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PARTE I 

1. Identificação da Unidade Orgânica 

O Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado (AVEBC) é uma instituição pública de ensino (Portaria n.º 127-A/2007, 
de 25 de Janeiro), tutelada pelo Ministério da Educação e Ciência, através da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares.  
É Diretor do Agrupamento o professor João Paulo Martins Pereira Leonardo, função que exerce desde Junho de 2009. 
 
Localização: Travessa do Convento de Jesus, 2 - 1249-027 Lisboa 
Email institucional: espm@abc.edu.pt 
Email institucional do diretor: joao.leonardo@abc.edu.pt 
Email institucional da direção: gabinete.diretor@abc.edu.pt 
Telefone: 213 955 191 ou 213 931 181  
Fax: 213 976 839  
Coordenadora TEIP: Maria Teresa Godinho Pereira da Silva 
Email da coordenador TEIP: teresa.silva@abc.edu.pt 

 

2. Contextualização 

Atualmente, o Agrupamento é constituído por cinco estabelecimentos: quatro Escolas Básicas do 1.º ciclo com Jardim-de-
Infância (Gaivotas, Luísa Ducla Soares, Padre Abel Varzim e S. José) e uma Escola Básica e Secundária (EBS Passos 
Manuel). A sua área de influência abrange quatro freguesias (Misericórdia, Santo António, Santa Maria Maior e Arroios) na 
zona envolvente da baixa lisboeta, com edificado no Centro Ribeirinho de Lisboa. 
Na sequência da primeira Avaliação Externa das Escolas (janeiro 2008), e tendo em consideração as características da 
comunidade escolar solicitou-se, em 2009, a inclusão deste Agrupamento no Programa TEIP 2, o que veio a ocorrer em 
fevereiro de 2010. 
O Projeto Educativo do Agrupamento identificou, em 2012, várias situações problema que foram consideradas prioritárias, 
nomeadamente: 

- o insucesso escolar;  
- a indisciplina e o clima de aprendizagem;  
- as dificuldades na adaptação à mudança, por parte da organização escolar; 
- a insuficiente participação das famílias na vida escolar dos alunos e fracas expetativas relativamente à escola e às 
aprendizagens. 
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Comunidade escolar 
 

No final do 2.º período do ano letivo 2014/15, frequentavam o AVEBC 1582 alunos. Destes, 248 eram estrangeiros (16,2%) 
de 33 nacionalidades diferentes o que demonstra a grande diversidade cultural e linguística do Agrupamento. 
Prevalecem os falantes do Português-Língua Materna, provenientes do Brasil e dos PALOP (153 alunos). Mais de 90 alunos 
são falantes de outras línguas maternas, dos quais 53 com níveis de proficiência linguística A1 a B2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os docentes do Agrupamento têm, em média, 48,4 anos e 19,5 anos de tempo de serviço. O pessoal não docente tem, em 
média, 54,5 anos de idade e 21 anos de tempo de serviço.  
No âmbito do TEIP, o agrupamento tem podido contar com o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) constituído, 
atualmente, pelos profissionais indicados no quadro anterior.  
Integram a Educação Especial 110 alunos apoiados por 5 docentes. 

 

Oferta educativa 
A oferta educativa compreende a educação pré-escolar e os ensinos básico e secundário, com um total de 72 turmas: 

- 5 na educação pré-escolar; 
- 22 no 1.º CEB; 
- 12 no 2.º CEB; 
- 19 no 3.º CEB, das quais uma de Cursos de Educação e Formação (CEF) e duas de Cursos Vocacionais; 
- 14 no ensino secundário, das quais 6 dos Cursos Científico-Humanísticos e 8 dos Cursos Profissionais. 

 

NÍVEIS DE 
ENSINO Nº DE ALUNOS Nº DOCENTES 

TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS 

(GAAF) 
Nº ASSISTENTES 

TÉCNICOS 
Nº ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

Pré-Escolar 106 5 

1 Psicólogo 
1 Técnico Superior 
de Serviço Social 

1 Técnico de 
Educação Social 

9 32 

1º Ciclo 468 28 
2º Ciclo 234 24 
3º Ciclo 395 

77 

Vocacionais 51 
Ens. 
Secundário C. 
Científico 
Humanístico 

146 

Ens. 
Secundário C. 
Profissionais 

182 

Total 1582 134 9 32 
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3. Caracterização socioeducativa 

Até abril de 2015, registaram-se 138 transferências dos vários ciclos. O 5.º ano de escolaridade foi o ano com maior número 
de transferências. Na transição do 1.º para o 2.º ciclo foram transferidos 35 alunos. De facto, enquanto no 1.º ciclo a opção 
das famílias é, muitas vezes, encontrar uma escola junto ao emprego, onde os pais podem garantir maior apoio aos seus 
filhos, a partir do 2º ciclo, muitos dos Encarregados de Educação optam pela escola da área de residência. Também 
contribuem para os elevados valores de alunos transferidos os alunos estrangeiros que alteram, com frequência, a sua 
morada e/ou regressam ao seu país de origem.  
 

São apoiados pela Ação Social Escolar (ASE) 744 alunos (48,3%). A maior incidência dos agregados carenciados situa--se 
no ensino básico (85,7%), decrescendo no ensino secundário (14,3%). 
 

O Agrupamento integra 110 alunos com necessidades educativas especiais, abrangidos pelo DL N.º 3/2008, que incluem 2 
alunos que frequentam o Jardim de Infância e 29 que frequentam o 1º ciclo.  
 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) acompanha 185 alunos, sinalizados até março de 2015. Destes, 60 casos 
já foram encerrados e/ou encaminhados para outras instituições. No entanto, e considerando todos os fatores que potenciam 
o risco, existem 861 alunos do Agrupamento associados a uma ou mais das seguintes problemáticas:  

- retenções – 308 alunos (20%) já tiveram pelo menos uma retenção; 

- abandono – 16 alunos, dos 2º, e 3º ciclos e secundário, estão em risco de abandono; 

- absentismo – 206 alunos da escola sede atingiram ou ultrapassaram, no final do 2º período, o limite de faltas 
injustificadas; 

- carências económicas graves – 85 alunos com carências muito graves que usufruem de reforço alimentar na 
escola; 

- maus tratos / negligência – 2 alunos; 

- saúde física e psicológica – 94 alunos; 

- integrados em instituições – 28 alunos. 
Na sequência destas problemáticas e/ou por situações alheias à escola, que correspondem normalmente a conflitos 
familiares graves envolvendo direta ou indiretamente a criança/jovem, estão sinalizados na CPCJ, cerca de 60 
alunos, sendo que 22 destes frequentam o 1.º ciclo, e 28 casos são acompanhados pelo tribunal de família. 

- indisciplina – registaram-se as seguintes participações, por ocorrências dentro da sala de aula, até ao final do 2º 
período:  

ü 2º ciclo – 243; 
ü 3º ciclo – 602 (destas 378 ocorreram no 7.º ano). 
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As ocorrências fora da sala e aula são residuais e sem expressão no Agrupamento.  

 
Relativamente à formação académica dos Encarregados de Educação (EE), predominam os EE com habilitações do ensino 
básico (984 dos 2997 registos = 32,8%), dos quais mais de metade (540) não concluiu mais que o 9º ano. 
 

 
 

No que diz respeito à ocupação profissional dos EE, dos 2997 registos, predominam as profissões identificadas como ‘Outra’ 
(34,5%), seguido de profissões pouco qualificadas (32,5%), e de quadros e técnicos de nível superior e intermédio (22%), 
seguido de ‘Trabalhadores não qualificados‘ (11%). 
De acordo com a base de dados MISI, 451 alunos têm computador e acesso à internet em casa. 
 

17%$

25%$

15%$
12%$

6%$

25%$

HABILITAÇÕES+ACADÉMICAS+DOS+PAIS+
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4. Diagnóstico 

A partir das informações obtidas no Relatório de Avaliação Externa da Inspeção Geral da Educação e Ciência de 2012 e no 
Relatório de Autoavaliação do Agrupamento de 2014, obteve-se a identificação dos pontos fortes, pontos fracos, 
oportunidades e constrangimentos do Agrupamento: 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
- Diversidade de oferta escolar e curricular; 

- Bibliotecas escolares; 

- Integração social e escolar dos alunos; 

- Articulação entre diretores de turma e docentes titulares de grupo/turma com os 

técnicos e serviços de apoio aos alunos e famílias (ex. na sinalização e intervenção 
precoce dos casos de absentismo/abandono); 

- Monitorização consistente dos resultados das avaliações internas e externas; 

- Inserção no meio, bem articulada e prestigiadora; 

- Abertura à mudança e inovação tecnológica; 
- Salas de aula equipadas com meios multimédia na escola-sede; 

- Requalificação da escola-sede e dos espaços de recreio exterior em outras escolas 

do Agrupamento de modo a garantir a qualidade do serviço educativo prestado;  

- Desenvolvimento de parcerias e de outras colaborações externas para a formação 

do pessoal docente, não docente e Encarregados de Educação; 
- Constituição de uma equipa e implementação de um modelo de autoavaliação no 

Agrupamento; 

- Existência de Associações de Pais e Encarregados de Educação em algumas 

escolas. 

 

- Medidas preventivas do insucesso; 

- Eficácia das respostas educativas dadas a alunos com planos de 

acompanhamento pedagógico; 

- Resultados abaixo da média nacional nas provas de avaliação externa;  

- Absentismo e abandono, em particular, a partir do 3.º ciclo; 
- Persistência de elevado nível de insucesso na conclusão do ensino secundário; 

- Regulação dos comportamentos em sala de aula; 

- Situações de indisciplina na sala de aula, sobretudo, ao nível dos  2.º e 3.º ciclos. 

- Não continuidade dos alunos no Agrupamento, nomeadamente na transição do 1º 
ciclo para o 2º ciclo e do 3.º Ciclo para o Secundário; 

- Trabalho colaborativo e reflexivo dos docentes; 

- Inexistência de uma solução integrada para os alunos provenientes de outros 

países e culturas; 

- Dificuldades na implementação de metodologias de diferenciação pedagógica, no 
respeito pela diversidade do grupo/turma; 

-  Articulação vertical do currículo e da sequencialidade de aprendizagens entre 

ciclos; 

- Comunicação entre as diversas estruturas do Agrupamento; 

- Interiorização e operacionalização dos Documentos Orientadores e Operacionais 
do Agrupamento junto da comunidade educativa. 

- Participação pouco significativa da generalidade dos Pais e Encarregados de 

Educação nas atividades educativas programadas. 

OPORTUNIDADES  CONSTRANGIMENTOS / AMEAÇAS 
- Consultoria externa ao Agrupamento, no âmbito do Programa TEIP, 

nomeadamente, no que respeita à  monitorização e avaliação das ações, permitindo 

uma reflexão mais profunda e a construção e definição de procedimentos e 

dispositivos de avaliação das ações prioritárias; 
- Criação da sala multifunções como espaço específico para convívio dos alunos na 

escola-sede; 

- Diversidade multicultural da comunidade (alunos e famílias); 

- Parcerias com diferentes entidades (autarquia, centros de saúde, serviços locais, 

regionais, empresas da zona, Associação + Skillz, Associações de Pais, SCML, 
PSP-Escola Segura, CPCJ, ALPA, CNN,...); 

- Parcerias com colaboradores externos para a formação do pessoal docente, não 

docente e Encarregados de Educação; 

- Parceria com um Centro de Recursos para a Inclusão (CRI). 

- Pouca estabilidade do corpo docente, condicionante da continuidade de ações e 

projetos; 

- Redução acentuada de recursos humanos (docentes tutores, docentes de 

educação especial, psicólogos, outros técnicos, assistentes operacionais e 
administrativos); 

- Fraca participação da generalidade dos Pais e Encarregados de Educação nas 

atividades educativas programadas; 

- Baixas expectativas acerca da Missão da Escola, por parte de uma franja de 

alunos e encarregados de educação; 
- Redução acentuada das verbas necessárias ao funcionamento das escolas;  

- Instabilidade resultante da realização de obras de renovação e modernização dos 

estabelecimentos escolares (JI e 1.º Ciclo); 

- Escolas a funcionar em espaços inadequados (1.º Ciclo e de Educação Pré-
Escolar) e que apresentam problemas de segurança. 

- Graves problemas socioeconómicos e socioculturais na população escolar. 
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5. Identificação das áreas de intervenção priorizadas 

O Agrupamento empenha-se na prossecução e desenvolvimento dos seus objetivos estratégicos, definidos no 
Projeto Educativo. O Plano Plurianual de Melhoria TEIP constitui-se como a operacionalização desse Projeto 
Educativo. Apresentam-se as várias áreas de intervenção integradas nos quatro eixos fundamentais, em função 
dos problemas identificados e dos destinatários / objetos privilegiados da intervenção. 

(As principais alterações em relação à versão anterior,  estão assinaladas a cor de rosa) 

EIXOS DE INTERVENÇÃO 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

NO AGRUPAMENTO 
(integram o projeto 

educativo) 

AÇÕES DE MELHORIA ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

EIXO 1 
Melhoria do Ensino e da 

Aprendizagem 

Insucesso Escolar 

 
Resultados abaixo da 
média nacional nas 

provas de avaliação 
externa 

I.1.1. MAIS SUCESSO NO 1.º CEB 
 

APOIO 
SOCIOEDUCATIVO/TURM@MAIS 

 

- Prevenir o insucesso escolar no 1.º CEB, a partir do 
1º ano de escolaridade; 
- Contribuir para o sucesso dos alunos com Planos de 
Acompanhamento Pedagógico, independentemente 
da sua língua materna. 

I.1.2. MAIS SUCESSO 
 NOS  2.º, 3.º CEB E SECUNDÁRIO 
 
I.2.1.1. APOIO AO ESTUDO 
I.2.2.2. SALAS DE ESTUDO 
I.2.3.3.   PROGRAMAS DE TUTORIA 

- Prevenir situações de desorganização do percurso 
escolar aumentando as possibilidades de sucesso e a 
qualidade das aprendizagens. 

 
 
 

I.2.1 APRENDER MAIS MATEMÁTICA – 
TURMAS DE NÍVEL 5.º, 6., E 7.º ANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2.2 APRENDER MAIS PORTUGUÊS – 
5.º, 6., E 8º ANOS 

 

- Prevenir o insucesso escolar em Matemática. 
- Recuperar conteúdos essenciais a Matemática. 
- Reforçar as possibilidades de sucesso e a qualidade 
das aprendizagens, através da diferenciação 
curricular.  
- Aumentar o número de alunos com positiva a 
Matemática e, simultaneamente, reforçar o gosto pela 
aprendizagem da disciplina; 
- Aumentar a média interna da disciplina. 
 
- Prevenir o insucesso escolar em Português; 
- Reforçar o gosto pela aprendizagem da 
disciplina de Português; 
- Recuperar a aprendizagem de conteúdos e 
consolidar conhecimentos, tendo em conta as 
necessidades/ características de cada grupo de 
trabalho; 
- Melhorar os resultados escolares. 
 

I.3.1. COADJUVAÇÃO EM PORTUGUÊS 
E EM MATEMÁTICA NO 4.º ANO 

- Prevenir o insucesso escolar no 1º CEB, em 
Português e em Matemática 
- Promover a qualidade das aprendizagens no 4º ano; 
- Melhorar os resultados escolares, tanto a nível da 
avaliação interna, como da avaliação externa; 

I.3.2. COADJUVAÇÃO EM PORTUGUÊS 
NO 7.º ANO 

 

- Prevenir o insucesso escolar em Português no 9.º 
ano; 
- Promover a qualidade das aprendizagens dos 
alunos; 
- Melhorar os resultados escolares, tanto a nível da 
avaliação interna, como da avaliação externa; 



 
 
 
                                                                                                            AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO 
                                                                                                                                        Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 
   DGE – Direção-Geral da Educação        
   DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar        
   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares                                                        Código de Agrupamento 171943    

 
9/56 

9 
 

 

 

 
 

I.3.3. COADJUVAÇÃO EM 
MATEMÁTICA NO 8.º ANO 

- Prevenir o insucesso escolar em Matemática no 9.º 
ano 
- Promover a qualidade das aprendizagens dos 
alunos; 
- Melhorar os resultados escolares, tanto a nível da 
avaliação interna, como da avaliação externa; 
- Promover o trabalho colaborativo e reflexivo entre os 
professores de Matemática envolvidos; 
- Promover a articulação entre ciclos. 

EIXO 2 
Prevenção do abandono, 
absentismo e indisciplina 

Indisciplina 
 
Absentismo 

 
Abandono / Saída 
precoce do sistema 

de ensino 

II.4. MAIS ESCOLA, MELHOR FUTURO 
–  ATE/NICE 

- Melhorar, progressivamente, os resultados escolares 
e as aprendizagens dos alunos com historial de 
insucesso; 
- Desenvolver mecanismos de deteção de dificuldades, 
que exijam apoio nos domínios psicológicos, 
pedagógicos e socioeducativos; 
- Implementar práticas diversificadas e de apoio direto 
aos alunos com maior insucesso e/ou dificuldades; 
- Promover a inclusão e vinculação dos alunos à 
escola; 
- Prevenir comportamentos desviantes e/ou 
disruptivos. 

II.5. EQUIPA DE INTERVENÇÃO E 
APOIO - EIA 

- Reduzir o absentismo; 
- Aumentar a pontualidade; 
- Colaborar na prevenção da ocorrência de situações 
de indisciplina; 
- Colaborar na redução do nº de medidas disciplinares 
sancionatórias.  

II.6. SABER ESTAR... NA ESCOLA – 
ASSESSORIAS COMPORTAMENTAIS Integrada noutras ações 

EIXO 3 
Gestão e Organização 

Adaptação à mudança 

Coordenação e 
supervisão pedagógica 

Articulação e 
sequencialidade das 
aprendizagens 

Comunicação, 
divulgação e marketing  

III.7. MELHORIA DOS PROCESSOS 
EDUCATIVOS 

- Melhorar/intensificar práticas pluri/interdisciplinares 
que contribuem, comprovadamente, para o sucesso 
dos alunos.  
- Aplicar práticas e metodologias que se revelem 
eficazes no desenvolvimento e aproveitamento dos 
alunos, resultantes da partilha de experiências e do 
trabalho colaborativo entre os professores. 
- Melhorar os processos de ensino-aprendizagem. 
- Melhorar resultados nas aprendizagens dos alunos 
que revelam dificuldades específicas 
- Simplificar o trabalho das lideranças intermédias, 
tornando-o mais eficaz. 
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EIXO 4 
Relação Escola-Família 

Comunidade 

§ Relação escola-família-

Comunidade 
§ Participação das 
famílias na vida da escola 

§ Expectativas de 
Comunidade em relação à 
Escola e às aprendizagens. 

 

IV.8. UMA ESCOLA, VÁRIAS 
CULTURAS – 

PROJETO DE INTEGRAÇÃO 
ESCOLAR (PIE) 

- Integrar os alunos estrangeiros na comunidade 
escolar, aumentando o domínio das sua proficiência 
em Português; 
- Prevenir situações de insucesso, desistência ou 
abandono; 
- Sensibilizar a comunidade escolar para a inclusão; 
- Reconhecer e valorizar a diversidade como uma 
oportunidade e fonte de aprendizagem para todos; 
- Esclarecer e encaminhar os encarregados de 
educação com vista ao seu enquadramento 
institucional. 

IV.9. APOIAR, AVALIAR E 
ACOMPANHAR – GABINETE 

DE APOIO AO ALUNO E À 
FAMÍLIA – GAAF 

- Avaliar, acompanhar e encaminhar alunos com 
necessidade de intervenção (familiar, social, 
piscopedagógica…) em articulação com os DT, 
órgãos de gestão e outros serviços especializados da 
comunidade; 
- Prevenir situações de absentismo e saída precoce 
do sistema educativo; 
- Promover o acompanhamento dos alunos em risco 
em momentos de pausa letiva em parceria com 
outros recursos da comunidade; 
- Colmatar necessidades alimentares básicas. 

IV.10. TRANSIÇÃO 
ESCOLAR 

- Facilitar a transição e processo de integração dos 
alunos que transitam do 1º ciclo para o 2º ciclo; 
- Promover a continuidade no Agrupamento dos 
alunos oriundos das escolas EB1 nele integradas; 
- Apoiar a orientação vocacional dos alunos que 
transitam do 3.º ciclo para o secundário; 
 - Apoiar a reorientação do percurso escolar dos 
alunos nas suas opções escolares e projetos de vida; 
- Promover a participação dos encarregados de 
educação na vida escolar dos seus educandos. 



 
 
 
                                                                                                            AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO 
                                                                                                                                        Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 
   DGE – Direção-Geral da Educação        
   DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar        
   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares                                                        Código de Agrupamento 171943    

 
11/56 

11 
 

6. Metas gerais TEIP 
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PARTE II 

7. Dimensões estratégicas 

No âmbito da ação estratégica do PPM TEIP foi definido um conjunto de 15 ações. 
Estas ações enquadram-se nos quatro eixos de intervenção do Programa TEIP.  
 

I.– MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

I.1. Mais Sucesso  

I.1.1. no 1.º CEB – Apoio Socioeducativo/TurmaM@is  

I.1.2. nos 2.º, 3.º CEB e Secundário 

I.1.2.1. Apoio ao Estudo  

I.1.2.2 Salas de Estudo 

I.1.2.3  Programas de Tutoria 

I.2. Aprender MAIS 

I.2.1 MATEMÁTICA (Turmas de nível nos 5.º, 6º e 7.º anos) 

I.2.2 PORTUGUÊS (Turmas de nível no 5.º, 6º e 8º anos) 

I.3. Coadjuvação em PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 

I.3.1. Coadjuvação em PORTUGUÊS E MATEMÁTICA no 4.º ano 

I.3.2. Coadjuvação em PORTUGUÊS no 8.º ano 

I.3.3. Coadjuvação em MATEMÁTICA no 7.º ano  

II.– PREVENÇÃO DO ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

II.4. “Mais escola, melhor futuro” – NICE 

II.5. Equipa de Intervenção e Apoio – EIA 

III.– GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 

III.7. Melhoria dos processos educativos 

IV.– RELAÇÃO ESCOLA – FAMÍLIA – COMUNIDADE 

IV.8. “Uma escola, várias culturas” – Projeto de Integração Escolar (PIE) 

IV.9. “Apoiar, avaliar e acompanhar” – Equipa interdisciplinar – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

IV.10. “Transição Escolar” 
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7.1.  Ações de Melhoria  
 

Designação da Ação 
I.1.1 MAIS SUCESSO NO 1.º CICLO 

APOIO SOCIOEDUCATIVO/TURMA MAIS  (1.º,  2.º E 3.º ANOS)  
Eixo(s) de Intervenção 

 
Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Coordenadora de Departamento do 1.º Ciclo 
Cecília Dinis Cecília Dinis 

Público-alvo Participantes 

Todos os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade. Professores de apoio socioeducativo 
Professores titulares de turma 

Problema(s) identificado(s) 
- Alunos em risco de desorganização do seu percurso escolar e/ou com dificuldades de aprendizagem; 
- Dificuldades de integração de alunos estrangeiros decorrentes do não domínio da língua portuguesa. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 - Ao nível do aluno 
Objetivos estratégicos 

- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos, independentemente das suas características individuais e condições socioculturais, valorizando o 
saber, o saber fazer e o saber ser; 
- Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1. Prevenir o insucesso e melhorar a qualidade das aprendizagens de todos os alunos dos 1.º, 2.º, 3.º anos de escolaridade; 
2. Fomentar o trabalho colaborativo entre os professores envolvidos. 

Descrição da Ação 
 
A reformulação da ação Apoio Socioeducativo visa reforçar as estratégias de prevenção do insucesso escolar na sala de aula a partir do primeiro ano de 
escolaridade, consolidando as competências de todos os alunos, ao nível das áreas curriculares das áreas curriculares de Português e Matemática, fornecendo-
lhes alicerces para um percurso escolar futuro sustentável. 
 
Tendo por base, o projeto Turma Mais e as orientações da Professora Teodolinda Magro no Fórum TEIP do Agrupamento Baixa-Chiado de 2016/17, pretende-se 
a criação de grupos de apoio homogéneos dirigidos, rotativamente aos alunos dos 1º, 2º, e 3º anos de escolaridade, focados numa determinada área curricular. 
 
Assim, ao longo do ano letivo, por períodos de cerca de um mês e meio, está prevista a passagem rotativa pelos grupos de Apoio/TurmaMais de todos os alunos, 
agregados em diferentes grupos de trabalho, reduzindo assim a heterogeneidade das turmas de origem e permitindo agregar elementos com características e 
interesses semelhantes. 
 
Em termos práticos, consoante os anos de escolaridade, cada turma conta com o apoio de um professor durante 6 horas semanais, seguindo o seguinte 
esquema, que, poderá ser adaptado, em função das neseccidades: 
 

1º ano – Português (6 horas); 
2º ano - Português (4 horas) e Matemática (2 horas); 
3º ano – Matemática (6 horas). 

 
Durante um horário semanal pré-estabelecido de cerca de 6 horas, os professores titulares e os professores de apoio trabalham, em simultâneo, com alunos da(s) 
mesma(s) turma(s). O professor de apoio fica responsável por trabalhar com um grupo de alunos, extraído da(s) turma(s) de origem, com características 
semelhantes (constituído, no máximo, por 10 alunos) enquanto que o professor titular trabalha com os restantes. 
 
Ambos os docentes devem colaborar em todos os momentos de tomadas de decisão (constituição dos grupos, planificação, implementação das atividades e 
avaliação) e assumir uma atitude que tenda para a partilha e uniformização de práticas em sala de aula e critérios de avaliação e de utilização de instrumentos 
diversificados de avaliação formativa como promotora das aprendizagens. 
 
Deve ser garantindo a passagem de todos os alunos pelo espaço de Apoio/TurmaMais. No entanto, sempre que as turmas de origem sejam frequentadas por 
alunos com NEE, caso a caso, tendo em atenção o seu PEI e o parecer do professor de Educação Especial, será decidido se estes alunos devem integrar os 
grupos de Apoio/TurmaMais ou se devem permanecer nas turmas de origem, beneficiando das metodologias de trabalho próprias, das adaptações curriculares 
e/ou das condições especiais de avaliação a si reservadas. 
 



 
 
 
                                                                                                            AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO 
                                                                                                                                        Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 
   DGE – Direção-Geral da Educação        
   DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar        
   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares                                                        Código de Agrupamento 171943    

 
14/56 

14 
 

 
Atividades a realizar 

O tempo de permanência nos grupos de Apoio/TurmaMais deve ser suficiente para que seja possível desenvolver e avaliar um conjunto mínimo de 
aprendizagens. Após um período inicial, em que o professor de apoio toma conhecimento das características dos alunos da turma e colabora com o professor 
titular dentro da sala de aula, é dado início ao esquema rotativo de funcionamento dos grupos de Apoio/TurmaMais, segundo o seguinte modelo: 

Períodos Datas Nº Dias Grupos de Apoio/TurmaMais 

1º 

de 12 setembro a 27 outubro 33 diagnóstico (coadjuvação) 

de 30 outubro a 7 dezembro 27 alunos com desempenho bom e muito bom 

de 11 a 15 dezembro 5 Coadjuvação 

2º 
de 3 janeiro a 16 fevereiro 30 alunos com desempenho insuficiente 

de 19 fevereiro a 23 março 25 alunos com desempenho suficiente 

3º 
de 9 abril a 30 maio (Prov Afer) 31 alunos com desempenho insuficiente 

de 1 junho a 22 junho 15 Coadjuvação 
 

Incorporando as sugestões do ano letivo transato, no 1.º ano far-se-á coadjuvação durante todo o 1.º período.  
A 3 de janeiro extraem-se os alunos com desempenho insuficiente. 
A 19 de fevereiro os que tenham bom e muito bom. 
A 9 de abril, o professor titular de turma e o professor Turma + farão uma análise dos resultados e optarão pelos alunos com desempenho suficiente ou 
insuficiente. Deverá ser feito um esforço para que todos os alunos passem pelo apoio Turma +. 
Tanto o professor titular, na sala de aula, como o professor de Apoio/TurmaMais na sala de apoio, desenvolvem atividades que permitam a melhoria das 
prestações académicas dos alunos, agregados por algumas características relativamente semelhantes, abordando os mesmos conteúdos, mas podendo adaptar 
o grau de aprofundamento da sua exploração, consoante os alunos em presença. 

 
No decorrer do trabalho com um determinado grupo é perfeitamente possível, e às vezes até desejável, proceder a reajustamentos de participantes no 
Apoio/TurmaMais, para que esta turma e as de origem funcionem ainda melhor. 

 
Quer nas turmas de origem, quer no grupo Apoio/TurmaMais, no início e no final de cada período de rotação, todos os alunos devem ser submetidos a situações 
de avaliação forma,l seguindo a calendarização proposta: 
  

Avaliação Inicial 12 a 29 de setembro 
1.º Momento de Avaliação 23 a 27 de outubro 
2.º Momento de Avaliação 4 a 7 de dezembro 
3.º Momento de Avaliação 5 a 9 de fevereiro 
4.º Momento de Avaliação 12 a 16 de março 
5.º Momento de Avaliação 4 a 12 de junho 

 
Os instrumentos de avaliação devem incidir sobre os mesmos conteúdos e apresentar um grau de dificuldade semelhante. 
 
Os docentes dos grupos de Apoio/TurmaMais elaboram o sumário das atividades realizadas diariamente na plataforma INOVAR. No texto do Sumário, deverá 
constar o nome dos alunos presentes em cada sessão (Para evitar a duplicação de registos de faltas no sistema informático, estas deverão ser marcadas apenas 
pelo professor titular). 

 
É indispensável existir uma estreita articulação do trabalho desenvolvido entre os docentes titulares e os docentes de Apoio/TurmaMais (planificação, 
implementação das atividades e avaliação). 
 
Ao coordenador responsável pela coordenação e gestão da ação e cabe: 

a) organizar os procedimentos de monitorização e avaliação, em colaboração com a Coordenadora TEIP 
b) Compilar os dados relativos à monitorização e avaliação e proceder à análise dos resultados obtidos trimestralmente; 
c) ser o «rosto visível» da harmonização de todos os procedimentos que levem ao sucesso efetivo de um número cada vez maior de alunos. 

Constrangimentos previstos 
 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

---- 
Recursos AVEBC 

_ professores do Grupo 110 – _ horas/semana 
Monitorização e avaliação da ação 

- Realização de reuniões trimestrais entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo acompanhamento da 
ação e os professores de Apoio/TurmaMais para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma (janeiro, abril e julho). 
 
- No final de cada rotação, os docentes do grupo de Apoio/TurmaMais e os docentes titulares deverão realizar reuniões que devem servir os seguintes propósitos: 

a) avaliar o desempenho efetuado pelos alunos no anterior grupo de trabalho que passou pelo Apoio/TurmaMais; 
b) avaliar o funcionamento do atual grupo de trabalho de alunos a frequentar o Apoio/TurmaMais; 
c) monitorizar os resultados das avaliações formais obtidas pelos alunos (descrevendo os problemas detetados nas componentes de atitudes e 

valores e competências e saberes); 
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d) recolher informações sobre a evolução dos alunos para, posteriormente, as disponibilizar a cada encarregado de educação; 
e) enunciar as estratégias a desenvolver com os alunos que apresentem dificuldades. 

 
- Sempre que necessário, realização de reuniões para articulação com outros técnicos das equipas multidisciplinares e/ou com encarregados de educação de 
modo a promover o seu envolvimento no processo de recuperação dos alunos e da promoção da sua autoestima. 
 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação (a partir de um modelo predefinido) pelo responsável pela 
coordenação e gestão da ação em colaboração com os professores de apoio socio educativo. 
 
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no conselho pedagógico pelo respetivo responsável. 
 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
 
 

Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

Objetivos Gerais Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 

2014/15 
Resultados 

2015/16 
Critérios de 

sucesso 
Resultados 

2016/17 
Resultados 

2017/18 

 
Prevenir o insucesso e 
melhorar a qualidade 
das aprendizagens de 
todos os alunos dos 
1.º, 2.º, 3.º anos de 

escolaridade 
 

Aumentar o 
número de 
alunos com 
sucesso a 
Português 

Taxa de alunos com 
nível positivo em 

Português 

1º ano - 89,32 
2º ano - 95,41 
3º ano - 96,77 

1º ano – 95,00 
2º ano - 97,30 
3º ano - 96,36 

Se < 90%, 
aumentar 

5% 
 
Se =/>90%, 

pelo 
menos, 
manter  

1º ano – 86,78 
2º ano – 94,34 
3º ano – 94,92 

 

Aumentar o 
número de 
alunos com 
sucesso a 

Matemática 

Taxa de alunos do 
com nível positivo em 

Matemática 

1º ano - 92,23 
2º ano - 88,07 
3º ano - 93,55 

1º ano - 98,00 
2º ano - 93,69  
3º ano - 93,64  

1º ano – 88,43 
2º ano – 83,02 
3º ano – 90,68 

 

Melhorar a 
qualidade do 

sucesso 
escolar 

Taxa de alunos com 
B e MB em Português 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Se < 40%, 
aumentar 

5% 
 
Se =/>40%, 

pelo 
menos, 
manter 

1º ano – 58,68 
2º ano – 48,11 
3º ano – 63,56 

 

Taxa de alunos com 
B e MB em 
Matemática 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

1º ano – 67,77 
2º ano - 50,94 
3º ano – 65,25 

 

Taxa de alunos com 
classificação positiva 
a todas as disciplinas 

1º ano – 83,50 
2º ano - 85,32 
3º ano - 91,13 

1º ano - 94,00 
2º ano – 90,99 
3º ano – 90,00 

Se < 80%, 
aumentar 

5% 
 
Se =/>80%, 

pelo 
menos, 
manter 

1º ano – 85,95 
2º ano – 83,02 
3º ano - 83,90 

 

Taxa de progressão 
dos alunos 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Se < 90%, 
aumentar 

5% 
 
Se =/>90%, 

pelo 
menos, 
manter 

1º ano – 97,52 
2º ano – 96,23 
3º ano - 98,31 

 

Fomentar o trabalho 
colaborativo entre os 

professores titulares e 
os Profs de 

apoio/TurmaM@is 

Realizar 
reuniões 

periódicas de 
articulação e 

de 
monitorização 

N.º de reuniões  
realizadas para 

articulação e 
respetivos 

memorandos/sínteses 
 

N.º de planificações 
comuns elaboradas 

 
Nº de instrumentos 
de avaliação formal 

construídos 
 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Pelo menos, 
no início e 

final de cada 
grupo de 
trabalho 

 
Pelo menos, 
1 por cada 

grupo 
 

Pelo menos, 
1 por cada 

grupo 

6 reuniões 
para 

articulação 
 
 

Planificação 
semanal e 

mensal 
 

Grelha de 
Monitorização 
ao longo do 
ano letivo 
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Designação da Ação 
I.1.2. MAIS SUCESSO NOS 2.º E 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO 

Eixo(s) de Intervenção 
Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Responsável do Conselho Pedagógico 
 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Coordenadores dos DT dos 2.º E 3.º CICLOS e Subdiretora 
Apoio ao Estudo – António Alves 

Salas de Estudo – Alfreda Fonseca 
Programas de Tutoria – Mónica Oliveira 

Público-alvo Participantes 
Alunos em risco de desorganização do seu percurso escolar e/ou em 

situação de insucesso escolar 
Professores responsáveis pelos vários programas de apoio 

Diretores de turma/Conselho de Turma 
Problema(s) identificado(s) 

- Alunos repetentes matriculados com três ou mais níveis inferiores a três no ano anterior e/ou com classificação negativa, simultaneamente, a Português e a 
Matemática; - Alunos matriculados no Secundário com disciplinas em atraso; - Elevada percentagem de agregados familiares desestruturados com dificuldades 
em apoiar/acompanhar os seus educandos. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 

Ao nível do aluno 
Objetivos estratégicos 

- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos, independentemente das suas características individuais e condições socioculturais, valorizando o 
saber, o saber fazer e o saber ser; 
- Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1. Prevenir o insucesso dos alunos em risco desorganização do seu percurso escolar; 
2. Promover o sucesso escolar; 
3. Fomentar o trabalho colaborativo  entre os professores envolvidos. 
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Designação da Ação 

I.1.2.1. MAIS SUCESSO NO 2.º CICLO -  APOIO AO ESTUDO 
Eixo(s) de Intervenção 

Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Coordenador dos DT do 2º CEB 
Oriana Oliveira Joaquim Martins e Márcia Duarte 

Público-alvo Participantes 
Alunos do 2.º CEB em risco de desorganização do seu pePlano de 

Melhoria TEIPrcurso escolar e/ou em situação de insucesso escolar 
Professores responsáveis pelo Apoio ao Estudo 

Diretores de turma/Conselho de Turma 
Objetivos gerais da Ação 

1. Prevenir o insucesso dos alunos em risco desorganização do seu percurso escolar; 
2. Promover o sucesso escolar dos alunos que frequentam o Apoio ao Estudo; 
3. Fomentar o trabalho colaborativo  entre os professores envolvidos. 

Descrição da Ação 
O Apoio ao Estudo pretende garantir o acompanhamento dos alunos do 2.º CEB em risco de desorganização do seu percurso escolar e/ou em situação de 
insucesso escolar. Este trabalho é feito em articulação com as famílias, tendo sempre em consideração as necessidades dos alunos. 
O Apoio ao Estudo assume um caráter essencialmente preventivo em relação aos alunos matriculados pela primeira vez no 5.º ano de escolaridade. Em 
simultâneo, procura apoiar os alunos repetentes e/ou matriculados no 6.º ano apoiando-os na superação de dificuldades de aprendizagem já detetadas. 
Desenvolve-se através de atividades regulares fixadas pela escola, sendo a participação dos alunos decidida pelo Conselho de Turma (CT) e Encarregados de 
Educação (EE). Tem como objetivos a implementação de: 

a) estratégias de estudo autónomo com vista ao  desenvolvimentos e aprofundamento dos conhecimentos dos alunos; 
b) atividades de reforço da aprendizagem, nomeadamente pelo acompanhamento da realização de trabalhos de casa. 

O Apoio ao Estudo funciona, durante uma hora, todos os dias da semana e é essencialmente dirigido aos alunos indicados pelo CT.  No entanto, poderão 
frequentar as aulas de Apoio ao Estudo, voluntariamente, outros alunos que tenham dúvidas pontuais ou que necessitem de apoio para realização dos seus 
estudos/trabalhos, desde que os EE apresentem esse interesse. 
No início do 1.º período, consideram-se inscritos nas aulas de Apoio ao Estudo os alunos matriculados pela primeira vez no  5.º ano já sinalizados pelos 
professores titulares do 4.º ano ou, no caso de já terem frequentado a escola sede, já indicados pelos Conselhos de Turma no ano anterior. 
Em cada período de avaliação (intercalar e de final de período), consoante os resultados escolares obtidos pelos alunos da turma, o CT adequa a lista de alunos 
indicados para as aulas de Apoio ao Estudo.  
O horário das aulas de Apoio ao Estudo do 2º ciclo ocorre, no 1.º tempo da manhã. Esta mancha horária pretende favorecer a articulação do trabalho entre os 
vários professores de Apoio ao Estudo que, provenientes de vários grupos de recrutamento, poderão organizar a sua ação junto dos alunos de cada ano de forma 
flexível, inclusive constituindo grupos de trabalho de acordo com as necessidades dos alunos e com as suas próprias áreas de especialização. 
A oferta de Apoio ao Estudo é de frequência obrigatória para os alunos indicados pelo CT, desde que obtido o acordo dos EE. Na eventualidade de os EE não 
darem a sua concordância, devem assinar um termo de responsabilidade em como assumem os resultados escolares dos seus educandos e não se mostram 
disponíveis em colaborar com a estratégia definida pela escola para a promoção do sucesso. Na distribuição de serviço, sempre que possível, tentar-se-á que o 
Apoio ao Estudo seja atribuído a professores que lecionem a própria turma. 

Atividades a realizar 
Com base em informações anteriores disponíveis, na reunião do primeiro CT do ano letivo, cada DT dos 5.º e 6.º anos apresenta a lista dos alunos da turma em 
risco de insucesso e uma breve síntese do seu historial académico anterior.  
O CT decide quais os alunos que, à partida, devem começar a frequentar as aulas de Apoio ao Estudo e em que disciplinas prioritárias deve incidir esse apoio. 
O DT contacta os EE dos alunos indicados, com a maior brevidade possível, pede a sua concordância para a frequência do Apoio ao Estudo (ou um termo de 
responsabilidade afirmando o contrário) e informa-os do horário a cumprir, alertando-os para a importância da assiduidade e pontualidade dos seus educandos. 
No decorrer das aulas de Apoio ao Estudo, os professores adotam estratégias de diferenciação pedagógica destinadas ao aumento da motivação e autoestima 
dos alunos e à superação das dificuldades detetadas. Exemplos de atividades a desenvolver: 

a) esclarecimento de dúvidas 
b) apoio à criação de métodos de estudo (elaboração de esquemas e resumos sobre as matérias trabalhadas nas aulas…) 
c) realização de trabalhos de casa 
d) realização de exercícios de treino e consolidação das aprendizagens (fichas autocorretivas e outras) 
e) cumprimento de Planos Individuais de Trabalho (PIT)/ Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI) 
f) realização de trabalhos de grupo, trabalho de projeto e trabalho cooperativo 
g) pesquisa bibliográfica (manuais, dicionários, outros recursos do Centro de Recursos Educativo) 

… 
Nas primeiras aulas de Apoio ao Estudo, tendo em especial atenção os alunos do 5.º ano, devem ser reforçados aspetos logísticos relacionados com a 
compreensão dos horários, organização dos cadernos, marcação dos testes, métodos de estudo a adotar…  
Os professores de Apoio ao Estudo coordenam o trabalho individual dos diversos alunos e adequam a sua intervenção às necessidades específicas por eles 
evidenciadas, podendo optar por constituir grupos temporários para o reforço de determinadas aprendizagens específicas e distribuir tarefas entre si. 
O trabalho de articulação entre o professor de Apoio ao Estudo e o Diretor de Turma/Conselho de Turma assume-se como fundamental visando a análise 
continuada do processo de evolução das aprendizagens dos alunos, quer através da análise do impacto direto das aulas de Apoio ao Estudo, quer de outras 
estratégias simultaneamente implementas, nomeadamente pelos professores das disciplinas em que o aluno revela maiores dificuldades. 
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Objetivos específicos / Critérios de sucesso / Resultados esperados 
 

Objetivos Gerais Objetivos específicos Indicadores 
Resultados 

2013/14 
% 

Resultados 
2014/15 

% 

Resultados 
2015/16 

% 

Resultados 
2016/17 

% 

critérios 
de 

sucesso 
% 

Resultados 
2017/18 

% 

Prevenir o insucesso dos 
alunos em risco 

Promover a frequência 
dos apoios pelos 
alunos sinalizados pelo 
conselho de turma 

Taxa de 
adesão ao 
Apoio ao 
Estudo 

Aspeto 
anteriormente 

não 
contabilizado 

66 77,2 79,08 ≥ 80  

Promover o sucesso 
escolar dos alunos que 
frequentam o Apoio ao 
Estudo 
 

Reduzir o número de 
alunos com 3 ou mais 
negativas 

Taxa de 
alunos com 
3 ou mais 
negativas 

11,70 13,10 7,69 5,22 
Pelo 

menos, 
≤ 5 

 

Aumentar o número de 
alunos com positiva a 
todas as disciplinas 

Taxa de 
alunos com 
positiva a 
todas as 
disciplinas 

54,7 56,82 47,43 60,78 ≥ 60  

Aumentar a taxa de 
sucesso escolar 
(progressão/conclusão) 

Taxa de 
progressão/ 
conclusão 

54,7 93,39 95,51 94,77 ≥ 90  

Envolver os alunos 
benificiários num 
processo sustentado 
de aprendizagem e de 
melhoria dos 
resultados 

Satisfação 
dos 
beneficiários 
(medida por 
questionário) 

Aspeto 
anteriormente 

não 
contabilizado 

Aspeto 
anteriormente 

não 
contabilizado 

91,42 89,3 ≥ 94  

Fomentar o trabalho 
colaborativo entre os 
professores envolvidos 
 

Realizar reuniões 
periódicas entre  
professores para  
articulação e de 
monitorização dos 
resultados 

Nº de 
contactos 
(emails, 
pontos da 
situação, 
reuniões 
breves) 
entre profs. 
de apoio ao 
estudo  e 
outros 
professores 

Aspeto 
anteriormente 

não 
contabilizado 

Aspeto 
anteriormente 

não 
contabilizado 

10 
Pelo 

menos 
uma vez 
por mês 

pelo 
menos, 
uma vez 
por mês 

 

N.º de 
reuniões da 
equipa de 
profs. de 
apoio ao 
estudo 

Aspeto 
anteriormente 

não 
contabilizado 

Aspeto 
anteriormente 

não 
contabilizado 

9 

Foi 
realizada 

uma 
reunião no 
1º período 
e outra no 
3ºperíodo 

pelo 
menos, 

uma  por 
período 
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Designação da Ação 

I.1.2.2. MAIS SUCESSO NO 3.º CICLO E SECUNDÁRIO -  SALAS DE ESTUDO 
Eixo(s) de Intervenção 

Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Coordenadora dos DT do 3.º CEB 
Isabel Martins Alfreda Fonseca 

Público-alvo Participantes 
Alunos do 3.º CEB e do Secundário em risco de desorganização do seu 

percurso escolar e/ou em situação de insucesso escolar 
Professores responsáveis pelas Salas de Estudo 

Diretores de turma/Conselho de Turma 
Objetivos gerais da Ação 

1. Prevenir o insucesso dos alunos em risco desorganização do seu percurso escolar; 
2. Promover o sucesso escolar dos alunos que frequentam as Salas de Estudo; 
3. Fomentar o trabalho colaborativo  entre os professores envolvidos. 

Descrição da Ação 
As Salas de Estudo constituem um espaço de reforço às aprendizagens e de aprofundamento de conteúdos programáticos do 3.º ciclo de escolaridade e do 
ensino secundário, quer numa perspetiva preventiva, quer numa perspetiva remediativa, visando: 

a) ajudar os alunos a ultrapassar dificuldades específicas; 
b) desenvolver atitudes e hábitos de estudo autónomo; 
c) envolver os alunos na tomada de decisão sobre o seu processo de aprendizagem; 
d) ajudar os alunos a identificar os recursos necessários à realização das tarefas escolares;  
e) desenvolver expetativas positivas face ao estudo;  
f) preparar os alunos para as provas finais e exames   

Podem frequentar as Salas de Estudo os alunos indicados pelos Conselhos de Turma (CT) ou os alunos que, voluntariamente, queiram participar nessas sessões 
para esclarecimento de realização dos seus estudos/trabalhos para procurar a melhoria dos seus resultados escolares. 
No início do 1º período, consideram-se inscritos nas salas de estudo os alunos já indicados pelos conselhos de turma no ano anterior. 
Em cada período de avaliação (intercalar e de final de período), consoante os resultados escolares obtidos pelos alunos da turma, o CT adequa a lista de alunos 
indicados para as Salas de Estudo. 
As Salas de Estudo a implementar são várias, pretendendo-se reforçar em especial o apoio a Português, Matemática e FQ no 3.º CEB e Português, Matemática, 
História, Filosofia no Secundário. 

Atividades a realizar 
Com base em informações anteriores disponíveis, na reunião do primeiro CT do ano letivo, cada DT das turmas do 3.º CEB e do ensino secundário apresenta a 
lista dos alunos da turma em risco de desorganização do seu percurso escolar e uma breve síntese do seu historial académico anterior.  
O CT decide quais os alunos que, à partida, devem começar a frequentar as Salas de Estudo e em que disciplinas. 
 A frequência das Salas de Estudo é obrigatória se fizer parte do PAPTI dos alunos. Nesse caso, O DT contacta os EE dos alunos indicados e informa-os do 
horário a cumprir, alertando-os para a importância da assiduidade e pontualidade dos seus educandos. 
Nas Salas de Estudo, mediante um horário pré-definido, os professores adotam estratégias de diferenciação pedagógica destinadas ao aumento da motivação e 
autoestima dos alunos e à superação das dificuldades detetadas. Exemplos de atividades a desenvolver: 

a) esclarecimento de dúvidas 
b) apoio à criação de métodos de estudo (elaboração de esquemas e resumos sobre as matérias trabalhadas nas aulas…) 
c) realização de trabalhos de casa 
d) preparação para testes de avaliação 
e) resolução de provas modelo de preparação para provas finais e exames nacionais 
f) cumprimento de Planos Individuais de Trabalho (PIT), Medidas de Recuperação (MRI), Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI)…. 
g) realização de trabalhos de grupo, trabalho de projeto e trabalho cooperativo 
h) pesquisa bibliográfica (manuais, dicionários, outros recursos do Centro de Recursos Educativo) 

Os professores das Salas de Estudo coordenam o trabalho individual dos diversos alunos e adequam a sua intervenção às necessidades específicas por eles 
evidenciadas. 
O trabalho de articulação entre os professores das Salas de Estudo e o Diretor de Turma/Conselho de Turma assume-se como fundamental visando a análise 
continuada do processo de evolução das aprendizagens dos alunos, quer através da análise do impacto direto do trabalho realizado nas Salas de Estudo, quer de 
outras estratégias simultaneamente implementas, nomeadamente pelos professores das disciplinas em que o aluno revela maiores dificuldades. 

Constrangimentos previstos 
Elevado número de alunos em situação de desorganização do percurso escolar; falta de adesão regular dos alunos às Salas de Estudo; presença de alunos com 
diferentes níveis de aprendizagem na mesma Salas de Estudo. 
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Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

- 
Recursos AVEBC 

Professores oriundos de vários grupos de recrutamento 
3.º CEB - 19 horas/semana 
Secundário - 12 horas/semana 
 

Monitorização e avaliação da ação 
- Realização de reuniões trimestrais entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo acompanhamento da 
ação e os professores responsáveis pelas Salas de Estudo para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma (janeiro, abril e 
julho). 
- Elaboração de relatórios pelos professores das Salas de Estudos relativos à evolução de cada aluno apoiado, nos períodos de avaliação intercalar e no final dos 
períodos letivos. 
- Realização de reuniões entre os professores das Salas de Estudo e os Diretores de Turma/conselhos de Turma, nos períodos de avaliação intercalar e no final 
dos períodos letivos, para: 

• aferição das estratégias adotadas tendo em consideração a sua eficácia e eficiência; 
• monitorização e avaliação dos alunos beneficiários do apoio, nomeadamente, através da análise das produções dos alunos e dos resultados escolares 

no final de cada período. 
- No final dos períodos, realização de inquéritos aos alunos beneficiários das Salas de Estudo para indagar no seu grau de satisfação relativamente ao apoio 
recebido e aos seus progressos escolares. 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação (a partir de um modelo predefinido) pelo responsável pela 
coordenação e gestão da ação em colaboração com os professores das Salas de Estudo. 
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no Conselho Pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
 
 

 
Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

 
Objetivos Gerais Objetivos específicos Indicadores Critérios de sucesso Resultados 2017/18 

Prevenir o insucesso 
dos alunos em risco 

 
Promover a frequência das SE 

 
Nº de alunos beneficiários 

com assiduidade 
satisfatória  

 

 
Aumento de 10% por 

período 
 

 

Promover o sucesso 
escolar dos alunos que 
frequentam as Salas de 
Estudo 
 

Aumentar a taxa de positivas dos alunos 
com assiduidade significativa às SE 
 
 
 
 
 
Melhorar a qualidade do sucesso dos alunos 
com assiduidade significativa às SE 
 
 
 
 
 
Envolver os alunos benificiários num 
processo sustentado de aprendizagem e de 
melhoria dos resultados 

Nº de alunos beneficiários 
com assiduidade 

satisfatória com positiva 
na disciplina da SE 

frequentada 
 
 

Nº de alunos beneficiários 
com assiduidade 

satisfatória com nível 4 ou 
5  na disciplina da SE 

frequentada 
 
 

Satisfação dos 
beneficiários (medida por 

questionário) 
 

Aumento de 10% por 
período 

 
 
 
 
 

Aumento de 10% por 
período 

 
 
 
 
 

satisfação média 
positiva 

 

Fomentar o trabalho 
colaborativo  entre os 
professores envolvidos 
 

Realizar reuniões periódicas entre  
professores para  articulação e de 
monitorização dos resultados 

Nº de contactos (emails, 
pontos da situação, 

reuniões breves) entre 
profs. das SE  e DT 

 
N.º de reuniões da equipa 

de profs. de Salas de 
Estudo 

 

Pelo menos, dois  
contactos por período 

 
 
 

Pelo menos, uma vez por 
período 
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Designação da Ação 

I.1.2.3. MAIS SUCESSO NO 3.º CICLO -  PROGRAMAS DE TUTORIA 
Eixo(s) de Intervenção 

Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 
Subdiretora Mónica Oliveira 

Público-alvo Participantes 
Alunos do 3.º CEB  em risco de desorganização do seu percurso 

escolar e/ou em situação de insucesso escolar 
Professores tutores 

Diretores de Turma/Conselho de Turma 
Objetivos gerais 

1. Prevenir o insucesso dos alunos em risco; 
2. Promover o sucesso escolar dos alunos que frequentam os Programas de Tutoria; 
3. Fomentar o trabalho colaborativo  entre os professores envolvidos. 

Descrição da Ação 
Os Programas de Tutoria pretendem garantir o acompanhamento dos alunos do 3.º CEB em risco de desorganização do seu percurso escolar 
e/ou em situação de insucesso escolar que apresentem entre três a seis níveis inferiores a três. 
Esta ação pressupõe o acompanhamento, individual e/ou em pequeno grupo (no máximo 3 a 4 elementos por grupo), de alunos do 3.º ciclo em 
risco de desorganização do seu percurso escolar, indicados pelo Conselho de Turma/Diretor de Turma. 
Cada aluno ou grupo de alunos beneficia de apoio durante duas sessões semanais. O apoio decorre numa sala contígua à Biblioteca 
Escolar/Centro de Recursos Educativos que poderá ser utilizada em situações que envolvam pesquisa bibliográfica e impressão de trabalhos. 
Os professores Tutores, de áreas científicas distintas, articulam, sempre que possível as suas diferentes competências por forma a prestarem 
aos alunos a melhor ajuda possível. 
O sucesso dos Programas de Tutoria depende, entre outros aspetos, de uma eficaz articulação e colaboração entre o professor Tutor e o 
Conselho de Turma. Assim, é indispensável que o professor Tutor estabeleça comunicação regular, tanto com o Diretor de Turma, como com 
outros elementos do conselho de turma, nomeadamente via email, tendo em vista o fornecimento, por parte destes, de materiais específicos que 
ajudem o aluno a melhorar o seu desempenho (fichas de trabalho e respetiva correção, indicação das matérias que vão integrar os testes 
sumativos…). 
A lista de beneficiários dos Programas de Tutoria poderá ser reformulada com base nas indicações dos conselhos de turma (nos momentos de 
avaliação intercalar e de final de período). 

Atividades a realizar 
Com base em informações disponíveis, nomeadamente as resultantes das reuniões de avaliação dos conselhos de turma do final do ano letivo 
anterior, é elaborada a lista de alunos que devem integrar os Programas de Tutoria. 
Esta medida de apoio é inscrita nos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual dos alunos que dela irão beneficiar. 
Os alunos são apoiados individualmente ou organizados em pequenos grupos, até 4 elementos, por nível de escolaridade/turma. 
O apoio de cada aluno/grupo é atribuído a um Tutor, com base na articulação dos seus horários.  
Nas primeiras sessões com os alunos, o Tutor realiza atividades que fomentem a empatia entre professor/aluno tendo como objetivo o 
desenvolvimento de uma relação de confiança mútua (criação de um laço afetivo). 
Após esta fase, serão realizadas atividades/tarefas que ajudem o aluno a organizar o seu trabalho com vista à aquisição de condutas 
promotoras de autonomia e da apropriação de métodos de trabalho e estudo e de gestão do tempo. 
O professor Tutor está sempre disponível para ajudar o aluno nas suas solicitações, procurando dar resposta às as prioridades estabelecidas 
pelos alunos (ex. realizar TPC; preparar testes...). 
A assiduidade dos alunos é essencial para o êxito deste programa. As faltas de assiduidade ao Programas de Tutorias deverão ser registadas e 
comunicadas de imediato ao diretor de turma que tomará as diligências necessárias. 

Constrangimentos previstos 
- Assiduidade abaixo do esperado para uma franja dos alunos indicados para frequentar o programa. 
- Mais alunos sinalizados para frequentar os Programas de Tutoria do que a capacidade de resposta instalada. 
- Resultados dos alunos aquém do esperado no 1º período letivo. 
- Processo demorado até se obterem evidências de melhoria dos alunos. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

Professores de Grupos a definir - 22 horas/semana 
Recursos AVEBC 

Professores de grupos a definir, Conselhos de turma e  
Diretores de turma 



 
 
 
                                                                                                            AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO 
                                                                                                                                        Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 
   DGE – Direção-Geral da Educação        
   DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar        
   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares                                                        Código de Agrupamento 171943    

 
22/56 

22 
 

 
Monitorização e avaliação da ação 

- Realização de reuniões trimestrais entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo 
acompanhamento da ação e os professores responsáveis pelos Programas de Tutoria para lançamento da ação (início do 1º período) e para 
balanço periódico da mesma (janeiro, abril e julho). 
- Elaboração de relatórios pelos professores Tutores relativos à evolução de cada aluno apoiado, nos períodos de avaliação intercalar e no final 
dos períodos letivos. 
- Realização de reuniões entre os professores Tutores e os Diretores de Turma/conselhos de Turma, nos períodos de avaliação intercalar e no 
final dos períodos letivos, para: 

• aferição das estratégias adotadas tendo em consideração a sua eficácia e eficiência; 
• monitorização e avaliação dos alunos beneficiários, nomeadamente, através da análise das produções dos alunos e dos resultados 

escolares obtidos no final de cada período. 
- No final dos períodos, realização de inquéritos aos alunos beneficiários pelos Programas de Tutoria para indagar no seu grau de satisfação 
relativamente ao apoio recebido e aos seus progressos escolares. 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação (a partir de um modelo predefinido) pelo responsável 
pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os outros professores tutores. 
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no Conselho Pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
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Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

 

Objetivos 
Gerais Objetivos específicos Indicadores 

Resultados 
2013/14 

% 

Resultados 
2014/15 

% 

Resultados 
2015/16 

% 

Resultados 
2016/17 

% 

Critérios 
de 

sucesso  

Resultados 
2017/18 

% 

Prevenir o 
insucesso dos 
alunos em 
risco 

Promover a frequência 
do Programas de 
Tutoria pelos alunos 
sinalizados pelo 
conselho de turma 

Taxa de adesão 
aos Programas 
de Tutoria 

- 
64 
 

27 alunos 
(42 sinalizados) 

95 
 

39 alunos 
(41 sinalizados) 

89 
 

40 alunos 
(45 sinalizados) 

≥ 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
Promover o 
sucesso 
escolar dos 
alunos que 
frequentam os 
Programas de 
Tutoria o 
 

Reduzir o número de 
alunos com 3 ou mais 
negativas 
 
 
Aumentar o número de 
alunos com positiva a 
todas as disciplinas 
 
 
Aumentar a taxa de 
sucesso escolar 
(progressão/conclusão) 
 
 
Envolver os alunos 
benificiários num 
processo sustentado 
de aprendizagem e de 
melhoria dos 
resultados 

Taxa de alunos 
com 3 ou mais 
negativas 
 
 
Taxa de alunos 
com positiva a 
todas as 
disciplinas  
 
Taxa de 
progressão/ 
conclusão 
 
 
Satisfação dos 
beneficiários 
(medida por 
questionário) 

28,8 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

21,34 
 
 
 
 
 

30,18 
 
 
 
 
 

91,77 
 
 
 
 
- 

33,33 
13 alunos 

 
 
 
 

10,25 
4 alunos 

 
 
 
 
 
 

97,43 
38 alunos 

 
 
 
 
- 

42 
19 alunos 

 
 
 
 
 
9 

4 alunos 
 
 
 
 
 
 

97,77 
44 alunos 

 
 
 
 
- 

≤ 26 
 
 
 
 
 

≥ 21 
 
 
 
 
 

≥ 95 
 
 
 
 

Satisfação 
média 

positiva 

 

Fomentar o 
trabalho 
colaborativo  
entre os 
professores 
envolvidos 
 

Realizar reuniões 
periódicas entre  
professores para  
articulação e de 
monitorização dos 
resultados 

Nº de contactos 
(emails, pontos 
da situação, 
reuniões 
breves) entre 
profs. de apoio 
ao estudo  e 
DT.s 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizado 

  pelo 
menos, 
uma vez 
por mês 

 
 

Pelo 
menos, 
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N.º de reuniões 
da equipa de 
profs. de apoio 
ao estudo 

uma vez 
por 

período 
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Designação da Ação 
I.2.1 APRENDER MAIS MATEMÁTICA  

TURMAS DE NÍVEL NOS 5.º,  6.º E 7.º ANOS  
Eixo(s) de Intervenção 

Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 
Coordenadora do Departamento 

 de Ciências Exatas e Experimentais 
assessor(a)  grupo 230 
assessor(a)  grupo 500 

Público-alvo Participantes 
Alunos dos 5º, 6º e 7º anos de escolaridade Professores de Matemática das turmas 

 dos 5.º, 6.º e 7.º anos 
Problema(s) identificado(s) 

- Elevado insucesso escolar a Matemática 
- Desvalorização da disciplina de Matemática por alguns alunos/famílias 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 

Ao nível do aluno 
Objetivos estratégicos 

- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos independentemente das suas características individuais e condições 
socioculturais, valorizando o saber, o saber fazer e o saber ser. 
- Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1 Melhorar a qualidade das aprendizagens em Matemática dos alunos dos  5.º, 6.º e  7.º  anos; 
2 Aferir conhecimentos e resultados; 
3 Fomentar o trabalho colaborativo entre os professores de Matemática. 

Descrição da Ação 
 
Esta ação baseia-se na constituição de grupos de homogeneidade relativa, na disciplina de Matemática, nos 5º, 6º e 7º anos de escolaridade. 
As turmas são organizadas em tríades ou em díades, com o mesmo horário, de modo a que cada um dos docentes titulares, associado a esse 
grupo de turmas, se responsabilize por um grupo de homogeneidade relativa.  
 
No caso do grupo de alunos com mais dificuldades, deverão ser fornecidas aos alunos as ferramentas básicas que permitirão realizar uma 
progressão sustentada. As estratégias de ensino deverão ter em conta as dificuldades dos alunos, proporcionando-lhes formas alternativas de, 
progressivamente, irem atingindo patamares superiores de exploração e conhecimento matemático. Para este grupo, sempre que possível, 
estão previstas assessorias da disciplina de Matemática ou assessorias comportamentais (dependendo das características dos grupos e dos 
recursos humanos disponíveis). A avaliação de cada um dos alunos deste grupo terá em conta o seu ponto de partida e o esforço e os 
progressos realizados, sendo desejável que esse progresso contribua para a promoção da sua autoconfiança na disciplina de Matemática. 
 
No início do ano letivo, os docentes decidem quem irá ficar responsável por cada grupo. Está prevista a possibilidade de, no final de cada 
período, os docentes poderem trocar de grupo, se essa opção se mostrar vantajosa para o sucesso dos alunos. 
 
Da mesma forma, sempre que se verifique necessário, proceder-se-á igualmente à mudança dos alunos de grupo (por exemplo, no caso de 
evolução ou regressão notórias). 
 
O sucesso desta ação assenta numa forte componente de trabalho colaborativo entre os professores que lecionam o mesmo grupo de turmas 
ao nível da planificação, da construção de materiais e das tomadas de decisão quanto a instrumentos e critérios de avaliação a adotar. 
 
 

Atividades a realizar 
 
No início do novo ano letivo, realizar-se-ão reuniões dos professores envolvidos na ação com o objetivo de: 
- proceder à constituição provisório dos grupos de alunos no seio de cada conjunto de turmas, com base nos resultados obtidos  a Matemática 
nos anos anteriores . 
- delinear estratégias, elaborar planificações e critérios de avaliação para os vários grupos; 
- após a realização da avaliação diagnóstica, constituição definitiva dos grupos.   
 
Antes do início do projeto, os DT deverão informar os EE sobre os objetivos do projeto e os grupos de nível onde os alunos serão inseridos. 
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Semanalmente, numa hora da componente não letiva, realizar-se-á trabalho de articulação dos professores que lecionam o mesmo grupo de 
turmas com vista ao balanço do trabalho, planificação e construção de materiais.  
 
As atividades a realizar com os alunos afetos a cada grupo de nível terão como ponto de partida o nível de aprendizagem dos alunos, 
procurando melhorar progressivamente a qualidade das suas aprendizagens e os seus resultados.  
 

Constrangimentos previstos 
 
Instabilidade do corpo docente; pouca motivação de alguns alunos, sobretudo dos mais velhos, que já desistiram da Matemática pois acham que 
não são capazes aprender e de ter bons resultados. 
 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

  
Recursos AVEBC 

Professores dos Grupos 230 e 500 que lecionam as turmas dos 5.º, 
6.º, 7.º e 8.º anos 

Professores para assessoria dos Grupos A 
Monitorização e avaliação da ação 

 
- Realização de reuniões entre a direção, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo acompanhamento da ação e os 
professores de Matemática envolvidos para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma (períodos intercalares 
e final de período). 
- Realização de reuniões de articulação periódicas entre os professores de Matemática do mesmo ano e/ou nível para definição de estratégias 
de trabalho e monitorização dos resultados dos alunos (registo das reuniões numa grelha); 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de monitorização/avaliação e reflexão (a partir de um modelo predefinido) pelos 
responsáveis pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os restantes professores envolvidos. 
- No final de cada período, realização de inquéritos aos alunos para indagar no seu grau de satisfação relativamente ao trabalho realizado na 
aula de Matemática e aos seus progressos escolares  
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no conselho pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
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Objetivos específicos / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 

2014/15 
Resultados 

2014/15 
Resultados 

2015/16 
Resultados 

2016/17 
Critérios de 

sucesso 
Resultados 

2017/18 

Melhorar a 
qualidade das 
aprendizagens 
em Matemática 

dos alunos 
do 5.º ano 

Aumentar o 
número de 
alunos com 

níveis positivos 
 

 
Taxa de alunos com níveis 

positivos 
 

 
71,70 % 

 
68,4 % 

 
 

 
85,71 % 

 
86,41% 

 

 
≥  83% 

 
 

 

Reduzir o 
número de 
alunos com 

nível negativo a 
Matemática 

 
Aumentar o 
número de 
alunos com 
níveis 4 e 5 

 
 

Aumentar a 
média da 
disciplina 

 

 
Taxa de alunos com nível 

1 e 2 
 
 
 
 

Taxa de alunos anos com 
níveis 4 e 5 a Matemática 

 
 

Média interna da disciplina 
de Matemática por ano 

 
28,30 % 

 
 
 
 
 

27,36 % 
 
 
 
 

3,07 

 
31,53 % 

 
 
 
 
 

23,42 % 
 
 
 
 

2,97 

 
14,29 % 

 
 
 
 
 

26,19 % 
 
 
 
 

3,24 

 
13,59% 

 
 
 
 
 

25,24% 
 
 
 
 

3,14 

 
≤  17% 

 
 
 
 
 

≥  31% 
 
 
 
 

≥ 3,14 
 

 

Envolver os 
alunos num 
processo 
sustentado de 
aprendizagem 
e de melhoria 
dos resultados 
 

Satisfação dos 
beneficiários (medida por 
questionário/ focus group 
ou outro 

 

- 

 
1 questionário 
de satisfação 
aplicado aos 

alunos 

1 questionário 
de satisfação 
aplicado aos 
alunos com 
satisfação 

média positiva 

satisfação 
média positiva 

 
 

 

Melhorar a 
qualidade das 
aprendizagens 
em Matemática 
dos alunos do 
6.º ano 

Aumentar o 
número de 
alunos com 
níveis positivos 

 
Taxa de alunos com níveis 

positivos 
 

 
67,10 % 

 
61,06 % 

 
75,42 % 

 
94,62% 

 
≥ 80 % 

 

Reduzir o 
número de 
alunos com 

nível negativo a 
Matemática 

 
Aumentar o 
número de 
alunos com 
níveis 4 e 5 

 
Aumentar a 
média da 
disciplina 

 
Taxa de alunos com nível 

1 e 2 
 
 
 
 

Taxa de alunos anos com 
níveis 4 e 5 a Matemática 

 
 
 

Média interna da disciplina 
de Matemática por ano 

 
32,19 % 

 
 
 
 
 

14,38 % 
 
 
 
 

2,84 

 
38,94 % 

 
 
 
 
 

25,66 % 
 
 
 
 

2,93 

 
24,58 % 

 
 
 
 
 

22,03 % 
 
 
 
 

3,05 

 
5,38% 

 
 
 
 
 

38,71% 
 
 
 
 

3,44 

 
≤ 20 % 

 
 
 
 
 

≥ 30% 
 
 
 
 

≥ 3,12 

 

Envolver os 
alunos num 
processo 
sustentado de 
aprendizagem 
e de melhoria 
dos resultados 

Satisfação dos 
beneficiários (medida por 
questionário/ focus group 
ou outro 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

-Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

1 questionário 
de satisfação 
aplicado aos 

alunos 

1 questionário 
de satisfação 
aplicado aos 
alunos com 
satisfação 

média positiva 

satisfação 
média positiva 
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Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 

2014/15 
Resultados 

2014/15 
Resultados 

2015/16 
Resultados 

2016/17 
Critérios de 

sucesso 
Resultados 

2017/18 

Melhorar a 
qualidade das 
aprendizagens 
em Matemática 

dos alunos 
do 7.º ano 

Aumentar o 
número de 
alunos com 

níveis positivos 
 

 
Taxa de alunos com níveis 

positivos 
 

47,87 % 56,03 % 54,31 % 43,24 % 55% 

 

Reduzir o 
número de 
alunos com 

nível negativo a 
Matemática 

 

 
Taxa de alunos com nível 

1 e 2 
 
 

 

52,13 % 43,97 % 45,69 % 56,76 % 45% 

 

Aumentar o 
número de 
alunos com 
níveis 4 e 5 

 
 

Taxa de alunos anos com 
níveis 4 e 5 a Matemática 

 
 

13,83 % 22,86 % 13,79 % 9,91 % 20% 

 

Aumentar a 
média da 
disciplina 

 
Média interna da disciplina 
de Matemática por ano 2,61 2,76 2,63 2,56 2,69 

 

Envolver os 
alunos num 
processo 
sustentado de 
aprendizagem 
e de melhoria 
dos resultados 
 

Satisfação dos 
beneficiários (medida por 
questionário/ focus group 
ou outro 

Aspetos 
anteriorment

e não 
contabilizado

s 

-Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

 
1 questionário 
de satisfação 
aplicado aos 

alunos 

1 questionário 
de satisfação 
aplicado aos 
alunos com 
satisfação 

média positiva 

satisfação 
média positiva 

 

Aferir 
conhecimentos e 
resultados  

Monitorizar os 
resultados dos 
alunos/turmas  

N.º de provas de avaliação 
para os alunos de todas 
as turmas, elaboradas em 
conjunto, tendo em 
atenção os diferentes 
níveis de aprendizagem 
ou casos específicos  
(incluindo matrizes, 
grelhas e critérios de 
correção) 
 
N.º de permutas entre 
professores para a 
correção das provas 
 

Aspetos 
anteriorment

e não 
contabilizado

s 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

 
No 5º ano 
4 testes 

 
No 6º ano 

 
No 7º ano 

 
 
 
 

No 5º ano 
2 permutas 

 
No 6º ano 

 
No 7º ano 

 

Pelo menos, 1 
prova comum 

(com adaptações 
aos diferentes 

níveis de 
aprendizagem), 

por período 
 
 

Pelo menos, 2 
permutas por ano 

letivo 

 

Fomentar o 
trabalho 
colaborativo 
entre os 
professores  

Realizar 
reuniões 
periódicas de 
articulação e de 
monitorização 

N.º de reuniões de 
articulação realizadas e 
respetivos 
memorandos/sínteses  
 
Média dos minutos 
despendidos em reuniões 
 
 
 
N.º de instrumentos 
elaborados e adotados 
com vista à 
organização/articulação  
da equipa  
 
 
 
 
N.º de planificações tendo 
em conta os aspetos 
curriculares comuns e a 
diferenciação pedagógica 
(diferentes níveis ou casos 
específicos) 
 

Aspetos 
anteriorment

e não 
contabilizado

s 

Aspetos 
anteriormen-te 
não contabiliza-

dos 

Pelo menos 1 
por semana 

 
 

240 minutos 
por mês 

 
 
 

Registos das 
reuniões – 

memorandos 
2 matrizes dos 

testes 
 
 
 
 
 

1 por semana 

Pelo menos 1 
por semana 

 
 

Pelo menos 
240 minutos 

por mês 
 
 

Registos das 
reuniões – 

memorandos. 
 

4 matrizes do 
teste. 

 
3 fichas de 

autoavaliação 
 
 

1 por semana 

Pelo menos, 2 
por mês 
 
 
Pelo menos, 120 
minutos por mês 
 
 
 
 
 
Pelo menos, 1 
por período 
 
 
 
 
 
 
Pelo menos, 1 
por mês 
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Designação da Ação 

I.2.2 APRENDER MAIS PORTUGUÊS  
TURMAS DE NÍVEL NOS 5.º,  6.º E 8.º ANOS  

Eixo(s) de Intervenção 
Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Responsável do Conselho Pedagógico 
 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Coordenadora de Departamento 
 Curricular de Línguas e Humanidades 

Fernanda Fonseca 

José Semedo (Grupo 210) 
Manuela Pinto (Grupo 300) 

Público-alvo Participantes 
Alunos dos 5º, 6º e 8º anos de escolaridade Professores de Português das turmas 

 dos 5.º, 6.º e 8.º anos 
Problema(s) identificado(s) 

- Elevado insucesso escolar a Português 
- Desvalorização da disciplina de Português por alguns alunos/famílias 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 

Ao nível do aluno 
Objetivos estratégicos 

- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos independentemente das suas características individuais e condições 
socioculturais, valorizando o saber, o saber fazer e o saber ser. 
- Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1 Melhorar a qualidade das aprendizagens em Português dos alunos dos  5.º, 6.º e  8.º  anos; 
2 Aferir conhecimentos e resultados; 
3 Fomentar o trabalho colaborativo entre os professores de Português. 

Descrição da Ação 
 
Esta ação baseia-se na constituição de grupos de homogeneidade relativa, na disciplina de Português, nos 5º, 6º e 8º anos de escolaridade. As 
turmas são organizadas em tríades ou em díades, com o mesmo horário, de modo a que cada um dos docentes titulares, associado a esse 
grupo de turmas, se responsabilize por um grupo de homogeneidade relativa.  
 
No caso do grupo de alunos com mais dificuldades, deverão ser fornecidas aos alunos as ferramentas básicas que permitirão realizar uma 
progressão sustentada. As estratégias de ensino deverão ter em conta as dificuldades dos alunos, proporcionando-lhes formas alternativas de, 
progressivamente, irem atingindo patamares superiores de exploração e conhecimento matemático. Para este grupo, sempre que possível, 
estão previstas assessorias da disciplina de Português ou assessorias comportamentais (dependendo das características dos grupos e dos 
recursos humanos disponíveis). A avaliação de cada um dos alunos deste grupo terá em conta o seu ponto de partida e o esforço e os 
progressos realizados, sendo desejável que esse progresso contribua para a promoção da sua autoconfiança na disciplina de Português. 
 
No início do ano letivo, os docentes decidem quem irá ficar responsável por cada grupo. Está prevista a possibilidade de, no final de cada 
período, os docentes poderem trocar de grupo, se essa opção se mostrar vantajosa para o sucesso dos alunos. 
 
Da mesma forma, sempre que se verifique necessário, proceder-se-á igualmente à mudança dos alunos de grupo (por exemplo, no caso de 
evolução ou regressão notórias). 
 
O sucesso desta ação assenta numa forte componente de trabalho colaborativo entre os professores que lecionam o mesmo grupo de turmas 
ao nível da planificação, da construção de materiais e das tomadas de decisão quanto a instrumentos e critérios de avaliação a adotar. 
 

Atividades a realizar 
 
No início do novo ano letivo, realizar-se-ão reuniões dos professores envolvidos na ação com o objetivo de: 
- proceder à constituição provisório dos grupos de alunos no seio de cada conjunto de turmas, com base nos resultados obtidos  a Português 
nos anos anteriores . 
- delinear estratégias, elaborar planificações e critérios de avaliação para os vários grupos; 
- após a realização da avaliação diagnóstica, constituição definitiva dos grupos.   
 
Antes do início do projeto, os DT deverão informar os EE sobre os objetivos do projeto e os grupos de nível onde os alunos serão inseridos. 
Semanalmente, numa hora da componente não letiva, realizar-se-á trabalho de articulação dos professores que lecionam o mesmo grupo de 
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turmas com vista ao balanço do trabalho, planificação e construção de materiais.  
 
As atividades a realizar com os alunos afetos a cada grupo de nível terão como ponto de partida o nível de aprendizagem dos alunos, 
procurando melhorar progressivamente a qualidade das suas aprendizagens e os seus resultados.  
 

Constrangimentos previstos 
 
Instabilidade do corpo docente; pouca motivação de alguns alunos, sobretudo dos mais velhos, que já desistiram da Português pois acham que 
não são capazes aprender e de ter bons resultados. 
 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

  
Recursos AVEBC 

Professores dos Grupos 210 e 300 que lecionam as turmas dos 5.º, 
6.º e 8.º anos 

Professores para assessoria dos Grupos A 
Monitorização e avaliação da ação 

 
- Realização de reuniões entre a direção, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo acompanhamento da ação e os 
professores de Português envolvidos para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma (períodos intercalares 
e final de período). 
- Realização de reuniões de articulação periódicas entre os professores de Português do mesmo ano e/ou nível para definição de estratégias de 
trabalho e monitorização dos resultados dos alunos (registo das reuniões numa grelha); 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de monitorização/avaliação e reflexão (a partir de um modelo predefinido) pelos 
responsáveis pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os restantes professores envolvidos. 
- No final de cada período, realização de inquéritos aos alunos para indagar no seu grau de satisfação relativamente ao trabalho realizado na 
aula de Português e aos seus progressos escolares  
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no conselho pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
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Objetivos específicos / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 

2013/14 
Resultados 

2014/15 
Resultados 

2015/16 
Resultados 

2016/17 
Critérios de 

sucesso 
Resultados 

2017/18 

 
Promover o 

sucesso escolar 
em Português no 

5.º ano 
 

 
Aumentar o 

sucesso escolar 
em Português na 
avaliação interna 

 

 
Taxa de alunos do 5.º ano 
com classificação positiva 
a Português na avaliação 
interna 
 
 
Média das classificações 
internas na disciplina de 
Português no 5º ano 
 
 
 
Aumentar o número de 
alunos com níveis 4 e 5 
 
 
 
Diminuir o número de 
alunos com níveis 1 e 2 
 

 
84,47 

 
 
 
 
 
 

3,20 
 
 
 
 

26,21 
 
 
 
 

15,53 
 

 
83,02 

 
 
 
 
 
 

3,11 
 
 
 
 

23,58 
 
 
 
 

16,98 

 
72,97 

 
 
 
 
 
 

3,03 
 
 
 
 

27,03 
 
 
 
 

27,03 

 
92,39 

 
 
 
 
 
 

3,36 
 
 
 
 

38,04 
 
 
 
 

7,61 

 
≤ 88 

 
 
 
 

≤ 3,36 
 
 
 

≤ 34 
 
 
 

≥ 12 
 

 
 

 
Promover o 

sucesso escolar 
em Português no 

6.º ano 
 

 
Aumentar o 

sucesso escolar 
em Português na 
avaliação interna 

 

 
Taxa de alunos do 6.º ano 
com classificação positiva 
a Português na avaliação 
interna 
 
 
Média das classificações 
internas na disciplina de 
Português no 6º ano 
 
 
Aumentar o número de 
alunos com níveis 4 e 5 
 
 
Diminuir o número de 
alunos com níveis 1 e 2 
 

 
80,43 

 
 
 
 
 

3,02 
 
 
 
 

21,74 
 
 
 

19,57 
 

 
81,03 

 
 
 
 
 

3,22 
 
 
 
 

29,25 
 
 
 

17,92 
 

 
78,90 

 
 
 
 
 

3,00 
 
 
 
 

17,43 
 
 
 

21,10 

 
95,41 

 
 
 
 
 

3,34 
 
 
 
 

29,89 
 
 
 

4,60 

 
≤ 85 

 
 
 
 

≤ 3,21 
 
 
 
 

≤ 30 
 
 

≥  11 
 

 
 
 

 
Aferir 
conhecimentos e 
resultados  

 
Monitorizar os 
resultados dos 
alunos/turmas  

 
Nº de matrizes de provas 
comuns elaboradas 
 
N.º de provas de 
avaliação comuns 
aplicadas (incluindo 
grelhas e critérios de 
correção elaborados em 
conjunto) 
 
N.º de permutas entre 
professores para a 
correção das provas 
 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

 
6  matrizes 

 
 
 

6 provas 
 
 
 

1 

 
Pelo menos, 1 

matriz por período 
 

Pelo menos, 1 
prova de 

avaliação por 
período 

 
Pelo menos, 1 
permuta por 

período 

 

Fomentar o 
trabalho 
colaborativo 
entre os 
professores  

Realizar reuniões 
periódicas de 
articulação e de 
monitorização 

N.º de reuniões de 
realizadas e respetivos 
memorandos/sínteses  
 
Média dos minutos 
despendidos em reuniões 
 
N.º de instrumentos 
elaborados e adotados 
com vista à 
organização/articulação   
 
 
 
 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Aspetos 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Pelo menos 
4 reuniões 
por mês 

 
Pelo menos 
500 minutos 

por mês 
 

Testes, 
critérios de 
correção 

 e fichas de 
trabalho 

 
 

Pelo menos, 2 por 
mês 

 
 

Pelo menos, 120 
minutos por mês 

 
 
 

Pelo menos, 1 por 
período 
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N.º de planificações 
comuns tendo em conta 
os aspetos de 
diferenciação pedagógica 
(diferentes níveis ou 
casos específicos) 

Partindo da 
planificação 
anual/trime-

tral, são 
ajustadas 
semanal- 
mente os 

conteúdos a 
trabalhar por 

nível 

Pelo menos, 1 por 
mês 
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Designação da Ação 

1.3.1 COADJUVAÇÃO EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA NO 4.º ANO 
Eixo(s) de Intervenção 

Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Coordenadora de Departamento do 1.º Ciclo 
Cecília Dinis 

Sandra Pereira  (Grupo 210)  
Lina Leitão (Grupo 230) 

Público-alvo Participantes 

Alunos do 4.º anos de escolaridade Todos os professores que lecionam o 4.º ano de escolaridade e 
docentes coadjuvantes em  Português e em Matemática 

Problema(s) identificado(s) 
- Alunos em situação de insucesso escolar em Português ou em Português ou com níveis positivos baixos. 
- Alunos que, apesar de atingirem níveis positivos no final do 4.º ano em Português ou em Matemática, necessitam de consolidar as suas 
aprendizagens de modo a conseguirem enfrentar com êxito os desafios futuros com que se vão deparar no 2.º ciclo. 
- Desfasamento entre os resultados obtidos na avaliação interna e na avaliação externa em Português e em Matemática. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 - Ao nível do aluno 
Objetivos estratégicos 

- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos, independentemente das suas características individuais e condições 
socioculturais, valorizando o saber, o saber fazer e o saber ser; 
- Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1. Promover a qualidade das aprendizagens em Português e Matemática no 4º ano; 
2. Aferir conhecimentos e resultados dos alunos do 4.º ano de forma a reajustar recursos e estratégias; 
3. Incentivar o trabalho colaborativo e reflexivo entre os professores titulares e coadjuvantes. 

Descrição da Ação 
 
Esta ação visa a coadjuvação em sala de aula nas disciplinas de Português e de Matemática, valorizando experiências e práticas colaborativas 
entre professores que conduzam à melhoria do processo ensino/aprendizagem e à promoção do sucesso escolar. 
O tempo semanal de coadjuvação decorre em função das necessidades de cada turma, podendo variar ao longo do ano. 
A ação pressupõe o trabalho colaborativo e reflexivo entre os professores titulares do 1º ciclo  e os professores coadjuvantes do 2.º ciclo com 
vista ao aperfeiçoamento continuado de metodologias de trabalho e à implementação de estratégias de diferenciação pedagógica na sala de 
aula, assim como à construção de instrumentos de monitorização e avaliação das aprendizagens dos alunos. 
 

Atividades a realizar 
 
Com base num horário semanal comum, o professor titular da turma e os professor coadjuvante trabalham em parceria. 
A atividade do professor coadjuvante poderá ocorrer dentro e/ou fora da sala de aula. Em função dos mecanismos de monitorização 
sistemáticos realizados pelos pares de docentes envolvidos, a intervenção dos professores poderá realizar-se, em simultâneo, com todos os 
alunos da turma, ou cada professor ficar responsável por um grupo de homogeneidade relativa (constituição temporária de grupos de 
homogeneidade relativa), facilitando, assim, a implementação de processos de diferenciação pedagógica na sala de aula. 
Periodicamente, prevê-se a elaboração e aplicação de provas comuns, tanto em Português como em Português, aos do 4º ano do agrupamento, 
de modo a aferir resultados entre turmas e reajustar estratégias de reforço. 
 

Constrangimentos previstos 
Instabilidade das equipas de docentes. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

1 professor do Grupo 230 - 10 horas/semana 
1 professor do Grupo 210 - 10 horas/semana 

Recursos AVEBC 
6 professores do Grupo 110 -  4º ano 
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Monitorização e avaliação da ação 
- Realização de reuniões entre a direção, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo acompanhamento da ação e os 
professores titulares e coadjuvantes para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma (períodos intercalares e 
final de período). 
- Realização de reuniões de articulação periódicas entre os professores titulares e os professores coadjuvantes para definição de estratégias de 
trabalho e monitorização dos resultados dos alunos de cada turma. 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de monitorização/avaliação e reflexão (a partir de um modelo predefinido) pelos 
responsáveis pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os restantes professores envolvidos. 
- No final de cada período, realização de inquéritos aos alunos para indagar no seu grau de satisfação relativamente ao trabalho realizado nas 
aulas coadjuvadas e aos seus progressos escolares  
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no conselho pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação 
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Coadjuvação em Português no 4.º ano 
 
 

Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados 
 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 

2013/14 
Resultados 

2014/15 
Resultado
s 2015/16 

Resultados 
2016/17 

Critérios de 
sucesso 

Resultado
s 2017/18 

Prevenir o 
insucesso e 
melhorar a 

qualidade das 
aprendizagens 

de todos os 
alunos do 4.º 

ano de 
escolaridade 

em Português 
 

Aumentar o 
número de 
alunos com 
sucesso 

Taxa de alunos do 
com nível positivo 96,09 95,00 99,20 98,29 ≥ 95  

Melhorar a 
qualidade do 
sucesso 
escolar 

 
Média obtida 

 
3,74 3,58 3,82 - Avaliação 

qualitativa  

Qualidade do 
Sucesso 

(4-5) 
54,20 46,22 59,20 62,24 ≥ 60  

Aferir 
conhecimento
s e resultados 
em Português 

Aferir os 
resultados 
dos 
alunos/turma
s 

N.º de 
instrumentos de 
avaliação formal, 
elaboradas em 
conjunto, tendo 
em atenção os 
diferentes níveis 
de aprendizagem 
(incluindo 
matrizes, grelhas 
e critérios de 
correção) 
 
N.º de permutas 
entre professores 
para a correção 
das provas 
 

Aspetos não 
contabilizado

s 
anteriormente 

 

Aspetos não 
contabilizado

s 
anteriormente 

 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

5 provas 
comuns (com 
adaptações 

aos diferentes 
níveis de 

aprendizagem
) 

Pelo menos 
uma prova 
comum (com 
adaptações 
aos diferentes 
níveis de 
aprendizagem)
, por período 
 
 
 
 
 
Pelo menos, 1 
permuta por 
ano letivo 

 

Fomentar o 
trabalho de 

articulação e 
monitorização 

entre os 
professores 
titulares e a 
professora 

coadjuvante 
de Português 

Realizar 
reuniões 
periódicas de 
articulação e 
de 
monitorização 

N.º de reuniões de 
realizadas (com 
atas/memorandos
) 

3 

3 reuniões 
para 

planificação 
dos conteúdos 
+ 2 reuniões 

para 
elaboração 
dos testes 
finais de 
período 

 
Pelo menos, 
no início e final 
de cada grupo 
de trabalho 
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Coadjuvação em Matemática no 4.º ano 
 

 
Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

 
Objetivos 

Gerais 
Objetivos 

específicos Indicadores Resultados 
2013/14 

Resultados 
2014/15 

Resultados 
2015/16 

Resultados 
2016/17 

Critérios de 
sucesso 

Resultados 
2017/18 

Prevenir o 
insucesso e 
melhorar a 

qualidade das 
aprendizagens 

de todos os 
alunos do 4.º 

ano de 
escolaridade 

em 
Matemática 

 

Aumentar o 
número de 
alunos com 
sucesso 

Taxa de alunos do 
com nível positivo 79,73 93,33 96,00 95,92 ≥ 95  

Melhorar a 
qualidade do 
sucesso 
escolar 

 
Média obtida 

 
3,74 3,52 3,82 Avaliação 

qualitativa Não aplicável  

Qualidade do Sucesso 
(4-5) 58,78 39,50 62,40 53,84 ≥ 58  

Aferir 
conhecimentos 

e resultados 
em 

Matemática 

Aferir os 
resultados 
dos 
alunos/turmas 

N.º de instrumentos de 
avaliação formal, 
elaboradas em 
conjunto, tendo em 
atenção os diferentes 
níveis de 
aprendizagem 
(incluindo matrizes, 
grelhas e critérios de 
correção) 
 
N.º de permutas entre 
professores para a 
correção das provas 
 Aspetos não 

contabilizados 
anteriormente 

 

Aspetos não 
contabilizados 
anteriormente 

 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

5 provas 
comuns 

(com 
adaptações 

aos 
diferentes 
níveis de 
aprendi- 
zagem) 

 
 

1 ficha de 
avaliação 
formativa 
comum 

Pelo menos 
uma prova 
comum (com 
adaptações 
aos diferentes 
níveis de 
aprendizagem), 
por período 
 
 
 
 
Pelo menos, 1 
permuta por 
ano lectivo 
 

 

Fomentar o 
trabalho de 

articulação e 
monitorização 

entre os 
professores 
titulares e a 
professora 

coadjuvante 
de Matemática 

Realizar 
reuniões 
periódicas de 
articulação e 
de 
monitorização 

N.º de reuniões de 
realizadas (com 
atas/memorandos) 

3 

 
3 reuniões 

para 
elaboração 
dos testes 
finais de 
período 

+  
2 reuniões 

para 
elaboração 
do relatório 

balanço  
final 

  

 
Pelo menos, no 
início e final de 
cada grupo de 
trabalho 
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Designação da Ação 

1.3.2 COADJUVAÇÃO EM PORTUGUÊS NO 7.º ANO  
Eixo(s) de Intervenção 

Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 
Coordenadora de Departamento 

 Curricular de Línguas e Humanidades 
Fernanda Fonseca 

Manuela Pinto (Grupo 300) 

Público-alvo Participantes 

Alunos do 7º ano Todos os professores de Português  que leccionam o 7º ano 
1 Professora coadjuvante 

Problema(s) identificado(s) 
- Percentagem significativa de alunos com insucesso escolar a Português. 
- Desfasamento entre os resultados obtidos na avaliação interna e na avaliação externa em Português. 
- Desfasamento entre a média obtida na avaliação externa e a média nacional em Português nos 6º e 9º anos. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 - Ao nível do aluno 

Objetivos estratégicos 
- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos, independentemente das suas características individuais e condições 
socioculturais, valorizando o saber, o saber fazer e o saber ser; 
- Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1. Promover o sucesso escolar em Português nos 6.º e 9.º anos; 
2. Aferir conhecimentos e resultados dos alunos de forma a reajustar recursos e estratégias do processo de ensino e aprendizagem; 
3. Fomentar o trabalho colaborativo entre os professores de Português. 

Descrição da Ação 
Esta ação visa a coadjuvação em sala de aula nas turmas de Português 7º ano de escolaridade, valorizando experiências e práticas 
colaborativas entre professores dos 2.º e 3.º ciclos que conduzam à melhoria do processo ensino/aprendizagem.  
De modo a potenciar o número de horas de coadjuvação, existe emparelhamento de horários das turmas de Português na maioria dos tempos. 
Estas coadjuvações podem ocorrer dentro e/ou fora da sala de aula, em função dos diagnósticos de acompanhamento e monitorização 
sistemáticos realizados pelo grupo de docentes envolvidos. 
O número de horas semanal de coadjuvação decorre em função das necessidades de cada turma, podendo variar ao longo do ano. 
Esta ação implica uma articulação estreita entre os professores envolvidos de modo a monitorizar os processos e resultados e proceder à 
alteração de estratégias sempre que necessário. 

Atividades a realizar 
Com base num horário semanal comum, os professores das turmas e os professores coadjuvantes trabalham em parceria. 
Em função dos mecanismos de monitorização sistemáticos realizados pelos pares de docentes envolvidos, a intervenção dos professores 
poderá realizar-se, em simultâneo, com todos os alunos da turma, ou cada professor ficar responsável por um grupo de homogeneidade relativa 
(constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa), facilitando, assim, a implementação de processos de diferenciação pedagógica 
na sala de aula. 
Periodicamente, prevê-se a elaboração e aplicação de provas comuns. 
Os professores envolvidos dispõem de uma hora semanal da componente não letiva para atividades de articulação. 

Constrangimentos previstos 
Instabilidade do corpo docente. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

1 professor do Grupo 300 - 11 horas/semana 
Recursos AVEBC 

Professores dos Grupos 300 
 que lecionam as turmas do 7 º ano 
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Monitorização e avaliação da ação 

- Realização de reuniões entre a direção, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo acompanhamento da ação e os 
professores de Português envolvidos para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma (final de período). 
- Realização de reuniões de articulação periódicas entre os professores de Português para definição de estratégias de trabalho e monitorização 
dos resultados dos alunos (registo das reuniões numa grelha); 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de monitorização/avaliação e reflexão (a partir de um modelo predefinido) pelos 
responsáveis pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os restantes professores envolvidos. 
- No final de cada período, realização de inquéritos aos alunos para indagar no seu grau de satisfação relativamente ao trabalho realizado na 
aula de Português e aos seus progressos escolares  
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no conselho pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
 
 

EIXO 1 – MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
APRENDER MAIS PORTUGUÊS – COADJUVAÇÃO NO 7.º ANO 

 
7º ANO – 93  ALUNOS AVALIADOS NO 1º PERÍODO 

 
Objetivos específicos / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 

2014/15 
Resultados 

2014/15 
Resultados 

2015/16 
Resultados 

2016/17 
Critérios de 

sucesso 
Resultados 

2017/18 

Melhorar a 
qualidade das 
aprendizagens 
em Português 

dos alunos 
do 7.º ano 

Aumentar o 
número de 
alunos com 

níveis 
positivos 

 

 
Taxa de alunos com níveis 

positivos 
 

     

1º Período 
56,99 % 

 53 alunos 
 
 

Reduzir o 
número de 
alunos com 

nível 
negativo a 
Português 

 
 
 

 
Taxa de alunos com nível 1 e 

2 
 
 
 
 
 
 

     

1º Período 
43,01 % 

40 alunos 
 
 

Aumentar o 
número de 
alunos com 
níveis 4 e 5 

 
 

Taxa de alunos anos com 
níveis 4 e 5 a Português 

 
 

     

1º Período 
17,20 % 

16 alunos 
 
 

Aumentar a 
média da 
disciplina 

 

Média interna da disciplina de 
Português por ano      

1º Período 
2,72 

 
 

Envolver os 
alunos num 
processo 

sustentado 
de 

aprendizage
m e de 

melhoria dos 
resultados 

 

Satisfação dos beneficiários 
(medida por questionário/ 

focus group ou outro 
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Aferir 
conhecimentos e 
resultados 

Monitorizar 
os 
resultados 
dos 
alunos/turma
s 

Nº de matrizes de provas 
comuns elaboradas 
 
N.º de provas de avaliação 
comuns aplicadas (incluindo 
grelhas e critérios de 
correção elaborados em 
conjunto) 
 
N.º de permutas entre 
professores para a correção 
das provas 
 

    

Pelo menos, 1 
matriz por 
período 
 
Pelo menos, 1 
prova de 
avaliação por 
período 
 
Pelo menos, 1 
permuta por 
período 
 

 

Fomentar o 
trabalho 
colaborativo 
entre os 
professores 

Realizar 
reuniões 
periódicas 
de 
articulação e 
de 
monitorizaçã
o 

N.º de reuniões de 
articulação realizadas e 
respetivos memorandos  
 
Média dos minutos 
despendidos em reuniões 
 
 
N.º de instrumentos 
elaborados e adotados com 
vista à 
organização/articulação   
 
 
N.º de planificações comuns 
tendo em conta os aspetos 
de diferenciação pedagógica 
(diferentes níveis ou casos 
específicos) 
 

    

Pelo menos, 2 
por mês 
 
 
Pelo menos, 
120 minutos 
por mês 
 
 
 
Pelo menos, 1 
por período 
 
 
 
Pelo menos, 1 
por mês 
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Designação da Ação 
I.3.3. COADJUVAÇÃO EM MATEMÁTICA NO 8.º ANO 

Eixo(s) de Intervenção 
Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Responsável do Conselho Pedagógico 
 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Coordenadora de Departamento Curricular Ciências Exatas e 
Experimentais 

Susana Câmara e Sousa 
Teresa Noronha- Grupo 500 

Público-alvo Participantes 

Alunos dos 8.º ano Todos os professores de Português que lecionam o 8.º ano 
1 professor coadjuvante 

Problema(s) identificado(s) 
- Elevado insucesso escolar em Português; 
- Desfasamento entre os resultados obtidos na avaliação interna e na avaliação externa em Português. 
- Desfasamento entre a média obtida na avaliação externa e a média nacional em Português no 8.º ano. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 - Ao nível do aluno 

Objetivos estratégicos 
- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos, independentemente das suas características individuais e condições 
socioculturais, valorizando o saber, o saber fazer e o saber ser; 
- Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1. Promover o sucesso escolar em Português nos 6.º ano;  
2. Aferir conhecimentos e resultados dos alunos de forma a reajustar recursos e estratégias do processo de ensino e aprendizagem; 
3. Fomentar o trabalho colaborativo entre os professores de Português. 

Descrição da Ação 
Esta ação visa a coadjuvação em sala de aula nas turmas de Português do 8.º ano de escolaridade, valorizando experiências e práticas 
colaborativas entre professores dos 2.º e 3.º ciclos e secundário que conduzam à melhoria do processo ensino/aprendizagem.  
De modo a potenciar o número de horas de coadjuvação, existe emparelhamento de horários das turmas de Português na maioria dos tempos. 
Estas coadjuvações podem ocorrer dentro e/ou fora da sala de aula, em função dos diagnósticos de acompanhamento e monitorização 
sistemáticos realizados pelo grupo de docentes envolvidos. 
O número de horas semanal de coadjuvação decorre em função das necessidades de cada turma, podendo variar ao longo do ano. 
Esta ação implica uma articulação estreita entre os professores envolvidos de modo a monitorizar os processos e resultados e proceder à 
alteração de estratégias sempre que necessário. 

Atividades a realizar 
Com base num horário semanal comum, os professores das turmas e os professores coadjuvantes trabalham em parceria. 
Em função dos mecanismos de monitorização sistemáticos realizados pelos pares de docentes envolvidos, a intervenção dos professores 
poderá realizar-se, em simultâneo, com todos os alunos da turma, ou cada professor ficar responsável por um grupo de homogeneidade relativa 
(constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa), facilitando, assim, a implementação de processos de diferenciação pedagógica 
na sala de aula. 
Periodicamente, prevê-se a elaboração e aplicação de provas comuns. 
Os professores envolvidos dispõem de uma hora semanal da componente não letiva para atividades de articulação. 

Constrangimentos previstos 
Instabilidade do corpo docente. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

1 professor do Grupo 500 – 22 horas/semana 
Professores dos Grupos 500 que lecionam as turmas do 8.º ano 

 
Monitorização e avaliação da ação 

- Realização de reuniões entre a direção, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo acompanhamento da ação e os 
professores de Português envolvidos para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma (final de período). 
- Realização de reuniões de articulação periódicas entre os professores de Português para definição de estratégias de trabalho e monitorização 



 
 
 
                                                                                                            AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO 
                                                                                                                                        Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 
   DGE – Direção-Geral da Educação        
   DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar        
   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares                                                        Código de Agrupamento 171943    

 
40/56 

40 
 

dos resultados dos alunos (registo das reuniões numa grelha); 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de monitorização/avaliação e reflexão (a partir de um modelo predefinido) pelos 
responsáveis pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os restantes professores envolvidos. 
- No final de cada período, realização de inquéritos aos alunos para indagar no seu grau de satisfação relativamente ao trabalho realizado na 
aula de Português e aos seus progressos escolares  
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no conselho pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
 
 

 
 

EIXO 1 – MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
APRENDER MAIS MATEMÁTICA – COADJUVAÇÃO NO 8º ANO 

 
8º ANO  - 117 ALUNOS AVALIADOS NO 1º PERÍODO 

 
Objetivos específicos / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 

2014/15 
Resultados 

2014/15 
Resultados 

2015/16 
Resultados 

2016/17 
Critérios de 

sucesso 
Resultados 

2017/18 

Melhorar a 
qualidade das 
aprendizagens 
em Matemática 

dos alunos 
do 8.º ano 

Aumentar o 
número de 
alunos com 

níveis positivos 
 

 
Taxa de alunos com níveis 

positivos 
 

34,15 % 35,05 % 50 % 65,62 % ≥ 51 % 
60 alunos 

1º Período 
37,61 % 

44 alunos 
 

 
 

Reduzir o 
número de 
alunos com 

nível negativo 
a Matemática 

 
 
 

 
Taxa de alunos com nível 1 

e 2 
 
 
 
 
 
 

65,85 % 64,95 % 50 % 34,38 % ≤ 49 % 
57 alunos 

1º Período 
62,39 % 

73 alunos 
 
 

Aumentar o 
número de 
alunos com 
níveis 4 e 5 

 
 

Taxa de alunos anos com 
níveis 4 e 5 a Matemática 

 
 

13,82 % 10,03 % 11,02 % 23,96 %  ≥ 20 % 
23 alunos 

1º Período 
8,55 % 

10 alunos 
 
 

Aumentar a 
média da 
disciplina 

 

Média interna da disciplina 
de Matemática por ano 2,52 2,45 2,52 2,93 ≥ 2,66 

1º Período 
2,44 

 
 
 

Envolver os 
alunos num 
processo 

sustentado de 
aprendizagem 
e de melhoria 
dos resultados 

 

Satisfação dos 
beneficiários (medida por 
questionário/ focus group 

ou outro 
  

 
1 questionário 
de satisfação 
aplicado aos 

alunos 

1 questionário 
de satisfação 
aplicado aos 
alunos com 
satisfação 

média positiva 

satisfação 
média positiva 

1º Período 
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Aferir 
conhecimentos e 
resultados 

Monitorizar os 
resultados 
dos 
alunos/turmas 

Nº de matrizes de provas 
comuns elaboradas 
 
N.º de provas de avaliação 
comuns aplicadas (incluindo 
grelhas e critérios de 
correção elaborados em 
conjunto) 
 
N.º de permutas entre 
professores para a correção 
das provas 
 

    

Pelo menos, 1 
matriz por 
período 
 
Pelo menos, 1 
prova de 
avaliação por 
período 
 
Pelo menos, 1 
permuta por 
período 

 

Fomentar o 
trabalho 
colaborativo 
entre os 
professores 

Realizar 
reuniões 
periódicas de 
articulação e 
de 
monitorização 

N.º de reuniões de 
articulação realizadas e 
respetivos memorandos  
 
Média dos minutos 
despendidos em reuniões 

    

Pelo menos, 2 
por mês 
 
 
Pelo menos, 
120 minutos 
por mês 
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Designação da Ação 

II.4. MAIS ESCOLA, MELHOR FUTURO – ATE/NICE 
Eixo(s) de Intervenção 

Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
Fernando Faria  

Público-alvo Participantes 
Alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário em elevado risco 

 de desorganização do seu percurso escolar  
Professores ATE/NICE 

Equipa do GAAF 
Diretores de turma / Conselho de Turma 

Problema(s) identificado(s) 
- Alunos em progressiva desvinculação da escola; 
- Alunos com ausências frequentes e injustificadas às aulas; 
- Alunos com dificuldades graves de relacionamento interpessoal e de adaptação às normas escolares; 
- Agregados familiares desestruturados com dificuldades em apoiar/acompanhar os seus educandos. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 

Ao nível do aluno 
Objetivos estratégicos 

- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos, independentemente das suas características individuais e condições 
socioculturais, valorizando o saber, o saber fazer e o saber ser. 
- Desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para a qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1. Promover a participação dos alunos como agentes ativos do seu próprio processo de desenvolvimento 
2. Combater o absentismo e abandono escolar 
3. Promover a melhoria gradual dos resultados escolares dos alunos 
4. Prevenir comportamentos desviantes e/ou disruptivos. 
5. Promover o encaminhamento dos alunos com problemáticas específicas (a nível escolar, saúde, familiar…) 

Descrição da Ação 
Esta ação pretende garantir o acompanhamento mais eficaz dos alunos que apresentam elevado risco de absentismo sistemático e/ou 
abandono do sistema educativo e para quem outro tipo de intervenções, realizadas em anos anteriores, não surtiu efeitos. 
A ação junto dos alunos é dinamizada por professores-tutores ATE/NICE, selecionados de acordo com as suas competências, motivação e 
sensibilidade para a inclusão, tendo o apoio da equipa NICE, constituída por técnicos do GAAF, diretores de turma dos alunos envolvidos e 
elementos da direção do agrupamento. 
Em conjunto, pretende-se desenvolver mecanismos de deteção das dificuldades dos alunos e implementar práticas diversificadas que visem o 
aumento da motivação desses alunos e a sua vinculação à vida escolar. 
O apoio direto dirigido a estes alunos visa encontrar respostas nos domínios pedagógicos, psicológico e socioeducativo, diminuindo os casos de 
indisciplina e absentismo, com vista à progressiva melhoria dos seus resultados académicos e diminuição do abandono escolar. 
O sucesso desta ação depende, entre outros aspetos, de uma eficaz articulação e colaboração desta equipa e da sua articulação com os 
conselhos de turma das turmas de origem desses alunos. Assim, é necessário: 
A atualização do grupo de alunos envolvidos no projeto é feita, sempre que necessário, com base nas indicações do Conselho de Turma/Diretor 
de Turma/GAAF/Direção. 

Atividades a realizar 
Com base em informações disponibilizadas pelos conselhos de turma, equipa GAAF e Direção, é elaborada a lista de alunos que devem integrar 
a ação NICE. 
Os alunos são apoiados individualmente ou em grupo. O apoio de cada aluno é atribuído a um tutor ATE/NICE, que, com base na articulação 
dos seus horários com o do aluno, irá acompanhar o aluno pelo menos em dois momentos por semana. 
Nas primeiras abordagens, o tutor ATE/NICE deve tentar estabelecer uma relação de proximidade e de confiança com o aluno de modo a 
fomentar a vinculação afetiva e relacional e a identificar as suas motivações e áreas de interesse. 
Após esta fase, são realizadas atividades, tarefas ou diálogos que procurem ajudar o aluno a adotar estratégias que procurem superar as suas 
dificuldades de aprendizagem, promover o seu sucesso escolar, incrementar a sua autoestima, aumentar a sua tolerância à frustração e 
estimular o seu auto conceito escolar. 
O tutor ATE/ NICE, concilia as restantes funções no agrupamento, de forma a estar disponível para ajudar os alunos sempre que estes o 
solicitem, nomeadamente, para o cumprimento das orientações estabelecidas no PAPI (Plano de Apoio Pedagógico Individual) ou nas MRI 
(Medidas de Recuperação e Integração). 
No decorrer da interação estabelecida com o aluno, o tutor ATE/ NICE tenta identificar fatores de risco e encontrar estratégias para os 
minimizar, trabalhando em articulação com a equipa envolvida na ação, nomeadamente com o GAAF, com vista ao desenvolvimento das 
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competências pessoais e sociais dos alunos e ao apoio à construção de um projeto de vida, sempre que possível, em articulação com os 
respetivos Encarregados de Educação destes alunos. 
Mensalmente, existem reuniões da equipa ATE/NICE para monitorização da evolução dos alunos e tomada de decisão quanto a estratégias a 
adotar. 

Constrangimentos previstos 
- Dificuldade por parte dos alunos de aceitar a sua integração do projeto; 
- Inibição na criação de laços afetivos entre aluno e professor NICE, dificultando uma relação de confiança; 
- Dificuldade na articulação com as estruturas educativas do agrupamento em tempo útil; 
- Reduzido empenho dos Encarregados de Educação no acompanhamento e no apoio do percurso escolar dos seus educandos; 
- Resultados escolares dos alunos aquém do esperado no 1.º período letivo; 
- Resultados escolares de alguns alunos aquém do esperado no seu primeiro ano de frequência da ação; 
 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

 1 técnico de educação social – 5 horas/semana 
1 psicólogo – 5 horas/semana 

1 assistente social – 5 horas/semana 

Recursos AVEBC 
professores de diferentes grupos de recrutamento 

Conselho de turma / Diretor de turma / Coordenadores de Diretores de 
Turma / Adjunto do Diretor responsável pela gestão dos alunos 

Monitorização e avaliação da ação 
- Realização de reuniões trimestrais entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo 
acompanhamento da ação, os tutores ATE/NICE e o GAFF para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma 
(janeiro, abril e julho); 
- Análise, reflexão e decisão, em reunião da equipa de monitorização, sobre a adesão dos alunos à ação, todos os meses; 
- Análise, reflexão e decisão, em reunião da equipa de monitorização, sobre os resultados escolares e/ou progressos verificados pelos alunos;  
- Avaliação dos PAPI em cada momento de reunião dos conselhos de turma (Intercalares e final de período); 
- Articulação entre os professores NICE e o Diretor de Turma e sempre que necessário via e-mail ou presencialmente de forma informal; 
- Articulação entre o Diretor de Turma e o Conselho de Turma sempre que necessário nos conselho de turma, via e-mail ou presencialmente de 
forma informal; 
- No final dos períodos, realização de inquéritos aos alunos beneficiários para indagar no seu grau de satisfação relativamente ao apoio recebido 
e à sua evolução; 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação (a partir de uma matriz pré definida) pelos 
professores NICE. 
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no Conselho Pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
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EIXO II – Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

AÇÃO – MAIS ESCOLA, MELHOR FUTURO - ATE/NICE 
 

Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 2015/16 Resultados 2016/17 Critérios de 

sucesso Resultados 2017/18 

Promover a 
participação dos 
alunos como 
agentes ativos 
do seu próprio 
processo de 
desenvolvimento 

Envolver os 
alunos nas 
atividades da 
ação 
 
Orientar os 
alunos na 
regulação do 
seu 
comportamento 
e aprendizagem 

Taxa de adesão aos 
encontros/ sessões 
com os professores 

ATE/NICE 
 

Satisfação dos 
beneficiários (medida 

por questionário/ 
focus group ou outro) 

Satisfação dos 
professores 

envolvidos (com base 
no balanço trimestral 

efetuado 

 
70% 

 
 

Não aplicado 

  
> 50% 

 
 

Média de 
satisfação positiva 

 
Média de 

satisfação positiva 

1º Período 
 
 

Combater o 
absentismo e 
abandono 
escolar 

Reduzir as 
faltas de 
assiduidade 
 
Reduzir as 
faltas de 
pontualidade 
 

Taxa de diminuição 
do número de faltas 
de assiduidade 
injustificada dos 
alunos beneficiários 
Taxa de diminuição 
do número de faltas 
de pontualidade dos 
alunos beneficiários 

 
+70% 

 
 

-69% 

 

 
- 35% 

 
 

-20% 

Só a partir do 2º 
período 

Promover a 
melhoria gradual 
dos resultados 
escolares dos 

alunos 

Melhorar os 
resultados 

escolares dos 
alunos 

envolvidos 

Taxa de alunos 
beneficiários da ação 
que aumentaram a 
média, por período 

 
82% 

  
> 25% 

Só a partir do 2º 
período 

Prevenir 
comportamentos 
desviantes e/ou 

disruptivos. 

Diminuir o 
número e a 

gravidade de 
ocorrências 
disciplinares 

protagonizadas 
pelos alunos 
beneficiários 

Taxa de redução do 
número de 
ocorrências 
disciplinares 

 
Taxa de redução do 

número de faltas 
disciplinares 

 
-69% 

 
-51% 

  
- 25% 

 
- 35% 

Só a partir do 2º 
período 

Promover o 
encaminhamento 
dos alunos com 
problemáticas 
específicas (a 
nível escolar, 

saúde, 
familiar…) 

Estabelecer 
contactos com 
parceiros de 

forma a 
encontrar 

soluções para 
os problemas 
específicos 

detetados para 
os quais a 

escola não tem 
resposta 

Taxa de 
encaminhamentos 

realizados pelo GAAF 
face aos casos 

detetados 

 
100% 

  
> 50% 

1º Período 
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Designação da Ação 

II.5. EQUIPA DE INTERVENÇÃO E APOIO - EIA 
Eixo(s) de Intervenção 

Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina  
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

João Paulo Leonardo 
(Diretor) 

Aida Félix 

Público-alvo Participantes 
Alunos da escola sede Professores da equipa EIA 

Diretores de turma 
Problema(s) identificado(s) 

- Falta de pontualidade; 
- Absentismo dentro do espaço escolar (corredores, espaço exteriores…) 
- Alunos a quem, devido a situações de indisciplina na sala de aula, foi dada ordem de saída por parte do professor titular e que é necessário 
reintegrar de novo na sala de aula ou encaminhar para a direção. 
- Grande heterogeneidade nos modos de lidar com situações de indisciplina dentro da sala de aula por parte dos professores.  

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo1 

Ao nível do alunos 
Objetivos estratégicos 

Desenvolver a autonomia, a responsabilidade pessoal e social dos alunos;   
Objetivos gerais da Ação 

1. Promover a pontualidade e a assiduidade dos alunos dos alunos dentro do espaço escolar (corredores e espaços exteriores da escola); 
2. Colaborar na mediação/ resolução de problemas de indisciplina. 

Descrição da Ação 
A Equipa de Intervenção e Apoio (EIA) é constituída por um grupo de professores que circula pelo espaço escolar, durante o tempo letivo dos 
alunos, preenchendo parte da mancha horária.  
A EIA tem o papel de acompanhamento e de prevenção de situações de falta de pontualidade, reforço da assiduidade e intervenção em 1.ª 
instância (adotando uma estratégia de mediação e reintegração do aluno nas tarefas escolares). 
Caso o elemento da  EIA não consiga solucionar o problema, recorre à Direção para outro tipo de intervenção. 

Atividades a realizar 
Durante o horário letivo, os professores da equipa, organizados, sempre que possível, em pares e contactáveis através de telemóvel, em 
articulação com os assistentes operacionais de serviço, circulam pelos vários espaços escolares, percorrendo locais estratégicos (corredores 
dos vários pisos e espaços exteriores). 
Caso detetem situações irregulares (alunos que estão a faltar às aulas, alunos que tiveram indicação de saída da sala de aula por parte do 
professor…), mobilizam esforços no sentido de averiguar o que se está a passar e resolver ou minimizar o problema. Nas situações mais 
graves, os alunos são encaminhados para a Direção. 

Constrangimentos previstos 
- Articulação entre os membros da equipa; 
- Estratégias de intervenção diversas e desconcertadas por parte dos docentes. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

1 técnico  de serviço social -  5 horas/semana 
1 técnico de educação social - 5 horas/semana 
1 psicólogo - 5 horas/semana 

Recursos AVEBC 
15 docentes de vários grupos de recrutamento 

35 horas/semana 

 
Monitorização e avaliação da ação 

- Realização de reuniões trimestrais entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo 
acompanhamento da ação e os professores responsáveis pela equipa EIA para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço 
periódico da mesma (janeiro, abril e julho). 
- Realização de reuniões periódicas entre os professores da EIA para monitorização e avaliação do trabalho a realizar; 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação (a partir de um modelo predefinido) pelo responsável 
pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os outros professores da equipa EIA. 
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no Conselho Pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
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EIXO 2 -  PREVENÇÃO DO ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

AÇÃO -  EQUIPA DE INTERVENÇÃO E APOIO – EIA 
 

 
Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

 

Objetivos Gerais Objetivos específicos Indicadores Resultados 
2015/16 

Resultados 
2016/17 

Critérios de 
sucesso 

Resultados 
2017/18 

 

Prevenir o 
abandono, 
absentismo e 
indisciplina 

Vigiar todo o recinto 
escolar (durante uma 
parte da mancha 
lectiva) e intervir 
sempre que 
necessário 

Nº de intervenções 
realizadas   - 

 

1º Período 
102 

Taxa de sucesso 
nas intervenções 
realizadas 

  ≥  90% 

1º Período 
97,9% 

Promover a 
pontualidade e a 
assiduidade dos 
alunos dos 
alunos dentro 
do espaço 
escolar 
(corredores e 
espaços 
exteriores da 
escola) 
 

Sinalizar situações de 
falta de pontualidade 
ou absentismo 
 
 
 

Nº de sinalizações 
da equipa EIA de 
casos relacionados 
com falta de 
pontualidade ou 
absentismo 
 
 

 
122 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Período 
19 + 9 

 
 

Encaminhar os alunos 
para as atividades 
letivas de acordo com 
o seu horário. 

Taxa de 
intervenções da 
equipa EIA 
com sucesso no 
âmbito da 
promoção da 
assiduidade e 
pontualidade 
 

88,75 93%  
 

? 

Colaborar na 
mediação/ 
resolução de  
problemas de 
indisciplina 

Mediar/resolver 
situações de conflito 
ocorridas nos 
corredores ou no 
espaço exterior 
 
 

Nº de sinalizações 
da equipa EIA 
relacionadas com 
indisciplina fora da 
sala de aula 
 

12 
   

1º Período 
5 

Taxa de 
intervenções da 
equipa EIA 
com sucesso no 
âmbito da 
promoção da 
disciplina fora da 
sala de aula 
 

- 86,2% 
  

? 
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Mediar/encaminhar 
casos de alunos 
envolvidos em 
situações de 
indisciplina na sala de 
aula das quais 
resultaram ordem de 
saída por parte dos 
professores 
 
 

Nº de sinalizações 
da equipa EIA 
decorrentes de 
situações de 
indisciplina dentro 
da sala de aula 
 

16   

1º Período 
6 

 

Taxa de 
intervenções da 
equipa EIA 
com sucesso no 
âmbito da 
mediação ou 
encaminhamento 
das situações 
detetadas 
 

 
93,4% 

 
 

 

? 

 
 



 
 
 
                                                                                                            AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO 
                                                                                                                                        Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 
   DGE – Direção-Geral da Educação        
   DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar        
   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares                                                        Código de Agrupamento 171943    

 
48/56 

48 
 

 
Designação da Ação 

II.6. SABER ESTAR... NA ESCOLA – ASSESSORIAS COMPORTAMENTAIS 
Eixo(s) de Intervenção 

Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 
 
Não faz sentido continuar a  funcionar como uma ação autónoma. 
 
Os recursos humanos AVEBC correspondentes às assessorias comportamentais estão a ser aplicados sobretudo no apoio à implementação de 
outras ações do PPM, em especial, da ação  APRENDER MAIS PORTUGUÊS - TURMAS DE NÍVEL NOS 5.º,  6.º, 7.º E 8.º ANOS (reforço do apoio ao grupo 
de nível de alunos com maiores dificuldades) 
 
Pontualmente, existem assessorias em sala de aula em algumas disciplinas em turmas que possuem alunos que, regularmente, manifestam 
comportamentos desviantes e/ou disruptivos. Enquanto que o docente responsável pela disciplina gere as aprendizagens na sala de aula, o 
docente assessor centra-se na regulação dos comportamentos e no apoio à dinâmica da aula. O impacto destas assessorias é analisado 
mensalmente em Conselho Pedagógico através da apresentação pelo diretor do documento ”Acompanhamento e implementação de estratégias 
de gestão da sala e de prevenção da indisciplina” que funciona com o “barómetro da indisciplina”. 
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Designação da Ação 

III.7. MELHORIA DOS PROCESSOS EDUCATIVOS 
Eixo(s) de Intervenção 
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 

Responsável do Conselho Pedagógico 
 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

João Paulo Leonardo 
(Diretor) 

Teresa Silva 
(Coordenadora do Projeto TEIP) 

Público-alvo Participantes 

Todos os docentes 

- Conselho Pedagógico 
- Diretores de Turma 

- Conselhos de Turma 
- Departamentos 

Problema(s) identificado(s) 
- Resultados abaixo da média nacional nas provas de avaliação externa;  
- Absentismo e abandono, em particular, a partir do 3.º ciclo; 
- Persistência de elevado nível de insucesso na conclusão do ensino secundário; 
- Eficácia das respostas educativas dadas a alunos com planos de acompanhamento pedagógico; 
- Articulação vertical do currículo e da sequencialidade de aprendizagens entre ciclos; 
- Dificuldades na implementação de metodologias de diferenciação pedagógica, no respeito pela diversidade do grupo/turma; 
- Regulação dos comportamentos em sala de aula; 
- Situações de indisciplina na sala de aula; 
- Comunicação entre as diversas estruturas do Agrupamento. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 2 

Ao nível da organização e gestão 
Objetivos estratégicos 

- Melhorar a qualidade do desempenho do pessoal docente, pessoal não docente e dos serviços prestados pelo Agrupamento, fomentando uma 
cultura profissional de responsabilização de cada indivíduo; 
- Desenvolver práticas organizacionais que contribuam para a melhoria da qualidade da educação. 

Objetivos gerais da Ação 
1. Envolver os docentes no processo de melhoria dos resultados do Agrupamento e no cumprimento das metas estipuladas a nível do TEIP, 

nos vários domínios; 
2. Fomentar a melhoria da comunicação entre as diversas estruturas do Agrupamento; 
3. Fomentar a  melhoria dos processos educativos. 

Descrição da Ação 
Esta ação pretende envolver todos os docentes do Agrupamento num processo de melhoria sustentada dos resultados do Agrupamento e do 
cumprimento das metas do TEIP, a partir da assunção de uma visão comum e da adoção de procedimentos de avaliação e monitorização que 
sejam eficazes na  promoção do sucesso dos alunos.  
Inclui igualmente a redefinição dos diferentes métodos e tipos de apoio prestados aos alunos com vista à superação de dificuldades e 
consequente melhoria de resultados; 
No âmbito da melhoria da comunicação entre as diversas estruturas do Agrupamento, pretende-se promover condições que facilitem o trabalho 
das lideranças intermédias, no sentido de o tornar mais eficaz. 
Pretende-se também apostar na reorganização dos processos de trabalho internos promovendo o trabalho colaborativo e reflexivo dos 
docentes, em grupo de recrutamento, departamento e conselhos de turma, de forma a torná-lo consequente, com vista à melhoria dos 
resultados educativos. 
Assim, está prevista a dinamização de vários momentos de reflexão para análise do trabalho didático e para articulação e gestão de conteúdos 
entre as diversas disciplinas, visando a melhoria dos resultados educativos ao longo de cada ciclo de ensino. 
Prevê-se ainda a instituição de mecanismos sistemáticos de supervisão da prática letiva em sala de aula, enquanto estratégia autoformativa 
para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem (Intervisão); 
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Atividades a realizar 

- Elaboração de horários do Pessoal Docente possibilitando a articulação do trabalho colaborativo entre docentes dos vários grupos de 
recrutamento e entre coordenadores de Departamento - Reuniões periódicas para divulgação e reflexão dos resultados da avaliação do 
Agrupamento e para o envolvimento de todos os docentes no cumprimento das metas contratualizadas no âmbito dos vários eixos 
estratégicos do TEIP 
- Reuniões periódicas do conselho de turma e dos conselhos de docentes com o objetivo de avaliar e monitorizar os resultados escolares  
dos alunos (sucesso escolar, indisciplina, abandono e absentismo) e definição de estratégias conjuntas quanto às medidas preventivas e 
remediativas a adotar, nomeadamente no que diz respeito ao apoio aos alunos com PAPI, NEE e PLNM; 
- Criação de mecanismos internos para o controlo da assiduidade e pontualidade dos alunos (por exemplo, envio regular, pela direção aos 
diretores de turma, dos dados do SIGE no que diz respeito às horas de entrada e saída dos alunos); reuniões entre os DT e os 
encarregados e educação com vista à sua corresponsabilização pelos atrasos dos alunos 
- Criação de um barómetro de comportamentos escolares, para análise regular dos dados relativos às ocorrências disciplinares. 
- Criação de mecanismos para a melhoria da divulgação/circulação da informação entre professores, nomeadamente entre a direção e as 
estruturas intermédias, de forma a facilitar a tomada de decisões e a execução das tarefas 
.- Divulgação atempada de guiões /documentos necessários às reuniões de conselho de turma / conselho de docentes, reuniões de grupo e 
outras. 
- Intensificação do trabalho colaborativo nos departamentos curriculares com vista à avaliação e monitorização dos resultados, planificação e 
preparação de materiais, construção de instrumentos de avaliação, aferição de critérios de classificação, correção conjunta de testes/fichas 
e outros… 
- Aplicação de práticas e metodologias que se revelem eficazes no desenvolvimento e aproveitamento dos alunos, resultantes da partilha 
de experiências e do trabalho colaborativo entre os professores 
- Adoção de uma geometria variável na gestão horários de apoio ao estudo, salas de estudo e tutorias por forma a permitir uma resposta 
adequada às necessidades específicas de cada aluno nas várias disciplinas. 
- Implementação de mecanismos de supervisão da prática letiva na sala de aula (intervisão), enquanto estratégia formativa para a melhoria 
do processo de ensino e aprendizagem que se pretende  que venha  a ter  repercussão nos resultados académicos. 

Constrangimentos previstos 
- Insuficiente envolvimento de alguns docentes; 
- Instabilidade dos recursos humanos; 
- Começo tardio da atividade letiva; 
- Dificuldades na elaboração dos horários para dar cumprimento ao previsto. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

 
Recursos AVEBC 

Docentes dos conselhos de turma – componente não letiva 
 

Monitorização e avaliação da ação 
- Realização de reuniões periódicas entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP e os Coordenadores dos DT para lançamento 
da ação e para balanço periódico da mesma. 
- Realização de reuniões do Conselho de Turma (no início do ano letivo, no período  intercalar do 1.º período, no final do 1.º período, 
no período  intercalar do 2.º período, no final do 2.º período, no final do 3.º período) e produção das respetivas atas e outros 
instrumentos de registo (entre outros: análise da evolução dos resultados escolares dos alunos que revelam dificuldades específicas; 
balanço das medidas de apoio aos alunos em situação de insucesso/risco inscritas no Plano de Trabalho das Turmas). 
- Realização de Reuniões de Diretores de Turma e produção das respetivas atas e relatórios. 
- Realização de Reuniões de Departamento e produção das respetivas atas e relatórios. 
- Realização de reuniões parcelares entre docentes e respetivo registo. 
- No final de cada semestre, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação.  
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no conselho pedagógico pelo respetivo responsável. 
-  No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
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Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados  
 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores 

Resultados 
2013/14 

% 

Resultados 
2014/15 

% 

Resultados 
2015/16 

% 
Critérios de 

sucesso 
Resultados 

2016/17 
% 

Resultados 
2017/18 

% 
Envolver 
todos os 
docentes no 
processo de 
melhoria dos 
resultados do 
Agrupamento 
e no 
cumprimento 
das metas 
estipuladas a 
nível do 
TEIP, nos 
vários 
domínios 
 

Aumentar  o 
sucesso escolar na 
avaliação externa 
em Português e 
Português (Domínio 
1) 
 

Taxa de 
sucesso a 
Português 
 
 
 
 
 
 
Média a 
Português 
 
 
 
 
 
 
 
Taxa de 
sucesso a 
Português 
 
 
 
 
 
Média a 
Português 
 

4.º ano 
53,98 

6.º ano 
37,30 

9.º ano 
56,41 

12.º ano 
81,48 

 
4.º ano 

2,60 
6.º ano 

2,37 
9.º ano 

2,65 
12.º ano 

9,20 
 

4.º ano 
41,07 

6.º ano 
13,08 

9.º ano 
39,74 

 
4.º ano 

2,39 
6.º ano 

1,82 
9.º ano 

2,54 
 

4.º ano 
75,63 

6.º ano 
60 

9.º ano 
44,04 

12.º ano 
82,61 

 
4.º ano 

3,16 
6.º ano 

2,84 
9.º ano 

2,50 
12.º ano 

9,07 
 

4.º ano 
51,69 

6.º ano 
33,03 

9.º ano 
23,85 

 
4.º ano 

2,68 
6.º ano 

2,15 
9.º ano 

1,86 
 

4.º ano 
-- 

6.º ano 
-- 

9.º ano 
41,86 

12.º ano 
39,39 

 
4.º ano 

-- 
6.º ano 

-- 
9.º ano 

2,47 
12.º ano 

9,49 
 

4.º ano 
-- 

6.º ano 
-- 

9.º ano 
20,93 

 
4.º ano 

- 
6.º ano 

-- 
9.º ano 

1,86 
 

Melhorar  
pelo menos 

 5 p.p   
 
 
 
 
 

 
Melhorar  

pelo menos 
0,10 p.p. 

 
 
 

 
 
 

Melhorar  
pelo menos 5 

p.p   
 
 
 
 

Melhorar  
pelo menos 

0,10 p.p. 

 

 

Aumentar  o 
sucesso escolar na 
avaliação interna 
(Domínio 2) 
 
 

Taxa de 
insucesso 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Taxa  de alunos 
com positiva a 
todas as 
disciplinas 
 
 

1.º CEB 
2,04 

2.º CEB 
8,43 

3.ºCEB 
9,85 

Secundário 
16,25 

 
 

1.º CEB 
85,63 

2.º CEB 
55,12 

3.ºCEB 
37,50 

Secundário 
20 

 

1.º CEB 
2,19 

2.º CEB 
6,61 

3.ºCEB 
8,23 

Secundário 
32,59 

 
 

1.º CEB 
87,5 

2.º CEB 
56,83 

3.ºCEB 
30.18 

Secundário 
54,07 

 

1.º CEB 
1,11 

2.º CEB 
3,57 

3.ºCEB 
9,54 

Secundário 
27,23 

 
 

1.º CEB 
91,03 

2.º CEB 
56,44 

3.ºCEB 
33,43 

Secundário 
35,19 

 

Melhorar  
pelo menos 5 
p.p. face ao 

histórico 
 
 
 
 
 
 

Melhorar  
pelo menos 4 
p.p. face ao 

histórico 

 

 

Reduzir a 
Interrupção precoce 
do percurso escolar 
(Domínio 3) 
 

Taxa  de alunos 
em situação 
Interrupção 
precoce do 
percurso 
escolar 

2.º CEB 
2,68 

3.ºCEB 
7,11 

Secundário 
14,16 

2.º CEB 
2,64 

3.º CEB 
7,62 

Secundário 
12,59 

2.º CEB 
0,51 

3.º CEB 
2,89 

Secundário 
3,75 

 

Melhorar pelo 
menos, . 25% 

face ao 
histórico  
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 Reduzir a 

indisciplina (Domínio 
4) 
 
 

N. º total de 
medidas 
corretivas (MC) 
 
N. º total de 
medidas 
disciplinares 
sancionatórios 
(MDS) 
 
N. º total de 
medidas 
disciplinares 
 
Medidas 
disciplinares por 
aluno 

499 
 
 
 

102 
 
 
 
 
 

601 
 
 
 

0,41 

257 
 
 
 

103 
 
 
 
 
 

360 
 
 
 

0,31 
 
 

225 
 
 
 

79 
 
 
 
 
 

304 
 
 
 

0,26 

Melhorar pelo 
menos, 15% 

face ao 
histórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Melhorar a 
comunicação 
entre as 
diversas 
estruturas do 
Agrupamento 
 

Melhorar a 
divulgação/circulação 
de informação entre 
a direção e as 
estruturas 
intermédias,  
promovendo a sua 
autonomia 
 

N.º de reuniões 
de Conselho 
Pedagógico 
 
N.º de reuniões 
de Conselho 
Geral 
 
N.º de reuniões 
da Comissão 
Permanente  do 
Conselho Geral 
 
Nº de reunião 
do Conselho 
Administrativo 
 
N.º reuniões da 
direção 
 
Nº de reuniões 
entre a direção 
e os 
coordenadores 
dos DT 
 
Nº de reuniões 
entre os 
coordenadores 
dos DT e os DT 
 
Nº de reuniões 
entre a direção 
e os 
coordenadores 
de 
departamento 
 
Nº de reuniões 
de 
Departamento 
gerais 
 
Nº de reuniões 
de Coordenador 
de 
Departamento 
com assessores 
 
Nº de reuniões 

 

aspetos não 
contabilizados 
anteriormente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelo menos, 
1 por período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelo menos, 
1 por período 
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de assessores 
com docentes 
do grupo de 
recrutamento 
 
Nº de reuniões 
entre a direção 
e as 
coordenadores 
e 
estabelecimento 
do 1º ciclo 
 
Nº de reuniões 
de conselho de 
docentes do 1.º 
ciclo 
 
N.º de guiões e 
documentos  
produzidos 
pelos 
coordenadores 
de DT com vista 
à organização 
dos CT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelo menos, 
1 por período 

 
 
 

Fomentar o 
trabalho 
colaborativo e a  
melhoria dos 
processos 
educativos 
 

Implementar práticas 
de supervisão entre 
pares de docentes 
(intervisão) 
 

Nº sessões de 
sensibilização 
sobre intervisão 
 
Nº de 
participantes 
voluntários a 
implementar 
práticas de 
intervisão 
 
N.º de 
observações 
realizadas por 
cada par 

   Pelo menos, 
1 sessão 

 
 
 

Pelo menos, 
6 docentes 

 
 
 
 

Pelo menos, 
2 

observações 

  
 
 

Capacitar os 
docentes para o 
desenvolvimento 
de práticas 
diversificadas na 
gestão da sala 
de aula e 
prevenção da 
indisciplina 

Promover ações de 
sensibilização e de 
formação sobre a 
gestão de sala de 
aula e prevenção da 
indisciplina  
 
 
 

N.º ações 
disponibilizadas  
 
 
Nº de docentes 
envolvidos 
 
 
Taxa de 
docentes que 
aplicou em 
contexto de 
trabalho os  
conhecimentos 
e competências 
adquiridas 
 

   Pelo menos 1 
por ano letivo 

 
 

Pelo menos 5 
docentes 

envolvidos 
 
 
 

>50% 
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Designação da Ação 

II.8. UMA ESCOLA, VÁRIAS CULTURAS – PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR (PIE) 
Eixo(s) de Intervenção 

Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
Relação Escola – Família – Comunidade 

Responsável do Conselho Pedagógico 
 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

? Ana Carla Gonçalves 
Público-alvo Participantes 

Alunos estrangeiros matriculados no Agrupamento 
e restante comunidade educativa 

Todos os professores com alunos estrangeiros 
Professores de PLNM 

Professores PIE 
Equipa GAAF 

Professora da  BE/CRE – escola sede 
Problema(s) identificado(s) 

- Dificuldades de integração de alunos estrangeiros decorrentes do não domínio da língua portuguesa, tendo como 
consequência o insucesso, absentismo e o abandono precoce do sistema de ensino; 
- Alunos estrangeiros oriundos de países não lusófonos transferidos, em qualquer momento do ano letivo, para as escolas do 
Agrupamento; 
- Inexistência de formação específica dos professores que lecionam Português Língua Não Materna (PLNM); 
- Inexistência nos Planos de Trabalho de Turma (PTT) de estratégias para a inclusão; 
- Dificuldades na interação das famílias com a comunidade escolar. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 1 - Ao nível do aluno 

Eixo 3 – ao nível da relação Escola-Família-Comunidade  
Objetivos estratégicos 

- Promover o sucesso escolar e educativo de todos os alunos, independentemente das suas características individuais e 
condições socioculturais, valorizando o saber, o saber fazer e o saber ser; 
- Fomentar e intensificar a relação Escola/Família e o envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na 
vida escolar dos seus educandos;   

Objetivos gerais da Ação 
1. Criar mecanismos de integração dos alunos estrangeiros na comunidade escolar na perspetiva de uma escola de 

inclusão; 
2. Prevenir o insucesso escolar dos alunos estrangeiros; 
3. Prevenir o absentismo e o abandono; 
4. Esclarecer e encaminhar os encarregados de educação com vista ao seu enquadramento institucional. 

Descrição da Ação 
Esta ação pressupõe a constituição de uma equipa PIE formada por professores da escola sede (selecionados de acordo com 
as suas competências, motivação e sensibilidade para a inclusão) com atribuição de horário na componente não letiva, 
professores de PLNM, elementos do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e professor Bibliotecário da escola 
sede. 
Esta equipa estabelece contacto com os alunos estrangeiros e seus encarregados de educação, apoiando-os nas suas 
dificuldades e esclarecendo dúvidas relacionadas com a sua integração no nosso país / escola, inclusive, dando-lhes a 
conhecer os diferentes núcleos de apoio existentes na Comunidade. 
Apesar de os alunos estrangeiros frequentarem as aulas de PLNM, na maioria dos casos, o seu nível de proficiência do 
Português é muito elementar. Na impossibilidade de se instituir um “ano zero” na escola e já que os alunos deverão 
obrigatoriamente frequentar as aulas todas as disciplinas, cabe a cada um dos professores do Conselho de Turma, encontrar 
estratégias motivadoras de integração destes alunos na sua disciplina, de modo a contrariar situações de eventual 
desinteresse e/ou absentismo. 
No início do ano letivo, a equipa do PIE, através do contacto direto com os DT, procura sensibilizar os professores para esta 
situação sugerindo formas de concretização dessa integração. Com vista a desenvolver em todos os alunos da turma o 
respeito pelas diferenças, sentimentos de solidariedade e de interajuda, os Planos de Trabalho das Turmas que integram 
alunos estrangeiros deverão refletir estas preocupações. 
O BE/CRE é o espaço privilegiado onde, num horário pré-estabelecido, se encontram os professores do PIE/CRE e onde os 
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alunos estrangeiros poderão recorrer para tirar dúvidas, pedir ajuda e realizar pequenos projetos que vão de encontro aos 
seus interesses e às indicações dadas pelos professores das várias disciplinas. 
É também desejável que, em sede de grupo curricular, sejam construídas colaborativamente propostas de trabalho e tomadas 
decisões quanto aos critérios de avaliação e às estratégias de avaliação destes alunos que, obviamente, deverão ter em 
conta a sua evolução de acordo com um Plano Individual de Trabalho para eles definidos. 
A ação prevê ainda, em articulação com várias entidades, a dinamização de ações de sensibilização para os alunos e/ou 
formação para o corpo docente e não docente de modo a capacitá-los para as questões da inclusão. 
No que diz respeito à integração dos alunos estrangeiros nos jardins de Infância e escolas do 1º ciclo do Agrupamento, cabe 
ao educador do pré-escolar e ao professor titular mobilizar esforços no sentido de apoiar a sua integração na turma e na 
escola, em articulação com as famílias, devendo o PTT da respetiva turma incluir essa preocupação. No 1º Ciclo, o professor 
de apoio que reforçará a aprendizagem de PLNM. 

Atividades a realizar 
Ao nível do acolhimento dos alunos estrangeiros, a equipa do PIE procura contactar com os novos alunos e verificar se estão 
bem integrados na escola, se conhecem os diferentes espaços e serviços, se possuem as informações e os materiais 
necessários e, se for o caso, se estão a frequentar as aulas de PLNM.  
Para além de contactos informais estabelecidos pelos professores do PIE com os alunos estrangeiros, nos corredores e nos 
espaços exteriores da escola, pretende-se que estes alunos adotem hábitos de frequência do BE/CRE. Neste local, os 
professores do PIE ou outros professores afetos ao CRE poderão apoiá-los, nomeadamente, no reforço à aprendizagem da 
aprendizagem da língua portuguesa e à realização de atividades e pequenos projetos relacionados com conteúdos 
curriculares das várias disciplinas. 
No início do ano letivo, a equipa do PIE participa nas reuniões dos Diretores de Turma, sensibilizando-os para questões 
relacionadas com a inclusão dos alunos estrangeiros. 
Ao longo do ano letivo, a equipa do PIE está disponível para apoiar o desenvolvimento de atividades e iniciativas que 
divulguem e valorizem as várias culturas em presença na escola. 
No mês de outubro, o GAAF, em colaboração com os prestantes elementos do PIE, organiza uma ação de informação, em 
formato bilingue, destinada aos EE dos alunos recém-chegados para que possam obter esclarecimentos e partilhar 
experiências e, sempre que necessário, realizam um acompanhamento de proximidade em relação a alguns alunos e seus 
encarregados de educação de modo a apoiar o seu enquadramento institucional e a prevenir eventuais situações de 
absentismo e de saída precoce do sistema educativo. 
Ao longo do ano letivo, a equipa PIE procura trabalhar em articulação com os DT e CT de modo a que, de forma colaborativa, 
sejam implementadas estratégias e desenvolvidos projetos que promovam a integração e a inclusão destes alunos e se 
promova o seu sucesso escolar. 

Constrangimentos previstos 
Instabilidade do corpo docente e dos técnicos da equipa GAAF; horários escolares dos alunos; 
Diferentes horários escolares das turmas onde os alunos estrangeiros estão inseridos. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP: 

1 técnico  de serviço social     -  2 horas/semana 
1 técnico de educação social - 2 horas/semana 
1 psicólogo                             - 2 horas/semana 

Recursos AVEBC: 
- 15 horas/semana, diversos grupos de recrutamento 
- 20 horas/semana PLNM, grupo 300 

Monitorização e avaliação da ação 
- Realização de reuniões trimestrais entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho 
pedagógico pelo acompanhamento da ação e os professores responsáveis pela equipa PIE para lançamento da ação (início 
do 1º período) e para balanço periódico da mesma (janeiro, abril e julho). 
- Realização de reuniões periódicas entre os professores do PIE para monitorização e avaliação do trabalho a realizar; 
- Elaboração e atualização de uma listagem de todos os alunos estrangeiros existentes no Agrupamento e sua caraterização 
de acordo com o nível de proficiência; 
- Realização de reuniões periódicas entre a equipa PIE e os diretores de turma; 
- Aplicação de inquéritos aos alunos estrangeiros de modo a aferir a sua satisfação relativamente à integração na comunidade 
escolar; 
- No final de cada período, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação (a partir de um modelo 
predefinido) pelo responsável pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os outros professores da equipa EIA. 
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no Conselho Pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação.  
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Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados  

Objetivos 
Gerais 

Objetivos 
específicos Indicadores Resultados 

2014/15 
Resultados 

2015/16 Resultados 2016/17 
Critérios 

de 
sucesso 

Resultados 
2017/18 

Criar 
mecanismos de 
integração dos 
alunos 
estrangeiros na 
comunidade 
escolar na 
perspetiva de 
uma escola de 
inclusão 

Acompanhar e 
integrar os alunos 
estrangeiros 
recém chegados 

Nº alunos 
recém-chegados 
à Escola Sede 
acompanhados 
pelo PIE  

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

1º Período 
5 alunos 
 de 15  (33,3%) 
2º Período 
14 alunos 
de 17 (82%)  
3º Período 
2 alunos (um que 
deu entrada no 2º 
período); no 3º 
período só chegou 
um aluno (100%) 
 

≥ 50 % 

1º período 
7 alunos de 19 
(37%) 

 Nº de reuniões 
da equipa PIE 
realizadas  
 
 
Outras 
iniciativas de 
articulação da 
equipa 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Pelo menos, 3 
reuniões por 
período 
 
 
 
Atualização de 
um ficheiro 
partilhado com a 
relação dos 
alunos inscritos 
em PLNM 

1º Período 
2 reuniões PIE, além 
de outros  
contactos via email, 
contactos e reuniões 
informais 
Atualização de um 
ficheiro partilhado com 
a relação dos alunos 
inscritos em PLNM 
2º período 
3 reuniões PIE, além 
de outros  
contactos via email, 
contactos e reuniões 
informais 
Atualização de um 
ficheiro partilhado com 
a relação dos alunos 
inscritos em PLNM 
3º Período 
1 reunião da equipa 
PIE; reuniões 
parcelares;  
contactos via email, 
contactos e reuniões 
informais 
Atualização de um 
ficheiro partilhado com 
a relação dos alunos 
inscritos em PLNM 
 

Pelo 
menos, 2 
reuniões 
PIE por 
período 

1º período 
2 reuniões da 
equipa PIE, além 
de outros  
contactos via 
email, contactos 
e reuniões 
informais; 
 
Construção de 
uma equipa PIE 
alargada (2 
alunos – sendo 
um deles um 
aluno 
estrangeiro; 2 
assistentes 
operacionais – 
D. Luísa e D. 
Paula; 2 
encarregados de 
educação – 
sendo um deles 
EE de um aluno 
estrangeiro); 
 
Realização de 
plantas bilingue 
do espaço 
escolar 
entregues aos 
alunos recém- 
chegados e 
colocadas nas 
salas de aula; 
 
Desenvolvimento 
do projeto – 
“uma nova 
sinalética da 
escola – 
multilingue” em 
parceria com  + 
Skillz; 
 
Levantamento 
de manuais, 
dicionários, livros 
e plataformas 
digitais 
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(multilingues) de 
modo a ter o 
CRE equipado 
com materias de 
apoio aos alunos 
estrangeiros; 
 
 
Monitorização -  
atualização 
constante de um 
ficheiro 
partilhado com a 
relação dos 
alunos já 
inscritos em 
PLNM ou recém 
chegados ao 
Agrupamento. 
 
 

Sensibilizar a 
comunidade 

escolar para a 
inclusão 

Iniciativas 
promovidas pelo 
PIE dirigidas 
aos DT e CT 
visando a 
promoção de 
estratégias de 
integração 
 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

No 1º período,  
participação nas 
reuniões de 
coordenação de 
DT dos 2º, 3º 
CEB e Sec. 
 
Envio por email  
de docu-
mentação de 
apoio  a todos 
os DT 
 
Tradução de 
documentos em 
inglês e francês 
pelo PIE 

No 1º Período,   
atualização da  
documentação de 
apoio  aos DT e envio 
por email a todos 
No 2º Período, 
Sensibilização dos 
DT’s através das 
respetivas 
coordenadoras; 
Convite à participação 
dos DT’s na reunião 
do PIE com os EE’s 
dos alunos 
estrangeiros  
Atualização da 
tradução de 
documentos em inglês 
e francês pelo PIE 
No 3º Período 
Encontro, na escola, 
promovido pela 
Fundação Aga Khan e 
Câmara Municipal de 
Lisboa – Círculos de 
Lisboa; 
 
 
 

Pelo 
menos, 1 
iniciativa 

por 
período 

 

1º período 
Elaboração do 
documento 
“Inclusão dos 
alunos 
estrangeiros – 
Como Fazer?” 
de apoio aos 
diretores de 
turma e todos os 
professores; 
 
Convite à 
participação dos 
DT’s na reunião 
do PIE com os 
EE’s dos alunos 
estrangeiros  
 
Ação de curta 
duração e 
oficina: 
“Aprender com a 
diversidade”; 
 
Preparação de 
uma ação de 
sensibilização 
promovida pelo 
SOS Racismo 
(jan-fev 2018); 
 
Começo da 
elaboração de 
uma brochura 
sobre a inclusão 
e sobre o 
“projeto de 
integração 
escolar” no 
Agrupamento 
(até ao final do 
ano letivo). 

 
 

 
Outras 
iniciativas do 
PIE 

 
Intervenções 
dirigidas a todos 
os docentes mo 

No 1º Período,   
Intervenção dirigida  a 
todos os docentes na 

 1º período 
 

Elaboração de 
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âmbito das 
reuniões de 
balanço TEIP no 
1º e 2º Períodos 
e no Fórum 
TEIP em julho 

reunião de balanço 
TEIP referente ao 1.º 
período 
 
No 2º Período 
Participação no 
projeto “Leituras que 
nos unem” com a 
atividade”Eu, tu e os 
outros entre linhas que 
nos unem” 
 
No 3º Período 
Por iniciativa do CRE, 
desenvolvimento do 
Projeto “Eu, Tu e os 
Outros, entre linhas 
que nos unem” com 
envolvimento de 
várias turmas com 
projetos curriculares e 
de articulação 
curricular (exemplos: 
9º A com o projeto em 
EV e TI – “O Mundo é 
a nossa Casa”; 
exposição “levo na 
minha Mala o meu 
País”); Promoção da 
leitura e do livro 
utilizando obras que 
abordam a inclusão e 
a exclusão – ex: 
“Diário do Migrante”, 
“Malala”, “Obax”; 
“Queres namorar 
comigo?”, etc.; 
“O Público vai ao 
Teatro” – ida ao teatro 
ver “Do bosque para o 
mundo” com posterior 
debate nas AT’s– 
participação de turmas 
do 5º e 9º anos; 
Construção de 
páginas WEB cujos 
tema era: diferentes 
países e a sua 
identidade. 
 

um roteiro no 
âmbito da 
atividade “Clube 
de viajantes”; 
 
Preparação de 
uma visita ao 
Parlamento – 
Assembleia da 
República; 
 
Exposição 
"Crianças no 
mundo com 
direitos" 
(exposição 
cedida pelo IAC, 
Instituto de 
Apoio à Criança) 
que teve como 
principais 
participantes 
turmas do 2.º 
ciclo. A partir da 
exploração da 
exposição foram 
abordadas 
questões 
relacionadas 
com diferenças 
culturais e 
diferenças de 
género em 
diferentes 
países; 
Leitura e 
exploração da 
obra O ciclo do 
pão com 
diferentes 
turmas do 2.º 
ciclo - um dos 
objetivos foi dar 
a conhecer 
tradições do 
fabrico e 
simbolismo do 
pão em 
diferentes 
países e 
culturas; 
 
 

 

Nº de ações 
inscritas nas 
atas dos CT ou 
nos PTT 
conducentes ao 
acolhimento e 
integração de 
alunos 
estrangeiros 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

1º Período 
Nas atas intercalares,  
das 28 turmas com 
alunos com PLNM, 
apenas, 19 referem 
estratégias, mas a 
maioria demasiado 
genérica 
 

≥ 50 % 

1º período 
Nos PTT de 21 
turmas dos 2º 
e 3º ciclos com 
alunos de 
PLNM foram 
analisados 17. 
Dos 17 
analisados 10 
apontam 
estratégias 
gerais;   
Apenas em 4 
(em uma ou 
duas 
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disciplinas 
específicas) se 
identifica como 
problema; 
Apenas em 2 
(em uma ou 
duas 
disciplinas 
específicas) se 
assume como 
prioridade  

 
 
 
 

Esclarecer e 
encaminhar os 
encarregados 
de educação 
com vista ao 
seu 
enquadramento 
institucional 

 Nº reuniões 
promovidas 
pelo PIE  
 
 
 
 
Nº contactos 
individuais 
estabelecidos 
com os EE 

 1 reunião 
dirigida aos  
EE’s; 
 
 
 
 
 
Várias reuniões 
bilingues com 
EE em contexto 
individualizado 

1º Período 
1 reunião com a 
presença de 11 EE  
1º Período 
14 reuniões 
individuais com EE 
2º Período 
1 reunião com a 
presença de 10 EE   
e com a ajuda de um 
aluno estrangeiro que 
fez, durante a 
reunião, a tradução 
simultânea para duas 
das línguas faladas 
pelos presentes;  
2º Período 
10  reuniões 
individuais com EE 
3º Período 
21 reuniões 
individuais com EE 
 
 
 
 
 

Pelo 
menos 1 
reunião, 
no início 
do ano 
letivo 

 
 
 
 
 
 

1º período 
 

1 reunião (multilingue) 
com a presença de 22 
EE’s e com a 
participação de 
diretores de turma e 
outros professores 
e/ou técnicos e alunos 
estrangeiros; 
 
146  
reuniões/atendimentos 
bilingues individuais 
com EE’s; 
 
 
Desenho do projeto 
“Formação parental” 
 
 
 
 

 

 

Prevenir o 
insucesso 
escolar dos 
alunos 
estrangeiros que 
não dominam o 
Português 

Monitorizar o 
sucesso dos 
alunos com PLNM 
na Escola Sede 

Taxa da 
distribuição das 
classificações 
dos alunos com 
PLNM 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

1º Período 
57 alunos com PLNM 

2º ciclo 
De 0 a 2 níveis 
inferiores a três - 95%; 
3 níveis inferiores a 
três - 5%; 
Mais de 3 níveis 
inferiores a três - 0% 

3º ciclo 
De 0 a 2 níveis 
inferiores a três - 20% 
3 níveis inferiores a 
três - 4%;  
Mais de 3 níveis 
inferiores a três - 76% 
 

2º Período 
52 alunos com 

PLNM 
2º ciclo 

De 0 a 2 níveis 
inferiores a três – 

? 
 

1º Período 
70 alunos com 

PLNM 
2º ciclo (29 

alunos) 
0 níveis 
inferiores a três 
– 38% 
1 nível inferior a 
três – 17% 
2 níveis 
inferiores a três 
– 7% 
Três ou mais de 
3 níveis 
inferiores a três  
– 38% 

 
 

3º ciclo (29 
alunos) 

0 níveis 
inferiores a três 
– 4% 
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79% 
3 níveis inferiores a 
três – 5%; 
Mais de 3 níveis 
inferiores a três – 16% 

3º ciclo 
De 0 a 2 níveis 
inferiores a três – 
17,4% 
3 níveis inferiores a 
três – 17,4%;  
Mais de 3 níveis 
inferiores a três – 
65,2% 
 

Secundário 
0 a 2 negativas – 10% 
3 negativas – 30% 
Mais de 3 negativas – 
60% 

 
3º Período 
56 alunos com 

PLNM 
2º ciclo (19 alunos) 

De 0 a 2 níveis 
inferiores a três – 
84,1% 
3 níveis inferiores a 
três – 5,3% 
Mais de 3 níveis 
inferiores a três,  mas 
que transitam – 5,3% 
Não Transitam – 0% 
EF – 5,3% 

 
3º ciclo (25 alunos) 

De 0 a 2 níveis 
inferiores a três – 36% 

3 níveis inferiores a 
três – 12% 

Mais de 3 níveis 
inferiores a três, mas 

que transitam ou 
foram admitidos a 

exame– 16% 
Não Transitam – 12% 

EF – 16% 
 

Secundário (12 
alunos) 

0 a 2 negativas – 8,3% 
3 negativas – 16,6% 
Mais de 3 negativas – 
58,3 
Não Transitam – 
58,3% 

EF – 16,6% 
 

1 nível inferior a 
três – 10% 
2 níveis 
inferiores a três 
– 7% 
Três ou mais de 
3 níveis 
inferiores a três  
– 75% 

 
Secundário (12 

alunos) 
0 negativas – 
0% 
1 negativa – 8% 
2 negativas – 
8% 
Três ou mais  
negativas – 84% 

 

 

 

Dinamizar 
iniciativas  de 
reforço às 
aprendizagens 

Iniciativas 
realizadas 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Dados 
anteriormente 
não 
contabilizados 

1º Período 
Apoio em sala de aula 
a 5 alunos de uma 
turma nas disciplinas 
de Matemática e 
História 

2º Período 
Reforço do apoio aos 

? 
 

1º período 
 

Reforço do 
apoio aos 
alunos de PLNM 
nas aulas de 
Português 
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alunos de PLNM, que 
este ano terão exame 
nacional de A2 e B1; 
Reforço em Português 
aos alunos  
estrangeiros do 
secundário que farão 
exame de 12º ano de 
Português 

3º Período 
Reforço do apoio aos 
alunos de PLNM, que 
este ano terão exame 
nacional de A2 e B1; 
Reforço em Português 
aos alunos  
estrangeiros do 
secundário que farão 
exame de 12º ano de 
Português: 
um aluno estrangeiro 
do 12º ano que fez 
exame de Português, 
com atribuição de dois 
tempos semanais; 
- quatro alunos de 
PLNM - nível A2/B1 -
  dos quais três do 9º 
ano e um do 12º ano 
que nunca 
compareceu; 
Apoio para 
consolidação da 
aprendizagem de 
Português a 7 alunos 
do 5º, 6º e 8º anos 
 
 

Apoio a dois 
alunos do 12.º 
A, ao nível da 
aquisição de 
vocábulos de 
comunicação 
básica 
funcional  bem 
como alguns 
temas como: 
cores, 
transportes, 
material escolar, 
partes do corpo 
e profissões 
 
 

 
 

Monitorizar o 
sucesso dos 
alunos 
estrangeiros com 
apoio a Português 
no 1º CEB 

Nº alunos 
apoiados 
 
Taxa de alunos 
apoiados com 
negativa a Port. 
 
Taxa de alunos 
apoiados com 
negativa a Mat. 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

Dados 
anteriormente 

não 
contabilizados 

1º Período 
 

50 alunos apoiados 
 

38% com negativa a 
Port. 

20% com negativa a 
Mat 

 
2º Período 

 
53 alunos apoiados 

 
34% com negativa a 

Port. 
25% com negativa a 

Mat 
 

3º Período 
 

54 alunos apoiados 
 

24,07% com negativa 
a Port. 

18,52% com negativa 
a Mat 

 
 

? 
 

1º período 
 

41 alunos 
apoiados 

 
48,8% com 

negativa a Port. 
36,6% com 

negativa a Mat 
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Prevenir o 
absentismo e o 
abandono dos 
alunos 
estrangeiros 

Monitorizar 
situações de 
absentismo ou 
abandono 

Taxa de alunos 
com 
assiduidade 
regular 
Taxa de alunos 
estrangeiros em 
abandono 
escolar 

  

2º Período 
Contactos 

individuais (por 
elemento da equipa 
PIE) com 3 alunos 
estrangeiros que 

apresentavam uma 
situação de 
absentismo 

 
Taxas idênticas às 

dos alunos 
portugueses 

 
3º Período 

34 contactos 
individuais (por 

elementos da equipa 
PIE) com alunos que 

apresentavam um 
absentismo 

preocupamte;  
 
7 alunos excluídos por 
faltas – 12,5% 

 
 

Taxas 
idênticas às 
dos alunos 

portugueses 

1º período 
 
 

Em 70 alunos 6 
alunos (8,6%) 
atingiram 
metade do 
limite de faltas 
e 16 alunos 
(22,8%) 
atingiram ou 
ultrapassaram 
o limite de 
faltas. 
 
10 alunos 
estão a ser 
acompanhados 
pelo GAAF. 
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Designação da Ação 

IV.9. APOIAR, AVALIAR E ACOMPANHAR - EQUIPA INTERDISCIPLINAR - GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA (GAAF) 
Eixo(s) de Intervenção 

Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 
 Relação Escola-Família Comunidade 

Responsável do Conselho Pedagógico 
 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Representante do SPO/GAAF/NEE Coordenadora GAAF 
Público-alvo Participantes 

Alunos do ensino básico e secundário 

Elementos do GAAF 
Professores titulares de turma, Diretores de Turma, Coordenadores de 
Diretores  de Turma, Coordenadores de Departamento, Coordenadores 

de Escola e Direção 
Problema(s) identificado(s) 

- Persistência de absentismo/abandono; 
- Acentuado número de alunos/famílias desestruturadas e com baixo nível socioeconómico; 
- Agregados familiares cuja estrutura funcional não permite acompanhar e apoiar do ponto de vista escolar os seus filhos/educandos; 
- Situações de carências alimentares. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 3 

Ao nível da relação escola-família comunidade 
Objetivos estratégicos 

- Fomentar e intensificar a relação Escola/Família e o envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos 
seus filhos/educandos.  

Objetivos gerais da Ação 
1. Avaliar, acompanhar e encaminhar alunos com necessidade de intervenção (familiar, social, piscopedagógica…) em articulação com os DT, 
órgãos de gestão e outros serviços especializados da comunidade; 
2. Prevenir situações de absentismo e saída precoce do sistema educativo; 
3. Promover o enquadramento dos alunos em risco em momentos de pausa letiva em parceria com outros recursos da comunidade; 
4. Colmatar necessidades alimentares básicas – reforço alimentar. 

Descrição da Ação 
O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) é constituído por uma estrutura multidisciplinar de apoio à comunidade escolar, composta por 
uma psicóloga, uma técnica de serviço social e uma educadora social, e desenvolve a sua atuação, tanto ao nível da intervenção e 
encaminhamento de situações problemáticas já evidenciadas, como ao nível da prevenção de situações em que o potencial de risco possa ser 
elevado. 
No primeiro caso, após a referenciação pelo diretor de turma/professor titular de turma dos alunos em situação de risco/perigo (problemas 
socioeconómicos, absentismo, abandono, insucesso escolar, comportamentos de risco, como por exemplo, consumo de droga, 
automutilação…) a equipa do GAAF, em colaboração com a direção do agrupamento, procede à análise dos problemas e aciona mecanismos 
de intervenção a nível social e psicopedagógico.  
No que diz respeito ao caráter preventivo da sua ação, o GAAF, em colaboração com os diretores de turma e professores titulares e com a 
direção do Agrupamento, procurará identificar, tão precocemente quanto possível, situações de risco e envidar esforços com vista à resolução 
direta ou indireta dos problemas. 
Em ambas as vertentes, a intervenção, que se considere necessária, poderá recorrer a recursos internos do Agrupamento e/ou ser realizada em 
articulação com entidades parceiras presentes na comunidade educativa (PSP, CPCJ, JF, SCML…). Está prevista uma forte 
aproximação/intervenção junto das famílias, incluindo a realização de visitas domiciliárias. 
Esta ação inclui ainda a atribuição de “Reforço Alimentar” aos alunos em situação de grave carência económica e social e a promoção do 
acompanhamento dos alunos em risco em momentos de pausa letiva em parceria (férias de Natal, Páscoa e verão) com outros recursos da 
comunidade. 

Atividades a realizar 
No início do ano letivo, a equipa do GAAF reúne com os coordenadores de diretores de turma e com as coordenadoras dos estabelecimentos do 
1.º ciclo, tendo em vista a definição conjunta dos procedimentos a efetivar pelos diretores de turma/professores titulares e os canais de 
comunicação a adotar.  
Após esgotada a intervenção dos diretores de turma/professores titulares, os alunos em situação de risco/perigo devem ser referenciados ao 
GAAF, devendo ser feita a descrição dos motivos da sinalização e os procedimentos já efetuados. 
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Feita a análise das situações sinalizadas é realizada a intervenção pelos técnicos do GAAF: 
ü encaminhamento dos alunos e/ou famílias consideradas em risco social, potenciando o trabalho em rede com parceiros e serviços da 

comunidade, com vista à remoção e/ou redução dos fatores de risco ; 
ü avaliação social das famílias; 
ü elaboração da lista de alunos que devem usufruir de reforço alimentar; 
ü acompanhamento familiar. 

O acompanhamento de casos referenciados compreende os atendimentos/contactos efetuados aos encarregados de educação/alunos, 
contactos/reuniões com professores, contactos/reuniões com parceiros, visitas domiciliárias, contactos informais com famílias e alunos e 
encaminhamentos para outras entidades. 
O GAAF procede igualmente o apoio aos DT e professores titulares para a implementação de estratégias de prevenção de situações de risco 
junto de alunos ou turmas em que o potencial de risco pode ser elevado: 

ü organização de ações destinadas aos alunos com a colaboração dos parceiros sobre várias temáticas sugeridas pelos DT/conselhos de 
turma, pela direção e pelos alunos, em articulação com a Associação de Estudantes (Exemplos de ações realizadas : 
comportamentos de risco, violência no namoro, Bullying, Cidadania…); 

ü apoio ao desenvolvimento de projetos de vida/reorientação do percurso escolar/profissional de alunos com maior risco de 
abandono/absentismo e desmotivação escolar (em parceria com SPO). 

ü organização e dinamização de ações para Encarregados de Educação, tendo em vista o desenvolvimento de competências parentais e 
de comportamentos de risco nos jovens , entre outras, com a colaboração de parceiros e da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação.   

O GAAF tem ainda as seguintes funções: 
• Acompanhamento e articulação com os diretores de turma/professores titulares e participação em reuniões de conselhos de turma, 

sempre que necessário. 
• Contactos com os parceiros sempre que se justifique (SCML, Juntas de Freguesia, Escola Segura, Associações Locais) 
• Representação do Agrupamento nas redes locais, Comissão Social de Freguesia, Consórcio + Skillz, CPCJ, “Comunidades” e SCML. 
• Elaboração de listagem de alunos carenciados que necessitam de beneficiar de reforço alimentar em articulação comos Diretores de 

Turma e serviço do ASE. 
• Enquadramento de alunos mais carenciados, em momentos de pausa letiva: Natal, Páscoa, e Férias de Verão. 

Constrangimentos previstos 
- Instabilidade da equipa técnica; 
- resistência à intervenção da equipa, por parte de algumas famílias; 
- demora na apreciação dos processos na CPCJ. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

1 técnico  de serviço social     -  25 horas/semana 
1 técnico de educação social - 25 horas/semana 
1 psicólogo                             - 25 horas/semana 

Recursos AVEBC 
Conselhos de turma/Diretores de turma/equipa ensino 

especial/Técnica do ASE 

Monitorização e avaliação da ação 
- Realização de reuniões trimestrais entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo 
acompanhamento da ação e os técnicos do GAAF para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço periódico da mesma (janeiro, 
abril e julho). 
- No início do primeiro período letivo, realização de reuniões da equipa do GAAF com os DT / coordenadores de estabelecimento do 1.º ciclo 
para definição conjunta dos procedimentos de referenciação a efetivar e dos canais de comunicação a adotar.  
- Realização de reuniões entre os técnicos do GAAF e os diretores de turma/professores titulares, de 6 em 6 semanas, para: 

• monitorização dos mecanismos de avaliação diagnóstico, acompanhamento e encaminhamento a decorrer 
• deteção de novos casos de alunos em situação de risco 
• definição de estratégias de intervenção e de trabalho colaborativo, nomeadamente na área da prevenção 

- No final de cada semestre, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação (a partir de um modelo predefinido) pelo 
responsável pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os elementos 
- Trimestralmente, apresentação do balanço da ação no conselho pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
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Objetivos / Indicadores / Critérios de sucesso / Resultados esperados 

Objetivos Gerais Objetivos específicos Indicadores Resultados 
2014/15 

Critérios 
de 
sucesso 

Resultados 
2015/16 

Resultados 
2016/17 

Resultados 
2017/18 

Avaliar, acompanhar 
e encaminhar 
alunos com 
necessidade de 
intervenção 
(familiar, social, …) 
em articulação com 
os DT, órgãos de 
gestão e outros 
serviços 
especializados da 
comunidade 

Avaliar as situações 
referenciadas pelos 
docentes, direção e/ou 
entidades externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhar os casos 
de alunos 
referenciados e 
respetivas famílias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir/remover o 
risco de insucesso, 
absentismo ou 
abandono 
 

Taxa de casos 
intervencionados  
 
 
 
 
Taxa de situações 
com intervenção em 
articulação com 
serviços da 
comunidade 
relativamente ao nº 
de alunos 
intervencionados 
 
N.º de atendimentos 
e/ou contactos com 
EE´s  
 
 
 
 
N.º de atendimentos 
e/ou contactos com 
Alunos 
 
 
 
Taxa de intervenções 
concluídas com 
sucesso (relação 
entre os casos 
intervencionados e a 
remoção de risco 
e/ou esgotado o 
âmbito de 
intervenção) 

 
78% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
≥ 78% 
 
 
 
 
> 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 50% 

1º Período 
89% 
2º Período 
97% 
3º Período 
99% 
 
 
1º Período 
50% 
2º Período 
45% 
3º Período 
58% 
 
 
 
 
 
 
1º Período 
64 
2º Período 
149 
3º Período 
141 
 
 
 
 
1º Período 
88 
2º Período 
102 
3º Período 
110 
 
 
1º Período 
52% 
2º Período 
87% 
3º Período 
90% 
 

1º Período 
92% 
2º Período 
98% 
3º Período 
99% 
 
 
1º Período 
40% 
2º Período 
44% 
3º Período 
44% 
 
 
 
 
 
 
1º Período 
148 
2º Período 
232 
3º Período 
225 
 
 
 
 
1º Período 
148 
2º Período 
194 
3º Período 
173 
 
 
1º Período 
91 
2º Período 
31%1 
3º Período 
31% 

1º Período 
96% 
2º Período 
 
3º Período 
 
 
 
1º Período 
56% 
2º Período 
 
3º Período 
 
 
 
 
 
 
 
1º Período 
353 
2º Período 
 
3º Período 
 
 
 
 
 
1º Período 
378 
2º Período 
 
3º Período 
 
 
 
1º Período 
78% 
2º Período 
 
3º Período 
 

Prevenir situações 
de absentismo e 
saída precoce do 
sistema educativo 

Diminuir o absentismo 
e abandono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa de alunos 
intervencionados em 
situação de 
absentismo que 
melhoraram a 
assiduidade 
 
Taxa de alunos 
intervencionados em 
abandono que 
regressaram à escola 
 
 
N.º de contactos 
/reuniões com 
professores/PIE/NICE 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
> 20% 
 
 
 
 
 
> 10% 
 
 
 
 
 
Em média 
1 por 
aluno 

1º Período 
43% 
2º Período 
36% 
3º Período 
31% 
 
 
1º Período 
64% 
2º Período 
59% 
3º Período 
72% 
 
 
1º Período 
42 
2º Período 
50 
3º Período 
62 

1º Período 
6% - 2 casos 2 
2º Período 
18% 
3º Período 
17% 
 
 
 
1º Período 
48% 
2º Período 
38% 
3º Período 
 
 
 
1º Período 
50 
2º Período 
484 (em média 
2,5/aluno) 
3º Período 
 

1º Período 
36% 
2º Período 
 
3º Período 
 
 
 
 
1º Período 
25% 
2º Período 
 
3º Período 
 
 
 
1º Período 
 
2º Período 
 
3º Período 
 

                                                
 
1 A categoria “outros” inclui as transferências de alunos. Uma vez que os encerramentos incluídos nesta categoria não são considerados, atualmente, como 
“encerramentos com sucesso”, e tendo o número de transferências disparado no presente período, encontra-se justificada a discrepância de valores. 
2 Das 31 intervenções concluídas, apenas se contabilizaram 2 como tendo sido concluídas com sucesso, pois as restantes 29 correspondem a processos de 
transferência ou outras situações. 
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Promover o 
enquadramento dos 
alunos em risco em 
momentos de pausa 
letiva em parceria 
com recursos da 
comunidade 

Encaminhar alunos do 
agrupamento para 
atividades lúdico-
pedagógicas realizadas 
pelos parceiros durante 
os períodos não letivos 
 
 

N.º de alunos 
participantes nas 
atividades que 
pertencem ao 
Agrupamento Baixa 
Chiado 
 

  1º Período 
- 
2º Período 
84 
3º Período 
80 
 

1º Período 
- 
2º Período 
- 
3º Período 
49 

1º Período 
- 
2º Período 
- 
3º Período 
 

Promover o 
encaminhamento 
dos alunos com 
problemáticas 
específicas (a nível 
escolar, saúde, 
familiar…) 

Estabelecer contactos 
com parceiros de forma 
a encontrar soluções 
para os problemas 
específicos detetados  

N.º de casos 
encaminhados 

  1º Período 
8 
2º Período 
7 
3º Período 
22 
 

1º Período 
9 
2º Período 
14 
3º Período 
40 

1º Período 
26 
2º Período 
 
3º Período 
 

Colmatar 
necessidades 
alimentares básicas 

Fornecer reforço 
alimentar aos alunos 
carenciados 

Nº de alunos 
abrangidos ao longo 
do ano  
 
Nº de refeições 
atribuídas em dias 
letivos 
 
Nº de refeições 
atribuídas em dias 
não letivos 

1.º Período 
85 
2.º Período 
71 
3.º Período 
82 

 1.º Período 
81 
2.º Período 
83 
3.º Período 
86 

1º Período 
77 
2º Período 
86 
3º Período 
 

1º Período 
88 
2º Período 
 
3º Período 
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Designação da Ação 

IV.10. TRANSIÇÃO ESCOLAR 
Eixo(s) de Intervenção 

Relação Escola-Família-Comunidade 
Responsável do Conselho Pedagógico 

 pelo acompanhamento da Ação Responsáveis pela coordenação e gestão da Ação 

Mari Lúcia Rodrigues 
Coordenador dos diretores de turma do 2.º ciclo Cecília Dinis 

Público-alvo Participantes 

Alunos do 4.º ano 
Alunos do 9.º ano 

Pais e EE 
 

GAAF 
Coordenadores de estabelecimentos escolares 

Professores Titulares 
Diretores de turma 

Associações de Pais 
Associação de Estudantes 

Parceiros 
Alunos e Coordenadora do Curso de Turismo 

Problema(s) identificado(s) 
- Participação pouco significativa da generalidade dos Pais e Encarregados de Educação nas atividades educativas programadas; 
- Não continuidade dos alunos no Agrupamento, nomeadamente a transição do 1º ciclo para o 2º ciclo. 

Eixos e objetivos do Projeto Educativo que enquadram a Ação 
Eixo 3 - Escola-Família-Comunidade 

Objetivos estratégicos 
- Fomentar e intensificar a relação Escola / Família e o envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos 
seus educandos; 
- Aprofundar as relações e a colaboração com os diferentes parceiros comunitários (Associações de Pais, Juntas de Freguesia, Câmara 
Municipal, Instituições de Formação, Apoio Social …); 

Objetivos gerais da Ação 
1. Facilitar a transição e processo de integração dos alunos que transitam do 1º ciclo para o 2º ciclo; 
2. Promover a continuidade no Agrupamento dos alunos oriundos das escolas EB1 nele integradas; 
3. Apoiar a orientação vocacional dos alunos que transitam do 3.º ciclo para o secundário; 
4. Apoiar a reorientação do percurso escolar dos alunos nas suas opções escolares e projetos de vida; 
5. Promover a participação dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos. 

Descrição da Ação 
Esta ação inclui um conjunto de atividades, dirigido aos alunos do 4.º ano de escolaridade que frequentam as escolas do Agrupamento e 
respetivos encarregados de educação, designado “Passo para o Passos”, a realizar ao longo do ano, visando dar a conhecer as infraestruturas 
e o espaço da escola sede, bem como algumas das suas regras de funcionamento, alertando-os para questões de segurança e de prevenção 
de comportamentos de risco. 
Esta ação inclui igualmente a vertente de apoio à orientação vocacional, através da dinamização de sessões de orientação vocacional 
realizadas nas turmas do 9.º ano, e a reorientação do percurso escolar de alunos com historial de insucesso escolar e que reúnam condições 
para prosseguimento de estudos noutras vias. 

Atividades a realizar 
A nível do 1.º ciclo, durante o 2.º período, realiza-se uma visita guiada à escola sede (em formato Peddy Papper) por todos os alunos do 4.º ano 
de escolaridade das escolas do Agrupamento, acompanhados pelos respetivos professores. Na sequência desta atividade, no 3º período, têm 
lugar duas sessões de sensibilização, dirigidas aos alunos, dinamizadas respetivamente pelo GAAF e Escola Segura. 
Tanto os Peddy Papers, dirigidos às várias turmas, como as sessões, em sala de aula, dinamizados pelo GAAF, poderão contar com a 
colaboração de alunos da escola sede que se encontram a frequentar o Curso Profissional de Turismo.  
O Peddy Paper culmina com um dia aberto na escola sede (Open Day) dirigido aos pais e EE, com a participação da Direção e alunos do curso 
de Turismo, de modo dar a conhecer as instalações e a prestar esclarecimentos sobre aspetos de funcionamento e de organização. 
Estas atividades são planificadas em colaboração com a coordenadora do departamento do 1.º ciclo e professores titulares do 4.º ano. O Open 
Day e o Peddy Paper são atividades organizadas pelos alunos do curso profissional de Turismo, no âmbito de Organização e Dinamização de 
Eventos, em colaboração com o GAAF. 
Também no 2.º período, serão dinamizadas sessões de Orientação Escolar e Vocacional, ao nível do apoio à orientação vocacional dos alunos 
que estão a terminar o 3.ºciclo. Neste âmbito, será promovida uma visita de estudo à “Futurália“ no sentido de dar a conhecer alternativas 
escolares e ou profissionais que vão ao encontro de interesses e aptidões dos alunos. 
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Em relação à reorientação do percurso escolar dos alunos que se encontram em situação de insucesso escolar (retenções repetidas), em 
articulação com os DT, realizam-se sessões, individuais, com o intuito de recolher informação sobre os seus interesses, de modo a que se 
possa posteriormente, efetuar o levantamento de oferta formativa para o ano letivo seguinte, sendo esta informação devolvida em atendimento 
aos alunos, onde deverão estar presentes os EE. 
É realizada em junho uma reunião com os EE e alunos do 3.º ciclo sobre os percursos escolares disponíveis. 

Constrangimentos previstos 
- Envolvimento de todos parceiros para a consecução dos objetivos estabelecidos. 

Recursos Humanos necessários 
Recursos TEIP 

1 técnico  de serviço social     -  3 horas/semana 
1 técnico de educação social - 3 horas/semana 
1 psicólogo                             - 3 horas/semana  

Recursos AVEBC 
Pessoal docente e não docente 

Outros membros da comunidade 

Monitorização e avaliação da ação 
- Realização de reuniões entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho pedagógico pelo acompanhamento 
da ação, coordenadora do curso profissional de Turismo e os técnicos do GAAF para lançamento da ação (início do 1º período) e para balanço 
periódico da mesma (abril e julho). 
- No decorrer do primeiro período letivo, realização de reuniões da equipa do GAAF com a coordenadora do curso de Turismo e a Coordenadora 
de 1º ciclo, que fará a articulação com os professores titulares do 4.º ano.  
- No final de cada semestre, elaboração de um relatório de avaliação e reflexão sobre a ação (a partir de um modelo predefinido) pelo 
responsável pela coordenação e gestão da ação em colaboração com os elementos e apresentação do balanço da ação no conselho 
pedagógico pelo respetivo responsável. 
- No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores envolvida na ação. 
 
Objetivos Gerais Objetivos específicos Indicadores Resultados 

2014/15 
Resultados 

2015/16 
Critérios de 

sucesso 
Resultados 

2016/17 
Resultados 

2017/18 
Facilitar a transição 
e processo de 
integração dos 
alunos que transitam 
do 1º  para o 2º ciclo 
 

Enquadrar os alunos do 
4º ano nas atividades 
“Passos para o Passos” 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa de 
participação dos 
alunos do   4.º ano 
no Peddy Paper 
 
Taxa de satisfação 
dos alunos nas 
atividades 
realizadas nas salas 
de aula 
 
Questionários de 
satisfação aos 
alunos e 
professores 
participantes 

 87% 
110 alunos 

 
 
 

91% 
(95% - GAAF) 

 
 
 
 

85% Muito Bom 
(Prof’’s.) 

 
89% Satisfeitos 

(Alunos) 

> 85% 

  

Promover a 
continuidade no 
Agrupamento dos 
alunos oriundos das 
escolas EB1 nele 
integradas 
 

 
 

Taxa de alunos do 
5º ano que continua 
a escolaridade no 
Agrupamento 
 
Taxa de alunos do 
10º ano que 
continua a 
escolaridade no 
Agrupamento 

     

Apoiar a orientação 
vocacional dos 
alunos que transitam 
do 3.º ciclo para o 
secundário 

 Nº de alunos 
participantes 
 
Questionários de 
satisfação em 
relação ao processo 
aos alunos 

 75% 
78 alunos 

 
 

52% 
Satisfeito 

 
44% Muito 
Satisfeito 

> 50% 
 
 
 

Satisfação 
média 

  



 
 
 
                                                                                                            AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO 
                                                                                                                                        Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 
   DGE – Direção-Geral da Educação        
   DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar        
   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares                                                        Código de Agrupamento 171943    

 
69/56 

69 
 

Apoiar a 
reorientação do 
percurso escolar dos 
alunos em situação 
de insucesso e 
abandono escolar 

 Taxa de 
encaminhamento 
(relação entre n.º 
alunos sinalizados e 
n.º e alunos 
encaminhados) 
 

 77% > 50%   

Promover a 
participação dos 
encarregados de 
educação na vida 
escolar dos seus 
educandos 
 

Promover a participação 
dos EE no Open Day 
 
Promover a participação 
dos EE dos alunos do 
9.º ano nas reuniões a 
eles dirigidas 
 
Promover a participação 
dos EE noutras 
iniciativas 

Nº de EE de alunos 
do 4.º ano 
participantes  no 
Open Day 
 
Nº de EE de alunos 
do 9.º ano 
participantes 
 
 
Nº de 
atividades/projetos 
que incluem a 
participação dos 
EE’s 

 67 EE’ s - 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

  

 
-; 
-. 
 
 



7.2. Cronogramas (previsão inicial) 
 
 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mais Sucesso no  
1º Ciclo 

Escolas LDS, GVT, PAV, SJS 

 

Escolas LDS, GVT, PAV, SJS 

 

Escolas Escolas LDS, GVT, PAV, SJS  

alunos dos 2.º, 3.º e 4º anos 
 

alunos dos 1.º, 2.º, 3.º 
e 4.º anos 

 

alunos do 1.º ano 
em risco 
alunos do 2.º ano que 
necessitam de apoio  
na leitura e escrita  
alunos do 3.º ano 
com historial de 
insucesso 

alunos com PAPI 
 (incluindo 1.º ano) 1.º e 2.º anos 

Alunos com PLNM Alunos com PLNM Alunos com PLNM 

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A M M M A M M A M M A A M M M A M M A M M A A 

 
 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Coadjuvação em Português e 
Português 
no 1.º Ciclo 

(3.º e 4.º anos) 

 
Escolas LDS, GVT, PAV, SJS 

Português - 12h /semana 
Português - 14h /semana 

  

Escolas LDS, GVT, PAV, SJS 
LP - 11h; MAT – 11h 

 
 

Escolas LDS, GVT, PAV, SJS 
LP - 11h; MAT – 11h 

 

 

6 turmas dos 4.º anos 6 turmas dos 4.º anos 6 turmas dos 3º anos 6 turmas dos 4.º anos 6 turmas dos 3.º anos 

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A M M M A M M A M M A A M M M A M M A M M A A 

 
 

no letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Coadjuvação em Português no  
2.º e 3.º CEB 

6 turmas do 6.º ano 
12h /semana 

 
5 turmas do 9.º ano 

12h /semana 

 

6 turmas do 6.º ano 
12h /semana 

 
6 turmas do 9.º ano 

12h /semana 

 

6 turmas do 6.º ano 
12h /semana 

 
6 turmas do 9.º ano 

12h /semana 
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Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A M M M A M M A M M A A M M M A M M A M M A A 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Coadjuvação em Português 
no 2.º e 3.º CEB 

6 turmas do 6º ano 
12h /semana 

 
5 turmas do 9º ano 

12h /semana 
 

 

6 turmas do 6º ano 
12h /semana 

 
6 turmas do 9º ano 

12h /semana 
 

 

6 turmas do 6º ano 
12h /semana 

 
6 turmas do 9º ano 

12h /semana 
 

 

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  

 
 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

+ MAT/5/7/8 
(Grupos de heterogeneidade 

relativa) 
 
  

2 conjuntos de 3 turmas de nível do 5.º ano 
 

2 conjuntos de 3 turmas de nível do 7.º ano 
 

2 conjuntos de 3 turmas de nível do 8.º ano 
 

 

2 conjuntos de 3 turmas de nível do 5.º ano 
 

2 conjuntos de 3 turmas de nível do 7.º ano 
 

2 conjuntos de 3 turmas de nível do 8.º ano 
 

 

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  

 
 
 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Programa de Tutorias 

(3.º CEB) 45 alunos  45 alunos  40 alunos  

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  
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Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mais Escola, Melhor futuro… É 

brutal! - NICE   10 alunos  15 alunos  

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  

 
 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Equipa de Intervenção e Apoio - 
EIA 

 
Todos os alunos da escola sede 

 
20 docentes 

 

 
Todos os alunos da escola sede 

 
20 docentes 

 

 
Todos os alunos da escola sede 

 
20 docentes 

 

 

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  

 
 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Uma escola onde se aprende 

(assessorias comportamentais) -  Algumas turma/disciplinas dos 5.º, 6.º e 7.º e 8.º  anos  Algumas turma/disciplinas dos 5.º, 6.º e 7.º  anos  

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  

 
 

no letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Melhoria dos processos 

educativos -  Todos os docentes do Agrupamento  Todos os docentes do Agrupamento  

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  
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Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Uma escola, várias culturas – 

Projeto de Integração Escolar - 
PIE 

30 alunos com PLNM   30 alunos com PLNM ou oriundos dos PALOP Brasil  30 alunos com PLNM ou oriundos dos PALOP Brasil 
 

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  

 
 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Apoiar, avaliar e acompanhar – 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família - GAAF 

Apoiar, avaliar e acompanhar  
todos os alunos e famílias sinalizadas  Apoiar, avaliar e acompanhar  

todos os alunos e famílias sinalizadas  Apoiar, avaliar e acompanhar  
todos os alunos e famílias sinalizadas 

 

Monitorização e Avaliação M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  M M M A M M A M M A A  

 
 

Ano letivo: 2014/15 2015/16 2016/17 

Ação                           Mês: 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Passos para o Passos  

6 turmas do 4.º ano 
5 turmas do 9.º ano 

 
 

 
6 turmas do 4.º ano 
5 turmas do 9.º ano 

 
 

6 turmas do 4.º ano 
5 turmas do 9.º ano 
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8. Monitorização e avaliação das ações TEIP 

 

O plano de monitorização e avaliação das ações TEIP tem por base a elaboração de relatórios de avaliação 
relativos a cada uma das ações, pelos responsáveis pela coordenação e gestão de cada ação, em 
colaboração com a respetiva equipa de implementação, e a análise dos resultados obtidos no Agrupamento a 
nível do sucesso escolar, absentismo/abandono e indisciplina, no final de cada período letivo. 
A avaliação global do PPM realiza-se semestralmente (em meados do 2.º período e no final do ano letivo), 
através do preenchimento dos relatórios TEIP (intercalar e de final de ano letivo), disponibilizados pela DGE, e 
corresponde ao balanço de cada uma das ações e, entre outros aspetos, à aferição do cumprimento das 
metas gerais e específicas definidas em conjunto com a DGE e contratualizadas no âmbito do Programa TEIP.  
No final de cada ano letivo, realiza-se um Fórum TEIP com a participação de todos os responsáveis pela 
implementação das ações TEIP que tem como objetivo divulgar os resultados da avaliação do PPM à 
comunidade escolar. 
 

Instrumentos de monitorização/avaliação  
 

Tendo em conta a especificidade de cada ação, são adotados instrumentos de monitorização já existentes 
(por exemplo, na plataforma INOVAR) e/ou construídos novos instrumentos que permitam ir recolhendo dados 
respeitantes ao processo vivido (exemplos: registo da assiduidade dos alunos, sumário do trabalho realizado 
em cada momento, contactos estabelecidos, decisões tomadas…) 
Tendo em conta a preparação dos relatórios de cada ação, é construída uma estrutura modelo para esses 
relatórios. Essa matriz, além de orientar o balanço de cada uma das ações, incidindo em aspetos relacionados 
com os processos e com os resultados obtidos, procura promover a reflexão em torno dos aspetos críticos de 
sucesso que lhe estão subjacentes e dos aspetos que carecem de reajuste ou reformulação.   
A partir da análise desses relatórios e após reuniões com os responsáveis pela implementação de cada ação, 
é preenchido, pela coordenadora TEIP com o apoio da direção, o relatório referente a avaliação global do 
PPM (intercalar e final) com base na matriz enviada pela DGE. 
 

Reuniões previstas 
 

Ao longo do ano letivo, estão previstas várias reuniões que têm como objetivo a organização e a articulação 
do trabalho entre os elementos da equipa, assim como a monitorização e avaliação do trabalho realizado 
pelos vários intervenientes: 

• Reuniões trimestrais entre a direção do agrupamento, a coordenadora TEIP, o responsável do conselho 
pedagógico pelo acompanhamento da ação, o responsável pela coordenação e gestão de cada ação 
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e os restantes professores ou técnicos envolvidos na implementação da ação (início do 1º período) e 
para balanço periódico da mesma (janeiro, abril e julho); 

• Reuniões regulares, ao longo do ano letivo, entre o responsável pela coordenação e gestão de cada 
ação e os restantes elementos da equipa; 

• Nos primeiro Conselhos Pedagógicos dos 2.º e 3.º períodos, apresentação do balanço das várias ações 
TEIP pelos respetivos responsáveis de cada ação com assento neste órgão; 

 No final do ano letivo, apresentação dos resultados obtidos no Fórum TEIP pela equipa de professores 
envolvida na ação. 

 
Indicadores de avaliação  

 
A avaliação das ações TEIP é obrigatoriamente feita de acordo com os indicadores e metas contratadas com 
a DGE no âmbito do Programa TEIP (cf. Metas Gerais e Específicas). 
As reflexões e conclusões devem fundamentar-se nos valores alcançados nos indicadores definidos:  
Para cada ação devem ser apresentadas evidências relacionadas com os processos (metodologias, tipos de 
articulação…) e com os resultados. 
Evidências relacionadas com os resultados quantificando do ponto de vista da eficiência e/ou eficácia e/ou da 
adesão, reportando-se ao pondo de partida e aos critérios de sucesso. 

Indicadores de EFICIÊNCIA - Nº de beneficiários (relativamente ao público-alvo), 
metodologias, processos; articulação, constrangimentos; Proposta de Melhoria (medidas 
concretas de alteração aos processos, metodologias, público-alvo, etc.). 
Indicadores de EFICÁCIA - Impacto das ações nos resultados alcançados; tendência 
relativamente às Metas contratadas (ultrapassou, aproximou-se ou distanciou-se); Justificação 
dos desvios. Em caso de tendência negativa, deverá ser analisada e refletida, em conjunto, a 
possibilidade de inverter os desvios que indiciam comprometimento na consecução das metas.  
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Relatórios: periodicidade e prazos 
 

Consoante o eixo em que se enquadram, as ações TEIP serão avaliadas trimestral ou semestralmente (ver 
Quadro 1) 
● As ações dos Eixos 1 (Melhoria do ensino e da aprendizagem) e 2 (Prevenção do abandono, absentismo e 
indisciplina) têm avaliação trimestral. 
A elaboração dos relatórios de avaliação trimestral exige a realização de reuniões prévias entre os 
responsáveis pela coordenação e gestão de cada ação e os restantes elementos da equipa. 
O envio destes relatórios, em formato digital, ao coordenador TEIP e ao responsável do conselho pedagógico 
pelo acompanhamento da ação deve ser feito até ao final de cada período. 
● As atividades dos Eixos 3 (Gestão e organização) e 4 (Relação Escola-Família-Comunidade) têm avaliação 
semestral. 
O envio destes relatórios, em formato digital, ao coordenador TEIP e ao responsável do conselho pedagógico 
pelo acompanhamento da ação deve ser feita até 15 de fevereiro e no final do ano letivo (até 15 de julho). 
O processo de avaliação deve estar concluído para análise em Conselho Pedagógico no início dos 2.º e 3.º 
períodos e no final do 3.º período de cada ano letivo. 
 

Dossiês Pegagógicos 
 

Os responsáveis pela implementação e gestão de cada ação devem organizar um Dossiê Pedagógico onde 
compilam os elementos essenciais à verificação e avaliação da sua ação. 
A coordenadora TEIP adotará o mesmo procedimento em relação à documentação referente ao conjunto de 
ações que constituem o Plano de Melhorias TEIP. 
Os registos e comprovativos das ações devem ser assinados pelos respetivos dinamizadores e, no caso das 
formações e sensibilizações, pelos participantes.  
 

Papel do Perito Externo 
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O Perito Externo será um membro participativo na reflexão sobre a implementação, monitorização e avaliação 
do PPM, contribuindo para a identificação de constrangimentos, pontos fortes e prioridades face aos 
resultados obtidos.  
No início dos 2.º e 3.º Períodos, os resultados serão apresentados ao perito externo tendo em vista a análise, 
reflexão e decisão em relação ao trabalho realizado. 
O perito externo irá, ainda, cooperar na reflexão de boas práticas, através de reuniões com elementos das 
estruturas intermédias e de dinamização de sessões de sensibilização sobre várias temáticas consideradas 
prioritárias. Este elemento colaborará na operacionalização de algumas dinâmicas de ações específicas.  
Será, ainda, um colaborador na construção de momentos de partilha dentro do agrupamento e entre 
diferentes Unidades Orgânicas. 

 
QUADRO 1 – Periodicidade de avaliação das ações TEIP 

 
Ações 

 
Periodicidade 

 
I.1.1. Mais Sucesso - Apoio socioeducativo (1.º CEB) 
 
I.1.2. Mais Sucesso 
 

Apoio ao Estudo (2.º CEB) 
 
Salas de Estudo (3.º CEB e Secundário) 
 
Programas de tutoria (3.º CEB) 

 
I.2. Aprender Mais Português (5.º, 7.º e 8.º ano de escolaridade) 
 
I.3.1. Coadjuvação de Português e Português (1.º CEB – 3.º e 4.º ano de 
escolaridade) 
 
I.3.2. Coadjuvação de Português (6.º e 9.º anos) 
 
I.3.3. Coadjuvação de Português (6.º e 9.º anos) 
 
II.4. Mais escola, Melhor futuro... - NICE 
 
II.5. Uma escola, várias culturas – Projeto de Integração Escolar – PIE 
 
II.6. Equipa de Intervenção e Apoio – EIA 
 
II.7. Uma escola onde se aprende – Assessorias comportamentais 
 

trimestral 
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III. 8. Melhoria dos processos educativos 
 
IV. 9. Apoiar, avaliar e acompanhar – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
 
IV. 10. Transição Escolar 
 

semestral 



 
 
 
                                                                                                            AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-
CHIADO 
                                                                                                                                        Escola Sede – ESCOLA 
BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 
   DGE – Direção-Geral da Educação        
   DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar        
   DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares                                                        Código de Agrupamento 171943    

 
79/56 

79 
 

9. Plano de Capacitação 
 

Com o objetivo de promover a capacitação dos professores envolvidos na implementação das ações TEIP, 
está planeado um conjunto de Ações de Capacitação a desenvolver até 2016/17 (Quadro 2). 
Pretende-se que a frequência destas ações tenha impacto direto nas práticas pedagógicas e que os seus  
participantes apliquem, em contexto de trabalho, os conhecimentos e competências adquiridos/desenvolvidos, 
contribuindo assim para a alteração/melhoria dos seus comportamentos profissionais. 
Prevê-se a criação de um dispositivo de monitorização da mais-valia da frequência destas ações pelos 
docentes. 

 
QUADRO 2 – Previsão das ações de capacitação a realizar 

 

Domínio Designação da ação 
N.º docentes envolvidos / anos letivos 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

A – GESTÃO DE SALA DE 

AULA 

Regulação do Ambiente de Sala de Aula  7 7 
Pedagogia Diferenciada  5 5 
Promoção da Disciplina em Sala de Aula 7 7 6 
Coaching para Professores orientado para a 

Gestão de Conflitos  7 6 

B – ARTICULAÇÃO E 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

- O Papel do Professor Titular de Turma / Diretor 
de Turma na Gestão Intermédia das Organizações 

Educativas 
7 7 7 

- A Supervisão Pedagógica e a Prática Docente 8 8 4 
- Técnicas de trabalho colaborativo  8 16 
- Coaching em contexto escolar   8 
- Articulação e supervisão pedagógica   6 

C – MONITORIZAÇÃO, 
AVALIAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Comunicação e marketing público   2  
Tableaux de bord: Sistemas integrados  - 
Avaliação e Controlo  2  

Monitorização e avaliação 4  6 

D – METODOLOGIAS E 

DIDÁTICAS ESPECÍFICAS 

Quadros Interativos Multimédia no processo de 
ensino/aprendizagem  8 8 

Avaliação e estratégias diversificadas de 

ensino/aprendizagem na área do português  8 8 

Didática da Português – 1º, 2º e 3.º Ciclos  8 8 
Gramática e Ensino do Português – 1.º, 2.º e 3.º 
Ciclo  15 15 

Metodologias inovadoras em sala de aula  10 10 
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Técnicas de Apoio ao estudo – 1.º e 2.º Ciclos  10 10 
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