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Medida 1 

1. Fragilidade / 
problema a resolver 
e respetivas fonte 
(s) de identificação 

Fragilidade: 
Níveis de proficiência ao nível da comunicação oral e escrita de 
português e da linguagem matemática;  
Problema: 
Taxas de Sucesso Escolar 

Fontes de identificação: 
Relatório IGEC 2011/2012; 
Relatórios de Autoavaliação 2011/2016. 

2. Anos de 
escolaridade a 
abranger 

Educação Pré-escolar (crianças de 5 anos), 1º, 5º, 7º anos (medida preventiva) 
2º,3º, 4º, 6º, 8º, 9º anos (medida remediativa) 

3. Designação da 
medida 

Intensificar as medidas para o sucesso nas disciplinas de Português e Matemática 

4. Objetivos a 
atingir com a 
medida 

 Garantir os níveis de proficiência de leitura e escrita dos alunos do 1º e 2º ano; 

 Melhorar o sucesso escolar na disciplina de português dos alunos do 2º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos; 

 Melhorar o sucesso escolar na disciplina de matemática dos alunos do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos; 

 Melhorar a Qualidade do Sucesso. 

5. Metas a alcançar 
com a medida 

 Aumento a Taxa Global de Sucesso reduzindo em cada ano letivo a taxa de insucesso global; 

 Qualificação do Sucesso Educativo aumentando a taxa dos níveis superiores (B/MB; 4/5). 

6. Atividade (s) a 
desenvolver no 
âmbito da medida 

Incrementar / dar continuidade: 
Transversais 

 Incrementação das modalidades diagnóstica e formativa da avaliação e da definição dos procedimentos que melhor respondem à 
aprendizagem de todos os alunos (monitorização);  

 Utilização de critérios de avaliação compreensíveis, possíveis de usar pelo aluno e responsabilizantes do encarregado de educação 
(monitorização); 

 Continuação da monitorização percentual das classificações a todos os ciclos de estudos de forma a transformá-las em informações 
úteis a pais e alunos; 

 Contratualização de metas progressivas de classificação com os alunos;  

 Implementação de tutorias, com vista à melhoria das aprendizagens e ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos  
alunos (casos que se justifiquem). 
 

Específicas 
Pré-escolar e 1º CEB: 

 Identificação de crianças em risco desenvolvimental e sinalização à Intervenção Precoce (ELI Espinho/Gaia);  

 Consciencialização das famílias de Etnia Cigana para a importância da frequência da Creche e do Jardim-de-infância pelos seus 
filhos; 

o Adiamento da matrícula no 1º ciclo por um ano, sempre que o desenvolvimento global destas crianças se distancie 
consideravelmente do dos seus pares. 

 Avaliação Diagnóstica das crianças de 5 anos (Kids) / Plano de Intervenção / Avaliação Final (Kids);  

 Reforço do apoio educativo a prestar no 1º ciclo: 
o Constituição de grupos de homogeneidade relativa de caráter temporário (Projeto de âmbito nacional reconhecido 

pela DGE – Fénix) nas disciplinas de Português e Matemática em todos os anos do 1º ciclo. 
2º e 3º CEB: 

 Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa (progressivamente ao longo dos dois anos de implementação do 
projeto) no 5º/6º, 7º/8º anos para a disciplina de Português e Matemática (Projeto de âmbito nacional reconhecido pela DGE – 
Turma +), tendo em vista a colmatação de dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades;  

 Acompanhamento pedagógico dos percursos escolares dos alunos de etnia cigana: 
o Criação de grupos de homogeneidade relativa de caráter temporário em todas as disciplinas.  

 Acompanhamento a alunos do 6º, 8º (primeiro ano de implementação) e 9º anos, que no ano anterior tenham obtido classificação 
final inferior a 3 a Português e/ou Matemática;  

 Apoio ao Estudo (2º CEB) – lecionado por par pedagógico, de frequência aconselhada a todos os alunos: uns no sentido de 
ultrapassar dificuldades de aprendizagem, outros no de potenciar o desenvolvimento da mesma. Sendo frequentada por todos os 
alunos permite simultaneamente a ocupação plena dos alunos durante o período de permanência no estabelecimento escolar 
potenciando o ritmo e os hábitos de trabalho;  

 Reforço Curricular de um tempo letivo nas turmas de 7º ano, à disciplina de História;  

 Reforço Curricular de um tempo letivo nas turmas de 8º ano, à disciplina de Inglês;  

 Reforço Curricular de um tempo letivo nas turmas de 9º ano, à disciplina de FQ;  

 Apoio personalizado aos alunos com NEE de acordo com os seus PEI (s);  

 Integração de alunos noutras ofertas formativas que correspondem às necessidades dos mesmos tendo como finalidade a inclusão 
de todos na escolaridade obrigatória; 

 Recurso regular e sistemático a metodologias ativas e experimentais tendo em vista a aquisição gradual por todas as crianças e 
alunos de uma boa literacia científica; 

 Aprofundamento de uma cultura de auto-avaliação coerente e sustentada, aberto à participação dos elementos da comunidade 
educativa com identificação rigorosa dos fatores internos explicativos do sucesso e do insucesso dos alunos. 

7. Calendarização 
das atividades 

Setembro de 2016 a Julho de 2018 

8. Responsáveis pela 
execução da medida  
 

 Docentes 

 Diretores de Turma 

 Coordenadores dos Departamentos e Subdepartamentos 
Curriculares 

 Coordenadores de Ciclo 

 Coordenador da Educação Especial 

 Professora Bibliotecária 

 Técnicos especializados (Psicólogo, Educador Social, 
Terapeuta de Fala) 

 Diretor e Subdiretora 

9. Recursos (crédito 
horário utilizado ou 

Recursos internos: 

 Crédito horário existente (236h: 108h 1º CEB + 128h (Acompanhamento pedagógico dos percursos escolares dos alunos de etnia 
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recursos necessários 
à implementação da 
medida) 

cigana; Acompanhamento alunos 6º, 8º, 9º que no ano anterior obtiveram classificação final inferior a 3 a Português e/ou 
Matemática; Apoio ao Estudo (2º CEB); Reforços Curriculares; Oferta Complementar- EC (Educação para a Cidadania); Apoio 
alunos com NEE com ACI- Adequações Curriculares Individuais, prestado por professores da turma. 

 Psicólogo 35h - Despacho autorizador da contratação – Contrato de Autonomia – Recursos Humanos Adicionais – Técnicos 
Licenciados (Outros) - 20h semanais (a aguardar); D-P-EE – Contratação de Psicólogo – Despacho de Sua Excelência, do Secretário 
de Estado do Ensino e Administração Escolar – 18h semanais (confirmado).  

 
Recursos adicionais: 

 Crédito horário Adicional  
o Projeto Fénix (2016/2017 – 1º,2º,3º,4º anos – 22 turmas x 3h = 66h; 2017/2018 – 1º, 2º, 3º, 4º anos - 66h)  
o Projeto Turma+ (2016/2017 - 5º/7º - Português/Matemática - 44h), (2017/2018 – 5º,6º,7º,8ºano – 

Português/Matemática - 88h). 

 Um Terapeuta da Fala (Educação Pré-escolar e 1º Ciclo) – 35h. 
 
Dinâmicas de parceria com instituições de intervenção local:  

 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia/União de Freguesias de Grijó e Sermonde/ União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo;  

 Centro Social da Paróquia de S. Salvador de Grijó; 
USP /ACES Espinho/Gaia – Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados. 

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

Indicadores: 

 Taxa de sucesso na disciplina de português (% de níveis positivos); 

 Taxa de sucesso na disciplina de matemática (% de níveis positivos);  

 Taxas de Sucesso Global (% de transições/aprovações); 

 Taxa de Qualidade do Sucesso (% de menções de B e de MB e de níveis de 4 e de 5). 
 
Meios de Verificação: 

 Registo dos resultados obtidos pelos alunos na avaliação intercalar e na avaliação final.   
 
Eficácia da medida: 

 Cumprimento das metas (diferença entre o valor esperado e o valor conseguido). A medida é tanto mais eficaz quanto mais 
próximo dos objetivos estabelecidos chegarem os resultados obtidos. 

11. Necessidade de 
formação contínua 

Necessidade de Formação prioritária: 

 Formação em métodos alternativos de ensino da leitura  

 

Medida 2 

1. Fragilidade / 
Problema a resolver 
e respetivas fonte(s) 
de identificação 

Fragilidade /Problema:  
Dinâmicas de trabalho em sala de aula centradas na inovação, na 
diferenciação pedagógica e no trabalho colaborativo dos 
docentes. 

Fontes de identificação: 
Relatório IGEC 2011/2012; 
Relatórios de Autoavaliação 2011/2016. 

2. Anos de 
Escolaridade a 
abranger 

 
1º, 2º, 3º Ciclos 

3. Designação da 
Medida 

Planificar e agir de forma colaborativa para melhorar as aprendizagens 

4. Objetivos a 
atingir com a 
medida 

 Tornar o trabalho colaborativo uma prática mais consistente em todos os departamentos do Agrupamento; 

 Implementar um processo consistente de acompanhamento e supervisão da prática letiva em contexto de sala de aula; 

 Melhorar a gestão curricular e a qualidade das aprendizagens; 

 Melhorar a contribuição para a melhoria das práticas letivas. 

5. Metas a alcançar 
com a medida 

 Uma / Duas reuniões mensais entre os professores que leccionam o mesmo ano/disciplina; 

 Portefólios com uma a três unidades/sequências temáticas por ano/disciplina. 

6. Atividade(s) a 
desenvolver no 
âmbito da medida 

 Elaboração de planificações de curto prazo por unidades/sequências temáticas entre os docentes que leccionam o mesmo 
ano/disciplina, ou em coadjuvação pedagógica; 

 Construção de materiais pedagógicos significativos; 

 Reflexão sobre a prática letiva entre os docentes que leccionam o mesmo ano/disciplina, ou em coadjuvação pedagógica; 

 Reflexão sobre o trabalho em parceria / trabalho colaborativo como forma de suporte à supervisão pedagógica do Agrupamento.  

7.Calendarização 
das atividades 

Setembro de 2016 a Julho de 2018 

8. Responsáveis pela 
execução da medida  

 Coordenadores dos Departamentos e Subdepartamentos Curriculares 

 Coordenador da Educação Especial 

 Professora Bibliotecária 

 Diretor e Subdiretora 

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

 Recursos internos: 

 Crédito horário existente. 
 

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

 Nível de participação nas reuniões entre os professores que leccionam o mesmo ano/disciplina; 

 % de observação de aulas entre pares de docentes; 

 Grelhas de parceria;  

 Planificações entre professores do mesmo ano/disciplina, ou em coadjuvação pedagógica.  
 

11. Necessidade de 
formação contínua 

Necessidade de Formação prioritária: 

 Formação em contexto escolar sobre metodologias de trabalho colaborativo, flexibilização curricular e articulação horizontal.  
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Medida 3 

1. Fragilidade / 
Problema a 
resolver e 
respetivas fonte(s) 
de identificação 

Fragilidade: 

 Nº de incidentes críticos registados; 

 Número de alunos com infrações passíveis de medidas 
corretivas; 

 Número de alunos com infrações passíveis de medidas 
sancionatórias.  

Problema: Indisciplina 

Fontes de identificação: 
 

 Relatório IGEC 2011/2012; 

 Relatórios de Autoavaliação 2011/2016. 

2. Anos de 
Escolaridade a 
abranger 

1º, 2º, 3º Ciclos 

3. Designação da 
Medida 

Fomentar práticas de tutoria de professores 

4. Objetivos a 
atingir com a 
medida 

 Diminuir o número de alunos com infrações passíveis de medidas corretivas com referência ao registado no ano anterior; 

 Diminuir o número de alunos com infrações passíveis de medidas sancionatórias com referência ao registado no ano anterior. 

5. Metas a 
alcançar com a 
medida 

 Redução do número de ocorrências disciplinares no espaço escolar considerando o número registado no ano anterior. 

6. Atividade(s) a 
desenvolver no 
âmbito da medida 

 Aperfeiçoar os critérios atitudinais, unificando-os em todos os ciclos de estudos; 

  Informar claramente os pais e os alunos do peso das atitudes e comportamento do aluno para alcançar uma maior classificação 
percentual (uso eficaz dos critérios de avaliação atitudinais no aumento da responsabilização dos alunos pelo trabalho);  

 Fomentar práticas de tutoria de professores e de tutoria de pares;  

 Reforçar a coadjuvância/codocência em turmas mais problemáticas; 

 Melhorar a eficácia e a rapidez na aplicação das sanções/penas; 

 Reforçar, sempre que possível, a vigilância dos espaços escolares; 

 Alargar e adequar a oferta formativa ao perfil dos alunos; 

 Dar continuidade à criação do Gabinete de Mediação / Ocupação Plena dos Alunos durante o período de permanência no 
estabelecimento escolar: o Gabinete de Mediação é um recurso de apoio e de reflexão para onde os alunos são encaminhados 
quando revelam comportamentos incorretos, não passíveis de serem ultrapassados sem a intervenção de uma terceira parte 
(isenta no conflito); 

 Criar uma Equipa Disciplinar para acompanhamento dos processos disciplinares; 

 Elaborar/reforçar e unificar normas de atuação e de procedimentos;  

 Reforçar a autoridade dos Assistentes Operacionais; 

 Promover formação para os agentes educativos; 

 Manter nos 2º e 3º ciclos a execução do Projeto Gipsy; um Caminho para a Inclusão, direcionado para a intervenção social e 
comunitária das famílias de etnia cigana;  

 Educação para a Cidadania: todos os horários contam com um tempo de EC como Oferta Complementar prevista nas matrizes 
curriculares; 

 Proporcionar aos alunos melhores condições para que possam identificar os seus interesses vocacionais ajudando-os a construir os 
seus projetos de vida (orientação vocacional); 

Alargar parcerias com entidades locais para intervenção em contextos familiares de alunos com maiores indicadores de risco 
educacional/social. 

7.Calendarização 
das atividades 

Setembro de 2016 a Julho de 2018 

8. Responsáveis 
pela execução da 
medida  
 

 Docentes 

 Diretores de Turma 

 Coordenadores dos Departamentos e Subdepartamentos 
Curriculares 

 Coordenadores de Ciclo 

 Coordenador da Educação Especial 

 Professora Bibliotecária 

 Técnicos especializados (Psicólogo, Educador Social) 

 Associações de Pais e Encarregados de Educação 

 Diretor e Subdiretora 

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

Recursos internos: 
Os mesmos da medida anterior  
Dinâmicas de parceria com instituições de intervenção local: 
As mesmas da medida anterior 
Recursos adicionais: 

 Alargamento do horário do Educador Social em mais 17h. 
 

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

Indicadores: 

 % de alunos que beneficiam de programas de tutoria; 

 Nº de incidentes críticos registados; 

 Nº de alunos com infrações passíveis de medida corretiva; 

 Nº de alunos com infrações passíveis de medida disciplinar sancionatória. 
Meios de Verificação: 

 Registo das ocorrências disciplinares. 
 
Eficácia da medida: 

Cumprimento das metas (diferença entre o valor esperado e o valor conseguido). A medida é tanto mais eficaz quanto mais 
próximo dos objetivos estabelecidos chegarem os resultados obtidos. 

11. Necessidade 
de formação 
contínua 

Necessidade de Formação prioritária: 

 Formação em contexto escolar sobre Gestão de Conflitos para Docentes e Assistentes Operacionais – Psicólogo (Recurso Interno 
existente); 

 Formação de professores Tutores. 
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Compromisso social do Agrupamento / Histórico e metas de sucesso: 

 

Histórico de sucesso Metas de sucesso 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016  2016/2017 2017/2018 

 Nº de alunos 
inscritos 

Nº de alunos 
aprovados 

Nº de alunos 
inscritos 

Nº de alunos 
aprovados 

Nº de alunos 
inscritos 

Nº de alunos 
aprovados 

Histórico 
anterior 
(média) 

Taxa de 
Sucesso 

Taxa de 
Sucesso 

1º Ciclo 523 496 503 471 525 497 94,4 95,1 95,8 

2º Ciclo 242 193 222 184 187 162 83,1 85,2 87,3 

3º Ciclo 327 258 326 270 268 198 78,5 81,2 83,9 

Ensino 
secundário 

         

 

 


