
 

- Programa Ancoragem 
- Articulação curricular entre ciclos, 
especialmente, em Português e Matemática. 
- Coadjuvação na leccionação da Matemática do 
3º ciclo. 
- Reformulação do apoio ao estudo no 2º ciclo. 
- Gabinete para o Sucesso: estrutura de apoio ao 
sucesso em Matemática. 
- Formação dos docentes do 1º ciclo na didáctica 
da Matemática. 
- Aprofundamento do trabalho das equipas 
educativas. 
- Plano de observação mútua de aulas. 
- Implementação em sala de aula de práticas de 
diferenciação pedagógica. 
- Formação na área de gestão da sala de aula. 
- Sala de Estudo 

Elevadas taxas de insucesso 
escolar, principalmente, em 
Português e Matemática na 
avaliação interna e externa. 

O insucesso é relevante no 2º 
ano e na Matemática do 3º ciclo. 

Lacunas significativas nas 
aquisições básicas: leitura, 
interpretação, vocabulário, 
cálculo e resolução de 
problemas. 

Número expressivo de alunos 
com comportamentos 
indisciplinados nas aulas. 

Existência de problemas de 
absentismo e abandono escolar 
directamente relacionados com 
faltas de comportamento 

Insuficiente reflexão dos 
docentes sobre as práticas de 
sala de aula e reduzido trabalho 
cooperativo. 

Articulação entre ciclos pouco 
estruturada. 

Necessidade de aprofundar a 
formação dos professores do 
1ºciclo em Matemática e de 
todos os docentes em gestão da 
sala de aula. 

PROBLEMAS

- Melhorar a qualidade do sucesso em todos 
os ciclos de escolaridade. 
- Melhorar as competências básicas de leitura 
e escrita no 1º ciclo, apoiando precocemente 
os alunos com dificuldades graves em 
Português. 
- Aumentar as taxas de transição de ano. 
- Promover a partilha de experiências e o 
trabalho cooperativo dos docentes. 
- Promover práticas de supervisão pedagógica. 

- Melhorar o clima de escola. 
- Reduzir o abandono escolar e as 
reprovações por faltas. 
- Aprofundar a colaboração da escola com as 
famílias. 
- Diminuir as ocorrências disciplinares. 

- Aprofundar as práticas de reflexão e 
de auto-avaliação do Agrupamento. 
- Identificar com rigor as razões do 
sucesso e do insucesso relacionadas 
com os processos de ensino-
aprendizagem. 

O
BJECTIVO

S

- SATA: Serviço de Atendimento ao Aluno. 
- Ludoteca. 
- Escola Aberta aos Pais no 1º ciclo. 
- Atribuição de Diplomas de Mérito. 
- Participação no Parlamento dos Jovens e 
no projecto “Embaixadores da Saúde”. 
- Regularidade na realização de Assembleias 
de Delegados de Turma. 
- Orientação Escolar e Profissional. 
- Programa de Desenvolvimento Sócio-
Afectivo. 

- Reforço da equipa de auto-avaliação, 
atribuindo-lhe competências de 
acompanhamento de todos os projectos. 
- Implementação de um dispositivo 
permanente de diagnóstico do sucesso. 

 

ACÇÕ
ES 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO MONTE DE CAPARICA  
Plano de Melhoria 

EIXOS DE INTERVENÇÃO

 
Melhoria das 
aprendizagens e 
do sucesso 

 
Prevenção do 
abandono, do 
absentismo e 
da indisciplina 

 
Avaliação e 
Monitorização 


