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1.Identificação da unidade orgânica 
 

 

Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas 

Diretora: Maria José Ascensão 

Coordenadora TEIP: Ana Pereira 

Morada: Praça Pedro Nunes 

Endereço eletrónico: diretora@aerfreitas.pt 

Contacto: 226064829 
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2. Nota Introdutória 
 

O Plano de Melhoria para os anos letivos 18/21, assenta na continuidade de num projeto de 

política educativa, preventiva, inclusiva, intercultural e promotora de sucesso. Um projeto 

suportado em ações que visam a capacitação para o exercício de uma cidadania ativa, responsável 

e informada, através do desenvolvimento de competências, o questionamento dos saberes, a 

integração dos conhecimentos, o saber comunicar e resolver problemas. 

Após três anos de implementação do Plano Plurianual de Melhoria e de se terem consolidado 

práticas de trabalho colaborativo, de monitorização e avaliação, de melhoria significativa do 

sucesso educativo e da sua qualidade para patamares que nos situou nos 0.83 (classificação 

alcançada em 17/18, nos vários domínios do TEIP- sucesso escolar, interrupção precoce e 

indisciplina), a continuidade exige resiliência, rigor e soluções adequadas aos contextos, bem como 

adaptadas aos normativos emergentes. 

Assim, a flexibilidade curricular para os anos iniciais de ciclo (1º, 5º, 7º e 10º) é já uma realidade, 

através da criação de equipas multidisciplinares que reúnem regularmente, com vista à construção 

e operacionalização dos projetos a implementar. 

Paralelamente, as ações propostas para o Plano de Melhoria 18/21, têm por base a autonomia e a 

flexibilização curricular e a educação inclusiva, tendo sido criadas/reformuladas em obediência aos 

pressupostos de adequação às necessidades específicas dos alunos, à promoção do sucesso e ao 

gosto em aprender. O Plano de Melhoria tem um cariz iminentemente preventivo e abrangente, 

materializado em ações que vão do pré-escolar ao 12º ano, sendo que algumas, pelo seu caráter 

experimental e pelas metodologias de trabalho individualizado e livre, visam a excelência. De 

salientar que um conjunto significativo de ações do PPM são também recursos e respostas do 

Centro de Apoio às Aprendizagens.  
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3.Contextualização 

 

O Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas é composto por seis estabelecimentos de ensino 

(EBS Rodrigues de Freitas, EB Miragaia, EB/JI Torrinha, EB/JI Carlos Alberto, EB/JI Bandeirinha e EB 

São Nicolau), dispersos por uma vasta área geográfica, traduzindo diversas assimetrias sociais, 

culturais, comportamentais e académicas. 

Atualmente, o Agrupamento acolhe mil seiscentos e vinte e três alunos, e importa ressalvar a 

heterogeneidade das condições socioeconómicas e a interculturalidade da população discente. 

Devido à centralidade do Agrupamento e à sua política de inclusão social, este tem vindo a receber 

cada vez mais alunos de diferentes culturas, nacionalidades e extratos socioeconómicos. Se, por um 

lado, esta diversidade representa um forte enriquecimento sociocultural, por outro lado, acarreta 

grandes desafios ao nível da integração socioeducativa. 

Neste âmbito, o Gabinete de Intervenção Social – Apoio ao Aluno e à Família (GISAAF) tem 

desempenhado um papel vital na mediação escola-família-comunidade, de forma a ativar respostas 

e parcerias que atuem preventivamente nas situações de absentismo, abandono, indisciplina e 

insucesso escolar. Ainda, com o objetivo de melhor responder a estas problemáticas, o 

Agrupamento oferece percursos curriculares diferenciados como as turmas PIEF, Cursos 

Profissionais e Português Para Todos. Acolhe também o projeto Arco Maior com dois polos e nas 

modalidades PIEF, EFA básico e EFA secundário. Este trabalho resulta numa dinâmica inclusiva, 

interativa e de diferenciação pedagógica, observável em cada plano de ação e de melhoria TEIP.  

Numa perspetiva de intervenção multinível e multidisciplinar, o Centro de Apoio às Aprendizagens 

(CAA) do agrupamento surge como uma estrutura agregadora de recursos humanos, materiais e 

competências que objetivam o sucesso escolar e a inclusão de todos os alunos.  Fazem parte desta 

estrutura um conjunto de ações, desenvolvidas de forma colaborativa, que partem de uma lógica 

universal preventiva  (CIIL – Competências pré-leitoras e leitoras no pré-escolar e 1.º ano do Ensino 

Básico; os laboratórios de matemática e português; aulas de reforço; desporto escolar; clubes 

artísticos/lúdicos no 2.º, 3.º ciclos do Ensino Básico e Secundário;  intervenção em sala de aula dos 

Técnicos Especializados em todos os ciclos de ensino, entre outras) e para uma  lógica individual 

remediativa  (apoio académico em sala de aula; tutorias de promoção de 

competências  autorregulatórias; acompanhamento psicossocial). Os princípios práticos do CAA são 

centrados nos interesses e necessidades de cada aluno para que se tornem cidadãos democráticos 

e participativos, dotados de saberes e valores (Saber Estar; Saber Fazer e Saber Ser). 

À luz do Dec. Lei 54/2018, 128 alunos usufruem de medidas seletivas e/ou medidas adicionais, 

sendo ainda um Agrupamento de Referência para Alunos Cegos e de Baixa-Visão. 
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Desde 2010/2011, o projeto TEIP “Despertar Saberes”, tem vindo a incutir dinâmicas interventivas 

positivas e geradoras de mudança que importa continuar a desenvolver no sentido de fazer 

diferente a arte de ensinar e fazer aprender. A nossa visão é no sentido de colmatar todas as 

debilidades identificadas, por isso impõe-se que continuemos não só a consolidar práticas e ações, 

mas também a identificar novas necessidades do agrupamento no sentido de conseguirmos 

continuar a manter as taxas de abandono e absentismo residuais e melhorar a taxa e a qualidade 

de sucesso na avaliação interna. Importa igualmente evoluir de forma positiva no sentido de 

aproximar os resultados da avaliação interna e externa, no 9º ano a Português e a Matemática e no 

Ensino Secundário. 

O corpo docente é relativamente estável e comprometido com o projeto educativo, assumindo um 

papel integrador dos novos docentes nas dinâmicas instituídas. 

A prática de monitorização e avaliação contínua das atividades, em articulação com a equipa de 

autoavaliação é a estratégia que melhor nos conduz a uma reflexão partilhada, alargada e em 

ordem à melhoria das aprendizagens e da qualidade da escola.  

4. Ação estratégica 
 

A conceção do presente plano de melhoria harmoniza-se com o Projeto Educativo do 

Agrupamento, bem como das orientações emanadas pela lei 54, 55 e Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, valorizando-se assim a relação escola-família-comunidade, a educação 

parental e, em particular amissão da escola e a educação. O grande objetivo é a qualidade das 

aprendizagens por cumprimento de:  

- Desenvolver ações de prevenção do insucesso, reforçando os recursos para o ensino do Português 

e da Matemática, no 1º ano do Ensino Básico; 

- Agir preventivamente no esforço de melhorar o clima de escola e a gestão de sala de aula; 

- Continuar a implementar estratégias de prevenção e identificação precoce no que concerne ao 

absentismo e abandono escolar; 

- Aperfeiçoar os mecanismos organizativos promotores do trabalho colaborativo, desafiando as 

lideranças intermédias para o exercício de uma participação efetiva e ativa de todos e de cada um 

dos docentes; 

- Assegurar a recolha e sistematização de dados que propiciem a qualidade e a sustentabilidade do 

processo de autoavaliação. 
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Áreas de Intervenção 
Prioritária 

 
 

Objetivos gerais 
 

 
Metas 

 
Valor de Partida 

18/19 
Valor de Chegada 

20/21 
 
 
 
 
1.Resultados académicos 
(avaliação interna):  
 
-Taxa de sucesso;  
 
-Qualidade do Sucesso. 
 
 

 
 
 
 
Melhorar, em todos os 
ciclos de ensino: 
 
-Taxa de sucesso; 
-Qualidade do sucesso 

 
1ºciclo: 
-Taxa Sucesso: 97,70% 
-Qualidade Sucesso: 95,02% 
 
2º ciclo: 
-Taxa Sucesso: 95,20% 
-Qualidade Sucesso: 67,20% 
 
3º ciclo:  
-Taxa Sucesso: 91,06% 
-Qualidade Sucesso: 44,93% 
 
 
Ens. Secundário: 
- Taxa Sucesso: 92,52% 
- Qualidade Sucesso: 73,81% 
 

 
1ºciclo: 
-Taxa Sucesso: 99% 
-Qualidade Sucesso: 98% 
 
2º ciclo: 
-Taxa Sucesso: 96% 
-Qualidade Sucesso: 70% 
 
3º ciclo:  
-Taxa Sucesso: 94,05% 
-Qualidade Sucesso: 54% 
 
 
Ens. Secundário: 
- Taxa Sucesso: 93% 
- Qualidade Sucesso: 74% 
 

 
 
2.Resultados académicos 
(avaliação externa): 
 
- Taxa de alunos com 
avaliação positiva nas 
provas e exames finais; 
 
- Classificação média nas 
provas e exames finais; 
 
- Taxa de percursos 
diretos de sucesso no 
3ºciclo 

 
- Melhorar a taxa de 
sucesso, nas provas 
finais de 9º (Português 
e Matemática) e nos 
exames de 12º ano 
(Português, 
Matemática e História 
A) 
 
-Melhorar a 
classificação média 
nas provas finais de 9º 
(Português e 
Matemática) e nos 
exames de 12º ano 
(Português, 
Matemática e História 
A) 
 
- Melhorar a taxa de 
percursos diretos de 
sucesso no 3º ciclo. 
 

Taxa Sucesso (9º Ano): 
- Português: 82,58% 
- Matemática: 30,77% 
 
 Taxa Sucesso (12ºAno): 
- Português: 60,00% 
- Matemática: 37,50% 
- História A: 37,50% 
 
 Clas. média  (9º Ano): 
- Português: 3,28 
- Matemática: 2,17 
 
 Clas. Média  (12ºAno): 
-Português: 10,00 
- Matemática: 8,49 
- História: 8,29 
 
- Taxa de percursos 
diretos de sucesso:  
9º ano – 29% (-) 
 
12º ano – 26%(+/-) 

Obs.: Pretende-se que 
nos próximos 3 anos 
ocorra uma 
aproximação entre a 
avaliação externa do 
Agrupamento e a média 
a nível nacional. 
Anualmente serão 
feitos os ajustes 
necessários face à 
realidade, 
nomeadamente, 
alteração aos critérios 
de avaliação, reforços 
pedagógicos, entre 
outros. 
- Taxa de percursos 
diretos de sucesso:  
9º ano – Estar em linha 
com a média nacional 
(+/-) 
12º ano – Estar em linha 
com a média nacional 
(+/-) 

3.Prevenção Precoce do 
Insucesso: 
- Práticas leitoras e 
ensino do Português no 
pré-escolar 1º ano do 
Ensino Básico. 

- Implementar 
dinâmicas ativas de 
desenvolvimento de 
competências; 
 
 
 

 
3,57% de retenções no 
2º ano de escolaridade 

 
0% de retenções no 2º 
ano de escolaridade 
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4.Prevenção do 
absentismo e abandono 
escolar 
 

- Diminuir a taxa de 
interrupção precoce 
do percurso escolar; 
 
- Diminuir a média de 
faltas injustificadas 
por aluno. 

Taxa de interrupção 
precoce do percurso 
escolar: 1,28% 
 
Nº médio de faltas 
injustificadas por aluno: 
5.76 

Taxa de interrupção 
precoce do percurso 
escolar: 1% 
 
Nº médio de faltas 
injustificadas por aluno: 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Medidas 
Organizacionais 

 
-Aperfeiçoar 
mecanismos 
organizativos 
promotores do 
trabalho colaborativo; 
 
 
- Criar equipas 
pedagógicas; 
 
- Aferir o grau de 
satisfação dos vários 
agentes da 
comunidade 
educativa, tendo em 
conta as dinâmicas 
pedagógicas. 
 

- 1 tempo semanal de 
reunião, comum aos 
professores que 
lecionam “TurmaMais”, 
nos anos iniciais de 
ciclo, nas disciplinas de 
Português, Matemática 
e Inglês. 
 
- Constituição de 
equipas pedagógicas em 
torno de projetos de 
flexibilização e 
articulação curricular 
 
 
 
 
 
- Aferição anual a um 
grupo de agentes da 
comunidade educativa 
17/18 –Alunos 
16/17 – Professores 
15/16 – Enc. Educação 

- 1 Tempo semanal de 
reunião, comum aos 
professores que 
lecionam “TurmaMais”, 
nos anos iniciais de 
ciclo, nas disciplinas de 
Português, Matemática 
e Inglês. 
 
- Garantir que todas as 
turmas desenvolvem 
projetos de FAC, 
atribuindo para o efeito 
1 tempo semanal 
comum aos professores 
para reunião  
 
 - Aferição anual com 
incidência especial num 
dos grupos da 
comunidade educativa 
(alunos, docentes, não 
docentes, encarregados 
de educação, parceiros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.Assimetrias 
académicas, 
comportamentais, 
sociais e culturais 
 

- Proporcionar 
mudanças efetivas de 
comportamento; 
 
 
- Desenvolver atitudes 
e valores de liberdade, 
cidadania e 
participação; 
 
 
- Criar eventos 
coletivos e de 
parentalidade 
positiva , em 
articulação com 
escolas, ciclos e 
parceiros; 
 
 

- 62% alunos 
reincidentes em saídas 
de sala de aula; 
 
 
 - Dar resposta a todas 
as turmas identificadas 
com situações 
problema; 
 
 
- Continuar o trabalho 
de facilitação, da 
interculturalidade, da 
participação cívica e do 
fortalecimento da 
identidade; 
 
- Continuar o trabalho 
da participação e 
reforço da 
parentalidade positiva. 

- Verificar uma melhoria 
comportamental nos 
alunos 
intervencionados; 
 
- Grau de satisfação 
relativamente às turmas 
intervencionadas, 
aferido através de 
questionários; 
 
- Elevar o grau de 
satisfação dos 
diferentes agentes 
educativos, 
relativamente ao clima 
de escola; 
 
- Taxa de participação e 
envolvimento dos E.E. 
nas ações do PPM. 



5. Ações 
Para dar resposta às áreas de intervenção priorizadas, foram criadas três ações agregadoras de todas as atividades que nos parecem as mais adequadas e 
que melhor contribuem para a prossecução das metas que nos propomos alcançar. 

Eixo I - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas; Eixo II- Gestão Curricular; Eixo III- Parcerias e Comunidade

 
Eixos 

 
Ação 

 
Atividades 

 

 
Público-alvo 

 
Coordenação 

Eixos: 
I e II 

“Prevenir para não 
Remediar” 

1. Engenharia da Matemática Alunos do Pré-escolar   e 1º ciclo 
Manuela Santos 

Florinda Albergaria 
Maria do Carmo Santos 

2. CIIL_ Investigação e Intervenção na 
Leitura Alunos do Pré-escolar   e 1º ano 

3. Experimenta na sala de Aula Alunos do 2º, 3º e 4º anos 

Eixos: 
I, II e III 

 
“Incluir pela 

diferenciação 
Pedagógica” 

4.Assessorias Pedagógicas 
Português 
Matemática 
Inglês 

 
Turmas do 5º e 7º anos da Escola de 

Miragaia 
Alexandra Azevedo 

5.TurmaMais 
Português 
Matemática 
Inglês 

 
Turmas do 5º e 7º anos da Escola Rodrigues 

de Freitas 

6.Apoio Pedagógico Acrescido 
Português (12º ano) 
Matemática (12º ano) 
Biologia e Geologia (11º ano) 
Física e Química (11º ano) 

 
Turmas do 11º e 12º anos da Escola 

Rodrigues de Freitas 

Lourdes Santos 
Conceição Coelho 

Beatriz Costa 
Rosa Costa 

7. Ação Precetorial e Tutorial Alunos sinalizados e os que se enquadram 
no  Despacho Normativo n.º 10-B/2018 Cristina Caires 

Eixos: 
I e III 

“Ambientes positivos 
para a aprendizagem” 

8. Despertar Saberes Todos os alunos do Agrupamento, como 
beneficiários diretos ou indiretos Eurico Mateus 

9. Gabinete de Intervenção Social de 
Apoio ao aluno e Família (GISAAF) 
 

Alunos sinalizados e/ou com 
comportamentos de risco Catarina Agante 

10. Mediação de conflitos Todos os alunos com saídas reiteradas da 
sala de aula Cristina Caires 



6. Monitorização e Avaliação 
 

Descrição sumária: O processo de monitorização e avaliação está em curso. Importa, contudo, melhorar e 
aprofundar o processo de modo a melhor compreender os resultados, a prestação dos serviço e a liderança 
e gestão da escola. O modelo de monitorização e de avaliação aplicado é um modelo de desenvolvimento 
eclético que recorre a uma metodologia de trabalho do tipo investigação-ação, dando relevo especial aio 
trabalho colaborativo, articulando com colaboradores privilegiados, que têm um papel fundamental na 
promoção da análise, discussão e reformulação do modelo de autoavaliação do Agrupamento e dos 
instrumentos de recolha de dados, assim como no tratamento e análise dos mesmos. Nessa lógica, reflete e 
propõe planos graduais de melhoria.  
 
Estratégias/Metodologias/Atividades: A equipa coordenadora do processo de autoavaliação propõe-se 
elaborar as questões de avaliação, selecionar técnicas, instrumentos e fontes que permitam recolher 
diferentes perspetivas, de forma a identificar os pontos fortes e fracos das diferentes áreas analisadas, de 
acordo com o  quadro de referência   previamente elaborado, nomeadamente: Resultados - Sucesso 
académico, Desenvolvimento Pessoal e Social; Valorização das aprendizagens, Percurso dos alunos; 
Relações com o exterior - Família; Liderança, Organização e Gestão - Adequação/Tipologia dos espaços e 
Gestão dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros . 
 
Estratégias de Divulgação e Reflexão: A equipa tem vindo a  implementar o modelo de autoavaliação, 
construído nos anos anteriores, elencando e criando os instrumentos de recolha, orientando a sua 
aplicação, procedendo ao tratamento e análise dos dados assim como à divulgação dos resultados à 
comunidade escolar. Este trabalho tem permitido a monitorização constante do desempenho do 
Agrupamento, conducente à  elaboração de planos de melhoria. 
 
Papel do Perito Externo:  
- Potenciar e estimular a reflexão para a ação; Colaborar na construção do Plano Formativo; Desenvolver e 
moderar ações de capacitação;Ativar o trabalho colaborativo 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
 

CALENDARIZAÇÃO 

 

- Assegurar a sistematização e recolha de dados 

que propiciem a sustentabilidade do processo 

de autoavaliação; 

 

- Aferir níveis de satisfação e de envolvimento 

dos encarregados de educação, alunos, 

docentes e auxiliares da ação educativa. 

 

 

 

- Recolha e tratamento de dados sobre os 

resultados académicos (avaliação externa, 

avaliação interna, interrupção precoce do 

percurso escolar e indisciplina); 

 

- Aplicação de questionários de satisfação; 

 

- Devolver/apresentar os resultados dos 

inquéritos à comunidade educativa. 

 

- Recolhas Trimestrais; 

 

 

 

 

- Anual; 

 

- Anual. 
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Metas: 

     Responsável: Cristina Caires

Valor de 
Partida 
17_18 

Critério de 
Sucesso 
18_19 

Critério de 
Sucesso 
19_20 

Critério de 
Sucesso 
20_21 

Sucesso 
escolar na 
Avaliação 

Interna 

1.º Ciclo 

A - Taxa de insucesso escolar 2,49% 2% 1,5% 1% 

B - Percentagem de alunos 
com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

95,22% 96% 97% 98%% 

2.º Ciclo 

A - Taxa de insucesso escolar 4,80% 4,5% 4,3% 4% 

B - Percentagem de alunos 
com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

67,20% 
 
 

68% 

 
69% 

70% 

3.º Ciclo 

A - Taxa de insucesso escolar 7,75% 7% 6,5% 5,95% 

B - Percentagem de alunos 
com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

44,93% 
 

47% 
 

51% 
54% 

Secundário 

A - Taxa de insucesso escolar 7,48% 7,4% 7,2% 7% 

B - Percentagem de alunos 
com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

73,81% 73,83% 73,9% 74% 

Interrupção 
precoce do 

percurso 
escolar 

(risco de 
abandono) 

2.º Ciclo 

Taxa de interrupção precoce 
do percurso escolar (TIPPE) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.º Ciclo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Secundário 1,28% 1,00% 1,00% 1,00% 

Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,20 0,20 0,20 0,20 

Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Externa 

9ºAno 

Português 

Taxa de 
Sucesso 

82,58% 

Obs.: Pretende-se que nos próximos 3 
anos ocorra uma aproximação entre a 
avaliação externa do Agrupamento e a 

média a nível nacional. Anualmente 
serão feitos os ajustes necessários face 
à realidade, nomeadamente, alteração 

aos critérios de avaliação, reforços 
pedagógicos, entre outros. 

Classificação 
Média 

3,28 

Matemática 

Taxa de 
Sucesso 

30,77% 

Classificação 
Média 

2,17 

Taxa de Percursos Diretos de 
Sucesso 

 (+/-) 
Em linha média 

nacional 

12º Ano 

Português 

Taxa de 
Sucesso 

60% 

Classificação 
Média 

10,0 

Matemática 

Taxa de 
Sucesso 

37,5% 

Classificação 
Média 

8,49 

Taxa de Percursos Diretos de 
Sucesso 

 (+/-) 
Em linha média 

nacional 



7. Plano de Capacitação 
 

 
Temática 

 

 
Público-alvo 

 
Objetivos 

 
Avaliação dos impactos nas diferentes 

ações do PPM 

TCM Anos Incríveis 
Teacher Classroom Management  

 
Docentes do Pré-escolar  

e do 1.º Ciclo 

Desenvolver as competências sociais e 
emocionais de crianças, tais como 
resolução de problemas, 
autorregulação (incluindo lidar com 
emoções negativas), comportamento 
pró-social, e também para reduzir 
fatores de risco relacionados com 
práticas de gestão ineficazes de salas 
de aula/grupo de crianças, com 
problemas de comportamento de 
início precoce e com dificuldades 
sociais e emocionais de crianças dos 3 
aos 8 anos. 

Supervisão e acompanhamento pelos 
Investigadores do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra; 
Análise e verificação dos casos de 
indisciplina durante a implementação 
do programa (diminuição dos casos e 
melhoria dos resultados escolares). 
Verificar o nível de aplicabilidade do 
programa por parte dos formandos. 

A Aprendizagem baseada em Projetos e a 
gestão curricular flexível 

 
 
 

Docentes de todos os grupos 
disciplinares 

Dotar os docentes de estratégias 
pedagógicas no âmbito da 
metodologia de projeto e da gestão 
flexível do currículo. 

Verificar a existência de ambientes 
saudáveis e colaborativos de 
aprendizagens (diminuição dos casos 
de indisciplina e melhoria dos 
resultados escolares). 
Verificar o nível de aplicabilidade das 
metodologias por parte dos 
formandos. 

 
Para o desenvolvimento de uma escola 

inclusiva 

 
Docentes de todos os grupos 

disciplinares 

Dotar os docentes de estratégias 
pedagógicas no âmbito das 
abordagens multinível e de uma 
melhor apropriação do Dec. Lei 
54/2018. 

Verificar a aplicabilidade das medidas 
universais, seletivas e adicionais. 

Inclusão, Sucesso e Qualidade: desafios para 
a ação do Conselho Pedagógico 

Docentes do Conselho 
Pedagógico 

Pensar e refletir, coletivamente, 
aspetos estruturantes da vida da 
escola. 

Verificar se ocorreram mudanças 
efetivas resultantes das decisões. 
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8. Cronograma 2018_2021 
 

- A monitorização é processual e constante ao desenvolvimento das ações, mas existem momentos de reflexão e de tomada de decisão mais espaçados no tempo. 

 
Ação/Meses 

 
setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho 

 
julho 

Ação 1. Desenvolvimento X X X  X  X  X  X  X  X  X   
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 2. 
 

Desenvolvimento X X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 3.  Desenvolvimento X X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 4. Desenvolvimento X X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 5. 
 

Desenvolvimento  X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 6. 
 

Desenvolvimento X X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 7. Desenvolvimento X X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 8. 
 

Desenvolvimento X X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 9. Desenvolvimento  X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 
10. 

Desenvolvimento X X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X    X   X  

Ação 
11. 

Desenvolvimento X X X   X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X   X   X  

Ação 
12. 

Desenvolvimento X X X  X X  X  X X  X  X  
Monitorização/Avaliação    X    x   X  



9. Anexos 

Ações: Descrição Sumária, Estratégias e Objetivos 
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Atividade 1: ” Engenharia da Matemática” 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área /Problema: Resultados Académicos (1) e Medidas Organizacionais (5) 

Objetivos gerais PE: Promover uma educação de qualidade num paradigma de excelência e 
profissionalismo. 

Objetivos gerais PPM: Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso. 

Descrição Sumária: Criação de um espaço de Matemática, numa sala do Pré-escolar, com materiais 
manipuláveis, onde os alunos do 1º ciclo e do Pré-escolar poderão fazer construções a três 
dimensões, traçar itinerários e realizar percursos, com recurso à robótica, como aplicação dos 
conteúdos matemáticos trabalhados a nível curricular.  

Público-Alvo: Pré-escolar e 1º ciclo 

OBJETIVOS INDICADORES Resultados 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2019 

 

- Desenvolver aprendizagens 
significativas; 

- Desenvolver o raciocínio lógico- 
matemático; 

- Desenvolver a articulação entre o 
Pré-escolar e o 1º ciclo; 

 

- Frequência 
semanal, por 
turma. 

 

- Ação a iniciar. 

 

- Reuniões entre 
os docentes/ 
trabalho 
colaborativo; 

- Questionário de 
satisfação aos 
alunos 
envolvidos. 

Estratégias/Metodologias/Atividades: Trabalho de grupo com diversos jogos didáticos. 
Manipulação de Tangrans, geoplanos, pentaminós, balança numérica, poliedros, jogo de robótica. 

Cronograma: Ver página 13 

 

Responsável: Manuela Santos e Maria do Carmo Santos 
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Atividade 2: CIIL – Centro de Investigação e Intervenção na Leitura. 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área/Problema: Prevenção Precoce do Insucesso (3) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos, numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso. 

Objetivos gerais PPM: Intervir precocemente no sucesso da aprendizagem da língua materna. 

Descrição Sumária: O CIIL é uma atividade de avaliação e intervenção nas dificuldades de 
linguagem e de aprendizagem da leitura. Atua sistematicamente, ao longo do ano letivo, 
promovendo o desenvolvimento de competências pré leitoras e competências leitoras alicerce. O 
CIIL tem uma forte componente lúdica e é desenvolvido, em articulação com a comunidade 
educativa. 
A atividade está organizada, no Pré, para o desenvolvimento da consciência fonológica e da 
consciência fonémica. No 1º Ciclo organiza-se para o conhecimento do princípio alfabético 
(consciência fonémica e relação letra-som) e para o processo de descodificação (leitura de palavras 
e pseudopalavras).  
 
Público-Alvo: crianças com 5 anos, do jardim-de-infância e crianças, com dificuldades, do 1º ano, 
do 1.º ciclo. 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE SUCESSO 

junho 2020_21 

 

 

- Prevenir e intervir, 
precocemente, ao nível das 
dificuldades de aprendizagem 
da leitura. 

- Monitorização dos 
resultados da 
intervenção 

- Grau de satisfação 
face ao impacto das 
parcerias na 
promoção das 
aprendizagens. 

 

 

- 96,43% de sucesso 
educativo, dos 
alunos do 2º ano de 
escolaridade. 

 

 

- 100% de sucesso 
educativo, dos alunos 
do 2º ano de 
escolaridade. 

Estratégias/Metodologias/Atividades: No Pré: o programa organiza-se ao longo de 42 sessões, 2 
vezes/ 45 minutos por semana, em ambiente sala de aula. No 1º Ciclo: o programa organiza-se ao 
longo de 23 sessões, fora da sala de aula e em pequeno grupo. Ambiente virtual (Graphogame) 15 
minutos/dia, 4 vezes por semana. Ambiente real: 45 minutos/dia, 1 vez por semana (jogos 
pedagógicos). 

Parcerias: Câmara Municipal do Porto e Instituto Politécnico do Porto 

Cronograma: Ver página 13 

 

Responsável: Maria Florinda Albergaria Gomes Silva 
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Atividade 3: “Experimenta na sala de aula” 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área/Problema: Resultados Académicos (1) e Medidas Organizacionais (5) 

Objetivos gerais PE: Promover uma educação de qualidade num paradigma de excelência e 
profissionalismo. 

Objetivos gerais PPM: Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso 

Descrição Sumária: O objetivo desta atividade é desenvolver práticas experimentais nas áreas de 
Português (desenvolver a leitura/escrita, gramática…), Matemática (raciocínio lógico, cálculo 
mental, problemas…) e Estudo do Meio (experiências com ar, água…), que potenciem a motivação 
dos nossos alunos na aprendizagem nestas áreas disciplinares. Pretende-se desenvolver o espírito 
crítico e a capacidade argumentativa, fomentar a interdisciplinaridade, criar hábitos de trabalho e 
de pesquisa, contribuir para o aperfeiçoamento das relações interpessoais. 

Público-Alvo: Alunos do 2º, 3º e 4º anos das escolas EB Bandeirinha, EB Carlos Alberto, EB São 
Nicolau e 2º anos da EB Torrinha. 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 

 

- Desenvolver competências 
nas áreas de Português, 
Matemática e Estudo do 
Meio através do método 
experimental. 

- Desenvolver a articulação e 
a cooperação entre escolas e 
anos de escolaridade.  

 

- Atividades 
desenvolvidas por 
escola; 

- Reuniões entre 
PAE (professor de 
atividades 
experimentais) e 
PTT (professor 
titular de turma) de 
planificação de 
atividades. 

 

- Ação a iniciar 

 

-Impacto da atividade 
nas aprendizagens; 

- Uma atividade 
experimental em sala 
de aula por semana; 

- Grau de 
envolvimento e 
satisfação dos alunos, 
na atividade 

Estratégias/Metodologias/Atividades: Laboratório de atividades experimentais em sala de aula, de 
forma à plena integração e melhoria progressiva dos resultados escolares. 

Cronograma: Ver página 13 

 

Responsável: Maria do Carmo Santos 
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Atividade 4: Assessorias Pedagógicas Português, Matemática e Inglês 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área/Problema: Resultados Académicos (1), Resultados Académicos (2) e Medidas Organizacionais 
(5) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos, numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso. 

Objetivos gerais PPM: Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso, na avaliação interna, no 2º e 3º 
ciclo; Melhorar a taxa de sucesso e a classificação média nas provas finais do 9º ano, a Português e 
a Matemática e a taxa de percursos diretos de sucesso. 

Descrição sumária: Assessoria Pedagógica é uma atividade de reforço educativo, focada na 
intervenção em contexto de sala de aula. Tem como ponto de partida a identificação das situações-
problema dos alunos e resulta do trabalho articulado entre o professor titular e o professor 
assessor, cujo processo de ensino/aprendizagem segue os princípios da diferenciação pedagógica. É 
uma medida de reforço para os anos de início de ciclo. 

Público-Alvo: Turmas 5º e 7º anos da Escola Básica de Miragaia 

OBJETIVOS INDICADORES DADOS DE PARTIDA 
junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE SUCESSO 
junho 2020_21 

- Implementar 
práticas e 
estratégias de 
diferenciação 
pedagógica. 

 

 

- Fomentar o 
desenvolvimento 
de competências 
de conhecimento 
a Matemática, 
Português e 
Inglês 

- Momentos de 
partilha e reflexão 
entre docentes- 
identificação das 
situações/problema 

 

 

- Taxa de sucesso 
da avaliação 
interna (5º e 7º 
anos) e avaliação 
externa (9ºano) 

- 1 Reunião semanal; 

 

 

 

- Avaliação Interna 

-Taxa de Sucesso- 5º Ano: 

Português: 72% de níveis> =3; 
Matemática: 76% de níveis >= 3 
Inglês: 76% de níveis >= 3 

 

 

-Taxa de Sucesso- 7º Ano: 
(Não houve alunos inscritos, em 
17_18, neste ano de 
escolaridade) 

- 1 reunião semanal; 
monitorização mensal para 
aferição da evolução do 
desempenho dos alunos 
intervencionados; 

- Avaliação Interna 

-Taxa de Sucesso- 5º Ano: 
 
Português: 80% de níveis> =3; 
Matemática: 78% de níveis >= 3 
Inglês: 80% de níveis >= 3 
 
 
 
 
-Taxa de Sucesso- 7º Ano: 
 
Português:75% de níveis> =3; 
Matemática: 70% de níveis >= 3  
Inglês: % de níveis >= 3 

Estratégias/Metodologias/Atividades: A metodologia utilizada centrar-se-á na diferenciação 
pedagógica, a partir da deteção de situações-problema de aprendizagem e em ordem à pedagogia 
para o domínio. A prioridade da ação é para os alunos 5º e 7º ano da Escola Básica de Miragaia. A 
natureza dos procedimentos e a estruturação dos conteúdos far-se-á em coerência com a melhoria 
das aprendizagens. 

Cronograma: Ver página 13 

Responsável: Alexandra Azevedo 
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Atividade 5: TurmaMais Português, Matemática e Inglês 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área/Problema: Resultados Académicos (1), Resultados Académicos (2) e Medidas Organizacionais 
(5) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos, numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso. 

Objetivos gerais PPM: Melhorar a taxa e a qualidade do sucesso, na avaliação interna, no 2º e 3º 
ciclo; Melhorar a taxa de sucesso e a classificação média nas provas finais do 9º ano, a Português e 
a Matemática e a taxa de percursos diretos de sucesso. 

Descrição sumária: A TurmaMais funciona com pequenos grupos de alunos e está estruturada em 
ordem a desenvolver estratégias de diferenciação pedagógica. A fixação dos critérios de 
constituição dos grupos de trabalho segue as dificuldades de aprendizagem identificadas assim 
como questões de natureza comportamental e, nesse sentido, assume um tempo específico e uma 
rotatividade de trabalho que pode oscilar entre um apoio mais próximo e individualizado ou 
trabalho de grupo. A lógica é conseguir a plena integração e a melhoria progressiva dos resultados 
escolares de todos os alunos. Com caráter preventivo, a TurmaMais, desenvolve a sua ação nas 
turmas iniciais de ciclo (5º e 7º anos). 

Público-Alvo: Turmas 5º e 7º anos na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

OBJETIVOS INDICADORES DADOS DE PARTIDA 
junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE SUCESSO 
junho 2020_21 

- Implementar 
práticas e 
estratégias de 
diferenciação 
pedagógica. 

- Fomentar o 
desenvolvimento 
de competências 
de conhecimento a 
Matemática, 
Português e Inglês 

- Momentos de 
partilha e reflexão 
entre docentes- 
identificação das 
situações/problema 

- Taxa de sucesso 
da avaliação 
interna (5º e 7º 
anos) e avaliação 
externa (9ºano) 

- 1 Reunião semanal; 

 

- Avaliação Interna 

-Taxa de Sucesso- 5º Ano: 
Português: 90% de níveis> =3; 
Matemática:85% de níveis >= 3; 
Inglês: 89% de níveis >= 3 

-Taxa de Sucesso- 7º Ano: 

Português: 83,67% de níveis> =3; 
Matemática: 53,54% de níveis >= 3 
Inglês: 80% de níveis >= 3 

- 1 reunião semanal; 
monitorização mensal para 
aferição da evolução do 
desempenho dos alunos 
intervencionados; 

- Avaliação Interna 

-Taxa de Sucesso- 5º Ano: 
Português: 95% de níveis> =3; 
Matemática: 87% de níveis> = 3 
Inglês: 93% de níveis> = 3 
-Taxa de Sucesso- 7º Ano: 
Português: 87% de níveis> =3; 
Matemática: 60% de níveis> =3  
Inglês: 85%% de níveis> =3 

Estratégias/Metodologias/Atividades: A metodologia utilizada centrar-se-á na diferenciação 
pedagógica, a partir da deteção de situações-problema de aprendizagem, centrando a atenção na 
pedagogia para o domínio a lecionar. A prioridade da ação tem um cariz iminentemente preventivo, pelo 
que se aplica aos alunos em anos iniciais de ciclo (5º e 7º Anos) da Escola Básica e Secundária Rodrigues 
de Freitas. A natureza dos procedimentos e a estruturação dos conteúdos far-se-á em coerência com a 
melhoria das aprendizagens. Promover-se-á a partilha e reflexão na planificação e coordenação das 
atividades, na reavaliação frequente das estratégias e no envolvimento das famílias em sede de 
departamento e em grupo de área disciplinar. 

Cronograma: Ver página 13 

Responsável: Alexandra Azevedo 
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Atividade 6: 1. Apoio Pedagógico Acrescido - Português 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área/Problema: Resultados Académicos (1), Resultados Académicos (2) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos, numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso. 

Objetivos gerais PPM: Melhorar a taxa de sucesso e a classificação média no exame de Português 
(12º ano). 

Descrição sumária: Apoio Pedagógico Acrescido é uma atividade de reforço educativo, focada na 
intervenção em contexto de sala de aula. Tem como ponto de partida a identificação de 
dificuldades e é uma medida de reforço para consolidação e desenvolvimento de aprendizagens, 
realizada ao longo do ano letivo, no tempo semanal extra de cada turma. 

Público-Alvo: Turmas do 12º ano da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 
 

 

 

- Implementar práticas e estratégias de 

diferenciação pedagógica, visando o 

sucesso escolar; 

 

- Fomentar o desenvolvimento de 

competências de conhecimento a 

Português. 

 

- Taxa de sucesso da 

avaliação externa na 

disciplina de 

Português; 

 

- Classificação média 

da avaliação externa 

na disciplina de 

Português. 

 

- Exame Nacional 
12ºAno: 
 
Taxa de Sucesso: 
 
Português- 60% 
 
Classificação 
Média: 
 
Português- 10,00 
 

 

- Exame Nacional 
12ºAno: 
 
Taxa de Sucesso: 
 
Português- 
 
Classificação 
Média: 
 
Português- 
 

Estratégias/Metodologias/Atividades: A metodologia utilizada centrar-se-á na utilização do tempo 
extra para atividades de consolidação e desenvolvimento de aprendizagens, a partir da deteção de 
dificuldades. A natureza dos procedimentos e a estruturação dos conteúdos far-se-á em coerência 
com a melhoria das aprendizagens. 
 
Cronograma: Ver página 13 
 

Responsável: Lurdes Santos 
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Atividade 6: 2. Apoio Pedagógico Acrescido - Matemática 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área/Problema: Resultados Académicos (1), Resultados Académicos (2) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos, numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso. 

Objetivos gerais PPM: Melhorar a taxa de sucesso e a classificação média no exame de Matemática 
(12º ano). 

Descrição sumária: Apoio Pedagógico Acrescido é uma atividade de reforço educativo, focada na 
intervenção em contexto de sala de aula. Tem como ponto de partida a identificação de 
dificuldades e é uma medida de reforço para consolidação e desenvolvimento de aprendizagens, 
realizada ao longo do ano letivo, no tempo semanal extra de cada turma. 

Público-Alvo: Turmas do 12º ano da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 
 

 

 

- Implementar práticas e estratégias de 

diferenciação pedagógica, visando o 

sucesso escolar; 

 

- Fomentar o desenvolvimento de 

competências de conhecimento a 

Matemática. 

 

- Taxa de sucesso da 

avaliação externa na 

disciplina de 

Matemática; 

 

- Classificação média 

da avaliação externa 

na disciplina de 

Matemática. 

 

- Exame Nacional 
12ºAno: 
 
Taxa de Sucesso: 
 
Matemática - 
37,50% 
 
Classificação 
Média: 
 
Matemática – 8,49 
 

 

- Exame Nacional 
12ºAno: 
 
Taxa de Sucesso: 
 
Matemática- 
 
Classificação 
Média: 
 
Matemática- 
 

Estratégias/Metodologias/Atividades: A metodologia utilizada centrar-se-á na utilização do tempo 
extra para atividades de consolidação e desenvolvimento de aprendizagens, a partir da deteção de 
dificuldades. A natureza dos procedimentos e a estruturação dos conteúdos far-se-á em coerência 
com a melhoria das aprendizagens. 
 
Cronograma: Ver página 13 
 

Responsável: Conceição Coelho 
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Atividade 6: 3. Apoio Pedagógico Acrescido – Biologia e Geologia 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área/Problema: Resultados Académicos (1), Resultados Académicos (2) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos, numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso. 

Objetivos gerais PPM: Melhorar a taxa de sucesso e a classificação média nos exames de Biologia e 
Geologia (11º ano). 

Descrição sumária: Atribuição de um tempo semanal de 45 minutos à disciplina de Biologia e 
Geologia, no 11º ano, de acordo com os objetivos definidos para reforçar a aprendizagem e a 
preparação dos alunos para o exame nacional à disciplina. Nestas aulas, os alunos podem trabalhar 
conteúdos, com o auxílio do professor e dos colegas, facilitando o desenvolvimento da autonomia, 
da planificação e da organização dos materiais de estudo. Pretende-se, ainda, que os alunos 
construam o seu conhecimento através do trabalho individual e da interação com os pares, 
efetivando as suas aprendizagens, tomando consciência das suas fragilidades e adequando 
métodos e estratégias de trabalho. 

Público-Alvo: Turmas do 11º ano da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 
 

 

 

- Implementar práticas e estratégias de 

diferenciação pedagógica, visando o 

sucesso escolar; 

 

- Fomentar o desenvolvimento de 

competências de conhecimento a 

Biologia e Geologia. 

 

- Taxa de sucesso da 

avaliação externa na 

disciplina de Biologia 

e Geologia; 

 

- Classificação média 

da avaliação externa 

na disciplina de 

Biologia e Geologia. 

 

- Exame Nacional 
11ºAno: 
 
Taxa de Sucesso: 
 
 Biologia e 
Geologia- 28% 
 
Classificação 
Média: 
 
Biologia e  
Geologia- 7,87 
 

 

- Exame Nacional 
11ºAno: 
 
Taxa de Sucesso: 
 
Biologia e 
Geologia-  
 
Classificação 
Média: 
 
Biologia e 
Geologia-  
 

Estratégias/Metodologias/Atividades: Apoio aos alunos de forma mais individualizada; 
Realização de exercícios; 
Realização de trabalho individual e de pares; 
Análise de critérios de avaliação de exames. 
 
Cronograma: Ver página 13 
 

Responsável: Beatriz Marques da Costa 
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Atividade 6: 4. Apoio Pedagógico Acrescido – Física e Química 
Eixo II – Gestão Curricular 

Área/Problema: Resultados Académicos (1), Resultados Académicos (2) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos, numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso. 

Objetivos gerais PPM: Melhorar a taxa de sucesso e a classificação média nos exames de Física e 
Química (11º ano). 

Descrição sumária: Atribuição de um tempo semanal de 45 minutos à disciplina de Física e 
Química, no 11º ano, de acordo com os objetivos definidos para reforçar a aprendizagem e a 
preparação dos alunos para o exame nacional à disciplina. Nestas aulas, os alunos podem trabalhar 
conteúdos, com o auxílio do professor e dos colegas, facilitando o desenvolvimento da autonomia, 
da planificação e da organização dos materiais de estudo. Pretende-se, ainda, que os alunos 
construam o seu conhecimento através do trabalho individual e da interação com os pares, 
efetivando as suas aprendizagens, tomando consciência das suas fragilidades e adequando 
métodos e estratégias de trabalho. 

Público-Alvo: Turmas do 11º ano da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 
 

 

 

- Implementar práticas e estratégias de 

diferenciação pedagógica, visando o 

sucesso escolar; 

 

- Fomentar o desenvolvimento de 

competências de conhecimento a Física 

e Química. 

 

- Taxa de sucesso da 

avaliação externa na 

disciplina de Física e 

Química; 

 

- Classificação média 

da avaliação externa 

na disciplina de Física 

e Química. 

 

- Exame Nacional 
11ºAno: 
 
Taxa de Sucesso: 
 
 Física e Química – 
30% 
 
Classificação 
Média: 
 
Física e Química – 
7,76 
 

 

- Exame Nacional 
11ºAno: 
 
Taxa de Sucesso: 
 
Física e Química –  
 
 
Classificação 
Média: 
 
Física e Química -  

Estratégias/Metodologias/Atividades: Apoio aos alunos de forma mais individualizada; 
Realização de exercícios; 
Realização de trabalho individual e de pares; 
Análise de critérios de avaliação de exames. 
 
Cronograma: Ver página 13 
 

Responsável: Rosa Cruz 
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Atividade 7: Ação Precetorial e Tutorial  
Eixo II  – Gestão Curricular 
Eixo III – Parcerias e Comunidade 
 
Área/Problema: Prevenção do absentismo e abandono (4) e Assimetrias académicas, 
comportamentais, sociais e culturais (6) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso 

Objetivos gerais PPM: Diminuir a taxa de interrupção precoce do percurso escolar e proporcionar 
mudanças efetivas de comportamento 

Descrição sumária: Agir de forma precoce na integração dos alunos que vão iniciar o 2º Ciclo 
(5ºano), para a implementação de um acompanhamento personalizado, logo no início do ano 
letivo. 
Paralelamente, a ação estende-se aos alunos que estão ao abrigo do Apoio Tutorial Específico 
(Despacho Normativo nº 4-A/2016) e, eventualmente, para outros, de quaisquer níveis de ensino, 
que evidenciem manifesta necessidade da especificidade deste tipo de acompanhamento. 
 
Público-Alvo: Alunos do 5º ano e todos os que se enquadrem no Despacho Normativo. 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 

 

- Promover o sucesso académico e 
uma melhor integração dos alunos 
na vida da escola. 

 

- Sucesso 
alcançado dos 
alunos 
identificados; 

 

- Assiduidade. 

 

- 80% de sucesso 
escolar dos 
alunos que 
integram a 
medida; 

 

- 90% de sucesso 
escolar dos 
alunos que 
integram a 
medida; 

Estratégias/Metodologias/Atividades: A atividade é desenvolvida ao longo do ano letivo, em 
sessões presenciais, semanais, através de um programa de promoção de competências sociais, 
comportamentais e/ou académicas, tendo em conta o diagnóstico previamente elaborado. Os 
alunos devem ser sinalizados ainda no 4º ano de escolaridade, para que lhes seja atribuído um 
Tutor, no início do 5º ano, de forma a facilitar a sua integração no dia-a-dia da vida da escola. A 
ação implica ainda uma abordagem sistémica de ligação à família, ao diretor de turma, técnicos e 
entidades parceiras, de modo a convocar todos os intervenientes a participar na construção de um 
plano de desenvolvimento do aluno. 

Parcerias: CPCJ, EMAT, Centros Sociais e de Apoio ao Estudo 

Cronograma: Ver página 13 

Responsável: Cristina Caires 
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Atividade 8: Despertar Saberes 
Eixo III – Parcerias e Comunidade 
 
Área/Problema: Assimetrias académicas, comportamentais, sociais e culturais (6) 
 
Objetivos gerais PE: Consolidar a identidade do Agrupamento, numa perspetiva democrática, 
participativa, intercultural, ética e empreendedora; Responder aos desafios da sociedade atual. 
 
Objetivos gerais PPM: Proporcionar mudanças efetivas de comportamento; Desenvolver atitudes e 
valores de liberdade, cidadania e participação. 
 
Descrição sumária: Despertar Saberes é uma atividade que abrange várias áreas do saber e visa 
ativar a participação e preparar cada um para cidadania ativa. O foco é “ pensar diferente” e nesse 
âmbito desenvolver ambientes saudáveis, potenciando uma cultura de não-violência e de 
empoderamento dos alunos, permitindo melhorias nas relações interpessoais, na promoção da 
autonomia e da responsabilidade, no desenvolvimento de atitudes cooperativas, melhorando o 
clima de convivência em todos os espaços escolares. 
 
Público-Alvo: Todos os alunos do Agrupamento Escolas Rodrigues de Freitas 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 
 
- Promover aulas de convivência, nas 
turmas identificadas previamente ou 
que, ao longo do ano, apresentem 
necessidade de intervenção. 
 
- Desenvolver competências no 
âmbito das expressões (dramática, 
performativas e corporais.) 
 
- Criar eventos coletivos e de 
articulação entre escolas e ciclos. 

 
- Turmas e alunos 
intervencionados; 
 
- Evolução dos 
comportamentos 
das turmas 
intervencionadas; 
 
- Nº eventos 
realizados 

 
- 23 turmas; 
 
 
- 34 eventos 
realizados. 

 
- Evolução 
positiva das 
turmas 
intervencionadas; 
 
- Aumentar 
número de 
eventos 
realizados 
 

Estratégias/Metodologias/Atividades: Promover a participação e a organização de eventos, em 
parceria com instituições locais e nacionais, com o intuito de oferecer um leque de oportunidades 
aos alunos. Divulgar ao trabalho realizado e promover a imagem do Agrupamento. 
 
Parcerias: Famílias, IPSS´s locais, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal do Porto, Universidade do 
Porto. 
 
Cronograma: Ver páginas 13 
 
Responsável: Eurico Mateus 
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Atividade 9: Gabinete de Intervenção Social – Apoio ao Aluno e Família 
(GISAAF) 
Eixo III – Parcerias e Comunidade 
 
Área/Problema: Prevenção do absentismo e abandono escolar (4); Assimetrias académicas, 
comportamentais, sociais e culturais (6) 
 
Objetivos gerais PE: Consolidar a identidade do Agrupamento, numa perspetiva democrática, 
participativa, intercultural, ética e empreendedora; Responder aos desafios da sociedade atual. 
 
Objetivos gerais PPM: Diminuir a taxa de interrupção precoce do percurso escolar; Promover a 
educação parental; Proporcionar mudanças efetivas de comportamento. 
 
Descrição sumária: O GISAAF é uma estrutura de apoio ao aluno e à família cuja missão é contribuir 
para o pleno desenvolvimento humano e para a aprendizagem ao longo da vida. Com esse 
propósito, estrutura a sua ação em 4 domínios: (1) a identificação e encaminhamento das 
situações-problemas dos alunos em situação de risco, (2) promover com os pais/EE um plano de 
responsabilização, (3) Intervir ao nível da educação inclusiva, em particular, no campo da 
deficiência visual; (4) Orientação vocacional.   
O GISAAF funciona e desenvolve toda a sua ação em articulação com as instituições parceiras. 
 
Público-Alvo: Alunos com comportamentos de risco. 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 
- Combater as situações de 
abandono e/ou de comportamentos 
de risco; 
 
- Promover o bem-estar 
psicossocioemocional nas 
crianças/jovens do Agrupamento; 
 
- Implementar um plano de 
educação parental. 

- Alunos 
acompanhados; 
 
- Sessões com 
encarregados de 
educação. 
 

- 200 alunos 
acompanhados 
 
- 6 sessões com 
encarregados de 
educação 

- Continuar a dar 
resposta a todas 
as sinalizações 
 
- Grau de 
satisfação dos 
encarregados de 
educação. 

Estratégias/Metodologias/Atividades: A estratégia visa a articulação de respostas concertadas, 
internas e externas à escola, na área da psicologia e mediação social, numa perspetiva de 
prevenção primária e secundária nos domínios do absentismo, abandono e indisciplina escolar. 
A ação inclui atendimentos, intervenção e acompanhamento individual e de pequenos grupos, com 
envolvimento dos respetivos encarregados de educação. 
 
Parcerias: Pais e Encarregados de Educação, CPCJ, EMAT, Equipas de RSI, Centros Sociais e de Apoio 
ao Estudo, IPSS´s, Centros de Saúde e Hospitais. 
 
Cronograma: Ver páginas 13 
Responsável: Catarina Agante 



27 
 

Atividade 10: Mediação de Conflitos 
Eixo III – Parcerias e Comunidade 

Área/Problema: Assimetrias académicas, comportamentais, sociais e culturais (6) 

Objetivos gerais PE: Assegurar uma educação para todos, numa perspetiva de educação inclusiva e 
de sucesso; Responder aos desafios da sociedade atual. 

Objetivos gerais PPM: Proporcionar mudanças efetivas de comportamento;  

Descrição sumária: Monitorizar as saídas de sala de aula, de forma a identificar os alunos 
reincidentes, com vista a uma mediação/intervenção construtiva e reflexiva, cuja finalidade visa a 
resolução positiva da situação-problema, de forma a proporcionar uma evolução dos 
comportamentos. Os alunos serão distribuídos (equitativamente), por todos os técnicos do 
Agrupamento, que ficarão responsáveis pela implementação do programa, à sua carteira de alunos. 

Público-Alvo: Todos os alunos que evidenciem saídas, reiteradas, de sala de aula. 

OBJETIVOS INDICADORES 
DADOS DE 
PARTIDA 

junho 2017_18 

CRITÉRIOS DE 
SUCESSO 

junho 2020_21 
 

- Diminuir o nº de ocorrências de 
saída de sala de aula; 

- Proporcionar mudanças efetivas de 
comportamento. 

 

- Número de 
alunos reincidentes 
em saídas de sala 
de aula. 

 

- 61% alunos 
reincidentes em 
saídas de sala de 
aula. 

 

- Observar uma 
melhoria dos 
comportamentos 
e da integração 
em contexto de 
sala de aula. 

Estratégias/Metodologias/Atividades: Registar e compreender todos os incidentes disciplinares e 
promover um trabalho de autorreflexão com os alunos, docentes, técnicos, auxiliares de ação 
educativa e encarregados de educação. Implementar uma abordagem de diálogo e de 
responsabilidade através da formalização de compromissos com os vários intervenientes. 
Os alunos, depois de três saídas de sala de aula, devem ser referenciados por parte do diretor de 
turma, aos técnicos, para que possam vir a beneficiar de um programa de mediação. 
 
Parcerias: Pais e Encarregados de Educação, CPCJ, EMAT, Centros Sociais e de Apoio ao Estudo  

Cronograma: Ver páginas 13 
 

Responsável: Cristina Caires 


