇÃ
O AO 
CONHECIMEN
TO 
 
 

Gestão 
curricular 
- Sucesso 
escolar na 
avaliação 
interna/externa 
- Práticas 
pedagógicas  
- Interrupção 
precoce do 
percurso escolar  

- Sucesso escolar na 
avaliação interna e 
externa dos alunos 
  - Baixo nível de 
utilização de 
metodologias ativas e 
experimentais no 
ensino e nas 
aprendizagens 

 - Gestão desarticulada 
do currículo 

3) 
4) 

-Melhorar o sucesso 
educativo dos alunos 
- Capacitar os alunos de 
métodos e hábitos de 
trabalho e estudo; 

- Incentivar a utilização de 
metodologias ativas e 
experimentais; 

- Reforçar a gestão articulada 
do currículo 

 - Desenvolver competências no 
âmbito da literacia da 
informação, tecnológica e digital; 

- Desenvolver  competências de 
relacionamento interpessoal e 
trabalho em grupo; 

- Incentivar a utilização de 
metodologias ativas e 
experimentais nas aulas. 

A ação visa a promoção de dinâmicas e 
experiências de aprendizagem em sala de aula 
mais ativas e experimentais, assentes na 
metodologia de trabalho de projeto, cujo 
objetivo é contribuir para o desenvolvimento das 
áreas de competências definidas no Perfil dos 
Alunos, em particular o desenvolvimento de 
literacias múltiplas, tais como a leitura e a 
escrita, a numeracia e a utilização das novas 
tecnologias, alicerces para aprender e continuar 
a aprender ao longo da vida.  

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES 
PÚBLICO-

ALVO 
INDICADORES 

RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

Trabalho de Projeto 
Cada conselho de turma irá planificar a realização de um ou 
mais trabalhos de projeto por período, no âmbito curricular 
de uma disciplina ou num trabalho interdisciplinar. Esse 
trabalho de projeto deverá ter as seguintes características: 
ser um trabalho de grupo, implicar a pesquisa, seleção e 
análise crítica de informação e resultar num produto final 
que deverá ser apresentado perante uma audiência.  
Aprender com a BE 
Desenvolvimento de trabalho de articulação entre a BE e as 
disciplinas em torno do referencial “Aprender com a BE”. 
Essa dinâmica de colaboração deverá assentar na (i) 
disponibilização de recursos informacionais que permitam 
às disciplinas desenvolver processos de ensino e 
aprendizagem mais ricos e estruturados; na (ii) formação 
para as diferentes literacias (da leitura, da informação, 
digital, dos media); no (iii) uso crítico das tecnologias e da 
Internet como ferramentas de acesso, produção e 
comunicação e como recursos de aprendizagem. 

 

Alunos do 
1.º, 2.º e 
3.º ciclos 

- N.º de projetos desenvolvidos; 

 
- Número de atividades de ensino 
integrado realizadas de acordo com o 
referencial “Aprender com a BE”;  
 

- Grau de satisfação dos docentes e 
alunos face às dinâmicas pedagógicas 
implementadas. 

 
 

- Desenvolver três 
projetos por turma 
ao longo do ano; 
 
- Desenvolver uma 
ou mais atividades de 
ensino integrado em 
50% das turmas. 
 
- 80% dos docentes e 
alunos envolvidos 
manifestarem um 
grau de satisfação 
positivo/muito 
positivo com as 
atividades 
desenvolvidas; 
 
 

 

Diretores de 
Turma 

 
Professores  
BE 
 

 
Coordenadora 
Pedagógica 2.º 
e 3.º ciclos  
 
Coordenador  
da BE  
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

EduCódigo 
 
 

Gestão 
curricular 
- Sucesso 
escolar na 
avaliação 
interna/externa 
- Práticas 
pedagógicas  
- Interrupção 
precoce do 
percurso escolar  

- Sucesso escolar na 
avaliação interna e 
externa dos alunos 
 - Desadequação entre 
as atividades 
educativas e de ensino 
e as capacidades e os 
ritmos de 
aprendizagem dos 
alunos 

 - Baixo nível de 
utilização de 
metodologias ativas e 
experimentais no 
ensino e nas 
aprendizagens 

 - Gestão desarticulada 
do currículo 

3) 
4) 

-Melhorar o sucesso 
educativo dos alunos 
- Desenvolver competências 
de raciocínio lógico-abstrato; 

- Capacitar os alunos de 
métodos e hábitos de 
trabalho e estudo; 

- Incentivar a utilização de 
metodologias ativas e 
experimentais no ensino e nas 
aprendizagens; 

- Reforçar a gestão articulada 
do currículo. 

 - Desenvolver o raciocínio lógico, 
o processo de conceção de ideias 
e a capacidade de resolução de 
problemas; 
- Despertar a criatividade; 
- Promover a aprendizagem de 
outras disciplinas curriculares e 
competências transversais; 
- Melhorar o desempenho em 
disciplinas como a Matemática e 
as Ciências; 
- Melhorar a habilidade para 
resolução de problemas; 
- Promover e melhorar a 
organização de ideias. 

Participação dos alunos em projetos ligados ao 
ensino de linguagens de programação, 
nomeadamente o Academia de Código Júnior, 
EduSracth e Movimento Código Portugal. 

 
 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES 
PÚBLICO-

ALVO 
INDICADORES 

RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

A ação desenvolve-se recorrendo aos tempos letivos de 
Apoio ao Estudo, Projeto e Cidadania e 
Desenvolvimento, bem como em disciplinas que 
participem nos projetos. A aprendizagem recorre a 
plataformas tecnológicas e a jogos, vídeos, exercícios e 
muitas outras ferramentas. As atividades são lecionadas 
pelos professores que realizam formação específica 
com as ferramentas tecnológicas em uso.  

Alunos do 
2.º e 3.º 
ciclos 

- Grau de desenvolvimento 
dos projetos; 
- Grau de satisfação dos 
docentes e alunos com as 
atividades desenvolvidas. 
 

- Desenvolvimento anual de 
pelo menos um projeto; 
 
-  80% dos docentes e alunos 
envolvidos manifestarem um 
grau de satisfação 
positivo/muito positivo com 
as atividades desenvolvidas; 

Academia de 
Código Júnior 

EduSracth 

Movimento 
Código 
Portugal 

 

Professores  
BE 
 

Coordenador TIC 
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Clubes 
pedagógicos 
e AEC 

Gestão 
curricular 
- Interrupção 
precoce do 
percurso escolar  

- Meio social e cultural 

carenciado; 

- Falta de ofertas 
extracurriculares 
diversificadas 

1) 
3) 
8) 
10) 

- 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 e 
Áreas de Enriquecimento Curricular (1.º ciclo) 
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 RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

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

Alunos do 
1.º, 2.º e 
3.º ciclos 

- Percentagem de alunos envolvidos 
nos clubes; 
- N.º de alunos inscritos nas AEC; 
- Grau de satisfação dos alunos com as 
dinâmicas pedagógicas da ação. 

- Manter ou 
aumentar a 
percentagem de 
alunos nos clubes; 
- 80% dos alunos 
envolvidos 
manifestarem um 
grau de satisfação 
positivo/muito 
positivo com as 
atividades; 

-Envolver mais 90% 
dos alunos nas AEC; 

- 80% dos alunos 
classificarem com 
Bom/Mt Bom as 
atividades nas AEC. 

Desporto 
Escolar 

Docentes 
envolvidos nos 
clubes 

 

Coordenador 
de Projetos de 
Desenvolvime
nto Educativo 
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Prevenção 
+
 Parcerias e 

Comunidade  
- Eficácia das 
parcerias  
 
- Envolvimento 
da comunidade 

- Situações de violência 
doméstica 
identificadas pelos 
técnicos do GAAF; 

- Comportamentos de 
discriminação de 
género; 

- Alunos que recorrem 
ao consumo de 
substâncias 
psicoativas. 

1) 
3) 
7) 
8) 
10) 

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

- Criar um clima de escola 
positivo e valorizado pela 
comunidade educativa; 

- Educar para a Cidadania 

- Garantir o sucesso escolar e 
pessoal de todos os alunos. 

 

 

- Promover a igualdade de 
género, respeitando os direitos 
humanos e prevenindo a 
violência doméstica, a violência 
no namoro e estereótipos de 
género; 
- Dotar os alunos de 
conhecimentos acerca das 
consequências do consumo de 
tabaco; 
- Desenvolver competências de 
resolução de problemas 
relacionados com a adolescência. 

A intervenção do GAAF tem como um dos seus 
princípios orientadores a aposta na prevenção de 
situações de risco e promoção de competências 
socioemocionais. Desta forma, estão a ser 
implementados os programas Gostar de Mim 
Gostar de Ti (5.º e 6.º ano) e Eu e os Outros (7º 
ano) que visam respetivamente, a promoção da 
igualdade de género e a prevenção do consumo 
de substâncias psicoativas. Estes programas são 
aplicados numa lógica universal (i.e, a todos os 
alunos da turma) ao longo de várias sessões no 
decurso do ano letivo.  

O projeto A Brincar aprendo a ser melhor aposta 
na prevenção da indisciplina e visa a promoção 
de comportamentos positivos através de um 
modelo integrado de atuação multinível.  

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES PÚBLICO-
ALVO 

INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

- Aplicação do programa Gostar de Mim Gostar de Ti, nas 

turmas de 5º e 6º ano, ao longo de 7 sessões; 

- Aplicação do programa Eu e os Outros, nas turmas de 7º 

ano, ao longo de 14 sessões; 

- Desenvolvimento do projeto “A brincar aprendo a ser 

melhor”; 

* Apresentação do programa em todas as turmas de 
8º e 9º ano, sensibilizando os alunos para 
participarem como dinamizadores; 

* Formação dirigida aos alunos do 8º e 9º ano, 

Alunos do 

2.º e 3º 

ciclos. 

 

 

 

 

 

- Grau de satisfação dos alunos e 
docentes participantes em cada um 
dos projetos; 

 

 

 

- Número de ocorrências de situações 
consideradas problemáticas no âmbito 
do “A brincar aprendo a ser melhor”; 

- 80% dos alunos e 
docentes avaliarem 
com Bom/MT Bom o 
seu grau de 
satisfação 
relativamente aos 
projetos; 

- Reduzir em 5% as 
ocorrências 
monitorizadas ao 
longo do ano; 

CAERUS 

Escola Segura 

Centro de 
Saúde 

CPCJ 

 

 

 

 

-GAAF 

- Diretores de 
Turma 

 

 

 

 

 

 

GAAF 
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capacitando-os com estratégias para a dinamização 
de recreios; 

* Dinamização dos recreios, duas vezes por semana, 
pelos alunos voluntários do projeto junto dos alunos 
do 5ºano. 

* Reuniões de acompanhamento mensais junto dos 
alunos dinamizadores; 

* Registo da ocorrência, numa grelha de 
monitorização, dos comportamentos alvo pelos 
assistentes operacionais. 

- Dinamização de ações de informação/sensibilização a 
decorrer ao longo do ano letivo, mediante as necessidades 
identificadas, em parceria com entidades externas. 
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Programa de 
Intervenção 
Vocacional 

Parcerias e 
Comunidade  
- Eficácia das 
parcerias  
 
- Envolvimento 
da comunidade 

- Dificuldades dos 

alunos ao nível do 

conhecimento das 

áreas de atividade 

profissional; 

- Baixo nível de 
expetativas escolares 

 

 

7) 
10) 

- Melhorar a expetativa dos 
alunos face à escola e ao 
futuro pessoal e profissional; 

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

- Aumentar competências de 
autoconhecimento e das 
diferentes áreas de atividade 
profissional e contribuir para a 
tomada de decisão vocacional 
dos alunos do 9º ano; 
- Promover a exploração 
vocacional em diferentes 
contextos e níveis de ensino e 
relacionar os conteúdos 
curriculares com as atividades 
profissionais. 

O Programa de Intervenção Vocacional 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.  
 
 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES PÚBLICO-
ALVO 

INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

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

- Atividades de exploração do mundo profissional; 

- Atividades com pais/EE no âmbito do programa de 
Orientação Escolar e Profissional;  

- Atividades de exploração vocacional com realização de 
visitas de estudo a escolas profissionais, empresas e 
instituições da região, destinadas aos alunos do 7.º, 8.º e 
9.º ano.  

- Dinâmicas de infusão curricular permitindo que alguns 
dos conteúdos lecionados em, determinadas disciplinas, 
sejam capitalizados em termos de objetivos de natureza 
vocacional. 

 

- Alunos do 

7.º, 8.º e 

9.º ano 

 

Percentagem de alunos do 9.º ano 
abrangidos; 

Taxa de participação dos EE em ações 
promovidas no âmbito da Intervenção 
Vocacional; 

- Grau de satisfação dos alunos e 
docentes envolvidos na dinâmica da 
ação; 

- Número de atividades de exploração 
vocacional realizadas nas turmas de 
7.º e 8.º ano. 

 

- Implementar o 
programa a 100% dos 
alunos; 

- Envolver 50% dos 
EE do 9.º no 
programa; 

- 80% dos alunos e 
docentes envolvidos 
manifestarem um 
grau de satisfação 
positivo/mt positivo 
com as atividades; 

- Realizar pelo menos 
uma atividade de 
exploração 
vocacional nas 
turmas 7.º/8.º ano. 

- Diretores de 
Turma; 

- Professores 
de Ciências 
Naturais; 

- Escolas 
Profissionais; 

- Empresas e 
instituições da 
região. 

- Pais/EE 

- Docentes 

- Técnicos das 
instituições da 
comunidade 

- Profissionais das 
empresas da 
região. 

- GAAF 

GAAF 
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Mais Família 
Mais Escola 

Parcerias e 
Comunidade  
 
- Eficácia das 
parcerias  
 
- Envolvimento 
da comunidade 

- Dificuldades e baixo 
envolvimento/particip
ação dos pais/EE no 
acompanhamento do 
percurso escolar; 

- Dificuldades ao nível 
da parentalidade e 
modelos educativos; 

- Baixas expectativas 
dos pais/EE 
relativamente à escola 
como meio de 
mobilidade social; 

7) 
10) 

- Aumentar o 
envolvimento/participação 
dos pais/EE no 
acompanhamento do 
percurso escolar dos alunos e 
nas dinâmicas escolares, 
desde o pré-escolar, 1º ciclo, 
2º e 3º ciclo. 

- Aumentar o envolvimento/ 
participação dos pais/EE na vida 
escolar dos alunos; 
- Contribuir para o alargamento 
de conhecimentos específicos 
que promovam o aumento das 
competências pessoais no 
exercício da parentalidade e 
acompanhamento escolar; 
- Manter o acompanhamento / 
encaminhamento de famílias 
socialmente e economicamente 
desfavorecidas, sinalizadas para o 
serviço social do GAAF. 

Esta ação contempla um conjunto de medidas 
para aumentar o envolvimento/participação dos 
pais e encarregados de educação no 
acompanhamento do percurso escolar e nas 
dinâmicas escolares, com vista a um melhor 
acompanhamento dos seus educandos, 
envolvendo outras entidades parceiras. 

 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES PÚBLICO-
ALVO 

INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

- Desenvolver ações específicas em áreas do interesse dos 

pais/EE, após aplicação de um questionário abrangente, 

que abarque as áreas de interesse dos pais/EE; 

 - O pré-escolar pretende criar uma bolsa de voluntários 

(pais/EE) para participar em atividades relacionadas com os 

conteúdos abordados em contexto de sala de aula; 

- Intensificar a ligação com os representantes dos pais dos 

vários ciclos de ensino (reuniões uma vez por período), por 

forma a estreitar a ligação escola-família; 

-Concretizar, mais ativamente, as parcerias já existentes, 

com instituições exteriores à escola, por forma a contribuir 

para a resolução de problemas de contexto familiar. 

- Famílias 

- Alunos 

- Comun. 

educativa 

 

 

-  Número de alunos, pais e 
encarregados de educação envolvidos; 
- Grau de adesão dos Pais e 
Encarregados de Educação em ações a 
promover desde o pré-escolar, 1º 
ciclo. 2º e 3º ciclo; 
- Taxa de resposta aos 
pedidos/sinalizações de famílias com 
contextos socioeconómicos 
desfavorecidos. 

Pré-escolar: por 
trimestre envolver EE 
ou comunidade em 
duas atividades em 
contexto de sala de 
aula. 

- Aumentar o n.º de 
presenças dos pais 
/E.E. nas ativ.: 27% 
no 1º ano e +5 %, nos 
anos subsequentes 

- Dar resposta a 
100% dos casos 
sinalizados para S.S; 

CAERUS 

Escola Segura 

Centro de 
Saúde 

PIICIE 

CAFAP 

CPCJ 

EMAT 

- Pais/EE 
educação 

- Comunidade 
educativa 

GAAF  
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DESIGNAÇÃO EIXO DE 
INTERVENÇÃO/

DOMÍNIO 

ÁREAS / PROBLEMAS OBJETIVOS 
GERAIS DO 

PE 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM OBJETIVOS ESPECIFICOS DA 
AÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO 

ESCOLA EM 
AÇÃO  
 
 
 

Parcerias e 
Comunidade  
- Eficácia das 
parcerias  
 
- Envolvimento 
da comunidade 

- Promover uma 
cultura de preservação 
dos espaços e recursos  
- Dinamizar práticas de 
auscultação e 
envolvimento dos 
alunos; 
- Criar um clima de 
escola positivo e 
valorizado pela 
comunidade educativa 

1) 
2) 
3) 
7) 
8) 
10) 

 - Promover uma cultura de 
preservação dos espaços e 
recursos materiais  
- Dinamizar práticas de 
auscultação e envolvimento 
dos alunos;  
- Criar um clima de escola 
positivo e valorizado pela 
comunidade educativa 
- Mobilizar os recursos da 
comunidade educativa. 

- Aumentar os índices de 
envolvimento e participação dos 
alunos nos processos de ensino e 
aprendizagem; 
- Reduzir o número de 
participações disciplinares e 
comportamentos incorretos; 
- Conservar os espaços 
educativos agradáveis e limpos. 
 

Projeto que visa envolver e responsabilizar os 
alunos no seu processo de ensino e 
aprendizagem e nos processos de decisão que 
afetam a vida do Agrupamento. Através de um 
processo de monitorização da vida escolar, as 
turmas vão sendo premiadas de acordo com o 
seu desempenho académico, comportamento 
cívico e participação nas diferentes atividades 
letivas e não letivas. No final, as turmas 
vencedoras ganham como prémio a participação 
em atividades lúdico-desportivas. 

 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS E ATIVIDADES PÚBLICO-
ALVO 

INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS / METAS 

PARCERIAS PARTICIPANTES RESPONSÁVEL 

- Apresentação e discussão do projeto junto de todos os 
alunos;  
- Apresentação das propostas surgidas na sequência de 
conselhos de alunos; 
- Reflexão crítica ao longo do ano sobre o estado de 
limpeza e conservação dos espaços; 
- Publicitação periódica dos resultados do concurso; 

Alunos - Média de faltas injustificadas por 
aluno; 

- N.º de assembleias e delegados 
participantes; 
 
- Grau de satisfação dos alunos e 
docentes com a dinâmica pedagógica 
da ação. 
 

- Alcançar ou superar 
a meta para a média 
de faltas 
injustificadas;  
- Realização de duas 
assembleias de 
delegados com a 
presença de 50% dos 
seus elementos;  
- 80% dos alunos e 
docentes envolvidos 
manifestarem um 
grau de satisfação 
positivo/muito 
positivo com as 
atividades 
desenvolvidas. 

 Toda a 
Comunidade 
Educativa 

Coordenador 
de Projetos de 
Desenvolvime
nto Educativo 
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5.2 – CRONOGRAMA 

Ano Letivo 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

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 

TURMAMAIS Aulas / Sessões de articulação da equipa Aulas / Sessões de articulação da equipa Aulas / Sessões de articulação da equipa 
Monitorização e Avaliação                                  

SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

Constituição de equipas de trabalho / 
desenvolvimento dos projetos / partilha 

Constituição de equipas de trabalho / desenvolvimento 
dos projetos / partilha 

Constituição de equipas de trabalho / 
desenvolvimento dos projetos / partilha 

Monitorização e Avaliação                                  

MATEMATICANDO Aulas / Sessões de articulação da equipa Aulas / Sessões de articulação da equipa Aulas / Sessões de articulação da equipa 
Monitorização e Avaliação                                  

LETRA A LETRA 
 

Formação de docentes / atividades / avaliação Formação de docentes / atividades / avaliação Formação de docentes / atividades / avaliação 

Monitorização e Avaliação                                  

MAIS LEITURA, 

MELHOR LEITURA 

Atividades de promoção do livro e da leitura Atividades de promoção do livro e da leitura Atividades de promoção do livro e da leitura 

Monitorização e Avaliação                                  

DA INFORMAÇÃO AO 

CONHECIMENTO 

Promoção e desenvolvimento de atividades 
de aprendizagem na metodologia de projeto 

Promoção e desenvolvimento de atividades de 
aprendizagem na metodologia de projeto 

Promoção e desenvolvimento de atividades de 
aprendizagem na metodologia de projeto 

Monitorização e Avaliação                                  

EDUCÓDIGO Atividades e projetos de ensino de linguagens 
de programação. 

Atividades e projetos de ensino de linguagens de 
programação. 

Atividades e projetos de ensino de linguagens 
de programação. 

Monitorização e Avaliação                                  

CLUBES 

PEDAGÓGICOS E AEC 

Dinamização de diferentes clubes 
pedagógicos/AEC 

Dinamização de diferentes clubes pedagógicos/AEC Dinamização de diferentes clubes 
pedagógicos/AEC 

Monitorização e Avaliação                                  

PREVENÇÃO + Programas de prevenção de situações de 
risco. 

Programas de prevenção de situações de risco. Programas de prevenção de situações de risco. 

Monitorização e Avaliação                                  

PROGRAMA DE INT. 

VOCACIONAL 

Implementar Orientação Escolar/ 
Implementar sessões sensibilização com EE 

Implementar Orientação Escolar/Implementar sessões 
de sensibilização com EE 

Implementar Orientação Escolar/Implementar 
sessões de sensibilização com EE 

Monitorização e Avaliação                                  

MAIS FAMÍLIA, MAIS 

ESCOLA 

Acompanhar alunos sinalizados/ Implementar 
sessões de sensibilização com EE 

Acompanhar alunos sinalizados/ Implementar sessões 
de sensibilização com EE 

Acompanhar alunos sinalizados/ Implementar 
sessões de sensibilização com EE 

Monitorização e Avaliação                                  
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ESCOLA EM AÇÃO 

 

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                                  

 

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

 

O PPM será monitorizado e avaliado por uma equipa multidisciplinar de acordo com as metas, 

processos e resultados previstos no mesmo. Essa equipa irá garantir o envolvimento e a 

participação ativa dos coordenadores das ações, dos responsáveis pelas atividades e dos 

membros da equipa de Autoavaliação do Agrupamento.  

O processo de análise e de reflexão, apoiado nos dados obtidos através dos vários 

instrumentos de pesquisa e recolha de informação, será utilizado como meio para 

compreender as situações e identificar os caminhos de mudança. 

Para a monitorização do PPM irá recorrer-se a uma análise de conteúdo de dados qualitativos 

e ao tratamento estatístico de dados quantitativos relativos às diferentes atividades e ao 

processo de ensino e aprendizagem. A recolha de informação será feita através de relatórios 

intermédio elaborados pelos responsáveis das ações, de inquéritos feitos aos alunos, 

encarregados de educação e docentes, da leitura e análise das atas dos conselhos de turma e 

dos departamentos e dos resultados escolares (pautas). 

O processo de monitorização e avaliação realizado pela equipa apoiará a (re)orientação d as 

diferentes ações/atividades no sentido de promover uma melhoria d o s  p r o c e s s o s  

educativos e o sucesso dos alunos. A equipa disponibilizará à escola os resultados da 

monitorização e acompanhamento das ações e apresentará a toda a comunidade escolar os 

resultados finais anuais. Elaborará, igualmente, os relatórios de execução solicitados pela 

equipa regional de acompanhamento às escolas. Todos os documentos produzidos serão 

disponibilizados à comunidade educativa. 

 

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 

Execução de 80% das metas 
estabelecidas nas várias ações.  

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 

100% de resposta às ações que 
evidenciaram um 

Avaliar 100% das ações do PE 
propondo as necessárias 
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ações que evidenciem 
distanciamento às metas 
estabelecidas 

distanciamento em relação às 
metas 

reformulações - relatório 
semestral e final 

 

 

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 

Apresentações trimestrais dos 
resultados das turmas de ensino 
básico aos departamentos e 
conselho pedagógico 

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 

 

ESTRATÉGIAS / 
METODOLOGIAS E ATIVIDADES 

RESPONSÁVEIS PARTICIPANTES 

-Sessões de trabalho da equipa de 
monitorização; 
-Reuniões periódicas com os docentes 
envolvidos nas diferentes ações; 
- 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 semestral 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 monitorização 
Comunidade 
Educativa 
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7 – 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 

da 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 2018 a 2021 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 ações de capacitação para pessoal docente e não docente. 

 

 

 

ANO 

LETIVO 

 

DOMÍNIO 

 
 

GRUPO – ALVO TEMÁTICAS / AÇÕES 

2
0
1
8
/2

0
1
9

 

Educação Inclusiva Professores Abordagem Multinível de Acesso ao 
Currículo 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores  Programa de Compreensão Leitora 
 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores O Ensino Experimental das Ciências no 
Ensino Pré-Escolar e no 1.º CEB 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores A Plataforma Ainda Estou a Aprender 

Implementação e Gestão 
do Currículo 

Professores Supervisão Pedagógica 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores Metodologias Ativas no Ensino da 
Matemática 

Implementação e Gestão 
do Currículo 

Professores Flexibilidade Curricular: como implementar? 

 Assistentes 
operacionais 

Escola Inclusiva 
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 Assistentes 
operacionais 

Escola, promotora de Saúde 

2
0
1
9
/2

0
2
0

 
Educação Inclusiva Professores Desenho Universal para a Aprendizagem 

como Estratégia de Inclusão Escolar 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores Projeto Comunidades de Aprendizagem 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores Geogebra (TIC) 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores Técnicas de Escrita Colaborativa 

Implementação e Gestão 
do Currículo 

Professores Flexibilidade Curricular 

 Assistentes 
operacionais 

O papel do Assistente Operacional na 
resolução de conflitos 

2
0
2
0
/2

0
2
1

 

Educação Inclusiva Professores Desenho Universal para a Aprendizagem 
como Estratégia de Inclusão Escolar 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores Metodologias Ativas no Ensino da 
Matemática 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Professores Utilização das TIC no Processo de Ensino-
Aprendizagem (Excel e PowerPoint) 

 Assistentes 
operacionais 

Escola Inclusiva 

 

Objetivo 1: Monitorizar e avaliar a execução do Plano de Capacitação 

Indicadores Dados de partida Metas 

Percentagem de participação 
do  pessoal  docente  e  não docente 

Índice de participação de 90% - Alcançar um índice de 
participação superior  a 80%; 

Grau de relevância das ações de 
capacitação 

80% dos participantes avaliam 
como relevante/muito relevante as 
ações desenvolvidas. 

-  80% dos participantes avaliarem 
com Bom/MT Bom o grau de 
relevância das ações desenvolvidas 
para a sua formação. 
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