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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 2

A Escola é de Todos
2016-17 e 2017-18

Fragilidade - Pouca valorização da escola por parte dos pais/encarregados de
educação ao longo do percurso escolar dos alunos.
1.º CICLO







OBJETIVOS
implicar os pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus
filhos/educandos;
consciencializar os pais/encarregados de educação da importância da escola na
vida dos seus filhos/educandos;
melhorar o envolvimento dos pais/encarregados de educação na vida do
Agrupamento;
fomentar o trabalho colaborativo dos pais/encarregados de educação, docentes,
alunos e restante comunidade educativa;
valorizar a participação efetiva dos pais/encarregados de educação no
acompanhamento escolar dos seus filhos/educandos.

METAS
 melhorar os níveis de sucesso dos alunos, interna e externamente, por forma a
atingir os 100%;
 erradicar problemas comportamentais.








ATIVIDADES
reforço do envolvimento dos pais/encarregados de educação na elaboração dos
documentos estruturantes do Agrupamento;
proporcionar sessões de esclarecimento/ações cuja temática conduza à melhoria
das atitudes/valores;
promover assembleias, em articulação com a Associação de Pais/Encarregados de
Educação, de forma sistemática;
levar os pais/encarregados de educação a uma participação mais efetiva nas
atividades do Agrupamento;
organizar a semana da Família;
desenvolvimento da cultura de participação e cidadania.
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RESPONSÁVEIS
- direção do Agrupamento;
- presidente da Associação de Pais/Encarregados de Educação;
- professores titulares de turma;
- diretores de turma;
- psicóloga (a contratar);
- Equipa de avaliação de execução do Projeto Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar.

RECURSOS
- 10 horas do crédito para os docentes envolvidos;
- biblioteca escolar;
- refeitório;
- equipa multidisciplinar;
- representantes dos encarregados de educação das turmas;
- animadora sociocultural (a contratar);
- chefe do pessoal não docente;
- Câmara Municipal de Manteigas;
- Centro de Saúde;
- GNR (Escola Segura);
- CPCJ;
- CLDS;
- formadores (internos e externos).
INDICADORES
 monitorização da adesão dos pais/encarregados de educação nas atividades do
Agrupamento;
 monitorização da intervenção proativa dos pais/encarregados de educação na
vida da Escola;
 estudo comparativo da envolvência dos pais/encarregados de educação nos vários
níveis de ensino, uma vez que se verifica um decréscimo no envolvimento destes,
ao longo do percurso escolar dos seus filhos/educandos.

Necessidades formação

Como educar nos
nossos dias

Bulling;
Ciberbulling;

A importância dos
valores
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