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1. INTRODUÇÃO 
 

A resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 24 de março criou o 

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR (PNPSE). A partir deste os 

Agrupamentos de Escolas foram convidados a apresentarem o seu próprio Plano de Ação 

Estratégica adequado e orientado para a realidade da sua comunidade educativa, com 

vista à promoção do sucesso escolar. Estes planos tiveram uma aplicação de dois anos 

letivos (2016/2017 e 2017/2018), que agora foi prolongada até 2020. Neste sentido, as 

escolas foram novamente convidadas a refletirem sobre a adequabilidade e eficácia de 

cada uma das suas medidas do PAE. Esta reflexão e avaliação interna permitiu rever as 

medidas do PAE do Agrupamento de Escolas Santos Simões adequando-as não só à nova 

realidade educativa – Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, Aprendizagens 

Essenciais, lei da autonomia e flexibilidade curricular e da Educação Inclusiva -, mas 

também à realidade da nossa comunidade educativa e do nosso novo Projeto Educativo 

para o triénio 2018-2021. Procurando que o PAE seja mais objetivo e focado na resolução 

dos problemas do sucesso escolar para o próximo biénio foram elencadas apenas quatro 

medidas. A medida 5 do anterior plano foi abandonada. As restantes foram 

reformuladas/atualizadas.  
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2. MEDIDA 1 – Melhor ensino, melhor aprendizagem 
 

1. Problema a resolver /Fragilidade Dificuldades na composição escrita em Português e na resolução de problemas 
em Matemática no 1.º Ciclo. 

2. Ano(s) de escolaridade a abranger 1.º Ciclo do Ensino Básico 

3. Fontes de identificação da 
fragilidade: 

. Relatório de Avaliação Externa das Escolas - 2013/2014; 

. Relatórios do Departamento Curricular do 1.º CEB; 

. Relatório das Provas de Final de Ciclo do 4.º ano e Provas de Aferição do 2.º 
ano; 
. Fichas de Informação para os Encarregados de Educação; 
. Momentos de avaliação escrita dos alunos. 

4. Medida 

Melhor ensino, melhor aprendizagem  
. Resolução de problemas com o Método do Modelo (Singapura), sempre que 
adequado, desde o 1.º ao 4.º ano como implementação e continuação de uma 
metodologia inovadora e motivadora; 
. A leitura e a escrita como projeto - Escrever mais, ler melhor. 

5. Objetivos a atingir  

. Melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos; 

. Melhorar o desempenho dos alunos na resolução de problemas; 

. Introduzir o Método do Modelo como estratégia inovadora na resolução de 
problemas; 
. Melhorar as competências da leitura e da composição escrita; 
. Realçar o papel do aluno no processo de aprendizagem encorajando-o para 
uma participação ativa; 
. Evidenciar as etapas subjacentes à produção da composição escrita: 

planificação, redação (textualização) e revisão do texto. 

6. Metas a alcançar 

Melhorar os níveis de desempenho dos alunos na disciplina de Português em 
2%, nos próximos dois anos letivos (1% em cada um). 
. Melhorar os níveis de desempenho dos alunos na resolução de problemas 
(onde seja possível usar o Método do Modelo) em 2%, nos próximos dois anos 
letivos. 
. Continuar a aproximar dos 100% a taxa de transição dos alunos do 1.º ciclo. 

7. Atividade(s) a 
desenvolver(descrição da medida) 

. Utilização do Método do Modelo, quando adequado, na resolução de 
problemas dos manuais de matemática e de outros recursos; 
. Abordagens diferenciadas e partilhadas na resolução de problemas; 
. Organização de atividades para dinamização dos ateliês de leitura e escrita e, 
sempre que possível, em articulação com as áreas de expressão; 
. Reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos em Conselho de Ano; 
. Trabalho colaborativo entre docentes em sala de aula; 
. Acompanhamento dos alunos pelo professor titular de turma, num grupo 
mais restrito, fora da sala de aula, que possibilite a realização de um trabalho 
mais específico, consolidando os conteúdos de um modo mais individualizado, 
diversificado e adequado, dependendo das necessidades dos alunos. O 
restante grupo turma será acompanhado por um professor de apoio 
educativo/coadjuvante. 

8. Calendarização 

Reunião com os encarregados de educação de cada turma no início do ano 
letivo (explicação da aplicação de um novo método de ensino na resolução de 
problemas); 
. Se necessário, sessão de Informação para encarregados de educação 
(Responsáveis pelo Projeto, professores do 1.º CEB); 
. Reuniões quinzenais de preparação dos recursos e reflexão sobre a eficácia 
da medida. 
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9. Responsáveis pela execução da 
medida 

. Coordenador do Projeto/medida 

. Professora bibliotecária 

. Coordenadores de ano 

10. Recursos (crédito horário 
utilizado ou recursos necessários 
à implementação da medida) 

.Por cada ano de vigência do Plano de Ação Estratégica: 

. 3 Professores de apoio educativo em turmas do 1.º Ciclo, com 2 anos de 
escolaridade, com um número de alunos superior ou igual a 20 (3 turmas x 25 
horas); 
. 5 Professores de apoio educativo em turmas de 1.º e 2.º ano com 26 alunos 
(5 turmas x 25 horas); 
. 6 tempos letivos semanais a atribuir aos professores responsáveis, do crédito 
de escola; 
. Obras literárias (PNL); 
. Tablets: 26 por escola. 

11. Monitorização  

. Verificação da execução e eficácia da medida através dos resultados dos 
alunos em contextos de avaliação escrita (relatórios periódicos e finais de 
avaliação); 
. Monitorização através de práticas colaborativas entre professores, 
reuniões/reflexões quinzenais de Conselhos de Ano. 

12.Necessidades de formação  
. Formação sobre a utilização do Método do Modelo na resolução de 
problemas, colmatada através da ação já acreditada, com a duração de 25 
horas, iniciada em outubro de 2018. 
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3. MEDIDA 2 – Transitar com sucesso escolar 
 

1. Problema a Resolver/Fragilidade 
Discrepância entre os resultados escolares internos e os externos nas disciplinas de 

português e matemática no 9.º ano e no 12.º ano.  

2. Ano(s) de escolaridade a abranger 9.º e 12.º anos de escolaridade. 

3. Fontes de identificação da 

fragilidade: 

. Relatórios trimestrais e finais do Conselho Pedagógico 

. Relatórios de autoavaliação 

. Atas dos conselhos de turma 

. Atas dos grupos disciplinares e dos departamentos curriculares 

. Relatórios das Provas de Aferição (RIPA e REPA) 

. Relatórios do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) das Provas Finais Nacionais 

do Ensino Básico e dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário 

4. Medida Aproximação entre os resultados escolares internos e externos  

5. Objetivos a atingir 

. Equilibrar os resultados escolares a nível interno e externo das disciplinas de 
Português e Matemática; 
. Melhorar e intensificar os procedimentos da avaliação formativa; 
 . Dinamizar o trabalho de partilha e colaboração entre docentes; 
. Implementar práticas educativas promotoras de articulação vertical e horizontal. 

6. Metas a alcançar 

. Aumentar o sucesso escolar: 

. Nos resultados externos obtidos na disciplina de matemática nas provas finais 

nacionais do Ensino Básico em 2% por ano letivo de vigência deste plano; 

. Nos resultados externos obtidos nas disciplinas de matemática A nos exames 

finais nacionais do Ensino Secundário em 2% por ano letivo de vigência deste 

plano; 

. Nos resultados escolares da disciplina de português nas provas finais nacionais do 

Ensino Básico em 1% por ano letivo de vigência deste plano; 

. Nos resultados escolares da disciplina de português nos exames finais nacionais 

do Ensino Secundário em 1% por ano letivo de vigência deste plano; 

Indicadores: Taxas de sucesso escolar interno e externo 

7. Atividade(s) a desenvolver (descrição 

da medida) 

. Desdobramento de turmas com coadjuvação nas disciplinas de português e 

matemática no 3.º ciclo do Ensino Básico, num dos tempos letivos semanais, como 

método privilegiado de trabalho com grupos de homogeneidade relativo em 

termos de desempenho escolar; 

. Trabalho colaborativo dos docentes de Português e de Matemática na criação de 

instrumentos pedagógicos comuns (diagnósticos, formativos), na uniformização de 

matrizes e de critérios de classificação de provas de avaliação sumativa; 

 . Reuniões de articulação vertical entre professores das áreas disciplinares de 

Português e Matemática; 

. Reforço do apoio tutorial; 

. Reforço da estratégia de estudo autónomo/individual e estudo orientado na 

biblioteca escolar; 

. Conceção, por grupo disciplinar e por ano escolar, de dois testes com matrizes 

comuns (uma por período letivo), nas disciplinas de português e matemática (9.º e 

12.º anos); 

. Análise conjunta dos resultados escolares e delineação de estratégias de 

promoção do sucesso escolar interno e externo. 

8. Calendarização Biénio 2018/2020 

9. Responsáveis pela execução da 

medida 

Professores de Português e de Matemática  

Coordenadores de Departamentos Curriculares 

Subcoordenadores disciplinares 

Diretores de turma 
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10. Recursos 

(Crédito horário utilizado ou recursos 

necessários à implementação da 

medida) 

Por cada ano de vigência do Plano de Ação Estratégica: 

. 2 tempos letivos semanais, por turma, para coadjuvação nas disciplinas de 

português e matemática; 

. 2 tempos letivos semanais, por turma, para reforço das aprendizagens nas 

disciplinas de português e matemática. 

11. Monitorização 

. Relatórios do conselho pedagógico e do conselho geral;  

. Relatórios de avaliação de final de período e de Departamento Curricular; 

. Atas das reuniões de articulação, de conselhos de turma, dos grupos disciplinares 

e de departamento; 

. Fichas Individuais de Avaliação; 

. Relatórios do programa ENES (Exames nacionais do Ensino Secundário); 

. Relatórios do programa ENEB (Exames nacionais do Ensino Básico); 

. Relatórios de autoavaliação do Agrupamento. 

12. Necessidades de formação 

. Ações de formação de supervisão e avaliação externa promovidos pelo IAVE; 

. Oficinas de Formação de trabalho colaborativo de docentes nas disciplinas de 

Português e Matemática. 
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4. MEDIDA 3 – Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

 

1. Problema a Resolver/Fragilidade Indisciplina na sala de aula  

2. Ano(s) de escolaridade a abranger Do 1.º ano ao 12.º ano de escolaridade 

3. Fontes de identificação da fragilidade: 

. Relatório de Avaliação Externa das Escolas - 2013/2014, (p. 11); 

. Atas de conselhos de turma e de docentes 

. Fichas de informação aos encarregados de educação 

. Relatórios de coordenação dos diretores de turma 

. Relatórios da Equipa de Acompanhamento Permanente aos Alunos  

. Relatórios trimestrais e finais do Conselho Pedagógico 

4. Medida 

. Promover (o sentido de cooperação, integração e aceitação entre alunos com a 
adoção de uma conduta assertiva e desta forma diminuir a indisciplina); 
. Motivar (os alunos e famílias para a escola); 
. Prevenir (comportamentos de risco) 

5. Objetivos a atingir 

. Contribuir para o aumento dos comportamentos assertivos dentro da sala de 
aula; 
. Contribuir para o aumento da frequência escolar e para a promoção do sucesso 
educativo, no contexto de uma escola atrativa e inclusiva; 
. Estimular e motivar os alunos com percursos de absentismo e problemas de 
comportamento, proporcionando o contacto com novas experiências e espaços, 
em contexto escolar, tornando a escola mais atrativa;  
. Desenvolver a assertividade e outras competências pessoais e sociais, como 
capacidade de comunicação facilitadora para o sucesso educativo; 
. Impulsionar a articulação entre os diferentes intervenientes em meio escolar, 
tais como: alunos, famílias, diretores de turma, equipa multidisciplinar de apoio à 
educação inclusiva, pessoal docente e não docente, com o objetivo de uma 
atuação conjunta com vista à promoção do sucesso escolar; 
. Prevenir, diagnosticar precocemente e intervir com alunos que revelem 
dificuldades de integração escolar, assim como, comportamentos de risco; 
. Promover o desenvolvimento socio afetivo e emocional das crianças e jovens, no 
contexto de uma escola organizadora da sua identidade e do seu percurso de vida; 
. Promover um funcionamento familiar funcional e estruturante, organizador de 
uma construção identitária das crianças e jovens; 
. Sensibilizar e conceber um sentimento de responsabilização e participação ativa 
no processo de aprendizagem entre os alunos e encarregados de educação. 

6. Metas a alcançar 

. Mudança de comportamentos dos alunos na sala de aula; 

. Manter as taxas de abandono a 0% no ensino básico e aproximar dos 0% no 
ensino secundário; 
. Diminuir a percentagem de ocorrências disciplinares em sala de aula no final do 
biénio 2018-2020; 

7. Atividade(s) a desenvolver (descrição da 
medida) 

. Reuniões de articulação entre os elementos responsáveis da EAPA ao longo do 
ano, de forma de planificar as formas e ações de intervenção; 
. Apoio específico a prestar pela psicóloga, técnica superior de serviço social, 
professores tutores e outros técnicos, de acordo com as parcerias estabelecidas 
(CPCJ, Escola Segura, Unidades de Saúde), visando a integração, inclusão e sucesso 
educativo; 
. Os diretores de turma e os professores tutores desenvolvem atividades de 
acompanhamento com os alunos identificados e realizam encontros semanais, 
visando a reflexão sobre comportamentos e atitudes face à escola, a motivação 
para aprender e autorregulação (gestão de tempo, organização de informação e 
instrumentos de trabalho); 
. Implementação de oficinas promotoras de competências sociais e pessoais, para 
alunos com insucesso escolar, nos inícios dos 2.º e 3.º períodos, com vista ao 
sucesso educativo; 
. Acompanhamento e intervenção junto das famílias dos alunos de risco;  
. Encaminhamento dos alunos, em situação de risco, para as entidades 
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competentes; 
. Dinamização de atividades que envolvam alunos-famílias (formação parental); 
. Promover encontros semanais entre o professor tutor e aluno com o objetivo de 
refletir sobre os comportamentos e atitudes face à escola, a motivação para 
aprender e autorregulação (gestão de tempo, organização de informação e 
instrumentos de trabalho). 

8. Calendarização Setembro de 2018 a Julho de 2020 

9. Responsáveis pela execução da medida 

. Equipa de Acompanhamento Permanente aos Alunos; 

. Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva; 

. Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma; 

. Professores tutores; 

. Técnica de Serviço Social; 

. Psicóloga. 

10. Recursos 

(Crédito horário utilizado ou recursos 
necessários à implementação da medida) 

Por cada ano de vigência do Plano de Ação Estratégica: 
. Psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação; 
. Técnica Superior de Serviço Social; 
. 1 hora semanal do diretor de turma; 
. Horas de crédito específico para os professores tutores. 

11. Monitorização 

. Acompanhamento da execução da medida com recurso a reuniões periódicas da 
EAPA; 
. Relatórios periódicos e finais do Conselho Pedagógico; 
. Registo de presenças dos alunos nas atividades de acompanhamento; 
. Fichas Individuais de Avaliação dos Alunos; 
. Contactos e reuniões efetuadas com instituições locais e parceiros; 
. Registos de reuniões, atendimentos, encontros e sessões dinamizadas; 
. N.º de procedimentos (faltas; participações e processos disciplinares – corretivos 
e sancionatórios); 
. Registos de procedimentos disciplinares por ano e ciclo de escolaridade; 
. Relatórios trimestrais dos professores tutores. 
 

12. Necessidades de formação 
Formação sobre “O papel do professor tutor na orientação educativa” e 
“Pedagogia Diferenciada”. 
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5. MEDIDA 4 – Ciências (Com)Ciência 
 

1. Problema a Resolver/Fragilidade Existência de práticas experimentais de forma pontual e pouco sistematizadas 
em todos os ciclos de ensino 

2. Ano(s) de escolaridade a abranger 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

3. Fontes de identificação da fragilidade: . Relatório da avaliação externa - 2013/2014, (pág. 11); 

4. Medida + Ciências (Com) Ciência 

5. Objetivos a atingir 

. Dar continuidade ao projeto de Ciências Experimentais no 1.º CEB mas com 
carácter regular e sistematizado; 
. Promover a literacia científica; 
. Valorizar metodologias de ensino baseadas na manipulação, experimentação, 
investigação e concretização; 
. Desenvolver o espírito científico; 
. Contribuir para o aprofundamento da partilha de conhecimento científico e 
técnico entre os docentes. 

6. Metas a alcançar 

Metas:  
- Manter a taxa de sucesso nas disciplinas da área das ciências; 
- Realização de 3 atividades experimentais, por ano letivo, de articulação entre os 
alunos dos diferentes ciclos; 
- Concretização de uma atividade experimental mensal nos 1.º e 2.º ciclos; 

7. Atividade(s) a desenvolver (descrição da 
medida) 

. Atividades experimentais no 1.º ciclo com coadjuvação de professores da área 
das ciências; 
. Atividades laboratoriais de articulação entre os diferentes ciclos através da 
dinamização de Workshops de atividades experimentais nos laboratórios da escola 
sede; 
. Implementação de protocolos de colaboração com a Universidade do Minho e o 
Curtir Ciência: Centro de Ciência Viva; 
. Comemoração do dia da Ciência proporcionando aos 
alunos experiências diversificadas de aprendizagem; 
. Utilização/rentabilização de materiais específicos do Agrupamento para a 
execução das experiências;  

8. Calendarização 

. Ao longo dos dois anos letivos; 

. Planificação mensal e trimestral das atividades experimentais; 

. Reuniões de preparação das atividades, de acompanhamento e avaliação da 
eficácia da medida. 

9. Responsáveis pela execução da medida 

Coordenadores dos Departamentos Curriculares do 1.º Ciclo e de Matemática e 
Ciências Experimentais 
Coordenadores de Ano do 1.º Ciclo 
Professores das disciplinas de Ciências Naturais 
Professores titulares de turma 

10. Recursos 

(Crédito horário utilizado ou recursos 
necessários à implementação da medida) 

Por cada ano de vigência do Plano de Ação Estratégica: 
. 1 tempo letivo semanal por turma do 1.º ciclo – Coadjuvação em Estudo do Meio, 
do crédito de escola. 
. 8 tempos letivos semanais para coordenação/realização das atividades propostas, 
do crédito de escola; 
. 5 Kits científicos para as escolas do 1.º ciclo; 
. Jogos Científicos; 
. Material Laboratorial para as disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química; 
. Parceria com o Centro de Ciência Viva – entradas e transportes. 

11. Monitorização . Concretização das atividades experimentais propostas na medida. 

12. Necessidades de formação Formação em Ciências Experimentais para professores do 1.º ciclo 

 

 


