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As medidas de promoção do sucesso educativo são definidas ao nível do plano de
ação estratégica concebido por cada escola, com base nas dificuldades
manifestadas pelos alunos e consubstanciando respostas pedagógicas alinhadas
com o diagnóstico, tendo por referência o previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º
139/2012, de 5 de julho, na redação vigente, no artigo 32.º do Despacho normativo
n.º 1- F/2016, de 5 de abril.

Por indicação da DGE, três docentes receberam formação (coordenadora do 1º
ciclo, coordenadora dos diretores de turma e diretor).
Na escola foi realizada uma reunião para refletir sobre as debilidades já
diagnosticadas. Foram convidados a participar vários docentes.
Foi nomeada uma equipa para elaborar o projeto do plano de ação estratégica,
(Conceição Direito, Graça Ambrósio, Anunciação Costa, Carla Portugal e Renato).
Está prevista uma comissão de avaliação do desenvolvimento do plano de ação
estratégica.
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Medida 1

“Solta a língua”
2016-17 e 2017-18

Fragilidade - Falta de competências de literacia no português
Anos de escolaridade a abranger - 1.º e 2.º anos














OBJETIVOS
despertar nos alunos o gosto pelo português;
consciencializar os alunos para a importância da língua nas diferentes áreas do
saber;
desenvolver o léxico;
enriquecer a linguagem oral e escrita;
desenvolver a escrita criativa;
sinalizar possíveis alterações linguísticas (articulação verbal, semântica,
morfossintaxe, consciência fonológica e pragmática);
fomentar a autoestima e autoconfiança;
despertar para a atenção/concentração;
fomentar a criatividade e a originalidade;
desenvolver o espírito crítico;
desenvolver o sentido analítico/interpretativo de textos;
fomentar o trabalho colaborativo dos docentes e alunos dos diferentes níveis de
ensino, dentro e fora da sala de aula.

METAS
 nas provas de aferição de 2.º, 5.º e 8.º anos obter 100% de sucesso;
 nas provas finais de 9.º e exames finais nacionais de 12.º ano obter
níveis/classificações de excelência.
ATIVIDADES
Criação de um atelier/oficina de teatro:
i. treino da memorização;
ii. incentivo à criatividade;
iii. enriquecimento do léxico;
iv. desenvolvimento da cultura de participação e cidadania.
Trabalho colaborativo entre docentes:
i. planificação das atividades;
ii. criação dos instrumentos de avaliação.
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RESPONSÁVEIS
1 docente das TIC;
1 docente de português por nível de ensino;
1 docente da educação especial;
Terapeuta da fala;
Animadora sociocultural,
Equipa de avaliação de execução do Projeto Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar.

RECURSOS
10 horas do crédito para os docentes envolvidos.
terapeuta da fala (a contratar);
animadora sociocultural (a contratar);
contadores de histórias;
grupos de teatro amador;
biblioteca escolar;
biblioteca municipal;
Câmara Municipal de Manteigas;
Associação ACTIVA.

INDICADORES

Instrumentos de
avaliação mais
tradicionais (testes
escritos e/ou orais
realizados em contexto
sala de aula,
devidamente articulados
com o atelier)

Grelhas de observação
do progresso dos alunos
aplicadas em contexto
de atelier

Monitorização
periódica, através de
reunião com os
elementos da equipa e
conselhos de
docentes/turma.

Necessidades formação

Técnicas de teatro (colocação de voz,
dicção, expressão, ...)

Escrita criativa
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