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1   INTRODUÇÃO 
 

O presente Plano Plurianual de Melhoria - TEIP (PPM-TEIP), elaborado para o período 

compreendido 2021-2024, segue de perto a essência do atual Projeto Educativo do 

Agrupamento (PEA). No ano letivo de 2021-2022 é revisto para dar resposta ao preconizado 

no Plano 21 | 23 Escola+. 

Os principais objetivos são os seguintes: 

 ᵜ garantir a inclusão de todos os alunos; 

 ᵜ melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

 ᵜ procurar condições de bem-estar que conduzam a um sucesso sustentável; 

 ᵜ operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade; 

 ᵜ promover o exercício de uma cidadania ativa e informada; 

 ᵜ prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos. 

“Juntos a construir o futuro!” é um lema que espelha a visão do Agrupamento de Escolas 

de Resende (AER). Uma máxima dirigida aos diversos protagonistas de ação educativa, 

envolvidos na definição de diferentes ações e assumindo essa participação como um contrato 

que compromete e vincula todos os membros da comunidade educativa, numa finalidade 

comum à escola – que se deseja inclusiva, de sucesso, colaborativa, participativa, solidária, 

humanista e desafiadora. Isto é, uma escola que responda às mais diversas necessidades e 

expectativas salutares de todos os que a compõem. A escola é feita por cada um cada e por 

todos, assim como a escola é de cada um e de todos… a de hoje e a de sempre! 

Procura-se, pois, uma escola que seja elo de ligação e agregadora. Escola como elo de 

ligação entre as crianças e jovens com a família, com o mundo do trabalho, com a sociedade em 

geral e seus desafios constantes. Escola como agregadora de individualidades, de sonhos, de 

ritmos e de vontades.  



 
 

 
 
 PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA TEIP   |   2021-2024 
 
 

5 

De acordo com o previsto no perfil dos alunos para o século XXI todas as crianças e jovens 

devem ser encorajadas a pôr em prática nas suas atividades de aprendizagem os valores que 

devem pautar a cultura de escola: 

ᵜ Responsabilidade e integridade; 

ᵜ Excelência e exigência; 

ᵜ Curiosidade, reflexão e inovação; 

ᵜ Cidadania e participação; 

ᵜ Liberdade; 

ᵜ Solidariedade; 

ᵜ Tolerância e justiça; 

ᵜ Igualdade/equidade. 

“Juntos a construir o futuro!” e, também, a educar para a Cidadania através do 

enriquecimento de competências pessoais e sociais, da estruturação de pensamento crítico e da 

construção de competências de participação ativa e do envolvimento de conhecimento em 

áreas não formais. Propõe-se, pois, intervir ao nível de três eixos: atitude cívica individual; 

relacionamento interpessoal e relacionamento social e cultural – linhas já definidas na Estratégia 

de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento na Escola (EECE), que integra domínios de 

cidadania por ciclos e anos de escolaridade devidamente concertados e articulados ao longo da 

escolaridade obrigatória. 
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2   CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DA AÇÃO EDUCATIVA 
 

Resumidamente, e de acordo com o PEA, o concelho de Resende é uma unidade 

territorial que, pela sua localização geográfica acaba por refletir uma enorme diversidade de 

influências. No limite entre o Alto Douro Vinhateiro e o Douro Litoral, no extremo Norte do 

Distrito de Viseu, fronteiriço com o do Porto, acompanhando a sinuosidade do rio Douro e a 

beleza peculiar da Serra de Montemuro, Resende acaba por ser uma zona de transição entre 

várias regiões do Centro/ Norte de Portugal. 

A agricultura constitui a principal atividade económica do concelho, verificando-se que 

64,91% dos alunos são subsidiados pela ação social escolar. Segundo os censos de 2021, a 

população residente é de 10 053 habitantes distribuídas por 11 freguesias, tendo diminuído 11% 

face ao ano de 2011. No ano letivo de 2020-2021, constatou-se que cerca de 63,02% dos alunos 

utilizaram o transporte escolar. 

Os Pais/ Encarregados de Educação apresentam uma escolarização média-baixa, 

verificando-se que a maioria das mães apenas tem o Ensino Básico como habilitações literárias. 

Contudo, é interessante registar que o número de mães com o Ensino Secundário completo ou 

superior tem vindo a aumentar.  

O Agrupamento de Escolas de Resende tem uma oferta educativa que contempla todos 

os níveis e graus de ensino: básico, secundário, incluindo cursos profissionais de várias tipologias 

e a educação pré-escolar. Os 1232 alunos que constituem a população escolar distribuem-se da 

seguinte forma: as crianças do pré-escolar (176) e alunos do 1.º CEB por três centros escolares - 

São Martinho de Mouros (51), Resende (198) e São Cipriano (46). A Escola EB2, D. António José 

de Castro, alberga os alunos do 2.º CEB (174) e a Escola Secundária de Resende, os alunos do 3.º 

CEB (294) e do Ensino Secundário (regular – 183; profissional – 110). 

Os projetos em desenvolvimento no Agrupamento são vários, nomeadamente: Programa 

Território Educativo de Intervenção Prioritária – TEIP; Programa Integrado Educação e Formação 

– PIEF; Projeto de Educação para a Saúde; Programa Erasmus +; Programa Parlamento dos 

Jovens; Programa do Desporto Escolar; Projeto Includ_ed; Projeto Academia de Código Júnior; 

Projeto GAP – Gulbenkian Aprendizagem; Projeto Selfie; Projeto Casa; Projeto Make Code; Plano 
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de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário – PDPSC; Plano de Transição Digital; 

Programa Academia Digital para Pais; Biblioteca Escolar – BE; Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família – GAAF; Atividades de Enriquecimento Curricular e Atividades de Animação e de Apoio à 

Família - AEC’s/AAAF e Gabinete de Estudos, Monitorização e Avaliação – GEMA. Os clubes 

previstos são os seguintes: Ciência e Ambiente; Clube Europeu (Erasmus); Clube de 

Comunicação; Desporto Escolar; Clube de Empreendedorismo; Música; Programação e Robótica; 

Oficina das Artes e Clube de Teatro. 

Ao longo dos últimos anos verifica-se uma diminuição do número de retenções, sendo 

que este número é superior no 3.º CEB, correspondendo a 0,31%, ainda que abaixo da meta 

estabelecida (1,05%). 

No Ensino Básico, o facto de se terem organizado turmas PIEF, (3.º Ciclo), contribuiu para 

a redução significativa do abandono, sendo de 0%, quando a meta a atingir era de 0,20%. No 

Ensino Secundário a melhoria é mais significativa. Continua a verificar-se alguma interrupção no 

percurso escolar, cerca de 0,15%, quando o ponto de partida era de 4,11% e a meta a alcançar é 

de 3,50%. Tratam-se, sobretudo, de alunos que, ao completarem os 18 anos, abandonam a 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA TEIP   |   2021-2024 
 
 

8 

3    DIAGNÓSTICO 
 

A tabela 1 espelha de forma esquemática uma síntese do diagnóstico realizado, assente 

numa matriz SWOT, que atendeu ao trabalho executado no âmbito dos processos de 

monitorização, avaliação interna/ autoavaliação e avaliação externa, bem como aos relatórios 

elaborados no âmbito do programa TEIP, ao relatório da avaliação externa elaborado pela IGEC, 

aos documentos resultantes de processos de avaliação interna/ auto-avaliação e à auscultação 

dos órgãos e estruturas do AER e da Comunidade Educativa. 

Análise Swot 

Pontos Fracos Pontos Fortes 
- Existência de algumas situações de indisciplina; 
- Horário dos cursos profissionais muito condensado 
que se reflete na ausência de tempos escolares para 
os alunos desta oferta educativa desenvolverem 
outras atividades; 
- Abandono escolar em determinada oferta 
educativa (cursos profissionais); 
- Número de alunos com dificuldades ao nível da 
fala/ linguagem; 
- Atitudes/comportamentos adotados por alguns 
alunos nos espaços exteriores à sala de aula 
associados à utilização de telemóveis, tablets e à 
gestão de afetos; 
- Falta de empenho da Comunidade Educativa para 
a questão ambiental, nomeadamente a separação de 
lixos e resíduos; 
- Número de alunos por turma em algumas 
situações; 
- Alguma resistência à mudança advinda de rápidas 
mudanças dos normativos legais; 
- Utilização, por vezes, de ferramentas tecnológicas 
que reproduzem as aulas expositivas; 
- Existência de algumas situações que carecem de 
ser melhoradas em contexto sala de aula de forma a 
adequar as respetivas estratégias e metodologias de 
trabalho; 
- Falta de dinâmicas de auscultação e intervenção 
dos alunos na vida da escola; 
- Insuficiente orientação vocacional. 

- Abertura do Agrupamento ao progresso e inovação; 
- Instalações, serviços e equipamentos de boa qualidade; 
- Qualidade e condições de trabalho oferecidas pelo Agrupamento; 
- Promoção de capacitação/formação de recursos humanos; 
- Corpo docente qualificado e experiente; 
- Existência de uma equipa multidisciplinar; 
- Práticas de trabalho colaborativo, de interajuda, entre docentes que têm 
evoluído no sentido de uma maior articulação e cooperação; 
- Dedicação e resiliência do corpo docente ao trabalho que desenvolvem; 
- Trabalho desenvolvido com os alunos nas Bibliotecas Escolares do 
Agrupamento; 
- Melhorias ao nível da comunicação e dos circuitos comunicacionais; 
- Conhecimento efetivo dos alunos por parte dos diferentes agentes 
educativos; 
- Elevada taxa de frequência no pré-escolar. 
- Resposta educativa/formativa adequada aos alunos de acordo com o 
previsto no Decreto – lei n.º 54 de 2018, de 6 de julho; 
- Envolvimento dos alunos em atividades promotoras das competências 
previstas no Perfil do Aluno para o século XXI. 
- Envolvimento do Agrupamento no desenvolvimento de projetos e clubes 
que pretendem dar a resposta adequada a todos os alunos, contribuindo 
para a melhoria das aprendizagens curriculares dos alunos e para a sua 
formação integral; 
- Participação do Agrupamento em concursos educacionais promotores do 
gosto pela ciência e do exercício de uma cidadania ativa; 
- Aparecimento de práticas de formação ajustadas às necessidades e 
assentes em dinâmicas de reflexão/experimentação ao nível da sala de aula, 
bem como o desenvolvimento profissional dos docentes a partir da 
observação de aulas. 
- Adequada apropriação dos conceitos e das tipologias de trabalho 
(laboratorial, de campo, experimental, investigativo, …) no âmbito do 
trabalho prático no ensino das ciências, a partir da discussão teórica e do 
quadro de referência adotado; 
- Maior envolvimento e implicação das lideranças de topo e intermédias 
assim como a valorização dessas estruturas; 
- Melhoria de resultados na avaliação externa; 
- Articulação e coerência entre os documentos reguladores (P.A.A, P.E.A, R.I). 
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ANÁLISE SWOT 

Ameaças Oportunidades 
- Baixa taxa de natalidade; 
- Fragilidade do tecido empresarial; 
- Sazonalidade do emprego; 
- Fraca empregabilidade para os alunos que terminam o ensino 
profissional; 
- Aumento da corrente migratória; 
- Elevado índice de envelhecimento; 
- Dispersão geográfica do concelho; 
- Baixo nível socioeconómico da comunidade educativa; 
- Rede de transportes reduzido quase às carreiras de transporte 
escolar; 
- Existência de situações pontuais de risco para as crianças e  
jovens do concelho; 
- Ausência de objetivos e ambições académicas por uma parte 
significativa de alunos e encarregados de educação; 
- Diminuição da participação dos pais e encarregados de 
educação na vida escolar dos alunos, à medida que estes 
progridem de ciclo de ensino; 
- Dificuldade de organização dos pais e encarregados de 
educação, em termos associativos, com um papel mais ativo e 
interventivo no plano de ação estratégico do Agrupamento; 
- Desvalorização da escola por parte de alguns membros da 
Comunidade Educativa; 
- Insuficiência de recursos humanos ao nível do pessoal não 
docente, em alguns estabelecimentos de ensino; 
- Débil promoção de formação contínua do pessoal não 
docente; 
- Instabilidade na colocação de docentes na Escola Secundária 
de Resende; 
- Demora na substituição de docentes. 

- Ambiente natural em que as escolas estão inseridas; 
-  Meio pequeno que facilita o conhecimento do contexto dos 
alunos; 
- Integração das Bibliotecas Escolares do Agrupamento na Rede 
Nacional de Bibliotecas Escolares; 
- Estabelecimento de Parcerias estabelecidas com instituições de 
ensino superior; CRI; entidades e empresas nacionais e locais. 
- Intervenção da Autarquia no domínio social e educacional; 
- Existência de uma rede de parcerias que permite melhorar o 
trabalho desenvolvido pelo Agrupamento ao nível da prevenção 
e remediação do abandono, absentismo, e insucesso escolares; 
-  Boa articulação com a Autarquia no aproveitamento dos 
recursos, favorecendo a formação integral dos alunos; 
- Integração do Agrupamento no programa TEIP; 
- Existência do PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar complementar ao plano de melhoria TEIP; 
- Integração do AER na microrrede dos Agrupamentos de 
Escolas Dr. António da Natividade, Sudeste de Baião, Tarouca e 
Resende. 
- Acompanhamento do trabalho desenvolvido e a desenvolver 
por parte das consultoras externas da Universidade Católica 
Portuguesa, no âmbito do programa TEIP. 
- Participação do Agrupamento em vários projetos de cariz 
diversificado. 
- Trabalho articulado e concertado com o CEFOP LART no 
sentido de promover a formação necessária ao Agrupamento e 
aos docentes, na medida do possível. 

Tabela 1- Análise Swot 
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4    IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS A RESOLVER 
 

A realização do diagnóstico do Agrupamento e o sequente Plano Estratégico assentaram 

no Relatório de Avaliação Externa da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) de 2015/2016, 

nos Relatórios Intercalares da IGEC, nos documentos estruturantes do AER e nos relatórios de 

monitorização TEIP.  

1 - Domínio da Autoavaliação: 

- Falta de impacto da avaliação realizada à comunidade educativa, sobre aspetos fundamentais 

de funcionamento do Agrupamento e das respetivas escolas que o constituem; 

- Ausência de mecanismos de monitorização relativamente aos alunos dos ensinos básico e 

secundário, de modo a avaliar e reorientar a sua oferta educativa/ formativa e conhecer melhor 

os impactos da escolaridade no seu trajeto. 

2- Domínio da Liderança e Gestão 

- Excessiva burocratização, que se sente pelo número de documentos produzidos e na pouca 

articulação entre os mesmos, repetindo-se informação, não os tornando de fácil leitura, nem de 

fácil compreensão sobre as medidas a tomar; 

- Dificuldades em fazer chegar informação relevante em tempo útil entre as estruturas da 

direção, alunos, docentes, não docentes e restante comunidade educativa; 

- Falta de intervenção/ participação das associações de pais/ encarregados de educação das 

escolas do Agrupamento e a falta de uma única associação de pais/ encarregados de educação 

do AER; 

- Insuficiência de recursos humanos, essencialmente de assistentes técnicos assistentes 

operacionais, na escola Secundária de Resende, tendo em conta a dimensão da mesma, e o 

número de alunos e, em alguns casos, até de docentes (turmas constituídas a ultrapassar o limite 

máximo de alunos estipulado por lei);  

- Desvalorização do papel da escola por parte de certos elementos da comunidade educativa, 

incluindo alguns encarregados de educação. 

3- Domínio da Prestação do Serviço Educativo 



 
 

 
 
 PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA TEIP   |   2021-2024 
 
 

11 

- Dificuldade em controlar alguns focos de indisciplina, por parte de alunos que não se revêm no 

modelo escolar e na educação que o AER promove;  

- Necessidade de maior articulação das estruturas pedagógicas;  

- Dificuldades em trabalhar com plataformas digitais, capazes de auxiliar a implementar 

estratégias de ensino e de aprendizagem, respeitando diferentes ritmos e estilos de 

aprendizagem;  

- Tempo insuficiente dedicado às assessorias; 

- Falta de tempos escolares para os alunos dos cursos profissionais desenvolverem outras 

atividades; 

- Falta de empenho, de motivação e de concentração de alguns alunos nas tarefas propostas em 

contextos de sala de aula. 

4- Domínio dos Resultados 

- Insucesso escolar, nomeadamente nos anos de escolaridade em que os alunos realizam 

exames no âmbito da avaliação externa;  

- Algum abandono escolar em determinada oferta educativa, nomeadamente nos cursos 

profissionais;  

- Ausência de objetivos e ambições académicas por uma parte significativa de alunos, que são 

propiciadores de resultados acentuadamente negativos; 

- Pouca valorização, por parte de alguns alunos, das Sessões Mais Sucesso (SMS) e do Consolido 

e Aprendo Mais (CA+). 

Os resultados escolares dos alunos e o sucesso nas suas aprendizagens são das maiores 

preocupações que se colocam à escola de hoje. Embora o facto de se ter alguns alunos a obter 

excelentes resultados e a entrarem em cursos superiores de elevada exigência académica, 

verifica-se que há ainda trabalho a fazer para que este número aumente. Posto isto, o PEA 

encara como necessidade aperfeiçoar a competência nos serviços educativos e nortear a escola 

por modelos de excelência e de qualidade, devidamente ponderados e compartilhados por toda 

a comunidade educativa.  
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5    IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIAS 
 

Operacionalização das áreas prioritárias, que correspondem aos três Eixos de Intervenção 

do Programa TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária): 

1- Cultura de escola e lideranças pedagógicas. 

2- Gestão curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade. 

3- Parcerias e comunidade. 

Operacionalização das Áreas Prioritárias 

Eixos de 
Intervenção 

PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 
PLANO PLURIANUAL DE 

MELHORIA 
Objetivos Gerais Objetivo Específicos Objetivo Específicos 

Cultura de Escola 
e Lideranças 
Pedagógicas 

- Gerir e organizar para 
uma escola melhor 

- Melhorar a eficiência da estrutura orgânica 
do agrupamento. 
- Definir circuitos de decisão que permitam 
melhorar a gestão dos recursos existentes. 
- Promover uma monitorização sistemática 
das práticas e resultados. 
- Instituir uma cultura reflexiva que promova 
a melhoria das práticas. Promover ações de 
capacitação dos diferentes agentes 
educativos. 
- Fomentar o desenvolvimento profissional 
assente no trabalho colaborativo e na 
partilha de práticas e saberes. 

- Garantir a inclusão de todos os 
alunos.  
- Melhorar a qualidade do 
ensino e da aprendizagem. 
- Operacionalizar o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade. 
- Promover o exercício de uma 
cidadania ativa e informada. 
- Prevenir o abandono, 
absentismo e indisciplina dos 
alunos. 

Gestão 
Curricular, numa 

lógica de 
autonomia e 
flexibilidade 

- Apoiar a melhoria das 
aprendizagens. 
- Prevenir o abandono, o 
absentismo e a indisciplina. 

- Promover o sucesso educativo. Aumentar a 
qualidade do sucesso. Garantir uma 
educação inclusiva e a equidade. 
- Proporcionar percursos educativos 
adequados. 
- Promover a assiduidade e a participação. 
- Promover ambientes promotores da 
realização de aprendizagens. 
- Diminuir a taxa de abandono e absentismo 
escolar. 
- Diminuir o número de ocorrências 
disciplinares. 
- Promover dinâmicas que fomentem a 
participação dos alunos na vida escolar. 

Parcerias e 
Comunidade 

- Valorizar a imagem da 
escola e do agrupamento.  
- Envolver a Comunidade 
na implementação do 
Projeto Educativo do 
Agrupamento. 

- Aumentar a interação social com a 
comunidade. 
- Envolver a comunidade na dinâmica da 
escola. 
- Otimizar a gestão de recursos. Potenciar o 
desenvolvimento das ações desenvolvidas 
pelo agrupamento. 

Tabela 2- Objetivos para as áreas de intervenção prioritária 
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6    PLANO ESTRATÉGICO  
 

A ação estratégica a implementar terá em consideração vários elementos que se 

pretendem interdependentes e que constam do quadro 1. 

A definição da ação estratégica do presente PEA assenta no seu contexto de ação 

educativa e no diagnóstico realizado, querendo potenciar os pontos fortes e oportunidades, 

através do envolvimento de toda a Comunidade Educativa num trabalho concertado e em rede.  

Pretende-se um Agrupamento inclusivo, promotor de melhores aprendizagens para todos os 

alunos, onde se operacionalizem as competências previstas no Perfil do Aluno para a Saída da 

Escolaridade Obrigatória, capazes de contribuir para o exercício de uma cidadania ativa e 

responsável ao longo da vida. Neste sentido, e no cumprimento do previsto na legislação em 

vigor no que à Cidadania e Desenvolvimento diz respeito, esta será uma disciplina autónoma no 

2.º CEB e 3.º CEB e assumirá um caráter transversal nos restantes ciclos de ensino. A este 

respeito encontra-se elaborada e aprovada pelo Conselho Pedagógico, a Estratégia de 

Educação para a Cidadania no Agrupamento de Escolas de Resende, que ano letivo de 2021-22 

se estenderá à totalidade dos ciclos e anos de escolaridade. 

A tabela 4, página 16, apresenta uma síntese das ações que constituem o Plano de Ação 

Estratégica do PEA, onde se identificam também as parcerias associadas a cada uma delas. São 

também apresentados e distribuídos os Domínios de Atuação do AER e os Eixos de Intervenção 

do Programa TEIP, bem como os Eixos do Plano 21 | 23 Escola +, sobretudo canalizado para a 

recuperação e consolidação das aprendizagens dos alunos, correspondentes a cada uma das 

ações. 
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Articulação da Estratégia do AER 

Eixos do Programa TEIP 

1- Cultura de escola e lideranças pedagógicas; 
2- Gestão curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade; 
3- Parcerias e comunidade. 

Domínios de Atuação do 
AER 

1- Autoavaliação; 
2- Liderança e gestão; 
3- Prestação de serviço educativo; 
4- Resultados. 

Eixos do Plano 21 | 23 
Escola + 

1- Ensinar e aprender; 
2- Apoiar as comunidades educativas; 
3- Conhecer e avaliar. 

Perfil 
do 

Aluno 

Áreas de 
Competências 

ᵜ Linguagens e textos; 

ᵜ Informação e comunicação; 

ᵜ Raciocínio e resolução de problemas; 

ᵜ Pensamento crítico e pensamento criativo; 

ᵜ Relacionamento interpessoal; 

ᵜ Autonomia e desenvolvimento pessoal; 

ᵜ Bem-estar e saúde; 

ᵜ Sensibilidade estética e artística; 

ᵜ Saber técnico e tecnologias; 

ᵜ Consciência e domínio do corpo. 

Valores e 
princípios 

ᵜ Apostar num perfil de base humanista; 

ᵜ Educar ensinando para a consecução efetiva das aprendizagens; 

ᵜ Incluir como requisito de educação; 

ᵜ Contribuir para o desenvolvimento sustentável; 

ᵜ Educar ensinando com coerência e flexibilidade; 

ᵜ Agir com adaptabilidade e ousadia; 

ᵜ Garantir a estabilidade e valorizar o saber; 

ᵜ Defender os valores de: liberdade, responsabilidade e integridade; Cidadania 
e participação; Excelência e exigência; Curiosidade, reflexão e inovação. 

Metas do AER ᵜ As metas são as que constam da tabela 25. 
Quadro 1- Articulação Estratégica do AER 

Fonte: AER 
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7    METAS E AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

Metas do AER 

Metas do AER Ciclo/ Prova Indicador 

Classificação a alcançar 
2017/2018 
(Ponto de 
partida) 

2020/2021 
(Ponto de 
chegada) 

2021/22 
(Ponto de 
chegada)1 

Sucesso escolar 
na avaliação 

externa 

3º
 C

EB
 

 
Prova: Português 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional 

B- Distância da classificação média para o valor 
nacional 

-12,83% 

-0,24% 

-12,80% 

-0,20% 

-12,80% 

-0,20% 

Prova: Matemática 
A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional 

B- Distância da classificação média para o valor 
nacional 

-10,63% 

-0,21% 

-10,60% 

-0,20% 

-10,60% 

-0,20% 

EN
SI

NO
 S

EC
UN

DÁ
RI

O 

Exame: Português 
A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional 

B- Distância da classificação média para o valor 
nacional 

-19,72% 

-1,26% 

-15,00% 

-1,10% 

-15,00% 

-1,10% 

Exame: Matemática 
A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional  

B- Distância da classificação média para o valor 
nacional 

-30,24% 

-3,73% 

-23,00% 

-2,50% 

-23,00% 

-2,50% 

Exame: Filosofia 

Distância da classificação média para o valor nacional 

+1,07% 0,00% 0,00% 

Exame: Francês +1,89% 0,00% 0,00% 

Exame: Geografia -0,24% 0,00% 0,00% 

Exame: Física e 
Química A +1,27% 0,00% 0,00% 

Exame: Biologia e 
Geologia +1,24% 0,00% 0,00% 

Exame: História -3,34% -3,00% -3,00% 

Sucesso escolar 
na avaliação 

interna 

1.º CEB 
A-Taxa de insucesso escolar 
B- Percentagem de alunos com classificação positiva 
a todas as disciplinas 

0,29% 

87,97% 

1,00% 

92,00% 

1,00% 

92,00% 

2.º CEB 
A- Taxa de insucesso escolar 
B- Percentagem de alunos com classificação positiva 
a todas as disciplinas 

2,99% 

76,24% 

1,00% 

85,90% 

1,00% 

85,90% 

 
3.º CEB 

A- Taxa de insucesso escolar 
B- Percentagem de alunos com classificação positiva 
a todas as disciplinas 

9,67% 

53,78% 

1,05% 

65,50% 

1,10% 

65,50% 

ENSINO SECUNDÁRIO 
A- Taxa de insucesso escolar 
B- Percentagem de alunos com classificação positiva 
a todas as disciplinas 

15,87% 

77,39% 

11,00% 

77,40% 

11,00% 

77,40% 

Interrupção 
precoce do 
percurso 
escolar 

1.º CEB 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar 

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

2.º CEB 0,00% 0,00% 0,00% 

3.º CEB 0,57% 0,20% 0,10% 

ENSINO SECUNDÁRIO 4,11% 3,50% 3,40% 

Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,09% 0,08% 0,08% 

Tabela 3- Metas do AER 
Fonte: PEA 

1Metas propostas, ainda sujeitas a validação 
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8     AÇÕES DE MELHORIA 
 

A tabela que se segue apresenta uma síntese das ações que constituem o PPM-TEIP, onde 

se identificam as parcerias associadas a cada uma delas. De seguida, apresenta-se a 

caraterização de cada uma das referidas ações. 

 

Ações de Melhoria - Plano de Ação Estratégica 

 
Designação da ação: 
Fazer Diferente, Aprender Igual 

Eixo de Intervenção TEIP 

2 

Parcerias: Domínios de Atuação do AER 

Direção Geral da Educação - DGE CRI 1, 3 

Eixos - Plano 21 | 23 Escola + 

1,3 

  

 Eixo de Intervenção TEIP 

Designação da ação: 
Ações de Sucesso Educativo 

Tertúlias literárias dialógicas 

1, 2, 3 

Grupos Interativos 
Tertúlias pedagógicas dialógicas 
Formação da Comunidade 
Modelo dialógico de prevenção de conflitos 
Participação da Comunidade 

Parcerias: Domínios de Atuação do AER 

DGE; Associações locais; Universidade Sénior; Associação de Estudantes da Escola 
Secundária de Resende; Município de Resende; CIM Tâmega e Sousa; GIP/IEFP; 
Instituições de Ensino Superior e Associações de Pais e Encarregados de Educação. 
 

3 

Eixos - Plano 21 | 23 Escola + 

2, 3 

(Adenda 2021-2022)  

Designação da ação: 
Projeto Despertar (tipologia Fénix) 

Eixo de Intervenção TEIP 

2 

 Domínios de Atuação do AER 

Parcerias: 3 

DGE, Universidade Católica, Biblioteca escolar. Eixos - Plano 21 | 23 Escola + 

 1, 3 

  

Designação da ação: 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

Eixo de Intervenção TEIP 

2,3 

Parcerias: Domínios de Atuação do AER 

DGE; Município de Resende; CIM Tâmega e Sousa; CPCJ; Segurança Social; Centro de 
Saúde de Resende; EMAT; Ministério Público; Instituto de Reinserção Social; Rendimento 
Social de Inserção; Rede Local de Intervenção Social; Santa Casa da Misericórdia de 
Resende e Associações, empresas e entidades locais. 

1, 4 

Eixos - Plano 21 | 23 Escola + 

1, 2, 3 
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(Adenda 2021-2022)  

 
Designação da ação: 
Ler Para Ser 

Eixo de Intervenção TEIP 

 
2 

  
Parcerias: Domínios de Atuação do AER 

DGE; Município de Resende; Rede de Bibliotecas Escolares; Plano Nacional de Leitura. 3 

 Eixos - Plano 21 | 23 Escola + 

 1 

  

Designação da ação: 
Partilhar Para Melhorar 

Eixo de Intervenção TEIP 

1, 2 

Parcerias: Domínios de Atuação do AER 

DGE; CEFOP-LART, Armamar, Resende e Tarouca; Instituições de Ensino Superior; 
Município de Resende; CIM Tâmega e Sousa e Microrrede de escolas TEIP. 
 

2, 3 

Eixos - Plano 21 | 23 Escola + 

1, 3 

(Adenda 2021-2022)  

Designação da ação: 
Criando Pontes 

Eixo de Intervenção TEIP 

3 

Parcerias: Domínios de Atuação do AER 

Município de Resende; CIM Tâmega e Sousa; Associações, empresas e entidades locais; 
Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, CPCJ e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social. 
 

2 

Eixos - Plano 21 | 23 Escola + 

2, 3 
Tabela 4- Ações de Melhoria do Plano de Ação Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler Com Mais Livros                                                          
Escola a Ler 
Ler – Conhecer, Aprender e Ensinar 
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8.1. Fazer Diferente, Aprender Igual 
 

Designação da Ação: 

Fazer Diferente, Aprender Igual 
 

Eixo de Intervenção TEIP:  
2- Gestão curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade  
Domínios de Atuação do AER: 
1- Autoavaliação 
3- Prestação do Serviço Educativo 
Eixos - Plano 21 | 23 Escola +: 
1- Ensinar e Aprender 
3- Conhecer e Avaliar 

  

Áreas Problema 

ᵜ Necessidade de uma Comunidade de Aprendizagem interventiva que permita alcançar, em particular, os 
desígnios previstos no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e o previsto no Decreto-Lei n.º 55 de 
2018, 6 de julho. 
ᵜ Falhas na sustentabilização dos processos de ensino-aprendizagem e conquistas realizadas pelos alunos com 
dificuldades, respeitando os seus ritmos de aprendizagem, de acordo com o plasmado no Decreto-Lei n.º 54 de 
2018, 6 de julho; 
ᵜ Necessidade de melhoria da promoção da equidade e da igualdade de oportunidades para todos os alunos tendo 
em consideração as características de cada aluno, no sentido de potenciar o seu desempenho escolar. 
ᵜ Ausência de hábitos de trabalho dos alunos do AER, potenciado pelo contexto socioeconómico onde vivem pelo 
uso inadequado das novas tecnologias.  
ᵜ Condições insuficientes para a promoção da diferenciação pedagógica. 

Objetivos Específicos da Ação 

ᵜ Promover estratégias diferenciadas indutoras de sucesso educativo nas suas múltiplas dimensões. 
ᵜ Aumentar a qualidade do sucesso, (para atingir: 1.º CEB: 92,00%; 2.º CEB: 85,90%; 3.º CEB: 65,50%; Ensino 
Secundário: 77,40% de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas). 
ᵜ Proporcionar percursos educativos adequados, através de Assessorias Pedagógicas, (Português, Matemática e 
Inglês); Sessões Mais Sucesso e Sessões Consolido e Aprendo Mais. 

Descrição 

ᵜ Esta ação assenta no princípio da diferenciação pedagógica e prevê a implementação de assessorias no 1.º, 2.º e 
3.º CEB. Existem dois blocos de apoio ao estudo destinado para todas as turmas do 5º e 6º ano. Os alunos desses 
anos beneficiam ainda de dois bolcos de assessoria semanal a Português e a Matemática e de um apoio 
individualizado às mesmas disciplinas e a Inglês. Este apoio, embora possa ser frequentado por todos os alunos, é 
recomendado para aqueles que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem, sendo os mesmos indicados 
pelos conselhos de turma. No 3.º CEB prevêem-se dois blocos de assessoria semanal, em cada turma, nas 
disciplinas de Português e de Matemática. Paralelamente, três vezes por semana, alternadamente, são 
dinamizadas as Sessões Mais Sucesso (SMS) nas disciplinas de Português, Inglês, Francês, Ciências Naturais, 
Físico-química, História, Geografia e Matemática, aos últimos tempos. Estas sessões destinam-se a todos os 
alunos, particularmente, aos indicados pelos conselhos de turma por denotarem mais dificuldades. 
ᵜ Nos cursos Científicos-humanísticos, desenvolvem-se as Sessões Consolido e Aprendo Mais (CA+) em todas as 
disciplinas da componente geral e específica, (exceção de Educação Física), e com maior reforço na situação das 
disciplinas de componente específica ou sujeitas a avaliação externa. Atendendo à necessidade destes alunos 
colmatarem aprendizagens em défice, optou-se no 12.º ano, por atribuir dois tempos letivos semanais. A 
organização anual das sessões CA+ poderá variar em função das indicações do resultado da autoavaliação do 
Agrupamento, bem como dos recursos disponíveis.  
ᵜ O Plano de Recuperação e Consolidação de Aprendizagens pode ser consultado em documento próprio. Trata-se 
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de um conjunto de estratégias que pretendem alicerçar as condições necessárias para que todos se sintam 
incluídos e em segurança, por forma a garantir a igualdade e a equidade na realização académica, pessoal e social 
de cada um, e pressupõe a colaboração de toda a comunidade educativa. 
ᵜ No Ensino Básico e no Ensino Secundário, encontram-se previstas reuniões de articulação disciplinar dos vários 
grupos de recrutamento, semanalmente, no sentido de analisar o trabalho desenvolvido na semana anterior e 
planificar o trabalho a desenvolver na semana seguinte. De salientar, a importância da articulação entre o 
professor titular e o professor assessor.  

Critérios de Sucesso 

ᵜ Manter ou melhorar a taxa de sucesso nas disciplinas de Português e Matemática nos 1.º CEB, com exceção do 1.º 
ano de escolaridade e no 2.º e 3.º CEB. 
ᵜ Manter ou melhorar a taxa de sucesso nas disciplinas da componente geral e específica, com exceção de 
Educação Física, nos Cursos Científico-Humanísticos. 
ᵜ Melhorar a taxa de qualidade de sucesso associada às disciplinas de intervenção em todos os níveis de ensino 
(aumento do número de classificações de Bom e Muito Bom; aumento do número de níveis quatro e cinco; aumento 
das classificações compreendidas entre catorze e dezoito valores, que em termos médios constituam uma 
melhoria no seu total). 

Indicadores 

ᵜ Taxa de sucesso nas disciplinas de Português e Matemática nos 1.º CEB, com exceção do 1º ano de escolaridade; 
2º e 3º CEB. 
ᵜ Taxa de sucesso nas disciplinas da componente geral e específica, com exceção de Educação Física, nos Cursos 
Científico-Humanísticos.  
ᵜ Taxa da qualidade de sucesso associada às disciplinas de intervenção em todos os níveis de ensino. 

Público-alvo Responsáveis Participantes 

ᵜ Alunos em risco do 1.º, 2.º 
e 3.º CEB e alunos do 
Ensino Secundário. 

ᵜ Professores Joaquim Rodrigues; Fernanda 
Machado; Teresa Marques; Berta Santos; 
Eduardo Pinto 

ᵜ Alunos e professores de todos os 
níveis de ensino do Agrupamento. 

Cronograma Monitorização e Avaliação 

ᵜ Setembro a junho. ᵜ A ação será acompanhada semanalmente pelo Diretor de Turma e, aquando das 
reuniões de articulação disciplinar também é realizada a monitorização da ação nas 
suas diferentes vertentes. É também monitorizada, trimestralmente, pela equipa de 
monitorização e avaliação do Agrupamento, com a apresentação de dois relatórios 
intercalares e um final.  
O Plano de Recuperação e Consolidação de Aprendizagens será monitorizado pelo 
Conselho Pedagógico, mediante apresentação de feedback dos Coordenadores de 
Departamento, da sua aplicação. 
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8.2. Ações de Sucesso Educativo 

Designação da Ação: 

Ações de Sucesso Educativo  
 

Eixo de intervenção:  
1- Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 
2- Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade  
3- Parcerias e Comunidade 
Domínios de Atuação do AER: 
3- Prestação do Serviço Educativo 
Eixos - Plano 21 | 23 Escola +: 
2- Apoiar as comunidades educativas 
3- Conhecer e Avaliar 

 
Áreas Problema 

ᵜ Existência de alguns focos de indisciplina. 
ᵜ Diminuição da participação ativa dos pais/ encarregados de educação na vida escolar dos alunos, à medida que 
estes progridem de ciclo de ensino. 
ᵜ Existência de contextos pouco estimulantes da oralidade das crianças em idades precoces. 
ᵜ Condições insuficientes para a promoção da diferenciação pedagógica. 
ᵜ Necessidade de aperfeiçoamento de mecanismos promotores de desenvolvimento profissional no contexto do 
Agrupamento com reflexos no trabalho a desenvolver em sala de aula. 
ᵜ Envolvimento e comprometimento dos alunos na vida da escola aquém do expetável. 

Objetivos Específicos da Ação 

ᵜ Aumentar o número de professores participantes e voluntários nesta ação.  
ᵜ Construir uma Comunidade de Aprendizagem. 
ᵜ Envolver a Comunidade Educativa no quotidiano escolar dos alunos.  
ᵜ Melhorar a qualidade das aprendizagens realizadas. 

Descrição 
Inspirado no projeto Includ_ed pretendem-se desenvolver no Agrupamento ações de êxito educativo, a saber: 
     a)- Tertúlias Literárias dialógicas 
ᵜ Constituem uma atividade de leitura e construção do significado baseado na literatura clássica universal. 
ᵜ Os estudantes leem em casa algumas páginas acordadas e selecionam um parágrafo ou uma ideia para 
compartilhar. 
ᵜ O professor dá a cada aluno um espaço para conversar e garante a inclusão de todas as vozes em um diálogo 
igualitário. Esta prática é desenvolvida com uma periodicidade quinzenal. 
     b)- Grupos interativos 
ᵜ Consistem numa forma de organização da sala de aula em grupos heterogêneos de alunos com um adulto 
voluntário em cada grupo. 
ᵜ O professor prepara quatro atividades de 15 minutos para os grupos e deverá atender às necessidades 
individuais de cada elemento do grupo. Os alunos mudam a cada 15 minutos para uma nova atividade. 
ᵜ Os voluntários são elementos da comunidade com a função de facilitar as interações entre os alunos aquando da 
realização das atividades em grupo. No trabalho desenvolvido em grupo, os alunos devem realizar as atividades 
dialogando e explicando uns aos outros o que se encontrar a pensar e a executar. Esta prática é desenvolvida com 
uma periodicidade semanal e/ ou quinzenal. 
     c)- Tertúlias pedagógicas dialógicas 
ᵜ Compreendem a construção de conhecimento em conjunto sobre as melhores teorias educacionais, assente no 
saber da Comunidade Científica Internacional. 
ᵜ Os professores aprendem coletivamente, de uma forma mais motivada, com base nas teorias que a Comunidade 
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Científica Internacional apoia. 
     d)- Formação da comunidade 
ᵜ Pretende abrir a escola às famílias para melhorar a sua educação instrumental. 
ᵜ As famílias propõem o que querem aprender e indicam o momento mais conveniente para esse efeito. 
Seguidamente, pessoas na comunidade e voluntários são procurados para fornecer esta formação. 
ᵜ Normalmente, é formada uma comissão mista que é encarregada de organizar as várias formações. As 
prioridades são as línguas, as TIC, a alfabetização e a Matemática. 
     e)- Modelo dialógico de prevenção de conflitos 
ᵜ É um modelo que supera o modelo disciplinar e o mediador através do diálogo e participação de toda a 
comunidade. Pretende a criação de oportunidades para o diálogo igualitário: assembleias, reuniões, espaços de 
sala de aula,... 
ᵜ Prevê-se a construção e criação de regras escolares em conjunto e a abordagem, através de diferentes áreas, da 
socialização preventiva da violência nos relacionamentos. 
     f)- Participação da Comunidade 
ᵜ É uma forma de participação em que as famílias e outros agentes da comunidade se tornam parte das atividades 
de aprendizagem e contribuem para a tomada de decisões. 
ᵜ Assim, famílias, voluntários e agentes sociais estão envolvidos nas atividades de aprendizagem da sala de aula 
através das ações de sucesso educativo. Constituem ainda uma atividade desta ação, as bibliotecas tutoradas. 
ᵜ No âmbito desta ação pretende-se trabalhar, concertada e articuladamente, ao nível do previsto no PIICE, 
nomeadamente nas atividades Educar pel’Art1 e NEET2, no sentido de otimizar a gestão de recursos humanos e 
físicos e potenciar a ação do Agrupamento e das suas parcerias. 

Critérios de Sucesso 

ᵜ Aumentar em 25pp o número de professores participantes.  
ᵜ Aumentar em 10pp, por ano e em média, o número de voluntários. 
ᵜ 60% dos alunos evidenciam claramente que melhoram as suas competências ao nível do raciocínio e resolução 
de problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; relacionamento interpessoal e autonomia e 
desenvolvimento pessoal. 
ᵜ Realizar, pelo menos, 5 atividades anuais promotoras do envolvimento da Comunidade Educativa na vida da 
escola. 

Indicadores 

ᵜ Número de professores participantes.  
ᵜ Número de voluntários. 
ᵜ Número de alunos que evidenciam claramente que melhoram as suas competências ao nível do raciocínio e 
resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; relacionamento interpessoal e autonomia e 
desenvolvimento pessoal. 
ᵜ Número de atividades desenvolvidas promotoras do envolvimento da Comunidade Educativa na vida da escola, no 
âmbito desta ação. 

Público-alvo Responsáveis Participantes 

ᵜ Alunos, professores, pais e 
encarregados de educação, famílias. 

ᵜ Professor João Pedro Figueiredo ᵜ Elementos da Comunidade 
Educativa 

Cronograma Monitorização e Avaliação 

ᵜ Setembro a junho. ᵜ A ação será monitorizada trimestralmente pela equipa de 
monitorização e avaliação do Agrupamento, com a apresentação de 
dois relatórios intercalares e um final. 

 

1Educar pel’Arte! - O objetivo desta atividade é promover competências transversais para o sucesso das aprendizagens e prevê um 
conjunto de atividades que estimulam e desenvolvem a imaginação e o pensamento crítico, refinam habilidades cognitivas e criativas, 
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essenciais para uma aprendizagem estimulante, significativa e promotora de sucesso escolar, a atividade a implementar será a 
música. Os estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1º ciclo serão dotados com Kits de música para serem desenvolvidas 
atividades de expressão musical pelos docentes da Academia de Música de Resende e os das Atividades de Enriquecimento 
Curricular.  

2NEET - Esta atividade pretende criar ambientes diferentes e motivadores para jovens NEET (aqueles que não trabalham, não 
estudam e não se encontram em formação), com os objetivos de os integrar e estimular. Sempre em articulação com os CLDS, 
GIP/IEFP, pretende-se fazer divulgação de iniciativas, por exemplo, de promoção de criação do próprio emprego, em articulação 
com CLDS, GIP/IEFP em ambientes descontraídos e inovadores. Esta atividade prevê também a implementação de um Bootcamp 
anual, por município, com equipas de 20/25 elementos, no sentido de desenvolver as competências dos jovens NEET, através da 
criação de projetos. Articulação com empresas e projetos de inovação locais. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Projeto Despertar (tipologia Fénix) 

Designação da Ação: 

Projeto Despertar 
 

Eixo de intervenção:  
2- Gestão curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade   
Domínios de Atuação do AER: 
3- Prestação do Serviço Educativo 
Eixos - Plano 21 | 23 Escola +: 
1- Ensinar e Aprender 
3- Conhecer e Avaliar 

 

Áreas Problema 

ᵜ Recuperação e consolidação das aprendizagens provenientes da situação pandémica. 

Objetivos Específicos da ação 
ᵜ Manter e/ ou aumentar a taxa de aprovação nesse ano de escolaridade. 
ᵜ Melhorar a qualidade do sucesso o escolar. 
ᵜ Promover o potencial máximo de cada aluno, considerando os diferentes ritmos de aprendizagem, criando 
grupos de menor dimensão (ninhos). 
ᵜ Aumentar dos níveis de profissionalismo docente. 
ᵜ Generalizar uma cultura de trabalho colaborativo e de reflexão entre docentes.  
ᵜ Aprofundar a cultura profissional docente baseada em trabalho colaborativo. 
ᵜ Concretizar diferentes modelos de organização das turmas de forma a permitir uma melhor adequação do 
ensino e da aprendizagem às características/necessidades dos alunos, redirecionando estrategicamente o crédito 
horário letivo e os recursos docentes da Escola. 
ᵜ Recuperar as aprendizagens penalizadas pela situação pandémica; 
ᵜ Consolidar as aprendizagens essenciais nas áreas curriculares de Português e Matemática. 
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Descrição 
ᵜ Ação enquadrada no Plano 21 | 23 Escola+, especificamente, em “Turmas Dinâmicas”, no domínio da +Autonomia 
Curricular e seguindo uma tipologia Fénix). 
ᵜ Prevê-se a criação de turmas Fénix e Ninhos. Os Ninhos acolhem, temporariamente, os alunos que precisam de 
apoio mais intensivo/ específico/ personalizado a Português e/ ou a Matemática. A permanência no Ninho é 
constantemente reavaliada pelos professores titular e Fénix, sempre numa perspetiva temporária. Trata-se de um 
Horário dinâmico e no máximo de 6 horas/semana. Nestes tempos não há introdução de novos conteúdos e serão 
utilizados para a aquisição de competências e/ou consolidação de conteúdos. Nestes tempos não há introdução de 
novos conteúdos. O professor titular acompanha os alunos do ninho, pois conhece bem as suas dificuldades e os 
ritmos de aprendizagem dos seus alunos e atua singularmente na escolha de estratégias mais adequadas para o 
processo de ensino e de aprendizagem. Os alunos que não saíram com o professor titular ficam com o professor 
Fénix e, nestes tempos, desenvolvem um trabalho que promove a inovação, a criatividade, o espírito crítico e 
reflexivo seguindo uma metodologia de trabalho plural. Quando os alunos, no grupo Ninho, adquirem as 
competências definidas terminam o apoio com o professor titular (Ninho), regressam ao grupo-turma e inserem-
se nas atividades que estiverem a ser desenvolvidas. Considera-se que os alunos podem regressar ao grupo-
turma quando desenvolverem competências de leitura, escrita e cálculo que lhes permitam acompanhar os 
conteúdos do seu grupo-turma.  

Critérios de Sucesso 
ᵜ Manter a taxa de aprovação no 3.º ano de escolaridade (100%).  
ᵜ Aumentar o número de alunos com positiva a Português e Matemática. 
ᵜ Qualidade do Sucesso (número de alunos com Bom ou Muito Bom a Português e Matemática). 

Indicadores 
ᵜ Aprovação no 3.º ano de escolaridade. 
ᵜ Sucesso a Português e Matemática. 
ᵜ Qualidade do Sucesso (Bom ou Muito Bom a Português e Matemática). 

Público-alvo Responsáveis Participantes 

ᵜ Alunos do 3º ano de escolaridade ᵜ Professor Joaquim Rodrigues, 
Professores titulares de turma e de 
Apoio do 3.º ano 

ᵜ Professores e alunos do 3º ano de 
escolaridade. 

Cronograma Monitorização e Avaliação 

ᵜ Outubro de 2021 a junho de 2022 ᵜ Monitorização semanal entre Professores Fénix e Professores Titulares 
de Turma; monitorização trimestral a realizar pelo Coordenador de 
Departamento Curricular, Professores Fénix e Professores titulares de 
turma. 
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8.4. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
 

Designação da Ação: 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família  
(GAAF) 
 

Eixo de intervenção:  
2- Gestão curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade  
3- Parcerias e Comunidade 
Domínios de Atuação do AER: 
1- Autoavaliação 
4- Resultados 
Eixos - Plano 21 | 23 Escola +: 
1- Ensinar e Aprender 
2- Apoiar as Comunidades Educativas 
3- Conhecer e Avaliar 

 

Áreas Problema 

ᵜ Existência de alguns focos de indisciplina. 
ᵜ Dificuldade em diminuir a taxa de abandono e absentismo escolares nos cursos profissionais.  
ᵜ Desvalorização da escola por parte de alguns elementos da Comunidade Educativa. 
ᵜ Dificuldade de alguns pais e encarregados de educação no exercício da sua função enquanto educadores. 
ᵜ Necessidade de melhoria da promoção da equidade e da igualdade de oportunidades para todos os alunos tendo 
em consideração as características de cada aluno no sentido de potenciar o seu desempenho escolar. 

Objetivos Específicos da Ação 

ᵜ Promover estratégias diferenciadas indutoras de sucesso. 
ᵜ Sensibilizar a família e os alunos para o cumprimento da escolaridade obrigatória.  
ᵜ Envolver as famílias no percurso escolar dos alunos. 
ᵜ Desenvolver competências sociais e pessoais de forma a permitir aos alunos, famílias e docentes a aquisição de 
ferramentas que os vão ajudar na resolução negociada de conflitos. 
ᵜ Proporcionar percursos educativos adequados. 
ᵜ Informar os encarregados de educação e alunos sobre a oferta educativa existente e respetivo referencial de 
emprego.  
ᵜ Reduzir o número de ocorrências de cariz disciplinar. 
ᵜ Reduzir as taxas de abandono escolar.  

Descrição 

ᵜ Esta ação centra-se na dinamização de um espaço físico designado de Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
(GAAF) que integra uma equipa multidisciplinar, a qual se rege por um Regimento já aprovado e nela se destacam 
os seguintes técnicos: Técnica de Serviço Social, Técnica de Intervenção Local e Psicólogos. Sucintamente, os 
alunos em situação de risco são encaminhados para o GAAF onde são sujeitos a um conjunto diversificado de 
atividades que visam contribuir para o desenvolvimento do aluno, intervindo a nível social, psicológico e 
psicopedagógico ao longo do percurso escolar. Isto engloba a intervenção direta com os alunos, com as famílias/ 
encarregado de educação, com os professores (trabalho colaborativo e de consultadoria) e articulação com os 
diferentes agentes da comunidade.  
     a)- A Técnica de Serviço Social colabora com os órgãos da direção, administração e gestão no âmbito dos 
apoios socioeducativos; promove ações destinadas a prevenir o abandono precoce e o absentismo sistemático; 
desenvolve ações de informação e sensibilização dos pais, encarregados de educação e da comunidade em geral, 
relativamente às condicionantes socioeconómicas e culturais do desenvolvimento e da aprendizagem; apoia os 
alunos no processo de desenvolvimento pessoal; realiza o levantamento de necessidades da comunidade 
educativa com o fim de propor as medidas educativas adequadas e acompanha o desenvolvimento de projetos; 
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colabora, na área da sua especialidade, com professores, pais ou com professores, pais ou encarregados de 
educação e outros agentes educativos na perspetiva do aconselhamento psicossocial; propõe a articulação da sua 
atividade com as Autarquias e outros serviços especializados, em particular nas áreas da saúde e segurança 
social, nomeadamente CPCJ, EMAT, Ministério Público, Instituto de Reinserção Social, Rendimento Social de 
Inserção, Santa Casa da Misericórdia de Resende, Rede Local de Intervenção Social, Centro de Saúde, etc., 
contribuindo para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa dos alunos em risco e participa no 
planeamento das medidas de intervenção mais adequadas; promove o bem-estar e a saúde mental dos alunos e 
reduz o impacto dos problemas  familiares a nível comportamental, social e emocional no desempenho escolar; 
desenvolve competências e atitudes parentais mais eficazes através do envolvimento ativo da família na escola e 
promove a igualdade de oportunidades e a educação inclusiva. 
     b)- A Técnica de Intervenção Local recebe as sinalizações dos jovens para a turma PIEF, elabora o diagnóstico 
sociofamiliar para efetuar a proposta de intervenção sociofamiliar; elabora o Plano de Educação e Formação (PEF) 
em colaboração com o Diretor de Turma/ Conselho de Turma; acompanha de forma sistemática ao nível individual 
e sociofamiliar, articulando com os técnicos do GAAF, Conselho de Turma, Órgãos da Direção, Administração e 
Gestão, Santa Casa da Misericórdia, Serviços de Saúde, CPCJ, EMAT e Equipas da Direção Geral de Reinserção 
Social que apoiem e acompanhem os jovens e suas famílias; colabora na definição de estratégias de trabalho da 
turma; privilegia o contacto frequente com os pais/ encarregados de educação para que haja um maior 
envolvimento dos mesmos na educação e formação dos seus educandos, mantendo-os informados, definindo 
estratégias de intervenção sempre que necessário, convidando-os também a participar/ colaborar em atividades 
do plano anual de atividades e noutras a realizar no espaço escolar; verifica a assiduidade dos alunos no início de 
cada aula como estratégia de prevenção do absentismo e abandono escolar; está presente em sala de aula sempre 
que solicitada ou acompanha o aluno, em gabinete, na realização de tarefas ou saídas de sala de aula; gere 
conflitos; participa ativamente em atividades e projetos definidos em equipa técnico-pedagógica ou outras 
definidas no plano anual de atividades; acompanha os alunos, proporcionando sessões de orientação individual, 
social,  escolar e profissional; assegura a transição do aluno PIEF, para outros percursos educativos e/ ou 
formativos e acompanhar os alunos após a certificação, sempre que possível e necessário, por um período de até 
seis meses. 
     c)- O Psicólogo intervém a três níveis: universal, de cariz promocional e preventivo; seletivo e focalizado; e 
intensiva, de natureza remediativa. Realiza consultoria psicológica em contexto educativo, a formação, a avaliação 
psicológica e psicopedagógica e o apoio e aconselhamento psicológico. No que respeita ao Apoio psicológico e 
psicopedagógico: procede à avaliação global de situações relacionadas com dificuldades de aprendizagem, com 
dificuldades comportamentais e relacionais através de processos de avaliação psicológica; colabora com 
educadores e professores, na identificação e análise das causas de insucesso escolar prestando aconselhamento 
em função da situação; colabora na avaliação e intervenção multidisciplinar; colabora nos processos de avaliação 
e definição de medidas de educação inclusiva ou outras respostas educativas. Ao nível do Apoio ao 
Desenvolvimento de Sistemas de Relações da Comunidade Educativa: colabora com os órgãos de direção, 
administração e gestão da escola através da elaboração de projetos, de ações de consultadoria, elaboração de 
documentos e pareceres; articula a sua ação com outros serviços especializados, de modo a contribuir para o 
diagnóstico, avaliação e intervenção de crianças e jovens; estabelece articulações com outros serviços de apoio 
socioeducativo necessários ao desenvolvimento e implementação de medidas de promoção do sucesso escolar; 
desenvolve e implementa ações de formação, educação ou sensibilização dirigidas a docentes, discentes, pais/ 
encarregados de educação; proporciona o aconselhamento psicossocial a professores, pais e encarregados de 
educação e outros agentes educativos através da realização de reuniões e da participação nos conselhos de 
turma; articula com outros serviços e recursos da comunidade (Justiça, Segurança Social e Saúde) para promover 
o desenvolvimento integral dos alunos. Ao nível do Desenvolvimento Vocacional e da Carreira: ao longo do 
percurso académico dos alunos, desenvolve um conjunto de tarefas, nomeadamente: apoia os alunos no processo 
de desenvolvimento da sua identidade; fomenta a autonomia na pesquisa de informação; apoia a aquisição de 
competências de gestão de carreira; realiza ações de informação sobre o sistema educativo e formativo e a oferta 
existente a nível nacional e comunitário; colabora na organização e acompanhamento de visitas de estudo e de 
atividades de aproximação ao mercado de trabalho. 

Critérios de Sucesso 

ᵜ Reduzir em 25% o número total de medidas corretivas/ sancionatórias.  
ᵜ Reduzir em 25% a taxa de abandono escolar. 
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ᵜ Reduzir em 30% as taxas de absentismo escolar. 
ᵜ Aumentar em 20% a taxa de sucesso escolar dos alunos em acompanhamento. 
ᵜ Aumentar em 15% o número de alunos, em acompanhamento, que melhoram o comportamento; 50% de pais/ 
encarregados de educação, dos alunos em acompanhamento7 colaboram com a escola. 
ᵜ 70% alunos sinalizados que revelam dificuldades na oralidade têm acompanhamento específico. 

Indicadores 

ᵜ Número de medidas corretivas/ sancionatórias do 2. ° CEB; do 3. ° CEB; do ensino secundário regular e do ensino 
secundário profissional.  
ᵜ Número de alunos em absentismo no 2. ° CEB; no 3. ° CEB; do ensino secundário regular e do ensino secundário 
profissional. 
ᵜ Número de alunos em abandono no ensino secundário profissional. 
ᵜ Número de alunos, em acompanhamento, que melhoraram os resultados escolares.  
ᵜ Número de alunos, em acompanhamento, que melhoraram o comportamento.   
ᵜ Número de pais/ encarregados de educação, dos alunos em acompanhamento, que colaboraram com a escola. 
ᵜ Número de alunos que revelavam dificuldades ao nível da oralidade em idades precoces e melhoraram o seu 
desempenho a este nível. 

Público-alvo Responsáveis Participantes 

ᵜ Crianças do EPE; alunos 
sinalizados para o GAAF e 
respetivas famílias. 

ᵜ Professoras Francisco Silva ᵜ Alunos, professores, técnicos e 
pais e encarregados de educação. 

Cronograma Monitorização e Avaliação 

ᵜ Setembro a junho. ᵜ A ação será monitorizada trimestralmente pela equipa de monitorização 
e avaliação do Agrupamento, com a apresentação de dois relatórios 
intercalares e um final. Semanalmente, e aquando das reuniões de 
articulação disciplinar também é realizada a monitorização da ação nas 
suas diferentes vertentes. 

 

3 Participam nas reuniões para que são convocados, definem e implementam tarefas de forma concertada com a escola, participam 
em ações de capacitação. 
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8.5. Ler Para Ser 

Designação da Ação: 

Ler Para Ser  
 

Eixo de intervenção:  
2- Gestão curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade  
Domínios de Atuação do AER: 
3- Prestação do Serviço Educativo 
Eixos - Plano 21 | 23 Escola +: 
1- Ensinar e Aprender 

 

Áreas Problema 

ᵜ Dificuldades e fragilidades na aquisição de competências leitoras.  
ᵜ Deterioração do fundo documental de literatura infantojuvenil, devido ao elevado número de requisições 
domiciliárias. 
ᵜ Baixo número e desgastados conjuntos de exemplares do mesmo título. 
ᵜ Existência de alunos com deficiente proficiência leitora, a nível da decifração, compreensão e inferências. 
ᵜ Baixo número de alunos que revelam gosto e hábitos de leitura por prazer. 

Objetivos Específicos da Ação 
ᵜ Promover competências de leitura, para melhorar a fluência e a compreensão leitoras; 
ᵜ Fazer do uso do livro e da leitura orientada uma rotina diária/ semanal em sala de aula; 
ᵜ Fomentar o gosto e hábitos continuados de leitura; 
ᵜ Promover a literacia literária como instrumento para a fruição de textos gradativamente mais extensos e 
complexos, que garantam o gosto de ler.  
ᵜ Identificar o mais precocemente possível fragilidades na aquisição de competências leitoras. 
ᵜ Apoiar a prática docente, disponibilizando ferramentas digitais com foco na aprendizagem da leitura e 
comunicação. 
ᵜ Reforçar medidas de recuperação da aprendizagem de leitura.  
ᵜ Dotar 4 das 5 bibliotecas do Agrupamento com um fundo documental adicional. 
ᵜ Reforçar medidas de recuperação das aprendizagens a implementar. 
ᵜ Fomentar o gosto e hábitos continuados de leitura. 

Descrição 
ᵜ Esta ação surge numa tentativa de fomento da leitura orientada em sala de aula e com materiais de apoio pela 
biblioteca escolar. A sala de aula e a própria biblioteca pretendem adquirir mais dinamização e, no caso desta 
última, ser promotora do gosto pela leitura que proporcione o contacto dos alunos com livros que os motivem e 
estimulem (Leitura orientada; Leitura a par, Leitura em voz alta; 10 minutos diários a ler; Tempo para ler e pensar; 
Vou levar-te comigo; Livr’ à mão; Equipas de leitura...).  
ᵜ Esta ação também ambiciona a aquisição de conjuntos de livros que tenha em conta: a adequação aos níveis de 
ensino (Educação Pré-escolar, 1.º e 2.º CEB); a conformidade aos projetos de leitura definidos; a relevância das 
temáticas abordadas; os interesses dos alunos; a atualidade das obras; o envolvimento da comunidade educativa 
nos processos de seleção e a iniciativas previstas/ promotoras do gosto e hábitos de leitura. 
ᵜ Esta ação será promotora de iniciativas capazes de potenciar a disponibilização de acesso livre, através do 
espaço virtual da Biblioteca Escolar a materiais didáticos e meios de aprendizagem em ambientes digitais que 
possibilitem: aferição das competências envolvidas na aprendizagem da leitura; identificação de alunos com 
dificuldades específicas na aprendizagem da leitura; seleção de materiais e ferramentas que possibilitem a 
intervenção universal na aprendizagem da leitura e, em particular, nas dificuldades específicas identificadas e a 
divulgação e promoção de metodologias, procedimentos e recursos com informação científica que contribua para 
opções pedagógicas fundamentadas. 
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Critérios de Sucesso 
ᵜ Contacto com obras variadas, atraentes, atuais e acessíveis (as recomendadas no catálogo dos Livros PNL e 
outras consideradas relevantes). 
ᵜ Aumento do desejo e do prazer de ler através do incentivo pelos professores – Leitura orientada; Leitura a par 
(Leitura em vai e vem, Já Sei ler), Leitura em voz alta; 10 minutos diários a ler… 
ᵜ Criação do gosto e hábitos de leitura.  
ᵜ Criação de hábitos de leitura. 
ᵜ Aperfeiçoamento da capacidade leitora. 

Indicadores 
ᵜ Percentagem de turmas do 1.º CEB que dinamizam 60 minutos diários de leitura (orientada, em voz alta, a par...); 
ᵜ Percentagem de turmas do 2.º CEB que leem 60 minutos semanais, pelo menos, ou que realizam 10 minutos 
diários de leitura; 
ᵜ Percentagem de turmas do 3.º CEB que praticam 10 minutos diários de leitura.  
ᵜ Número de conjuntos de livros adquiridos, por escola (CESC, CESMM, CER e EB2). 
ᵜ Percentagem de alunos que adquirem/aperfeiçoam a competência leitora e de comunicação. 

Público-alvo Responsáveis Participantes 

ᵜ Alunos de todos os ciclos 
de ensino do AER. 

ᵜ Coordenadora da Biblioteca Escolar 
(Minervina Dias); Direção do AER; 
Coordenadora da EMAEI; 
Coordenadores de ciclos de ensino; 
Docentes de Português; Rede de 
Bibliotecas Escolares. 

ᵜ Alunos e professores de todos os ciclos 
de ensino; Professores de Educação 
Inclusiva; Docentes de apoio à Educação 
Inclusiva; Professora bibliotecária; 
Docentes de Português; Rede de 
Bibliotecas Escolares. 

Cronograma Monitorização e Avaliação 

ᵜ Setembro a junho. ᵜ Monitorização anual, com registos do número de conjuntos de livros e de 
documentos rececionados e tratados, documentalmente, em cada uma das 
bibliotecas; número de obras requisitadas pelos alunos e professores, por biblioteca; 
títulos de livros mais lidos/requisitados; percentagem de turmas participantes; 
número de conjuntos de livros requisitados e de alunos que diz gostar mais de 
livros. 
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8.6. Partilhar Para Melhorar 

Designação da Ação: 

Partilhar Para Melhorar 
 

Eixo de intervenção:  
1- Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 
2- Gestão curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade 
Domínios de Atuação do AER: 
2- Liderança e gestão 
3- Prestação do Serviço Educativo 
Eixos - Plano 21 | 23 Escola +: 
1- Ensinar e Aprender 
3- Conhecer e Avaliar 

 

Áreas Problema 

ᵜ Existência de contextos pouco estimulantes da oralidade das crianças em idades precoces.  
ᵜ Condições insuficientes para a promoção da diferenciação pedagógica. 
ᵜ Necessidade de melhoria na implementação de estratégias e metodologias que potenciem as questões 
associadas à avaliação formativa, articulação vertical e horizontal, ao nível do trabalho prático, 
experimental/laboratorial. 
ᵜ Necessidade de aperfeiçoamento de mecanismos promotores de desenvolvimento profissional no contexto do 
Agrupamento com reflexos no trabalho a desenvolver em sala de aula. 

Objetivos Específicos da Ação 
ᵜ Implementar um maior número de estratégias e metodologias ativas que potenciem as questões associadas à 
avaliação formativa, articulação vertical e horizontal, ao nível do trabalho prático, experimental/ laboratorial. 
ᵜ Criar condições que fomentem sucesso educativo.  
ᵜ Promover momentos de desenvolvimento profissional no contexto do Agrupamento com reflexos no trabalho a 
desenvolver em sala de aula. 

Descrição 

ᵜ Esta ação consiste na preparação e planificação de aulas entre pares (aulas partilhadas), com a sua observação 
em contexto e respetiva análise, de acordo com as necessidades dos docentes e com o intuito de potenciar 
implementação de estratégias e metodologias que potenciem as questões associadas à avaliação formativa, 
articulação vertical e horizontal, ao nível do trabalho prático, experimental/ laboratorial e o desenvolvimento 
profissional no contexto do Agrupamento com reflexos no trabalho a desenvolver em sala de aula. 
ᵜ A preparação das aulas pode realizar-se nas reuniões de articulação atribuídas a todos os grupos de 
recrutamento docente, no Agrupamento. Estas aulas podem ocorrer o número de vezes que os docentes 
entenderem. Contudo, prevê-se que, em pelo menos, numa aula por docente, para além dos professores 
envolvidos, deverá estar o(s) Coordenador(es) dos respetivos Departamentos Curriculares. No final da aula, a 
análise da mesma é realizada por todos os envolvidos e registada nos respetivos documentos. 
ᵜ Ainda, no âmbito desta ação prevê-se o desenvolvimento de ações de capacitação docente (ações de formação, 
oficinas de formação, seminários, encontros de boas práticas, ações de curta duração… ) que permitam enriquecer 
as aulas partilhadas e outras aulas com reflexos na implementação de práticas na sala de aula. 
ᵜ Neste contexto também se pretende trabalhar concertada e articuladamente com o Centro de Formação de 
Lamego, Armamar, Resende e Tarouca (CEFOP-LART). 

Critérios de Sucesso 

ᵜ Duas aulas anuais, por docente, em que pelo menos uma é observada também pelo Coordenador de 
Departamento Curricular, ou outro docente por ele designado como por exemplo o Representante de Grupo. 
ᵜ 50% de docentes dos docentes do Agrupamento participam voluntariamente na ação.  
ᵜ Duas ações de capacitação docente anuais (pelo menos) e que envolvam 80 % dos docentes do Agrupamento. 
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ᵜ 50% docentes manifestam a sua satisfação relativamente ao impacto desta ação no seu desenvolvimento 
profissional.  
ᵜ 60% dos alunos reconhecem que qualidade das aprendizagens realizadas aumenta nas aulas partilhadas. 

Indicadores 

ᵜ Número de aulas partilhadas. 
ᵜ Taxa de docentes participantes. 
ᵜ Número de ações de capacitação desenvolvidas. 
ᵜ Taxa de satisfação de docentes relativa ao impacto desta ação no seu desenvolvimento profissional. 
ᵜ Taxa de reconhecimento dos alunos relativamente à melhoria da qualidade das aprendizagens realizadas nas 
aulas partilhadas. 

Público-alvo Responsáveis Participantes 

ᵜ Professores ᵜ Coordenadores de Departamento Curricular:  
Professores Rosália Pinto; Joaquim Rodrigues; Alfredo 
Ferreira; Emília Matos; Francisco Magalhães e Ana 
Rodrigues. 

ᵜ Professores de todos os 
grupos de recrutamento do 
Agrupamento. 

Cronograma Monitorização e Avaliação 

ᵜ Setembro a junho. ᵜ A ação será monitorizada trimestralmente pela equipa de monitorização e avaliação do 
Agrupamento, com a apresentação de dois relatórios intercalares e um final. 

 

 

 

 

 

 

8.7. Criando Pontes 

Designação da Ação: 

Criando Pontes 
 

Eixo de intervenção:  
3- Parcerias e comunidade 
Domínios de Atuação do AER: 
2- Liderança e gestão 
Eixos - Plano 21 | 23 Escola +: 
2- Apoiar as comunidades educativas 
3- Conhecer e Avaliar 

  

Áreas Problema 

ᵜ Desvalorização da escola por parte de alguns elementos da Comunidade Educativa. 
ᵜ Dificuldade de alguns pais e encarregados de educação no exercício da sua função enquanto educadores. 
ᵜ Diminuição da participação ativa dos pais/ encarregados de educação na vida escolar dos alunos, à medida que 
estes progridem de ciclo de ensino. 
ᵜ Dificuldade em promover a transição para a vida ativa e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade 
profissional depois da escolaridade obrigatória daqueles alunos.  
ᵜ Elevada propensão para o absentismo e abandono escolar precoce por parte dos alunos do ensino secundário 
profissional.  
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Objetivos Específicos da Ação 
ᵜ Implementar trabalho em rede e parceria, tendo também como destinatários os pais e encarregados de 
educação. 
ᵜ Preparar a orientação vocacional do aluno com Medidas Adicionais, nomeadamente Adaptações curriculares 
significativas e Plano individual de transição (PIT), ao abrigo do art.º 10.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 
que implique uma efetiva e profunda uma avaliação em termos de levantamento de interesses, seguindo-se um 
processo de despiste ou confirmação desses interesses para que o jovem seja integrado no mundo laboral e 
social de acordo com o seu perfil;  
ᵜ Desenvolver competências do aluno levando-o a adquirir maior autonomia, para uma futura inclusão laboral e 
social;  
ᵜ Envolver a família, promovendo a inclusão familiar daquele aluno, ensinando-lhe competências 
fundamentais/funcionais ao seu progresso e criando expetativas positivas em relação ao seu futuro.  
ᵜ Reduzir o absentismo e abandono escolar precoce por parte dos alunos do ensino secundário profissional.  
ᵜ Promover uma cultura de valorização da escola e da formação profissional por parte dos alunos e das suas 
famílias.  
ᵜ Promover a capacitação e o envolvimento das famílias no percurso educativo/formativo dos alunos.  
ᵜ Compreender as principais variáveis preditoras da aprendizagem da leitura, escrita e cálculo antes da entrada 
para no 1.º CEB.  
ᵜ Melhorar as competências prévias ao ensino formal: leitoras, linguísticas, emocionais, matemáticas e de escrita.  
ᵜ Dotar os pais de mais conhecimentos ao nível do desenvolvimento/estimulação da linguagem.  
ᵜ Envolver os pais na aprendizagem escolar.  

Descrição 

ᵜ Implementação, em parceria com o município/CIM, a operação 8 do PIICIE - Equipa Promotora de Sucesso que 
prevê a criação de uma equipa multidisciplinar municipal, constituída por dois técnicos na área da Psicologia e 
Animação Sociocultural, para dinamização, acompanhamento, monitorização e avaliação das ações e projetos a 
desenvolver no âmbito do PIICIE-TS. 
ᵜ Estabelecimento de parcerias com entidades locais e nacionais que permitam contribuir para a missão do 
Agrupamento, nomeadamente e no que respeita à formação em contexto de trabalho dos alunos; desenvolvimento 
de competências ao nível da Educação para a Cidadania, dinamização de atividades que fomentem o aprender em 
contexto e o gosto pelo aprender.  
ᵜ Desenvolvimento de trabalho em parceria de sensibilização com o envolvimento do pais na motivação dos seus 
educandos para o cumprimento dos deveres de assiduidade e do cumprimento da escolaridade obrigatória. 
ᵜ Implementação do Plano de Desenvolvimento, Pessoal, Social e Comunitário, visando três iniciativas: “Vamos 
construir pontes”, “Prevenir para o Futuro Construir” e “A falar é que a gente se entende”. 
    a)- Vamos construir pontes - Esta medida irá permitir complementar a ação do Gabinete de Apoio ao Aluno e à 
Família GAAF, do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva (EMAEI) na organização do processo de transição para a vida pós-escolar dos alunos com Medidas 
Adicionais, nomeadamente Adaptações curriculares significativas e Plano individual de transição (PIT), ao abrigo 
do art.º 10.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 
Explicitação da medida:  
-  Dinamização de oficinas de competências, mensalmente, para alunos com Medidas Adicionais, nomeadamente 
Adaptações curriculares significativas (3ºCEB) para desenvolver algumas noções de responsabilidade e 
autonomia que permitam averiguar os seus interesses e competências (académicas, vocacionais, pessoais e 
sociais) e servir de despiste vocacional;  
- Job shadowing ou seja, visitas a empresas ou instituições, a partir do despiste vocacional daqueles alunos para 
que tenham a possibilidade de experimentar situações reais de formação prática (durante o terceiro período). 
Com efeito, a realização de atividades que permitam o conhecimento in loco desperta, frequentemente, o 
interesse para uma determinada área; - Desenvolvimento de um workshop com os pais para a promoção de 
competências parentais para que saibam como colaborar na identificação de capacidades, desejos e expetativas a 
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fim de definir um programa de transição para a vida pós escolar; - Sessões temáticas com a comunidade local, 
nomeadamente no núcleo empresarial e poder local, no sentido de sensibilizar os empresários na contratação de 
jovens com limitações;  
- Estabelecimento de protocolos com serviços e/ou instituições, onde o aluno possa realizar o Plano individual de 
transição (PIT); - Acompanhamento da implementação do PIT e avaliação do mesmo (trimestralmente); - 
Contactos pessoais ou por outros meios para um acompanhamento dos alunos após a saída da escola. 
    b)- Prevenir para o Futuro Construir - Esta medida poderá ser articulada com as seguintes ações do PMTEIP: 
GAAF – gabinete de apoio ao aluno e à família, ações de sucesso educativo assentes no Projeto Includ_ed. 
Explicitação da medida:  
- Pretende-se desenvolver um programa de prevenção do abandono escolar precoce dos alunos do ensino 
secundário profissional implementando um conjunto de ações diversificadas, com vista a diminuir a percentagem 
de alunos que abandonam a escola ao perfazerem os 18 anos sem concluir a sua formação profissional. Ação 1- 
Sinalização e antecipação de alunos em risco Implementação de um sistema de sinalização dos alunos em risco, 
antecipando os casos de abandono da escola ao atingirem os 18 anos sem concluir o curso profissional. Deverá 
ser realizada uma análise do percurso escolar dos alunos e do seu contexto social articulando a ação do GAAF, 
CPCJ e diretores de turma de forma a sinalizarem-se os alunos que possam apresentar risco de abandono 
precoce de forma a averiguar/intervir nas causas de absentismo. Ação 2 – Programa de Mentoria Implementação 
de um programa de Mentoria com profissionais e empresários de diversas áreas que, de forma voluntária 
acompanham o percurso formativo dos alunos sinalizados transmitindo-lhes a sua experiência profissional e de 
vida. Pretende-se que os mentores através dos seus conselhos contribuam para o crescimento pessoal e 
profissional dos alunos. Ação 3 – Dar voz aos alunos Realização de assembleias de turma, nos momentos de 
acompanhamento do diretor de turma e já previsto no horário da turma, de forma a debater os problemas e 
dificuldades sentidos pelos alunos, permitindo o envolvimento dos alunos na procura de soluções, promovendo a 
sua participação ativa na vida da escola e ao desenvolvimento do sentimento de pertença à sua escola. Ação 4 – 
Capacitação dos Encarregados de Educação Implementação de workshops mensais para pais com vista à 
sensibilização dos mesmos para a valorização da escola e da formação profissional e para promoção de 
competências parentais. Encontros trimestrais entre pais, diretores de turma, educadora social e/ou outros 
técnicos para aferição do progresso da medida. 
    c)- A falar é que a gente se entende - Esta medida irá permitir complementar a ação Dicas prevista no PIICIE - 
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso escolar que se encontra a ser implementada no 
Agrupamento, em articulação com o Plano Plurianual de Melhoria TEIP (PPM-TEIP). Esta medida poderá ser 
articulada com as seguintes ações do PPM-TEIP: GAAF, ações de sucesso educativo assentes no Projeto Includ_ed 
e no Partilhar para Melhorar (supervisão colaborativa). 
Explicitação da medida:  
- PREVENÇÃO Com pais e encarregados de educação: - desenvolvimento de workshops (1 por mês), nas juntas de 
freguesia, destinados a pais e encarregados de educação que os permitam, de uma forma prática, dotar de mais 
competências e conhecimentos específicos que permitam desenvolver a linguagem das crianças e alunos. Com 
docentes (educadores de infância e professores do 1ºCEB): - promoção de um conjunto de sessões temáticas (2 
mensais) e trabalho colaborativo que permita através da reflexão e partilha de saberes entre docentes e técnicos, 
aos docentes, a elaboração de um portefólio de práticas a implementar ao longo do ano letivo, destinado a um 
determinado público que permita minimizar as dificuldades diagnosticadas no agrupamento; - envolvimento dos 
pais e encarregados de educação dos alunos no processo de aprendizagem com a colaboração dos docentes 
titulares (1 reunião mensal);  
- REMEDIAÇÃO Com crianças e alunos: Crianças e alunos com desempenho escolar aquém do desejável por 
questões associadas ao domínio da língua, e com condicionalismos ao nível da retaguarda familiar. 

Critérios de Sucesso 

ᵜ 50% dos pais/encarregados de educação do 3.º CEB e Ensino Secundário participam nas reuniões convocadas 
pela escola.  
ᵜ 30% de pais/encarregados de educação que se envolvem em atividades nas escolas direta ou indiretamente. 
ᵜ 30% de pais/encarregados de educação convidados que participam em ações de sensibilização promovidas no 
âmbito das parcerias. 
ᵜ Inserir no mercado de trabalho o aluno com Medidas Adicionais, nomeadamente Adaptações curriculares 
significativas e Plano individual de transição (PIT), ao abrigo do art.º 10.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho.  
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ᵜ Reduzir ou melhorar a taxa de absentismo em 50%, atualmente nos 12% (faltas injustificadas) dos alunos do 
ensino secundário profissional e das ocorrências disciplinares.  
ᵜ Diminuir o número de crianças e alunos com necessidade de acompanhamento técnico (terapia da fala).  

Indicadores 

ᵜ Número de pais/ encarregados de educação que participam nas reuniões convocadas pela escola no 3º CEB e 
Ensino Secundário.  
ᵜ Número de pais/ encarregados de educação que se envolvem em atividades nas escolas direta ou 
indiretamente. 
ᵜ Número de pais/ encarregados de educação convidados que participam em ações de sensibilização promovidas 
no âmbito das parcerias. 
ᵜ Número de alunos que evidenciam dificuldades ao nível da linguagem (competências pré-leitoras e leitoras) 
com reflexos no seu desempenho escolar, nas diversas áreas da aprendizagem formal.  
ᵜ Número de crianças e alunos com necessidade de acompanhamento técnico ao nível da terapia da fala.  
ᵜ Taxa de alunos que ingressaram no mundo laboral após a vida escolar.  
ᵜ Número de alunos sinalizados. 
ᵜ Taxas de sucesso de abandono escolar precoce e de absentismo.  
ᵜ Número de ocorrências e de processos disciplinares. 
ᵜ Diminuição do número de alunos com necessidade de intervenção técnica.  

Público-alvo Responsáveis Participantes 

ᵜ Crianças e alunos do Pré-
escolar, 1.º/ 2.º/ 3.º CEB e Ensino 
Secundário e suas famílias. 

ᵜ Direção do AER; Diretores de Turma; 
Coordenador da EMAEI; Coordenador dos 
Cursos Profissionais e Parceiros do 
Agrupamento. 

ᵜ Entidades parceiras e o 
Agrupamento. 

Cronograma Monitorização e Avaliação 

ᵜ Setembro a junho. ᵜ A ação será monitorizada trimestralmente pela equipa de monitorização e 
avaliação do Agrupamento, com a apresentação de dois relatórios 
intercalares e um final. 
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9     MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

O Plano de Monitorização e Avaliação (PMA) das ações está articulado com o trabalho a 

desenvolver pelo Gabinete de Estudos, Monitorização e Avaliação do Agrupamento (GEMA). 

Compete ao GEMA, construir/ melhorar os instrumentos julgados pertinentes para a recolha da 

informação e proceder ao tratamento e divulgação dos dados obtidos, no sentido de otimizar o 

acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido no agrupamento. O Plano encontra-se 

na tabela 5. Assim, a monitorização e avaliação terá como principais finalidades: 

ᵜ planeamento e tomada de decisões; 

ᵜ reflexão e regulação das práticas; 

ᵜ recomendações e reorientação da ação; 

ᵜ investigação-ação orientada para a mudança. 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Responsável pela coordenação e gestão 
do plano de monitorização e avaliação 

Elizabete Eufémia Sousa Pereira (GR230) 

Indicadores a monitorizar 

- Número de relatórios intercalares elaborados.  

- Elaboração do relatório final. 

- Número de ações em que se atingiram as metas definidas. 

- Número de ações em que o desenvolvimento dos processos revela evolução. 

Metodologias e instrumentos a utilizar 
na recolha e tratamento de dados 

- Trimestralmente, será elaborado um relatório intercalar de monitorização do PPM 
-TEIP e um relatório final, com base na análise, recolha e tratamento de dados dos 
relatórios intercalares das ações elaborados pelos respetivos coordenadores. A 
recolha de dados é realizada através de instrumentos aplicados na plataforma 
Office365, preenchidos dados pelos professores das diferentes equipas das ações 
com a mesma regularidade. 

Participantes - Elementos da equipa TEIP, Elementos da Equipa GEMA 

Calendarização  

- Monitorização Trimestral: preenchimento dos instrumentos de recolha de dados 
que visam a monitorização e avaliação das ações por parte dos docentes que 
constituem cada uma das equipas, tratamento dos dados recolhidos por parte dos 
coordenadores das ações e elaboração do relatório intercalar do PPM-TEIP, pelo 
coordenador do PMA, com vista à reafectação de recursos ou reestruturação 
intercalar das ações. 

- Realização de reuniões trimestrais, pelo menos, para análise dos relatórios 
intercalares e posterior intervenção. 

- Elaboração do relatório final de monitorização e avaliação, no final do ano letivo, 
para reformulação do plano de melhoria, se necessário. 

Produto(s) da monitorização e/ou 
da avaliação 

- Elaboração dos relatórios trimestrais e final e sua apresentação e análise no 
Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, Conselho Geral e demais 
estruturas do AER, com o intuito de serem emanadas orientações que possibilitem 
a melhoria dos processos e otimização do plano de melhoria. 

- Integração da informação mais relevante no relatório de autoavaliação do 
Agrupamento elaborado pelo GEMA. 

Estratégia de divulgação e 
reflexão 

- Divulgar, trimestralmente, após a realização da avaliação sumativa, junto da 
Comunidade Educativa os relatórios intercalares de monitorização e avaliação, 
assim como o relatório de autoavaliação para que os diferentes órgãos e elementos 
se pronunciem e manifestem o seu parecer e indiquem sugestões. 

Tabela 5- Plano de monitorização e avaliação das ações 
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10     PLANO DE CAPACITAÇÃO 
 

A elaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovadas alterações em Conselho Pedagógico, de 27 de setembro de 2021 
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