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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

No seguimento do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar – PNPSE 

pretende este agrupamento melhorar os resultados anteriormente alcançados e consolidar a 

qualidade do serviço educativo prestado. Neste propósito pretende-se identificar novas 

fragilidades passíveis de serem colmatadas com medidas adequadas e, portanto, com um novo 

Plano, que vise, em última instância, dar cumprimento aos objetivos vertidos no Projeto 

Educativo em áreas que se consideram de intervenção prioritária. 

Assim, após a auscultação da classe docente deste agrupamento, foram delineadas três 

medidas que visam fundamentalmente a promoção do sucesso escolar, bem como o 

incremento do trabalho colaborativo entre docentes, momento privilegiado de reunião e partilha 

de experiências que promovam o sucesso e bem-estar dos alunos. A atitude social e cidadã 

aparece no Plano como fator chave de autorregulação e incentivo à participação dos alunos na 

vida da escola, cumprindo assim o que se encontra exarado no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória assim como no Projeto Educativo deste agrupamento.  

A monitorização deste Plano ficará a cargo dos responsáveis pela execução de cada uma 

das medidas.  

 

 

 

 

 

 

1. COMPROMISSO DO AGRUPAMENTO 

 
 Histórico de transições (%) Projeção do compromisso mínimo para 

18/20 (%)  Biénio 14/16 Biénio 16/18 

1.º Ciclo 98 99 99 

2.º Ciclo 95 98 98 

3.º Ciclo 89 94 94 

Básico Geral 94 97 97 

 
(In relatórios anuais dos resultados académicos)  
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2. CARACTERIZAÇÃO DE CADA MEDIDA 

 

2.1. Designação da medida: “Mais Sucesso” 

 

Fragilidades 

(Identificadas no Projeto 

Educativo do Agrupamento) 

● Resultados escolares em Matemática (1º, 2º e 3º ciclos) e Inglês 

(2.º e 3.º ciclos); 

● Hábitos de estudo e capacidade de autorregulação. 

 

Objetivos da medida 

● Melhorar as taxas de sucesso na avaliação interna dos alunos 

na disciplina de matemática; 

● Melhorar as taxas de sucesso na avaliação interna dos alunos 

na disciplina de inglês; 

● Melhorar a qualidade do sucesso na avaliação interna dos 

alunos, na disciplina de matemática; 

● Melhorar a qualidade do sucesso na avaliação interna dos 

alunos, na disciplina de inglês; 

● Melhorar os resultados dos alunos nas provas de avaliação 

externa realizadas;  

● Melhorar os hábitos de estudo e autorregulação dos alunos. 

Atividades a desenvolver no 

âmbito da medida 

● Apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem nas seguintes 

modalidades – coadjuvação, apoio ao estudo (1º e 2.º ciclo) e 

outras medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

nomeadamente a intervenção com foco académico em 

pequenos grupos (3.º ciclo); 

● Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), a funcionar diariamente 

com professores para apoio em diferentes disciplinas, 

preferencialmente a Matemática e a Inglês; 

● Apoio tutorial específico; 

 

Metas a alcançar com a 

medida/indicadores a  

monitorizar 

Meta Indicadores 

Aumentar em relação ao biénio 

16/18 as taxas de sucesso 

interno nas disciplinas de 

Matemática e Inglês. 

● Percentagem de alunos que 

beneficiaram da medida e 

obtiveram nível superior a 2 

a matemática, no final do 3.º 

período; 

● Percentagem de alunos que 

beneficiaram da medida e 

obtiveram nível superior a 2 

na disciplina de inglês, no 

final do 3.º período. 

Aumentar em relação ao biénio 
16/18, as taxas de sucesso de 
qualidade nas disciplinas de 
Matemática e Inglês. 

● Percentagem de alunos que 

beneficiaram da medida e 

obtiveram nível superior a 3 

a matemática, no final do 3.º 

período; 

● Percentagem de alunos que 

beneficiaram da medida e 

obtiveram nível superior a 3 

na disciplina de inglês, no 
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final do 3.º período. 

Obter resultados iguais ou 

superiores à média nacional em 

todas as provas de avaliação 

externa realizadas. 

● Média dos resultados obtidos 

pelos alunos do 

agrupamento em provas de 

avaliação externa; 

● Média nacional dos 

resultados das provas de 

avaliação externa. 

Manter em relação ao biénio 

16/18 a taxa média de 

transição/aprovação, em cada 

ciclo de escolaridade. 

● Percentagem de alunos 

transitados/aprovados, em 

cada ano de escolaridade; 

● Percentagem de alunos, de 

cada ano de escolaridade, 

que frequentaram o apoio 

tutorial específico e que 

transitaram ou foram 

aprovados; 

● Percentagem de alunos, de 

cada ano de escolaridade, 

que beneficiaram de 

medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão e 

que transitaram/aprovaram; 

● Percentagem de alunos que 

frequentaram o espaço de 

aprendizagem e que 

melhoraram os seus 

resultados ao longo de cada 

ano letivo. 

 

Público-alvo da medida Alunos do 1º, 2.º e 3.º ciclo. 

Responsáveis pela execução 
da medida 

● Coordenadores das Secções de Línguas Estrangeiras e 

Matemática; 

● Coordenador do Departamento do 1º ciclo; 

● Equipa de Coordenação de Autoavaliação (ECA). 

Recursos necessários à 
implementação da medida 

● Um docente do grupo de recrutamento 230, um docente do 

grupo de recrutamento 500 e um docente do grupo de 

recrutamento 330; 

● um docente com horas para o apoio tutorial específico; 

● docentes de preferência de Matemática e Inglês com horas no 

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA); 

● SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) e ETAE (Equipa 

Técnica de Articulação Educativa). 

Formação contínua necessária 

● Formação em “Apoio Tutorial Específico”. 

● Formação para trabalhar “Hábitos de estudo e autorregulação”. 
● Formação em metodologias ativas de aprendizagem nas 

disciplinas de Matemática e Inglês. 
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2.2. Designação da medida: “MAIS CIDADANIA” 

Fragilidades 

(Identificadas no Projeto 

Educativo do Agrupamento) 

● Participação dos alunos na vida da escola; 

● Valorização da escola pelos alunos. 

Objetivos da medida 

● Motivar os alunos para a melhoria dos comportamentos e 

atitudes; 

● Motivar os alunos para a participação na vida da escola; 

● Garantir as condições de segurança e conforto de todos os 

elementos da comunidade educativa. 

Atividades a desenvolver no 

âmbito da medida 

● Criação do concurso “TURMA 5 ESTRELAS” - eleger 

anualmente a(s) turma(s) com melhor desempenho em 

termos de atitude e participação na vida da Escola. 

 

❖ Elaboração do regulamento do concurso; 

❖ Divulgação do concurso à comunidade escolar; 

❖ Elaboração de instrumentos de recolha de dados; 

❖ Recolha de dados para atribuição de pontuações às 

turmas; 

❖ Divulgação trimestral das pontuações obtidas por 

cada turma; 

❖ Organização da entrega de “prémios” às turmas 

vencedoras. 

 

● Promoção da participação dos alunos no Orçamento 

Participativo da Escola, através da apresentação de projetos 

de melhoria da comunidade escolar; 

● Promoção da participação dos alunos no Orçamento 

Participativo da Educação do Município de Braga através da 

apresentação de projetos de melhoria da comunidade 

escolar; 

● Promoção periódica de reuniões regulares da Direção com 

os delegados e subdelegados de turma para diagnóstico de 

problemas e planeamento de medidas a tomar; 

● Participação dos alunos no Conselho Consultivo; 

● Promoção da participação no projeto Parlamento dos 

Jovens; 

● Promoção da eleição dos corpos gerentes da associação de 

estudantes para 2019-2020 durante o mês de maio; 

● Organização de debates entre as listas concorrentes sobre 

os programas eleitorais. 

 

Metas a alcançar com a 

medida/indicadores a 

monitorizar 

Meta Indicadores 

Manter, em cada ano letivo, o 
número de medidas disciplinares 
sancionatórias próximas de zero. 

● Número de medidas 

disciplinares sancionatórias 

aplicadas em cada ano 

letivo. 

Até ao final de 2019-2020, 

reduzir em 10%, face ao ano 

letivo 2017-2018, o número 

médio, por turma dos 2.º e 3.º 

● Número médio de medidas 

corretivas aplicadas em cada 

ano letivo, no 2.º ciclo; 

● Número médio de medidas 

http://www.mosteiroecavado.net/
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ciclo, de medidas corretivas 

aplicadas. 

corretivas aplicadas em cada 

ano letivo, no 3.º ciclo. 

Aumentar o nível de participação 

dos alunos em reuniões, 

atividades e projetos promovidos 

pelo AEMC. 

● Número de reuniões 

participadas por alunos, em 

cada ano letivo; 

● Percentagem de participação 

dos alunos nas atividades do 

PAA; 

● Percentagem de participação 

dos alunos nos projetos do 

AEMC; 

● Percentagem de participação 

dos alunos nos clubes do 

AEMC. 

Público-alvo da medida Alunos do Agrupamento 

Responsáveis pela execução 
da medida 

● Coordenador da Equipa de Coordenação da Ação Disciplinar 

(ECAD); 

● Coordenadores dos Diretores de Turma/Coordenador de 

Departamento do 1.º Ciclo; 

● Coordenador de Projetos/PAA; 

● Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento. 

Recursos necessários à 
implementação da medida 

● Docentes responsáveis pela execução da medida; 

● Prémio a atribuir à (s) “TURMA 5 ESTRELAS”. 

Formação contínua necessária Formação na Área da Cidadania. 

Observação: A atividade “TURMA 5 ESTRELAS” é adaptada do Portefólio de Medidas de Promoção do 

Sucesso Educativo da Direção Geral de Educação (DGE). 

Esta atividade será implementada em duas fases: 

1.ª fase – Elaboração do regulamento do concurso, do logótipo e dos documentos necessários à sua 

implementação/monitorização (até junho de 2019); 

2.ª fase – Implementação do Concurso no Agrupamento (durante o ano letivo de 2019/2020). 

 

2.3. Designação da medida: “MAIS COLABORAÇÃO, MAIS QUALIDADE” 

Fragilidades 

(Identificadas no Projeto 

Educativo e no Plano de 

Formação do Agrupamento) 

● Tempo para trabalho colaborativo dos docentes;  

● Necessidade de melhorar as práticas de avaliação no 

Agrupamento; 

● Necessidade de realização de projetos articulados. 

Objetivos da medida 

● Promover o trabalho colaborativo dos docentes; 

● Promover a utilização regular de metodologias ativas 

recorrendo a plataformas online ou outras; 

● Dinamizar a observação da prática letiva para melhorar a 

articulação curricular horizontal e vertical e potenciar a 

diferenciação e inovação pedagógicas. 

Atividades a desenvolver no 

âmbito da medida 

● Elaboração e diversificação de instrumentos e técnicas de 

avaliação em diferentes tipologias e aplicação de critérios de 

classificação adequados a cada instrumento, em contexto de 

trabalho colaborativo;  

● Recolha, em suporte digital, dos instrumentos de avaliação, 

como suporte de monitorização e como recurso à prática 
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docente; 

● Planificação e execução, em trabalho colaborativo, de aulas, 

atividades e projetos interdisciplinares, multidisciplinares ou 

transdisciplinares; 

● Observação de aulas/atividades entre pares; 

● Implementação de metodologias ativas de aprendizagem;  

● Avaliação do grau de satisfação dos docentes do 

departamento relativamente ao nível de colaboração entre 

colegas; 

● Dinamização de sessões de partilha de boas práticas 

efetuadas em contexto de formação. 

 

Metas a alcançar com a 

medida/indicadores a 

monitorizar 

Meta Indicadores 

Até ao final de 2019-2020, 
aumentar em 10%, face ao ano 
2017-18, o número de aulas 
articuladas entre duas ou mais 
disciplinas/estruturas, em cada 
ciclo do ensino básico, que 
permitam constituir os DAC 
(Domínios de Autonomia 
Curricular). 

● Número de aulas articuladas 

entre duas ou mais 

disciplinas/estruturas. 

Até ao final de 2019-2020, 
aumentar em 10%, face ao ano 
2017-18, o número de atividades 
e de projetos articulados entre 
duas ou mais 
disciplinas/estruturas, em cada 
ciclo do ensino básico que 
permitam constituir os DAC 
(Domínios de Autonomia 
Curricular). 

● Número de atividades e de 

projetos articulados entre 

duas ou mais 

disciplinas/estruturas. 

Todos os anos, alcançar 75% 

dos docentes muito satisfeitos 

com o nível de colaboração entre 

os colegas. 

● Questionário aos docentes 

do Agrupamento. 

 

Até ao final de 2019-2020, 

aumentar em 10%, face ao ano 

2017-18, o número de 

aulas/atividades observadas e 

refletidas pelos participantes. 

● Número de aulas/atividades 

observadas. 

Público-alvo da medida Docentes do Agrupamento 

Responsáveis pela execução 
da medida 

Coordenadores de Departamento e Coordenadores de Secção. 

Recursos necessários à 
implementação da medida 

● Docentes do Agrupamento 

Formação contínua necessária 

(prevista no Plano de Formação 

do Agrupamento) 

● “Avaliação para as aprendizagens dos alunos”; 

● “Critérios de avaliação de e para aprendizagens dos alunos”; 

● “Autonomia e Flexibilidade Curricular”; 

● “Domínios de Autonomia Curricular”. 

Proposta vista e aprovado em Conselho Pedagógico de 20 de março de 2019 

A Diretora, Maria José da Cunha Correia 

 

Visto e aprovado pelo Conselho Geral em 11 de julho de 2019 

O presidente do Conselho Geral, João Sérgio M. Rodrigues 
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