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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 4

Tenho Dúvidas
2016-17 e 2017-18
1.º, 5.º, 7.º, 10.º anos

Fragilidade - dificuldades nas diferentes áreas do saber;
- falta de motivação dos alunos para a aprendizagem escolar.

Objetivos - fomentar nos alunos o gosto pelo estudo;
- consciencializar os alunos para a importância do saber na vida ativa;
- dotar os alunos de técnicas e métodos de estudo mais eficazes;
- desenvolver aprendizagens ativas e significativas, em articulação com
as diferentes áreas e domínios;
- valorizar, no contexto da prática pedagógica, o papel do estudo;
- reforçar a atenção/concentração;
- ajudar os alunos na resolução de problemas;
- desenvolver o espírito crítico;
- desenvolver o sentido analítico;
- desenvolver atividades de inovação pedagógica;
- fomentar o trabalho colaborativo entre docentes, aluno a aluno,
alunos dos diferentes níveis de ensino.

Metas - transformar uma debilidade num exemplo de sucesso;
- melhorar os resultados escolares, para valores de excelência, em
todas as áreas do saber;
- reduzir em 50% o número níveis negativos nas disciplinas onde se
regista insucesso.

Atividades - criação de uma sala de estudo;
- planificação conjunta das atividades entre os diferentes ciclos e as
diferentes disciplinas;
- partilha de saberes;
- incentivo ao estudo cooperativo, partilhando dúvidas e saberes;
- aprender a pesquisar em livros;
- aprender a selecionar e a reescrever a informação recolhida nos livros
e na internet;
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- aprender a estruturar um trabalho de pesquisa;
- aprender a apresentar oralmente um trabalho de pesquisa;
- aprender a fazer resumos, sublinhados, esquemas.

Responsáveis - Direção;
- Coordenadores dos Departamentos;
- 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;
- aquisição/renovação de material informático (PC´s, portáteis,
tablets,…);
- manuais de preparação de provas finais/exames.

Indicadores - instrumentos de avaliação mais tradicionais (testes escritos e/ou orais
realizados em contexto sala de aula, devidamente articulados com a
sala de estudo);
- grelhas de observação do progresso dos alunos aplicadas em contexto
de sala de aula;
- monitorização periódica, através de reunião com os elementos da
equipa, nos departamentos e conselhos de docentes/turma;
- devem ser introduzidos, numa lógica ongoing mecanismos de
acompanhamento/verificação.

Necessidades - Articulação curricular entre ciclos e disciplinas.
formação - Trabalho colaborativo.
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