
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

41ª MEDIDA  

 NA MATEMÁTICA TU CONTAS 

OBJETIVO – Melhorar o sucesso em Matemática. 
 

ANO(S) DE ESCOLARIDADE A ABRANGER - Do 1.º  ao 9.º de escolaridade. 
 

ATIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA MEDIDA: 

- Projeto Hypatiamat no 1.º  Ciclo (www.hypatiamat.com); 

 (Utilização de jogos orientados para a promoção de competências transversais como: o cálculo,     

a resolução de problemas, memória e atenção); 

- Laboratório de aprendizagem (6.º e 8.º anos); 

- Oficinas de preparação para Provas Finais de 3.º Ciclo (9º ano). 

 

 

http://www.hypatiamat.com/


PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

4VANTAGENS DA MEDIDA 

- Melhoria do sucesso e da qualidade do sucesso dos alunos; 

 

- Superação precoce das dificuldades de aprendizagem, através da utilização 
de meios tecnológicos, promovendo o envolvimento dos alunos na 
aprendizagem da matemática; 
 
 
- Aumento dos níveis de desenvolvimento profissional docente através de 
uma cultura de trabalho colaborativo e de reflexão. 

 

41ª MEDIDA  

 NA MATEMÁTICA TU CONTAS 



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

OBJETIVO – Observação da prática letiva como parte de uma experiência pedagógica. 
 

ANO(S) DE ESCOLARIDADE A ABRANGER – Todos os anos de  escolaridade. 
 

1. ATIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA MEDIDA: 

- Articulação horizontal do currículo em Conselho de Turma; 

-  Implementação de metodologias ativas e participativas e diferenciação e inovação pedagógicas; 

- Observação recíproca de aulas entre docentes: observado ↔ observador. 

 

 

42ª MEDIDA  

 OBSERVAÇÃO DE AULAS (ENTRE DOCENTES) 



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

4VANTAGENS DA MEDIDA 

-Contribuir para o desenvolvimento profissional dos docentes e promover o trabalho 
colaborativo entre os mesmos; 
 

-Promover a inovação pedagógica e a melhoria dos resultados escolares,  
 
 

42ª MEDIDA  

 OBSERVAÇÃO DE AULAS (ENTRE DOCENTES) 



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

OBJETIVO – Melhorar o sucesso a Português e Inglês. 
 
ANO(S) DE ESCOLARIDADE A ABRANGER – 2º ano (Português) e 5º e 7º anos (Inglês). 

 
 
ATIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA MEDIDA: 

- Implementação do projeto LER BEM PARA APRENDER MELHOR (1.º e 2.º anos); 

-  Articulação curricular entre docentes titulares, docentes de apoio e psicóloga; 

- Criação de Oficinas das Línguas (português e Inglês -5º e 7º anos); 

- Implementação do projeto “Vais Gramar”; 

- Implementação de oficina de Inglês (8º ano -oferta complementar ). 

 

 

43ª MEDIDA  

 A FALAR, A LER E A ESCREVER É QUE A GENTE SE 
ENTENDE. 



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

4VANTAGENS DA MEDIDA 

- Deteção precoce  e resposta mais individualizada às dificuldades dos alunos 
(1º e 2º anos); 

 
 

- Rentabilização dos recursos disponíveis nas disciplinas de português e de 
inglês (5º,7º e 8ºanos); 

 
 
- Trabalho centrado na aprendizagem da leitura, da escrita e da oralidade (5º, 
7º e 8ºanos). 

43ª MEDIDA  

 A FALAR, A LER E A ESCREVER É QUE A GENTE SE ENTENDE. 



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

OBJETIVO – Diversificar as técnicas e instrumentos de avaliação formativa para as aprendizagens. 
 

ANO(S) DE ESCOLARIDADE A ABRANGER –5º ao 9º ano de escolaridade. 
 
 
ATIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA MEDIDA: 

- Trabalho colaborativo entre docentes; 

-  Diversificação de técnicas e instrumentos de avaliação; 

- Uniformização de documentos orientadores de avaliação; 

- Utilização de tecnologias de informação e comunicação. 

 

 

44ª MEDIDA  

 AVALIAR PARA APRENDER. 



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

4VANTAGENS DA MEDIDA 

-Primazia à avaliação formativa com  recurso a a diferentes técnicas, 
instrumentos e critérios de avaliação; 
 

-Maior número de oportunidades  para os alunos melhorarem  os seus 
resultados 
 
- Maior e melhor qualidade do feedback que é fornecido aos alunos e 
encarregados de educação. 

44ª MEDIDA  

 AVALIAR PARA APRENDER. 



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA  
DE  

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

OBJETIVO – desenvolver a literacia científica dos alunos de todos os ciclos de escolaridade. 
  

 
 
ANO(S) DE ESCOLARIDADE A ABRANGER – 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade.   
 

 
ATIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA MEDIDA: 
 
- Realização de pelo menos duas atividades de indagação e/ou de investigação e/ou laboratoriais 

e/ou experimentais e/ou de campo, por período letivo, na disciplina de estudo do meio. 
  

- Realização de todas as atividades de indagação, de investigação, laboratoriais, experimentais e 
de campo, previstas nas Metas Curriculares das disciplinas de ciências naturais e de físico-química. 
  

 

 

 

45ª MEDIDA  

 FAZER MELHOR CIÊNCIA. 



 
45ª MEDIDA  

 FAZER MELHOR CIÊNCIA  

 
ATIVIDADES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA MEDIDA (CONTINUAÇÃO): 

 - Criação e atualização de um dossiê digital na plataforma Moodle com todos os 
recursos pedagógicos produzidos, com acesso a todos os docentes envolvidos; 

 

- Criação e atualização de um blogue pelos docentes em conjunto com os 
alunos dos 2.º e 3.ºciclos, para publicação de um registo de cada atividade, 
entre outras a definir; 

 

- Dinamização do Clube de Ciências com alunos voluntários para concretização de 

outras atividades não previstas nas metas curriculares.   

 



4VANTAGENS DA MEDIDA 
 

- Melhoria do sucesso e da qualidade do sucesso dos alunos cuja medida 
que rentabiliza os recursos internos, centrada na diferenciação e inovação 
pedagógicas.  
 

- Desenvolvimento vertical e transversal da literacia científica, abrangendo 
todos os alunos que frequentam o agrupamento.  
 

- Inovação pedagógica e utilização de meios tecnológicos, promovendo o 
envolvimento dos alunos na aprendizagem das ciências com implicações 
nas dinâmicas de trabalho em sala de aula.  
 

- Promoção do trabalho colaborativo e de reflexão dos educadores e 
docentes, potenciando os seus níveis de desenvolvimento profissional. 
  

 

 
45ª MEDIDA  

 FAZER MELHOR CIÊNCIA  

 


