
 

 



 

 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

O Plano de ação estratégica ora apresentado tem uma abrangência de dois anos letivos, 

2019/2020 e 2020/2021. 

Integra três medidas de ação, delineadas com base no projeto educativo 18/21 e no 

relatório de monitorização do PAE anterior: 

1. Implementar práticas diferenciadas no ensino da escrita, no 1º ciclo 

2. Generalizar práticas pedagógico-didáticas de promoção do sucesso escolar 

3. Concretizar a articulação vertical 

Pretende o plano de ação refletir os lemas Inovação, colaboração e consistência, 

focando a intervenção para a progressiva melhoria dos resultados assente na também 

progressiva melhoria das práticas didático-pedagógicas, necessariamente promotoras da 

autonomia dos alunos. 

A primeira monitorização deste plano será feita no final do primeiro ano da sua 

aplicação, 2019/2020 e no final do ano letivo 2020/2021 a monitorização final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Fragilidade/problem

a a resolver e respetiva 

(s) fonte (s) de 

identificação 

Sucesso no domínio da escrita no 1º CEB, tomando como 

referência os documentos curriculares em vigor. 

 

Fontes: 

 Dados da avaliação externa 

 Relatório Final de análise de resultados 

 Registo de Excel de avaliação de desempenho dos alunos por 

domínios e temas 

 Atas das estruturas de orientação educativa 

2. Ano (s) de 

escolaridade a 

abranger 

2º, 3º e 4º anos  

3. Designação da 

medida 
Implementar práticas diferenciadas no ensino da escrita, no 1º 

ciclo 

4. Objetivos a atingir 

com a medida 
Reduzir o insucesso no domínio da escrita 

Melhorar os níveis de proficiência da escrita 

5. Metas a alcançar 

com a medida 
Aumentar a taxa de sucesso no domínio da escrita 

6. Atividade (s) a 

desenvolver no âmbito 

da medida 

1. Codocência de um docente do 1º CEB, 4 horas semanais, em 

todas as turmas a fim de diversificar metodologias e estratégias 

de ensino e aprendizagem de acordo com os resultados da 

avaliação sumativa e os perfis de aprendizagem dos alunos 

2. Reuniões semanais de equipas de ano para a planificação de 

conteúdos, recolha e análise de dados (avaliação formativa) e 

técnicas de pedagogia diferenciada alinhadas com a avaliação 

sumativa, criação conjunta de instrumentos de 

avaliação/correção partilhada 

3. Planificação elaborada pelos docentes da turma de 

metodologias diferenciadas para a aprendizagem da escrita 

4. Recolha sistematizada de informação sobre o desempenho dos 

alunos 

5. feed-back aos alunos e encarregados de educação 

7. Calendarização das 

atividades 
2019/2021 

8. Responsáveis pela 

execução da medida Professores titulares de turma do 1º CEB 

9. Recursos (crédito 

horário utilizado ou 

recursos necessários à 

implementação da 

medida) 

Atribuição de 80 horas de codocência  

Atribuição de 40 horas de apoio do docente de Educação Especial 

Aquisição de pelo menos seis conjuntos de material didático/método 

das 28 palavras  



10. Indicadores de 

monitorização e meios 

de verificação da 

execução e eficácia da 

medida 

INDICADORES  

Aumentar a taxa de sucesso no domínio da escrita em 0,05 

relativamente à taxa alcançada no ano anterior. 

 2º ano 3º ano 4º ano 

2018/2019 81,25% 72,86% 67,65% 

2019/2020 81,30% 72,91% 67,70% 

2020/2021 81,35% 72,96% 67,75% 

 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Relatórios trimestrais 

Ficheiro Excel de recolha de avaliação sumativa 

Relatórios de avaliação por domínios e temas do 1º CEB 

 

11. Necessidades de 

formação contínua 
------------------------------------------ 

 

 

1.Fragilidade/problem

a a resolver e respetiva 

(s) fonte (s) de 

identificação 

Qualidade do sucesso no ensino básico 

Fraca autonomia dos alunos 

 

Fontes: 

Relatório de monitorização do PAE 18/19 

Relatório Final de análise de resultados; 

Documento estatístico final 

 

2. Ano (s) de 

escolaridade a 

abranger 

Todos os anos do EB 

3. Designação da 

medida 

Generalizar práticas pedagógico-didáticas de promoção do sucesso 

escolar. 

4. Objetivos a atingir 

com a medida Melhorar a qualidade das aprendizagens no EB 

5. Metas a alcançar 

com a medida 

Alcançar progressivamente 85% de sucesso pleno, melhorando até 

6,6% a taxa registada em 2018/2019 

6. Atividade (s) a 

desenvolver no âmbito 

da medida 

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO 

EDUCATIVO 

 Projeto de tutorias 

individuais ou em 

pequeno grupo 

 Alunos propostos pelos 

CT dos 2º e 3º ciclos do 

EB 

 Apoio tutorial 

específico 

 Alunos com 2 ou mais 

retenções dos 2º e 3º 

ciclos do EB 

 

 Apoio ao estudo  1º ciclo: 60 minutos 



 2º ciclo: 45 minutos - 

PORT e MAT 

 Apoios educativos  2º ciclo: 45 minutos - 

PORT e MAT 

 Codocências 

 

 em todos os anos de 

escolaridade e turmas 

 1º ciclo: 4 horas 

semanais 

 2º ciclo: 45 

minutos/PORT; 90 

minutos/ET 

 3º ciclo: 90 

minutos/PORT e MAT 

 Apoio Educação 

Especial 

 Em todos os anos de 

escolaridade, de acordo 

com as necessidades de 

aprendizagem de cada 

aluno 

 EMIC  Mediante solicitação 

dos CT/professores 

titulares de turma e da 

EMAEI:  

 Intervenção grupal 

 Robótica 

 Oficinas de inteligência 

emocional 

 Mentoria 

 

 

o Reuniões semanais de equipas de ano para a 

planificação de conteúdos, recolha e análise de dados 

(avaliação formativa) e técnicas de pedagogia 

diferenciada alinhadas com a avaliação sumativa, 

criação conjunta de instrumentos de avaliação/correção 

partilhada 

o Operacionalização da flexibilidade curricular: DAC e 

Semana Aberta; articulação Cidadania e 

Desenvolvimento e TIC 

o Desenvolvimento de atividades de caráter 

experimental/oficinal por ano letivo em todas as 

disciplinas do EB  

o Utilização de metodologias ativas, incluindo a 

metodologia de trabalho de projeto, com vista à 

valorização das competências sociais e digitais e à 

promoção da autorregulação da aprendizagem 

o Integração das tecnologias de informação e 

comunicação nas atividades de aprendizagem e 

autorregulação dos alunos, aplicando estratégias 

inovadoras e indutoras de mudança 

o Aplicação das medidas previstas no decreto-lei 54/2018 

  

 



7. Calendarização das 

atividades 
2019-2021  

8. Responsáveis pela 

execução da medida 
Diretores de turma e docentes dos conselhos de turma/professores 

titulares de turma 

9. Recursos (crédito 

horário utilizado ou 

recursos necessários à 

implementação da 

medida) 

 Professores Codocentes, de Educação Especial, de Apoio Educativo, 

professores tutores, mentores da EMIC e docentes das turmas 

10. Indicadores de 

monitorização e meios 

de verificação da 

execução e eficácia da 

medida 

 

 

Percentagem de alunos com sucesso pleno 

2018/

2019 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

92,42 84,51 83,10 91,30 78,87 71,08 69,49 53,45 71,43 

2020/

2021 
--- 85 85 --- 83 75.77 74.06 56,98 76.14 

 

Desenvolvimento de pelo menos seis atividades de caráter 

experimental/oficinal por ano letivo em todas as disciplinas do EB 

registadas obrigatoriamente nos relatórios trimestrais finais. 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Relatórios trimestrais de análise de resultados 

Documento estatístico final 

11. Necessidades de 

formação contínua 
----------------------------------------- 

 

1.Fragilidade/problem

a a resolver e respetiva 

(s) fonte (s) de 

identificação 

Insuficiência de momentos de articulação vertical 

Fontes: 

 

Relatório de monitorização do PAE 18/19 

Relatório Final de análise de resultados; 

Documento estatístico final 

 

 

2. Ano (s) de 

escolaridade a 

abranger 

Todos os anos do EB 

3. Designação da 

medida 

Concretizar a articulação vertical  

 

4. Objetivos a atingir 

com a medida 
Promover a melhoria do processo educativo e a gestão da atividade 

pedagógica 

5. Metas a alcançar 

com a medida 
Aumentar o número de momentos de articulação vertical 

6. Atividade (s) a 

desenvolver no âmbito 

Reuniões de articulação vertical no âmbito da disciplina/área 

disciplinar 

Partilha de práticas pedagógicas no âmbito dos departamentos 



da medida curriculares 

7. Calendarização das 

atividades 
2019/21 

8. Responsáveis pela 

execução da medida Coordenadores de departamento, grupo e ano 

9. Recursos (crédito 

horário utilizado ou 

recursos necessários à 

implementação da 

medida) 

-------------------------------------------- 

10. Indicadores de 

monitorização e meios 

de verificação da 

execução e eficácia da 

medida 

Realização de pelo menos dois encontros de articulação vertical no 

âmbito da disciplina/área disciplinar/anos 1º ciclo em cada ano letivo 

Realização de pelo menos um encontro de partilha de práticas 

pedagógicas no âmbito dos departamentos curriculares em cada ano 

letivo 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Atas  

11. Necessidades de 

formação contínua 
--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


