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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 
 
 
 
 

O presente Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC) 

toma como referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), 

enquanto matriz orientadora na definição dos princípios e estratégias pedagógicas para 

a concretização do desenvolvimento de competências, assim como na elaboração do 

Plano 21/23 Escola+, Plano de Recuperação de Aprendizagens, tendo como propósito 

final a melhoria dos resultados escolares e da qualidade do sucesso educativo. 

A partir da informação recolhida pela monitorização do E@D, importa igualmente 

minimizar o impacto que a distância da escola pode ter tido em todos os alunos, e com 

um especial foco naqueles com dificuldades específicas e com menores níveis de 

autonomia. Destaca-se ainda a necessidade de dotar os nossos jovens de capacidades 

e competências sociais e emocionais que lhes permitam ser resilientes e, cada vez mais, 

aptos e capazes de enfrentar os desafios futuros. 

É com o propósito de oferecer mais e melhores respostas a todos, que propomos 

implementar as subsequentes medidas, estruturadas segundo o Plano 21|23 Escola +, 

o qual se encontra desenvolvido em três eixos de atuação: Eixo 1 contempla as medidas 

educativas, curriculares e organizativas; Eixo 2 define os meios e recursos para executar 

as medidas fixadas no Eixo 1 e o Eixo 3, que corresponde às iniciativas de monitorização 

e avaliação de eficácia e eficiência das medidas elencadas no Eixo 1. 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender      Domínio - + Família/Inclusão e Bem-estar 
 

1.Designação da medida: Incluir+ / Acolher para incluir 
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2.Abrangência Todos os anos de escolaridade 
3.Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares de 
identificação 

Fragilidade/Problema 
Dificuldades específicas ao nível da autonomia 
Limitação de competências sociais e emocionais 
Desigualdade social ampliada pela conjuntura pandémica atual 
Acolhimento pouco estruturado de alunos migrantes 
Baixa capacitação de alguns pais/encarregados de educação 
para o exercício da parentalidade 
 

Fontes 
Atas de Conselho de Turma. Relatórios de Direção de Turma. 
Informações do SPO 

4.Áreas de intervenção 
prioritária 

Estímulo à inteligência sócio emocional e desenvolvimento 
pessoal 
Mentoria 
Multiculturalidade e Cidadania 

5.Objetivos a atingir com 
a medida 

Acolher, de forma estruturada, os alunos migrantes 
Ajudar a estabelecer objetivos de vida 
Promover uma melhor integração no grupo turma e na 
comunidade educativa 
Melhorar a interação entre pares 
Promover a entreajuda entre alunos e estimular o seu 
relacionamento pessoal, interpessoal e académico 

6.Atividades a 
desenvolver 
6.1 Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já em 
curso na escola 

Atividades de apoio educativo centradas no aprender com 
autonomia, nas aprendizagens essenciais e no PASEO 
Articulação dos planos com atividades/projetos e programas da 
comunidade educativa e local 
Projeto “Ser+, Aprender+” - programa de voluntariado e mentoria 
interpares 
Programas de tutoria e apoio tutorial específico 
Apoio educativo a PLNM 

6.Atividades a 
desenvolver 
6.2Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Dinamização do GIAA (Gabinete de Informação e Apoio ao 
Aluno) 
Implementação do GIAP (Gabinete de Informação e Apoio a Pais) 
Formalização da figura do aluno tutor 
Desenvolvimento de atividades promotoras de Interculturalidade 
e Cidadania (dia da Interculturalidade) 

7.Parcerias e 
envolvimento comunitário 
e sua relevância 

Autarquias/Entidade Intermunicipal 
Autoridades de Segurança Pública (GNR, PSP, Escola Segura) 
Unidades de Saúde (centro de Saúde/Hospital) 
Agentes Sociais (CPCJ/EMAT/SS/CLDS) 
ELI/Intervenção Precoce/CRI 
Organizações Não Governamentais/Movimentos Associativos 

8.Processos de 
monitorização e meios de 
verificação de execução 
e eficácia da medida 

Caracterização inicial dos grupos turma, feita pelos 
educadores/professores titulares/diretores de turma 
Envio à EMAEI da informação recolhida 
Articulação com os elementos do GIAA e GIAP 
Contacto/entrevista com alunos/encarregados de educação e 
elementos do GIAA e GIAP 

9.Responsável  Coordenador do GIAA e GIAP 
 

10.Recursos humanos Técnico de Serviço Social a contratar 
Medida a desenvolver dentro da CNL/alocação de crédito horário 
Docentes de diferentes grupos disciplinares (pelo menos 5 para 
cada estabelecimento – EB Ferreira de Almeida e ESSMF) 
Apoio dos enfermeiros ACES entre Douro e Vouga e Equipa de 
Saúde Escolar 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender      Domínio - + Família 
 

1.Designação da medida: Família + / Família capacitada 
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2.Abrangência Todos os anos de escolaridade 
3.Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares de 
identificação 

Fragilidade/Problema 
Dificuldades específicas no que se refere ao acompanhamento 
dos educandos e ao envolvimento dos encarregados de 
educação 
Baixa literacia digital 
Limitação da qualidade/quantidade dos contactos dos 
educadores de infância/professores titulares/diretores de turma 
com os encarregados de educação 
 

Fontes 
Monitorização do E@D. Relatórios de Direção de Turma. 
Informação dos SPO 

4.Áreas de intervenção 
prioritária 

Envolvimento familiar 
Desenvolvimento de competências digitais 

5.Objetivos a atingir com 
a medida 

Capacitar as famílias para um melhor acompanhamento dos 
seus educandos, ao longo do seu percurso escolar 
Dotar as famílias de competências digitais básicas 

6.Atividades a 
desenvolver 
6.1 Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já em 
curso na escola 

Articulação dos planos com atividades/projetos e programas da 
comunidade educativa e local 
Formação de Academia de Pais, desenvolvida para os EE 
Elaboração de tutoriais digitais – matrículas, exames, subsídios, 
transportes... 

6.Atividades a 
desenvolver 
6.2Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

A implementação da Academia de Pais pretende ensinar os pais 
a lidar com ferramentas digitais, pela promoção de sessões 
presenciais dinamizadas por alunos voluntários, com supervisão 
de docente do grupo 550 
Simultaneamente, esta capacitação permitirá aos EE, 
acompanhar de forma mais consistente o percurso dos seus 
educandos. 
Esta necessidade tornou-se premente a partir da experiência do 
E@D e do Projeto-piloto de Desmaterialização dos Manuais, 
iniciada no ano anterior, e na dificuldade em utilizar as diferentes 
plataformas. 

7.Parcerias e 
envolvimento comunitário 
e sua relevância 

 

8.Processos de 
monitorização e meios de 
verificação de execução 
e eficácia da medida 

Taxa de participação na Academia Digital para Pais 
Preenchimento de um documento de inscrição e de uma 
avaliação por parte dos “formandos” e “formadores” 
Relatório final, elaborado pelo professor interlocutor, após o final 
da formação 

9.Responsável  Elemento do grupo 550  
 

10.Recursos humanos Técnico de Informática a contratar 
Medida a desenvolver dentro da CNL/alocação de crédito horário 
(o número de docentes e horas dependerá do interesse dos EE) 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender      Domínio - + Leitura e escrita 
 

1.Designação da medida: Motivar+ / Ser escola 
 

M
ed

id
a 

d
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 P
es

so
al

, S
o

ci
al

 e
 C

o
m

u
n

it
ár

io
 

2.Abrangência Todos os anos de escolaridade 
3.Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares de 
identificação 

Fragilidade/Problema 
Pouco envolvimento nas atividades formais de ensino-
aprendizagem 
Baixa predisposição para o trabalho em equipa 
Resistência a metodologias tradicionais/passivas 
Dificuldade em comunicar oralmente, utilizando diferentes 
línguas 

Fontes 
Relatório anual de DT 
Atas de conselho de docentes e de turma 
Relatório SPO 

4.Áreas de intervenção 
prioritária 

Desenvolvimento de competências de literacia matemática 
Estímulo à inteligência sócio emocional e desenvolvimento 
pessoal 
Desenvolvimento de competências de leitura, escrita e 
comunicação 

5.Objetivos a atingir com 
a medida 

Contribuir para a melhoria da relação com a escola e com as 
atividades escolares 
Promover a diversificação de metodologias de ensino-
aprendizagem 
Estimular a capacidade de trabalho e espírito de superação 
Desenvolver a autonomia, a concentração e o raciocínio 
Estimular hábitos e métodos de trabalho 

6.Atividades a 
desenvolver 
6.1 Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já em 
curso na escola 

Projeto Piloto de Desmaterialização dos Manuais Escolares (7º e 
10º CCH) 
Atividades das Bibliotecas escolares 
Atividades do Plano Anual de Atividades 
Programa ERASMUS + 
Clubes e Projetos 

6.Atividades a 
desenvolver 
6.2Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Extensão do xadrez a todas as turmas do pré-escolar 
Implementação, no 2º ciclo, de “Ciência Ativa” e “Matematik” 
Implementação semanal das ciências experimentais no 1º ciclo 
Implementação, no 2º ciclo, do projeto Cria@rtic 
Desdobramento das línguas estrangeiras, no 8º ano - Oralidade+ 

7.Parcerias e 
envolvimento comunitário 
e sua relevância 

 

8.Processos de 
monitorização e meios de 
verificação de execução 
e eficácia da medida 

Atas dos conselhos de turma, de docentes e grupos disciplinares 
Relatórios semestrais dos responsáveis pelos projetos 
Questionários de satisfação aos alunos 

9.Responsável  Coordenador de projetos 
 

10.Recursos humanos Medida a desenvolver dentro da CNL/alocação de crédito horário 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender      Domínio – Inclusão e Bem-estar 
 

1.Designação da medida: Desporto+ - Nós e o Desporto 
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2.Abrangência Do 1º ao 12º 
3.Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares de 
identificação 

Fragilidade/Problema 
Dificuldades de motricidade 
Aumento de sedentarismo no E@D 
Resistência ao trabalho de equipa 
 

Fontes 
Atas do grupo disciplinar de Educação Física 

4.Áreas de intervenção 
prioritária 

Estímulo à inteligência sócio emocional e desenvolvimento 
pessoal 
 

5.Objetivos a atingir com 
a medida 

Aumentar a motricidade dos alunos 
Estimular a prática diversificada de exercício físico 
Promover hábitos de vida saudáveis 
Valorizar o trabalho colaborativo/em equipa 
Melhorar os resultados académicos 

6.Atividades a 
desenvolver 
6.1 Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já em 
curso na escola 

Desporto Escolar com vários núcleos: futsal, badminton, natação, 
ténis, padel, ténis de mesa, voleibol 

6.Atividades a 
desenvolver 
6.2Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Alargar o âmbito do Desporto Escolar, introduzindo novas 
modalidades  
Implementar o “Projeto sobre Rodas” 
Divulgar das atividades do Desporto Escolar e os resultados 
obtidos 
Promover a participação dos alunos nos grupos de Desporto 
Escolar 
Incentivar a prática do ciclismo, no 1º ciclo 

7.Parcerias e 
envolvimento comunitário 
e sua relevância 

Autarquias/Entidade Intermunicipal 
Organizações Não governamentais/Movimentos Associativos 

8.Processos de 
monitorização e meios de 
verificação de execução 
e eficácia da medida 

Relatório dos docentes de educação física/Coordenador do 
Desporto Escolar  
Relatório do DT sobre o impacto do Desporto escolar no sucesso 
académico 
Atas de conselho de turma, docentes e grupo disciplinar de 
Educação Física 

9.Responsável  Coordenador do Desporto Escolar 
 

10.Recursos humanos Medida a desenvolver dentro da CNL/alocação de crédito horário 
 

 

 

 
 


