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Educação Pré-Escolar - MEDIDA 1 

Caracterização de cada medida (um quadro por medida) 

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

- Situações de disfuncionalidade psicomotora. 
Fontes: Atas de avaliação trimestral, planos individuais de 
trabalho de grupo (PTG) e atas de reuniões de departamento.  
 

2. Ano(s) de escolaridade 
a abranger 

Pré-escolar – 3 a 6 anos 

3. Designação da medida Toca a mexer 
 

4. Objetivos a atingir com 
a medida 

- Proporcionar às crianças oportunidades para o desenvolvimento 
da motricidade global e fina; 
- Desenvolver uma imagem corporal positiva associada a hábitos 
de vida saudáveis. 
 

5. Metas a alcançar com 
a medida 

- Melhorar a disfuncionalidade psicomotora de todas as crianças; 
 

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

- Realização de atividades lúdico expressivas (60 minutos semanais); 

- Criação, em cada sala de JI, de um clube ligado a uma área 
expressiva (dança, ginástica, pintura, …) 

7. Calendarização das 
atividades 

Setembro de 2016 a junho de 2018 

8. Responsáveis pela 
execução da medida 

- Diretor, educadoras de infância e docentes de Educação Física 

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

- Contratação de dois docentes do grupo disciplinar 260. 
- Aquisição da Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths 

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

- Grelhas de monitorização a partir dos dados fornecidos pelas 
educadoras de infância e os docentes de Educação Física, no final 
de cada período letivo. 

11. Necessidades de 
formação contínua (*) 

 Ações de formação nas áreas das expressões. 

 

(*) A preencher apenas em caso de necessidade de formação específica para a implementação da medida. 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMEIRO CICLO - MEDIDA 2 

Caraterização de cada medida (um quadro por medida) 

1. Fragilidade/problema 

a resolver e respetiva(s) 

fonte(s) de identificação 

Dificuldade na expressão oral, compreensão leitora e na escrita.   

Dificuldade no raciocínio e no cálculo matemático. 

Fonte: Relatórios finais de ano da Coordenadora do 1.º ciclo e 

atas dos conselhos de docentes. 

2. Ano(s) de escolaridade 

a abranger 

1.º e 2.º anos de escolaridade 

3. Designação da medida Ler, escrever e saber contar 

4. Objetivos a atingir com 

a medida 

- Diminuir o número de retenções no 2.º ano de escolaridade. 

- Melhorar os níveis de compreensão leitora no final do 2.º ano. 

5. Metas a alcançar com 

a medida 

Aumentar a taxa de sucesso no 2.º ano de escolaridade para um 

nível entre os 90% e os 92%. 

6. Atividade(s) a 

desenvolver no âmbito 

da medida 

- Coadjuvação entre pares, com incidência no Português e na 

Matemática; 

- Acompanhamento dos alunos com maior dificuldade leitora, por 

terapeutas da fala; 

- Articulação da matriz curricular dos horários, para realização de 

reuniões entre os docentes do mesmo ano; 

- Elaboração de fichas de avaliação comuns, uma vez por período; 

- Reuniões de articulação (pré-escolar e 1.º CEB), com vista à 

sinalização precoce das dificuldades; 

- Organização de atividades de apoio educativo de forma a 

possibilitar a formação de “turmas ninho”. 

7. Calendarização das 

atividades 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

8. Responsáveis pela 

execução da medida 

Diretor, professores titulares de turma, professores de apoio ou 

coadjuvantes. 

9. Recursos (crédito 

horário utilizado ou 

recursos necessários à 

implementação da 

medida) 

- Contratação de um terapeuta da fala, com horário de 35 horas 

semanais; 

- Crédito de 5h semanais, por turma, para contratação de 

docentes coadjuvantes. 

10. Indicadores de 

monitorização e meios 

de verificação da 

execução e eficácia da 

medida 

- Avaliação trimestral e de final de ano. 

- Número de retenções no 2.º ano de escolaridade e respetiva 

taxa. 

11. Necessidades de 

formação contínua (*) 

 

 

(*) A preencher apenas em caso de necessidade de formação específica para a implementação da medida 

 

 

 

 

 

 



PRIMEIRO CICLO - MEDIDA 3 

 

Caraterização de cada medida (um quadro por medida) 

 

1. Fragilidade/problema 

a resolver e respetiva(s) 

fonte(s) de identificação 

Iliteracia científica – ensino experimental das ciências no âmbito 

do Estudo do Meio. 

Fonte: Relatório da IGEC. 

2. Ano(s) de escolaridade 

a abranger 

1.º e 2.º anos de escolaridade. 

3. Designação da medida Construir cientistas! 

4. Objetivos a atingir com 

a medida 

- Dotar os alunos de espírito científico; 

- Dominar o vocabulário e os conceitos do ensino experimental; 

- Aumentar o número de atividades de ensino experimental 

realizadas por cada turma. 

5. Metas a alcançar com 

a medida 

- Realizar, com os alunos, um mínimo de 3 experiências por 

período; 

- Realizar uma atividade em espaço laboratorial e/ou em campo, 

pelo menos uma vez por período; 

- Fomentar parcerias entre departamentos (1.º Ciclo e 

Matemática e Ciências Experimentais). 

6. Atividade(s) a 

desenvolver no âmbito 

da medida 

- Dinamização de ações de formação de reforço das competências 

do corpo docente. 

- Realização de trabalho colaborativo no âmbito da planificação e 

execução das atividades de ensino experimental das ciências. 

- Criação de dossiê com protocolos de experiências. 

7. Calendarização das 

atividades 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

8. Responsáveis pela 

execução da medida 

Diretor, professores titulares de turma, professores de apoio ou 

coadjuvantes. 

9. Recursos (crédito 

horário utilizado ou 

recursos necessários à 

implementação da 

medida) 

- Equipamento laboratorial. 

- Materiais de laboratório e reagentes. 

10. Indicadores de 

monitorização e meios 

de verificação da 

execução e eficácia da 

medida 

- Avaliação trimestral das experiências desenvolvidas e das 

dificuldades diagnosticadas; 

- Grelhas, relatórios e/ou atas do conselho de docentes. 

11. Necessidades de 

formação contínua (*) 

- Formação no Ensino Experimental das Ciências. 

 

(*) A preencher apenas em caso de necessidade de formação específica para a implementação da medida 

 

 

 



SEGUNDO/TERCEIRO CICLOS – MEDIDA 4 

Caracterização de cada medida (um quadro por medida) 

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

- A indisciplina como geradora de insucesso;  
Fonte: Projeto educativo, atas de conselhos de turma, de 
departamentos e conselho pedagógico. 

2. Ano(s) de escolaridade 
a abranger 

5.º e 7.º anos de escolaridade 

3. Designação da medida Mais disciplina, mais sucesso. 
 

4. Objetivos a atingir com 
a medida 

- Minorar as situações de indisciplina; 
- Reduzir o número de retenções. 
 

5. Metas a alcançar com 
a medida 

- Reduzir o nº de participações disciplinares; 
- Reduzir o nº de retenções. 

 

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

- Continuidade de programas de tutoria individualizada; 
- Reforço na implementação da coadjuvação docente; 
- Trabalho interpares, ao nível discente, em sala de aula; 
- Trabalho autónomo, dos alunos, em sala de aula; 
-Criação de uma equipa, com técnicos especializados, para apoio 
a situações de indisciplina (a funcionar em parceria com o  gabinete 

pedagógico do aluno- GaPa); 
- Eliminação dos toques (exceto o de entrada do 1º da manhã e 1º da 

tarde), com eliminação total, no 2º ano do projeto; 
- Plenários periódicos, com os alunos, realizados pela Direção; 
-Observação de aulas, por parte do Diretor, Coordenador de 
Departamento e /ou Delegado da área Disciplinar, sempre que se 
justifique; 
- Parceria com diferentes entidades, no sentido dos alunos alvo 
de medidas disciplinares graves, aí realizarem trabalho 
cívico/comunitário; 
 

7. Calendarização das 
atividades 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

8. Responsáveis pela 
execução da medida 

- Diretor e conselhos de turma. 

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

- Contratação de técnicos especializados, nomeadamente um 
psicólogo, um assistente social e um terapeuta comportamental. 
- Crédito de 14h semanais, por turma, para contratação de 
docentes coadjuvantes. 

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

- Grelhas de monitorização a partir dos dados fornecidos pelos 
Diretores de Turma no final de cada período letivo (levantamento 
estatístico). 
- Relatórios trimestrais dos Técnicos Especializados. 

11. Necessidades de 
formação contínua (*) 

- Ações de formação em Gestão Comportamental. 

 

(*) A preencher apenas em caso de necessidade de formação específica para a implementação da medida. 

 



 

SEGUNDO/TERCEIRO CICLOS – MEDIDA 5 

Caraterização de cada medida (um quadro por medida) 

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

- Insuficiente articulação, entre docentes da mesma área 
disciplinar, por ano, ao nível do trabalho colaborativo. 
Fonte: Relatório da IGEC. 
 

2. Ano(s) de escolaridade 
a abranger 

Todos os anos de escolaridade. 

3. Designação da medida Saberes partilhados. 
 

4. Objetivos a atingir com 
a medida 

Realizar trabalho colaborativo, visando integrar saberes, 
atividades e projetos, dando sentido às aprendizagens. 
 

5. Metas a alcançar com 
a medida 

-Aumentar o número de ações comuns (planificação de aulas, 
conceção de materiais didáticos, elaboração de testes, visitas de 
estudo…) realizadas pelos professores do mesmo grupo 
disciplinar e ano de escolaridade; 
- Garantir maior equidade no processo ensino/aprendizagem; 
- Garantir maior equidade no processo avaliativo de todos os 
discentes do Agrupamento.  
 

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

- Criação de momentos de trabalho, contemplados no horário dos 
docentes (de acordo com o ano/disciplina/nível), de modo a reforçar 
as dinâmicas de trabalho colaborativo; 
- Reforço da utilização da plataforma MOODLE, por área 
disciplinar, como centro de recursos a ser utilizado por docentes 
e discentes; 
- Realização de testes escritos a partir de uma mesma matriz, no 
mesmo ano de escolaridade, pelo menos uma vez por período; 
- Organização de momentos de reflexão sobre os resultados 
escolares reguladores do processo ensino-aprendizagem. 
 

7. Calendarização das 
atividades 

Setembro de 2016 a junho de 2018. 

8. Responsáveis pela 
execução da medida 

Diretor, coordenador de departamento, delegados de grupo 
disciplinar e docentes. 
 

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

Horários compatíveis entre os professores do mesmo ano/nível 
de ensino para realização de reuniões.  

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

Fichas de registo das atividades realizadas. 
 

11. Necessidades de 
formação contínua (*) 

Ações no âmbito das Pedagogias inovadoras/diferenciadas, na 
sala de aula. 

 

(*) A preencher apenas em caso de necessidade de formação específica para a implementação da medida. 



 

 

 

 

 Histórico de sucesso Metas de sucesso 

 2013/14 2014/15 2015/16 Histórico anterior 

(média) 

2016/17 2017/18 

1.º ciclo 94,0 % 95,0 % 95,0 % 94,8 % 95,4 % 96,1 % 

2.º ciclo 81,0 % 89 % 90,0 % 86,6 % 88,3 % 90,0 % 

3.º ciclo 74,0 % 81 % 89,0 % 81,3 % 83,6 % 85,9 % 

Ensino 
secundário 

79,0 % 83 % 87,0 % 82,7 % 84,9 % 87,1 % 

 

 


