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Introdução 
 
 
O presente Plano 21/23 Escola+, plano integrado para a recuperação das aprendizagens dos 

alunos dos ensinos básico e secundário, estrutura-se em 3 eixos de atuação: Eixo 1: Ensinar e 

aprender; Eixo 2: apoiar as comunidades educativas e Eixo 3: conhecer e avaliar. 

As ações específicas integradas no presente plano desenvolvem-se durante os anos letivos 

2021/2022 e 2022/2023, permitindo avaliar o seu impacto de forma global e específica, com 

vista à ponderação da necessidade de definição de intervenções subsequentes. 

O foco de ação deste Plano centra-se numa efetiva melhoria das aprendizagens, orientadas para 

o desenvolvimento das áreas inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

e nas Aprendizagens Essenciais das diferentes disciplinas. 

A partir da informação recolhida pela monitorização do E@D, importa minimizar o impacto que 

a distância da escola pode ter tido em todos os alunos, e com um especial foco nos alunos 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. 

Acresce referir que, em função da monitorização e diagnóstico dos resultados escolares, é 

necessário implementar um conjunto de medidas que possibilitem uma intervenção junto dos 

alunos, a diversos níveis – recuperação das aprendizagens, socialização e bem-estar físico e 

mental. Assim, este Plano incide sobre aspetos curriculares, organização escolar, recursos de 

apoio e dimensões comunitárias para uma intervenção mais delicada e focada, assente em 

princípios educativos, curriculares, pedagógicos e psicológicos. 

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

as seguintes medidas, estruturadas segundo este Plano 21|23 Escola +, assumido como um 

documento dinâmico e suscetível de reconfigurações, em função da avaliação do seu impacto. 
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Foram analisados os eixos de atuação e definidas as prioridades. 

 

Eixos Domínios de atuação Ações específicas 

1
: E

n
si

n
ar

 e
 A

p
re

n
d

er
 

+ Leitura e Escrita 

Escola a Ler 

Ler – conhecer, aprender e ensinar 
Diário de escritas 
Ler com mais livros 

+ Autonomia curricular 

Gestão de ciclo 

Começar um ciclo 

Aprender integrando 

Referenciais curriculares e para avaliação 

Calendário escolar 

+ Recursos educativos 

Promover o sucesso escolar – 1º ciclo e novos 
ciclos 

Biblioteca digital e recursos educativos e 
formativos 

Recuperar com Matemática 

Recuperar experimentando 

Recuperar com Artes e Humanidades 

Recuperar incluindo 

Recuperar com o digital 

Criar valor com o profissional 

Voz dos alunos 

+ Família Família mais perto 

+ Avaliação e diagnóstico 
Aferir, diagnosticar e intervir 

Capacitar para avaliar 

+ Inclusão e Bem-estar 

Apoio tutorial específico 

Programa para competências sociais e 
emocionais 

Planos de desenvolvimento pessoal, social e 
comunitário 

Inclusão mais apoiada 

Desporto escolar - comunidades 

Desporto escolar sobre rodas 

2
.A

p
o

ia
r 

as
 c

o
m

u
n

id
ad

es
 

ed
u

ca
ti

va
s 

+ Equipas qualificadas 

Reforço dos Planos de desenvolvimento 
pessoal, social e comunitário 

Reforço das equipas EMAEI 

Rastreios visuais e auditivos 

+ Formação 
Formação para pessoal docente e não 
docente 

+ Ensino profissional 
Equipar para aprender 

Orientar  

+ Digital Literacia digital 

3
. 

C
o

n
h

ec
er

 
e 

av
al

ia
r 

+Dados 
Construção de indicadores 

Monitorização  

+ Informação 
Partilha eficácia 

Partilha eficiência 

 

 

Medidas a implementar: 
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Eixo 1 - Medidas educativas curriculares e organizativas: Ensinar e Aprender 

 Medidas 

+ Leitura e Escrita Ler+ Ser + 
- “Crescer do Ler” (EPE); 
- “Melhor ler para melhor aprender” (1º ano); 
-Atualização de software e aquisição de recursos 
atualizados e inovadores; 
-Projetos de leitura (2º e 3º ciclos); 
-Dinamização de Oficinas de Escrita; 
-Formação de equipas de leitura – alunos do ensino 
secundário com bom desempenho leitor apoiam 
colegas do ensino básico. 
 
 

-Fomento da leitura orientada em sala de aula, 
com produção e disponibilização de materiais 
de apoio; 
-Diversificação de oportunidades de leitura; 
-Acesso livre a ferramentas digitais para 
aferição da competência leitora e materiais 
didáticos; 
- Produção e disponibilização de recursos para 
a organização de oficinas de escrita; 
-Reforço do orçamento das bibliotecas 
escolares. 

+ Autonomia Curricular Motivar + 
- Extensão do xadrez a todas as turmas do pré-escolar; 
- Implementação semanal das ciências experimentais 
no 2º ano; 
- Formação de grupos de nível para apoios (1º ciclo); 
- Desdobramento das línguas estrangeiras, no 8º ano –
Oralidade+; 
- Implementação, no 2º ciclo, de: 
         - “Ciência ativa” 

- “Matematik” 
- Projetos interdisciplinares 
- Organização do calendário escolar por semestre; 
-Análise e mapeamento das Aprendizagens Essenciais 
dos diferentes anos/ciclos/níveis de ensino 
potenciador da articulação das aprendizagens a 
desenvolver. 
 

-Promoção de um trabalho interdisciplinar, de 
aprendizagem a partir de problemas 
transversais, agregando componentes diversas 
do currículo; 
- Possibilidade de organização semestral; 
-Gestão das Aprendizagens Essenciais por 
ciclo; 
-Articulação curricular entre diferentes ciclos. 

+ Recursos Educativos Competências digitais + 
- Implementação semanal de robótica no pré-escolar e 
da programação nos 3º e 4º anos de escolaridade; 
-Desenvolvimento de Projeto-piloto de 
Desmaterialização dos Manuais Escolares; 
-Ação de Desenvolvimento Digital; 
-Apresentação de propostas, ao nível da direção de 
turma, para o orçamento participativo das escolas, 
dirigidas sobretudo aos mais afetados pela pandemia; 
-Criação de duas “Salas do Futuro” nas EB de S. João de 
Ver e de Fornos; 
-Capacitação do pessoal docente através da frequência 
de formação na área da capacitação digital e das 
metodologias de aprendizagem ativa. 
 
Voz dos Alunos + 
-Dinamização de Assembleias de Turma e de 
Assembleias de Delegados de Turma 
-Trabalho de articulação da Assembleia de Delegados 
com a Associação de Estudantes e com o “Jovem 
Autarca”.  

-Recursos de apoio aos métodos de estudo 
autónomo; 
-Aumento da literacia digital; 
-Orçamento participativo das escolas 
direcionado para a inclusão; 
-Aposta em ferramentas de inovação 
pedagógica; 
-Desenvolvimento de atividades que 
promovam a participação ativa dos alunos na 
vida do Agrupamento.  
 
 

+ Família Família + 
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-Fomento do trabalho colaborativo entre os 
pais/Encarregados de Educação e a escola; 
-Dotação dos pais/Encarregados de Educação 
de uma maior literacia digital. 

-Implementação da Academia de Pais, para capacitar 
os EE em termos digitais; 
-Criação de um Programa de intervenção junto de 
alunos e famílias em risco (GIAP); 
-Participação em atividades/projetos e programas da 
comunidade educativa e local. 

+ Avaliação e diagnóstico Motivar +  
-Aperfeiçoamento de rubricas e grelhas de avaliação 
para cada domínio das diferentes áreas disciplinares; 
-Consolidação das práticas de avaliação formativa; 
-Criação de dois momentos de avaliação formativa 
(qualitativa/descritiva por disciplina/ano) no meio de 
cada semestre para monitorização do trabalho 
desenvolvido e definição de novas estratégias; 
-Criação de dois momentos de avaliação sumativa 
(quantitativa), no fim de cada semestre.  

- Diagnosticar e avaliar as dificuldades de uma 
forma mais célere. 

+ Inclusão e bem-estar Incluir + /Desporto + 
-“Crescer do Ler” (EPE); 
-“Melhor ler para melhor aprender” (1º ano) 
-Desenvolvimento de: 

- Apoio tutorial 
- Apoio tutorial específico 
- Mentoria 

-Dinamização do GIAA (Gabinete de Informação e 
Apoio ao Aluno); 
-Apoio específico a Português Língua não Materna; 
-Continuidade e ampliação do projeto existente do 
Desporto Escolar, envolvendo mais alunos, professores 
e comunidade escolar; 
-Implementação do “Projeto Sobre Rodas”; 
-“De mãos dadas com…”, projeto de Cidadania para o 
Pré escolar e 1º ciclo. 
 

-Reforço dos apoios aos alunos com mais 
fragilidades; 
-Reforço adicional de crédito horário/tempos 
de CNL aos elementos que integram as equipas 
multidisciplinares de apoio à educação 
inclusiva (EMAEI);  
-Reforço de atividades promotoras da escola 
inclusiva; 
-Utilização estruturada de materiais de apoio à 
diversificação de estratégias pedagógicas para 
os alunos migrantes, privilegiando o reforço da 
imersão para a aprendizagem do português; 
-Desporto escolar. 

Eixo 2 - Meios e recursos para executar as medidas educativas, curriculares e organizativos: Apoiar as 

comunidades educativas 

+ Equipas qualificadas -Contratação de Assistente social 
 

+ Formação  
 

-Estabelecimento de parceria com o Centro Terras de 
Santa Maria para o incremento de ações de formação 
na área da literacia digital; 
-Capacitação dos docentes e pessoal não docente no 
âmbito da literacia digital; 
-Formação dos assistentes operacionais na gestão de 
conflitos; 
-Formação dos professores titulares de turma das EB 
com “Sala do Futuro”. 
 

+ Digital 
 

-Disponibilização de equipamentos informáticos e kits 
de conetividade; 
-Reforço da qualidade de internet na escola Secundária 
e na escola Ferreira de Almeida; 
-Aquisição de equipamentos interativos para as salas 
de aula de ambas as escolas. 
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Eixo 3 - Avaliação da eficácia e eficiência das medidas educativas, curriculares e organizativas: 
Conhecer e avaliar 

+ Dados -Resultados escolares internos e externos;  
-Relatórios/questionários de monitorização; 
-Reuniões de equipas educativas, equipas de 
coordenação de projetos e equipa da EMAEI. 
 

+ Informação 
 

-Criação de documentos informativos para os 
encarregados de educação sobre as medidas 
educativas, curriculares e organizativas a serem 
aplicadas em cada ano letivo; 
-Reporte de avaliação formativa aos encarregados de 
educação; 
-Melhoria da página do agrupamento. 
 

 

 

Ações Específicas a implementar:  

Ler +, Ser + 

Capacitar leitura| escrita 

Abrangência Alunos  

Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares 
de identificação 

Fragilidade: Dificuldades específicas ao nível da fala, da escrita e da leitura 
ampliada pela conjuntura pandémica atual. 

Fonte: Contactos do educador de infância/professor titular com os 
encarregados de educação; informações recolhidas pelo corpo docente; 
monitorização do E@D; informações do SPO. 
 

Objetivos a atingir Capacitar para a leitura/escrita. 

Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhorar as competências leitoras, linguísticas e de escrita. 
Melhorar progressivamente o sucesso académico. 

Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Estabelecer objetivos de vida, melhor integração no grupo turma e na 
comunidade educativa e melhor interação entre pares.  
Dinamizar a entreajuda entre alunos e estimular o seu relacionamento pessoal, 
interpessoal e académico. 
 

Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Enquadra-se no âmbito do plano de ação da EMAEI e no Projeto Educativo do 
Agrupamento. 
Crescer do Ler, Pré-escolar; 
Melhor Ler para Melhor Aprender, 1º ano do 1º ciclo. 
 

Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

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. 
Crescer do Ler, Pré-escolar; 
Melhor Ler para Melhor Aprender, 1º ano do 1º ciclo; 
Desdobramento de língua estrangeira (Oralidade +) no 8º ano; 
Atualização de software e aquisição de recursos atualizados e inovadores para 
a Biblioteca Escolar. 
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Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Biblioteca Escolar 
SPO 

 

Indicadores de 
monitorização e 
meios de 
verificação de 
execução da eficácia 
da medida 

Elaboração do relatório de monitorização da aplicação da medida. 

Responsável pela 
execução da medida 

Educador de Infância 
Professor titular 
Diretor de turma  
 

Indicação do pessoal 
técnico especializado 
a contratar. 

Técnico de Ação Social 
 

 

 

Recursos Educativos + 

Voz dos alunos+ 

Abrangência Famílias 

Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares 
de identificação 

Fragilidade: participação cívica dos alunos na vida escolar. 
 
Fonte: Informação dos Diretores de Turma. Relatório da Avaliação Interna.  
 

Objetivos a atingir Melhorar/intensificar a participação cívica dos alunos na vida da escola. 
 

Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Capacitar para a autonomia, espírito crítico, capacidade de argumentação. 
Exponenciar o sentimento de pertença à comunidade. 

Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Formar cidadãos ativos e promotores da mudança. 
 

Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Enquadra-se no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento. 
 

Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Assembleias de Turma e de Delegados de Turma; 
Trabalho de articulação com Associação de Estudantes e Jovem Autarca; 
Processo eleitoral para Delegado de Turma; 
Processo eleitoral para Associação de Estudantes; 
Dinamização da rádio escolar; 
Participação do órgão de gestão do Agrupamento (Conselho Geral) 

Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Autarquia 
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Indicadores de 
monitorização e 
meios de 
verificação de 
execução da eficácia 
da medida 

Registo do índice de participantes nas atividades; 
Relatórios dos Diretores de Turma. 

Responsáveis pela 
execução da medida 

Coordenador do Projeto de Educação para a Cidadania 

Indicação do pessoal 
técnico especializado 
a contratar. 
 

 

 

 

Avaliação e Diagnóstico + 

Comunicar Avaliação 

Abrangência Famílias 

Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares 
de identificação 

Fragilidade: comunicação clara e inequívoca sobre o processo de avaliação. 
 
Fonte: Informação dos Conselhos de Turma, Comunicação Encarregados de 
Educação – Diretores de Turma. Comunicação alunos - docentes 
 

Objetivos a atingir Operacionalizar, com clareza, a avaliação por domínios; 
Definir rubricas de avaliação; 
Aplicar, de modo estruturado, mecanismos de avaliação formativa. 
 

Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Envolver todos os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem; 
Clarificar procedimentos. 
 

Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Estabelecer objetivos de vida, melhor integração na comunidade educativa. 
 

Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Enquadra-se no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento;  
Participação no Projeto MAIA (2022/2023) 

Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Aperfeiçoamento de rubricas e grelhas de avaliação para cada domínio das 
diferentes áreas disciplinares; 
Consolidação das práticas de avaliação formativa; 
Criação de dois momentos de avaliação formativa (qualitativa/descritiva por 
disciplina/ano) no meio de cada semestre para monitorização do trabalho 
desenvolvido e definição de novas estratégias; 
Criação de dois momentos de avaliação sumativa (quantitativa), no fim de cada 
semestre. 

Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

DGE 

Indicadores de 
monitorização e 

Reflexão em grupo disciplinar, em Conselho de Turma e Conselho Pedagógico. 
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meios de 
verificação de 
execução da eficácia 
da medida 

Responsáveis pela 
execução da medida 

Coordenadores dos departamentos. 

Indicação do pessoal 
técnico especializado 
a contratar. 
 

 

 

Família + 

Família Capacitada 

Abrangência Famílias 

Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares 
de identificação 

Fragilidade: Dificuldades específicas no que se refere ao acompanhamento dos 
educandos e ao envolvimento dos seus encarregados de educação. Baixa 
literacia digital. Elevada taxa de famílias com apoios sociais. Desigualdade social 
ampliada pela conjuntura pandémica atual. 
 
Fonte: Contactos dos educadores de infância/professores titulares/diretores 
de turma com os encarregados de educação; monitorização do E@D; 
informações do SPO. 
 

Objetivos a atingir Capacitar as famílias para um melhor acompanhamento dos seus educandos ao 
longo do seu percurso escolar. 
Melhorar as competências socias e pessoais de alunos e famílias em risco. 
Capacitar as famílias para o mundo digital. 
 

Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhorar progressivamente o sucesso académico dos alunos de contextos 
socioeconómicos desfavorecidos. 
Aumentar a participação e envolvimento das famílias na vida escolar do seu 
educando. 
 

Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Estabelecer objetivos de vida, melhor integração na comunidade educativa. 
 

Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Enquadra-se no âmbito do plano de ação da EMAEI, no Projeto Educativo do 
Agrupamento, no PPDME e PADDE. 

Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Atividades de aprendizagem ativa centradas no aluno, no aprender com 
autonomia, nas aprendizagens essenciais e no PASEO. 
Articulação dos planos com atividades/ projetos e programas da comunidade 
educativa e local. 
Formação de Academia para pais, desenvolvida para os EE; 
Elaboração de tutoriais digitais; 
Criação de um Programa de intervenção junto de alunos e famílias em risco; 
Participação em atividades/projetos e programas da comunidade educativa e 
local; 
Recolha de pareceres e propostas de melhoria do projeto curricular de escola 
manifestadas no Conselho Geral de Escola. 
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Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Serviço de Psicologia e Orientação 
Autoridade de Saúde Pública 
Centro de saúde/Hospital 
Agentes Sociais (CPCJ/EMAT/SS/CLDS) 
ELI/Intervenção precoce/CRI 
ONG/Movimentos associativos 
Autarquia/Entidade Intermunicipal 
Editoras 
Professores do grupo 550 (parceria interna) 
 

Indicadores de 
monitorização e 
meios de 
verificação de 
execução da eficácia 
da medida 

Elaboração do relatório de monitorização da aplicação da medida. 

Responsável pela 
execução da medida 

Elementos da comunidade educativa 

Indicação do pessoal 
técnico especializado 
a contratar. 
 

Assistente Social. 
Psicólogas. 
 

 

Motivar+ 

Ser Escola 

Abrangência Alunos  

Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares 
de identificação 

Fragilidade: Dificuldade de alguns alunos se envolverem, com gosto, nas 
atividades formais de ensino-aprendizagem por não encontrarem sentido nas 
aprendizagens curriculares. 
Dificuldade no aprofundamento de competências ligadas à criatividade, 
resiliência, relacionamento interpessoal e trabalho em equipa. 
Fonte: corpo docente, SPO. 
 

Objetivos a atingir Promover a autoestima, a cooperação e a socialização. 
Contribuir para um aumento do gosto pela escola e pelas atividades escolares. 
Promover a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem. 
Estimular a capacidade de trabalho e espírito de superação. 
 

Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhorar progressivamente o sucesso académico. 
 

Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Através das novas estratégias e metodologias de ensino, desenvolver 
competências como a autonomia, cooperação, socialização e o gosto pela 
escola de forma a melhorar a integração na comunidade educativa. 

Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Enquadra-se no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento. 



 
 

12 

Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Atividades de aprendizagem ativa centradas no aluno, no aprender com 
autonomia, nas aprendizagens essenciais e no PASEO; 
Articulação dos planos com atividades/ projetos e programas da comunidade 
educativa e local; 
Extensão do xadrez a todas as turmas do pré-escolar; 
Implementação semanal das ciências experimentais no 1º ciclo (2º ano); 
Implementação, no 2º ciclo, do Projeto Cri@rtic; 
Elaboração de projetos interdisciplinares de acordo com os diferentes cursos 
CCH: 

- Ciência(com)vida  
- Sociedade(com)vida 
- Letras(com)vida 
- Arte(com)vida  

Desdobramento entre as Línguas Estrangeiras no 3º ciclo, 8º ano, (Oralidade +); 
Implementação, no 2º ciclo, de: 

- Ciência ativa 
- Matematik 

Organização do calendário escolar por semestre; 
Aperfeiçoamento de rubricas e grelhas de avaliação para cada domínio das 
diferentes áreas disciplinares; 
Criação de dois momentos de avaliação formativa (qualitativa/descritiva por 
disciplina/ano) no meio de cada semestre para monitorização do trabalho 
desenvolvido e definição de novas estratégias; 
Consolidação de práticas de avaliação formativa; 
Criação de dois momentos de avaliação sumativa (quantitativa), no fim de cada 
semestre.  
 

Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Câmara de Santa Maria da Feira; 
Universidades; 
Fundação Serralves; 
Instituições 
 

Indicadores de 
monitorização e 
meios de 
verificação de 
execução da eficácia 
da medida 

Monitorização aos alunos e docentes envolvidos bem como aos respetivos 
encarregados de educação. 
 

Responsável pela 
execução da medida 

Elementos do corpo docente. 

Indicação do pessoal 
técnico especializado 
a contratar. 

Técnico de laboratório. 

 

Incluir + 

 Acolher para Incluir 

Abrangência Alunos  

Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares 
de identificação 

Fragilidade: Dificuldades específicas ao nível da autonomia no que se refere aos 
métodos de trabalho. Escassez 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. 
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Fonte: Contactos e informações recolhidas pelos educadores, professores 
titulares e diretores de turma com os encarregados de educação; 
monitorização do E@D; informações do SPO. 
 

Objetivos a atingir Contribuir para uma educação mais inclusiva e, consequentemente, o sucesso 
académico dos alunos. 
Acolher, de forma estruturada, os alunos migrantes. 
 

Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Contribuir para a integração na comunidade educativa. 
Melhorar progressivamente o sucesso académico. 

Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Estabelecer objetivos de vida, melhor integração no grupo turma e na 
comunidade educativa e melhor interação entre pares. Dinamizar a entreajuda 
entre alunos e estimular o seu relacionamento pessoal, interpessoal e 
académico. Apoiar pais/EE na tomada de consciência dos desafios da 
parentalidade. 
 

Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Enquadra-se no âmbito do plano de ação da EMAEI e no Projeto Educativo do 
Agrupamento. 
 

Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

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 «De mãos dadas com…»; 
Desenvolvimento de: 

- Apoio tutorial 
- Apoio tutorial específico 
- Mentoria 

Implementação do GIAA (Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno); 
Apoio específico a português, língua não materna. 
 

Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Biblioteca Escolar 
SPO 
Autoridade de Saúde Pública, Centro de saúde/Hospital 
Agentes Sociais (CPCJ/EMAT/SS/CLDS) 
ELI/Intervenção precoce/CRI 
ONG/Movimentos associativos 
Autarquia/Entidade Intermunicipal 
 

Indicadores de 
monitorização e 
meios de 
verificação de 
execução da eficácia 
da medida 

Elaboração do relatório de monitorização da aplicação da medida. 

Responsável pela 
execução da medida 

Professor Tutor 
Aluno mentor 
Diretor de turma 
Professor titular 
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Educador de Infância 
Coordenador do GIAA/GIAP 
 

Indicação do pessoal 
técnico especializado 
a contratar. 

Técnico de Ação Social 
 

 

Desporto + 

Nós e o Desporto 

Abrangência Alunos  

Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares 
de identificação 

Fragilidade: Dificuldades específicas ao nível da motricidade, nas relações 
interpessoais. Aumento do sedentarismo no E@D. Resistência ao trabalho em 
equipa. 
Fonte: informações recolhidas pelo corpo docente, em especial pelos 
professores de Educação Física, os técnicos das AEC e SPO. 
 

Objetivos a atingir Aumentar a motricidade dos alunos; 
Estimular a prática diversificada de exercício físico; 
Promover hábitos de vida saudáveis; 
Valorizar o trabalho colaborativo/em equipa; 
Promover a autoestima, a cooperação e a socialização; 
Contribuir para um aumento do gosto pela escola e pelas atividades escolares. 
 

Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhorar progressivamente os resultados/sucesso académico. 
 

Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Através do desporto desenvolver competências como a autonomia, 
cooperação, socialização e motricidade de forma a melhorar a integração na 
comunidade educativa. 
 

Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Enquadra-se no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento e no Desporto 
Escolar. 

Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Atividades de aprendizagem ativa centradas no aluno, no aprender com 
autonomia, nas aprendizagens essenciais e no PASEO. 
Articulação dos planos com atividades/ projetos e programas da comunidade 
educativa e local. 
Dar continuidade e alargar o projeto existente do Desporto Escolar, envolvendo 
mais alunos, professores e comunidade escolar. 
Implementar o “Projeto Sobre Rodas” (EPE e 1º ciclo). 
 

Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Câmara de Santa Maria da Feira. 
Clubes, associações e organizações locais, no âmbito da Dança, Artes Marciais 
e Yoga. 

Indicadores de 
monitorização e 
meios de 
verificação de 

Monitorização aos alunos e docentes envolvidos bem como aos respetivos 
encarregados de educação. 
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execução da eficácia 
da medida 

Responsável pela 
execução da medida 

Coordenador do projeto. 

Indicação do pessoal 
técnico especializado 
a contratar. 

 

 

Competências digitais + 

 Projeto Piloto de Desmaterialização dos Manuais Escolares (PPDME) 

Abrangência Alunos de 7º e 10º anos de escolaridade 

Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares 
de identificação 

Fragilidade: Dificuldades específicas ao nível da autonomia no que se refere aos 
métodos de trabalho e à literacia digital. Rede de internet instável. Falta de 
tempo dos docentes para analisar e refletir, colaborativamente, sobre os 
recursos digitais à sua disposição e alunos com diferentes equipamentos 
técnicos. 
Fonte: Monitorização do PPDME e questionários, anónimos, realizados a 
alunos, professores e encarregados de educação. 
 

Objetivos a atingir Contribuir para uma educação de maior qualidade e aumentar a literacia 
digital, promovendo consequentemente o sucesso académico. 

Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhorar progressivamente o sucesso académico. 
 

Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Através da literacia digital desenvolver competências como a autonomia, 
autorregulação e espírito crítico de forma a melhorar a integração no grupo 
turma e na comunidade educativa. 
 

Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Enquadra-se no âmbito do plano de ação PADDE e no Projeto Educativo do 
Agrupamento. 

Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

Atividades de aprendizagem ativa centradas no aluno, no aprender com 
autonomia, nas aprendizagens essenciais e no PASEO; 
Articulação dos planos com atividades/ projetos e programas da comunidade 
educativa e local; 
Desenvolvimento do projeto: PPDME e PADDE. 
 

Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Câmara de Santa Maria da Feira 
Centro de Formação Terras de Santa Maria 
Grupo de Editoras: Grupo Porto Editora e Grupo Leya 

Indicadores de 
monitorização e 
meios de 
verificação de 
execução da eficácia 
da medida 

Monitorização aos docentes e alunos envolvidos bem como aos respetivos 
encarregados de educação. 
Reuniões frequentes com os representantes das editoras. 
Avaliação SWOT com a DGE. 
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Responsável pela 
execução da medida 
 

Coordenadora do projeto. 

Indicação do pessoal 
técnico especializado 
a contratar. 

Técnicos de Informática de apoio permanente. 
Recursos técnicos: rede de internet estável e quadros interativos nas salas de 
aula. 
 

 

 

Estas Ações Específicas a implementar serão objeto de monitorização e avaliação no 

final do ano letivo de 2021/2022. As decisões a tomar decorrerão do resultado deste 

trabalho. 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico, em 23 de julho de 2021 


