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I. Introdução 

 
Um dos grandes desafios que se colocam aos sistemas educativos da atualidade é garantir o exercício do 

direito a uma educação de qualidade a todos os alunos. Esta preocupação normativa de universalidade não é 

de fácil prossecução num mundo arrolado por ritmos acentuados de evolução e de tensões socioculturais. É 

nesta medida que se impõe a necessidade de as escolas se reinventarem de forma a serem capazes de 

potenciar nos indivíduos o incentivo por uma formação contínua ao longo da vida, contrariando qualquer 

tendência de exclusão e de passividade. 

Todos estamos cientes de que um dos indicadores da competência dos sistemas educativos é a taxa de 

sucesso dos alunos, entendendo numa primeira abordagem, que consideramos restrita, o sucesso escolar 

como a garantia das aprendizagens adquiridas pelos alunos, capazes de responder aos requisitos de um 

currículo socialmente fixado. Desta forma, calculamos a taxa de sucesso em função do número de alunos 

que obtiveram aprovação e que concluem a escolaridade obrigatória em relação ao número de matrículas 

dos diferentes anos de escolaridade.  

Porém, consideramos que uma escola de sucesso, preocupada com a complexidade e a mobilidade social e 

cultural que caracteriza os nossos dias, deve ultrapassar o conceito de sucesso escolar e centrar-se no de 

sucesso educativo. Para além das aprendizagens, há que considerar a satisfação dos alunos com a sua 

formação, com o desenvolvimento de um conjunto alargado de competências que contribuem para a 

formação integral do ser humano a partir dos múltiplos conhecimentos que podem ser adquiridos na escola. 

Ciente desta possibilidade, o XXI Governo Constitucional criou o Programa Nacional de Promoção do Sucesso 

Educativo, corresponsabilizando as escolas na construção de um Plano de Promoção do Sucesso Escolar dos 

seus alunos, assentando precisamente no facto de que, sendo as escolas quem melhor conhece os contextos 

relevantes dos alunos, deverão, com o envolvimento ativo das diferentes entidades responsáveis pela 

educação, assumir novas estratégias baseadas em soluções locais, pensadas e articuladas por ambas.  

Para este ensejo, as estratégias criadas pelas escolas deverão refletir dinâmicas locais de diagnóstico e 

intervenção, tendo em conta a sua capacidade de intervenção adequada aos contextos locais e às 

necessidades específicas do seu contexto educativo.  

É expectável que a conceção das estratégias ora previstas apostem numa avaliação contínua/formativa e 

diagnóstica que contribuam para a prevenção do insucesso em vez da remediação de situações que, 

pretensamente, estariam orientadas para o fracasso. Por essa razão, o Programa referido visa possibilitar 

que as escolas, tomando por referência as suas dificuldades e potencialidades, concebam e apresentem ao 

Ministério da Educação soluções organizativas e curriculares, pensadas ao nível de cada escola, que 

permitam, de facto, melhorar as aprendizagens dos alunos e, com elas, promover o sucesso educativo. 

 

 

 

 

II. Equipa de Trabalho 
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António Luís Sequeira – Diretor do Agrupamento 

Isilda Mourato – Coordenadora do Departamento do 1.º Ciclo 

Filomena Póvoas – Coordenadora de Diretores de Turma do 2.º Ciclo 

Rosária Peixe – Coordenadora de Diretores de Turma do 3.º Ciclo 

 

III. Metodologia 

Concordando com o princípio apontado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, que estabelece 
que a prossecução destes desígnios carece do envolvimento ativo das diferentes entidades responsáveis pelo 
setor da educação, com especial enfoque das escolas e dos professores (…), e cumprindo uma indicação dada 
pela formadora, este Agrupamento constituiu um grupo de trabalho formado pelos elementos da direção, 
pelas coordenadoras de departamento do pré-escolar e do 1.º ciclo, pelas coordenadoras dos diretores de 
turma do 2.º e 3.º ciclos e pela psicóloga deste Agrupamento, para delinear a estratégia a seguir na 
prossecução do respetivo plano. 
 
Da primeira reunião, após a apresentação do Plano Nacional e dos objetivos propostos na ação de formação 
para o efeito, o grupo decidiu que não poderia ser seguido outro procedimento senão o de envolver a 
restante comunidade. 
 
Num primeiro momento, o diretor deu a conhecer o Plano Nacional da Promoção do Sucesso Escolar na 
reunião do conselho pedagógico de maio, para que, por sua vez, os coordenadores de departamento o 
apresentassem aos restantes elementos dos grupos disciplinares. 
 
Depois deste momento, com o objetivo de envolver toda a comunidade educativa no cumprimento das 
medidas constituintes do plano que apresentamos e para fazermos a análise SWOT, construímos e enviámos 
um questionário online para todos os professores do Agrupamento. As respostas dadas foram organizadas 
em categorias e áreas de intervenção, a partir das quais se identificaram as fragilidades e emergiram as 
medidas contempladas neste plano. 
 
Quis este grupo que as medidas propostas fossem integradas e articuladas entre si, obedecendo às 
determinações, instruções e incentivos da DGE, em função do diagnóstico que, para além do citado nos 
documentos estruturantes do Agrupamento, foi realizado com o contributo dos respetivos docentes, bem 
como ao que é estabelecido no diploma legal - o Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril, que 

estabelece um novo regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do 
ensino básico, para além de apresentar medidas de promoção do sucesso educativo que se querem pensadas 
(…) a partir de um efetivo conhecimento das dificuldades, e delineadas de acordo com as fragilidades a 
ultrapassar (…). 
 
 

IV. Medidas 

1. MOTIVAR PARA APRENDER 

2. SABER APRENDER  

3. AVALIAR PARA MELHORAR 

4. ENVOLVIMENTO PARENTAL 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OU ESCOLA NÃO AGRUPADA: 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM 

Avenida do Bonfim, Apartado 49, 7301-901 PORTALEGRE 

Telefone: 245 302 370 / Fax: 245 205 827 

 

www.aeb.pt 

direcao@aeb.pt 

NIF: 600 085 422 

 

 

 

2. COMPROMISSO SOCIAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS/HISTÓRICO E METAS DE SUCESSO: 

 

 Histórico de sucesso Metas de sucesso 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1.º ciclo 96,0 98,0 97,0 97,0 98,0 

2.º ciclo 93,5 91,5 91,3 92,0 93,0 

3.º ciclo 88,3 90,3 92,0 92,0 93,0 

Ensino secundário 82,8 86,5 87,4 88,0 89,0 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DE CADA MEDIDA (UM QUADRO POR MEDIDA)  

 

Medida 1 MOTIVAR PARA APRENDER (Isilda Maria Dias Batista Mourato) 

1. Fragilidade/problema a 

resolver e respetiva(s) 

fonte(s) de identificação  

Dificuldade na aquisição de competências de leitura. 

Fonte: Avaliação do pré-escolar e do 1.º ano do 1.º ciclo e atas de conselhos do 

1.º ano. 

2. Anos de escolaridade a 

abranger  
1.º e 2.º anos de escolaridade. 

3. Designação da medida Motivar para aprender. 

4. Objetivos a atingir com a 

medida 

Desenvolver a formação de leitor. 

Promover o gosto e hábito pela leitura.  

Lecionar, em regime de codocência, 2 horas da disciplina de Português para 

trabalhar a leitura. 

Lecionar, em regime de codocência, 1 hora de Matemática, para desenvolver a 

compreensão da escrita. 
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5. Metas a alcançar com a 

medida 

80% dos alunos a saber ler e ouvir ler diferentes tipos de textos. 

Melhorar em 10% dos alunos a fluência de leitura. 

Melhorar em 10% a compreensão de textos. 

6. Atividade(s) a 

desenvolver no âmbito da 

medida  

Leitura de textos escritos de diferentes géneros e temas. 

Leituras silenciosa, em voz alta e em coro. 

Audição de textos em suporte áudio, lidos pelo professor e/ou por alunos. 

Reconto oral de textos com a sequência dos acontecimentos, informação 

essencial e expressão de sentimentos e emoções. 

Memorização e recitação de trava-línguas, lengalengas e poemas. 

Utilização do QIM na resolução e desenvolvimento destas e de outras ações 

multimédia (Livro digital, recursos multimédia, flipcharts). 

7. Calendarização das 

atividades  
Ao longo do ano letivo. 

8. Responsáveis pela 

execução da medida  

Professor titular de turma 

Coordenador de departamento 

9. Recursos (crédito horário 

utilizado ou outros recursos 

necessários consecução da 

medida) 

3 docentes do grupo 110 com horário completo. 

20 quadros interativos. 

20 computadores.  

Crédito horário de 180 minutos para a coordenação e monitorização da medida. 

10. indicadores de 

monitorização e meios de 

verificação da execução e 

eficácia da medida 

1reunião mensal (10 anuais) de coordenação de conselho de ano. 

Análise da informação recolhida pelos 4 registos resultantes das reuniões de 

avaliação sumativa. 

11. Necessidades de 

formação 

Formação em didática do Português e Matemática  

Formação em utilização e trabalho de QIM – Activlnspire. 

 

 

Medida 2 SABER APRENDER (Maria Filomena Brito Vintém Póvoas) 

1. Fragilidade/problema a 

resolver e respetiva(s) 

fonte(s) de identificação  

Inexistência de práticas ao nível do trabalho colaborativo no apoio ao estudo 

nos 1.º e 2.º ciclos. 

Ausência de métodos de estudo. 

Fonte: Relatórios de apoio ao estudo e atas das reuniões de avaliação. 

2. Anos de escolaridade a 

abranger  
1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º anos de escolaridade. 
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3. Designação da medida Saber aprender 

4. Objetivos a atingir com a 

medida 

Desenvolver nos alunos a frequentar as aulas de apoio, técnicas e métodos de 

estudo (alunos do 1.º e 2.º ciclo). 

Promover nos alunos a frequentar as aulas de apoio o desenvolvimento 

autónomo de  técnicas e métodos de estudo (alunos dos 1.º e 2.º ciclos). 

Envolver os encarregados de educação no apoio ao estudo. 

Contribuir para a melhoria das aprendizagens. 

5. Metas a alcançar com a 

medida 

Desenvolver as competências previstas em 80% dos alunos propostos para 

apoio ao estudo. 

6. Atividade(s) a 

desenvolver no âmbito da 

medida  

Construção de materiais pedagógicos significativos. 

Organização de um dossiê temático pelo aluno, dos conteúdos ministrados pelos 

docentes do apoio ao estudo. 

Sessões de formação com a psicóloga - coaching parental. 

Uma reunião mensal entre os coordenadores de apoio ao estudo do 1.º e 2.º 

ciclos. 

Construção de dossiês com materiais e sequências temáticas por ciclo. 

7. Calendarização das 

atividades  
Setembro de 2016 a junho de 2018 

8. Responsáveis pela 

execução da medida  

Diretor do Agrupamento. 

Coordenador do apoio ao estudo. 

Professor titular. 

Psicóloga 

9. Recursos (crédito horário 

utilizado ou outros recursos 

necessários consecução da 

medida) 

2 docentes do 1.º ciclo.  

Uma psicóloga que também dará apoio a outra medida.  

180 minutos do crédito horário para o coordenador da medida. 

10. Indicadores de 

monitorização e meios de 

verificação da execução e 

eficácia da medida 

Número de sessões realizadas. 

Número de encarregados de educação que participam nas sessões. 

Informação recolhida pelo número de memorandos-síntese das reuniões 

realizadas. 

11. Necessidades de 

formação 
Formação em contexto escolar sobre métodos e técnicas de estudo 

 

 

Medida 3 AVALIAR PARA MELHORAR (Rosária Catarina Ramalho Peixe) 
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1. Fragilidade/problema a 

resolver e respetiva(s) 

fonte(s) de identificação  

Alheamento dos docentes face aos normativos legais em vigor. 

Resistência à mudança relativa aos modelos de avaliação das aprendizagens dos 

alunos. 

Fonte: Relatório de autoavaliação, relatório dos coordenadores dos diretores de 

turma, atas de reuniões de avaliação. 

2. Anos de escolaridade a 

abranger  
2.º, 3.º, 5.º, 7.º e 8.º anos 

3. Designação da medida Avaliar para melhorar 

4. Objetivos a atingir com a 

medida 

Envolver os pais/encarregados de educação e alunos nas respetivas 

aprendizagens. 

Construir um perfil de aprendizagens específicas para cada ano e/ou ciclo de 

escolaridade (Despacho Normativo n.º 1-F/2016, ponto 2, art.º 7.º). 

5. Metas a alcançar com a 

medida 

 Reduzir as retenções em  

 2.º e 3.º anos – 1% por ano 

 5.º, 7.º e 8.º anos – 2 a 3% por ano 

 Manter os indicadores de retenção abaixo da média nacional 

6. Atividade(s) a 

desenvolver no âmbito da 

medida  

 Avaliação diagnóstica a realizar no início de cada ano letivo: 

 Utilizar uma matriz comum ao 1.º ano de cada ciclo e a cada disciplina 

dos restantes anos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, a ser construída por níveis de 

dificuldade, conhecimento ou competência. 

 Avaliação intercalar a meio dos 2 primeiros períodos: 

 A realizar após o diagnóstico das dificuldades/potencialidades e após a 

reunião de avaliação do 1.º período. 

 Elaborar o Plano de Acompanhamento dos alunos com dificuldade 

diagnosticada, em reunião de Conselho de Turma. 

 Apresentar o Plano de Acompanhamento ao encarregado de educação e 

dá-lo a assinar (compromisso). 

 Formativa – convergente com o Plano de Acompanhamento ao longo dos 

períodos letivos. 

7. Calendarização das 

atividades  
Ao longo do ano letivo 

8. Responsáveis pela 

execução da medida  
Diretor de turma / coordenador de ano 

9. Recursos (crédito horário 

utilizado ou outros recursos 

necessários consecução da 

medida) 

Livros e outra documentação. 
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10. Indicadores de 

monitorização e meios de 

verificação da execução e 

eficácia da medida 

 Percentagem de planos de acompanhamento 

 Número de disciplinas previstas e que implementaram a avaliação 

diagnóstica. 

 Número de disciplinas previstas e que implementaram a avaliação 

intercalar. 

 Percentagem de alunos que transitaram e tiveram plano de 

acompanhamento 

11. Necessidades de 

formação 
Formação docente em Avaliação. 

 

 

Medida 4 ENVOLVIMENTO PARENTAL (António Luís Rocha Sequeira) 

1. Fragilidade/problema a 

resolver e respetiva(s) 

fonte(s) de identificação  

Pouco envolvimento dos pais e encarregados de educação nas aprendizagens 

dos discentes. 

Fonte: Relatório de autoavaliação do agrupamento e relatórios dos diretores de 

turma. 

2. Anos de escolaridade a 

abranger  
Pré-escolar, 1.º, 2.º, 5.º e 7.º anos 

3. Designação da medida Envolvimento Parental 

4. Objetivos a atingir com a 

medida 

Utilizar meios/procedimentos que agilizem a comunicação entre a escola e a 

família. 

Envolver, e corresponsabilizar, os pais e encarregados de educação nas 

aprendizagens dos seus educandos. 

5. Metas a alcançar com a 

medida 

50% dos pais envolvidos 

100% dos alunos com pais envolvidos com sucesso. 

80% de satisfação com a medida. 

6. Atividade(s) a 

desenvolver no âmbito da 

medida  

Utilização e implementação de plataforma eletrónica ou em suporte papel 

(Weduc, ou Agenda Parental), como canal de informação e comunicação. 

Dar a conhecer aos pais os documentos estruturantes do Agrupamento (direitos 

e deveres dos alunos, códigos de conduta, regulamento interno, avaliação 

diagnóstica, avaliação intermédia…). 

Construir o Portal do Agrupamento e do Observatório de Qualidade, de forma a 

utilizar funcionalidades que permitam potenciar a aproximação escola-

comunidade. 

Realização de 5 sessões de Coaching Parental. 

Desenvolver um projeto lúdico-pedagógico anual, em cada turma e ano de 

escolaridade, que envolva a participação dos pais/encarregados de educação na 

sala de aula (p. ex.: ler histórias, falar da profissão…) 

Proporcionar formação aos professores titulares de turma, exemplificando 

projetos e formas de implementação de projetos de envolvimento parental. 
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7. Calendarização das 

atividades  

Início de setembro 

Ao longo do ano letivo 

8. Responsáveis pela 

execução da medida  

Educadores de infância 

Professor titular/diretor de turma 

9. Recursos (crédito horário 

utilizado ou outros recursos 

necessários consecução da 

medida) 

Um Psicólogo (35 horas) 

Crédito horário de 180 minutos para coordenação e monitorização da medida. 

Anuidade da Plataforma Weduc. 

Construção da Página Web do Agrupamento e do Observatório de Qualidade. 

Agenda Parental 

10. indicadores de 

monitorização e meios de 

verificação da execução e 

eficácia da medida 

% de pais envolvidos no programa. 

Número de atividades desenvolvidas. 

% de alunos com sucesso escolar. 

% de pais/encarregados de educação que participam nas atividades. 

11. Necessidades de 

formação 

Formação no âmbito do coaching parental. 

Formação na utilização da plataforma Weduc 

 

 


