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   PROPOSTA DE PROJETO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR - III 

 
       “[...] olhando de perto e de dentro, podemos pensar que 

ninguém ensina ninguém, porque o aprender é sempre um processo e é uma aventura interior e 

pessoal. Mas é verdade também que ninguém se educa sozinho, pois o que eu aprendo ao ler ou 

ao ouvir, provém de saberes e sentidos de outras pessoas. Chega a mim através de trocas, de 

reciprocidades, de interações com outras pessoas.”  (Brandão , 2005) 

 
A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, feita a análise do seu papel de instituição educadora, 

assume a necessidade de elevar as qualificações académicas, pessoais e profissionais de todos os 

alunos, como condição prioritária para o desenvolvimento económico, social e cultural da 

comunidade em que se insere e contribuir para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira 

(RAM), em cooperação institucional com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Este compromisso passa pela responsabilidade da adoção de medidas educativas sustentáveis, para 

que todos os alunos tenham as condições de aquisição de competências úteis e duradouras, 

suscetíveis de os colocar em posição favorável para enfrentar os desafios dum mundo incerto e em 

constante mudança. 

A escola, no exercício da sua autonomia pedagógica e organizacional, e orientada para a dimensão 

inclusiva e humanista da educação, ambiciona criar as condições que aglutinem a participação ativa, 

comprometida e exigente de todos os intervenientes - docentes e não docentes, pais e encarregados 

de educação, alunos e parceiros - no desenvolvimento de ambientes de aprendizagem favoráveis, 

que promovam o sucesso educativo e a melhoria contínua das aprendizagens e qualificações de todos 

os alunos, e consequentemente, a melhoria  do paradigma social, cultural e económico da envolvente 

comunitária. 

Neste particular, impõe-se apresentar este documento de intervenção pedagógica que, 

consubstanciando os documentos legislativos, no geral, e em particular, as políticas educativas da 

RAM e o Projeto Educativo da Escola, visa criar condições para o fomento da melhoria do trabalho 

pedagógico/educativo, em sala de aula, ou fora dela, assente em dinâmicas de trabalho 

cooperativo/colaborativo, de metodologias ativas que tornem significativas as aprendizagens e 

fermentem, com o envolvimento dos diversos professores da turma/escola, uma aprendizagem  

empreendedora e significativa. 
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Pretende-se, ainda, com a implementação do projeto, criar as condições necessárias ao 

desenvolvimento cultural e académico de um grande número de jovens, oriundos de meios familiares 

com baixa literacia que, por falta de orientação e apoios, dificilmente ultrapassam os níveis mínimos 

de sucesso, o que também lhes dificulta o ingresso no ensino superior. 

O projeto pretende dar aos alunos, que mudam de escola e de ciclo, as ferramentas para uma 

adaptação a novas vivências num contexto de mudança e de incerteza que muito tem perturbado o 

normal funcionamento das famílias, do tecido social, económico e por arrastamento, influi na 

realidade da socialização e das aprendizagens, nomeadamente, nas turmas em transição de ciclo - 

5º, 7º e 10º anos.  Tenhamos, ainda, em conta que os alunos viveram nos últimos dois anos contextos 

difíceis de gestão pessoal, familiar e social, com as suas aprendizagens a serem afetadas e, como 

sabemos, muito deficitárias em termos de socialização.  

Reconhecendo as fragilidades da comunidade na qual a escola  se  insere, e dando continuidade ao 

projeto PSE iniciado no ano letivo 2020-2021, a equipa de coordenação do Projeto Promoção do 

Sucesso Escolar apresenta algumas propostas de alteração ao documento inicial, numa estratégia de 

melhoria da intervenção, apoiada nas sugestões que recolheu junto dos atores no terreno das 

aprendizagens (docentes e alunos), que visam ajudar a sanar as dificuldades com aprendizagens 

menos conseguidas e incrementar processos consistentes de melhoria das mesmas, com outras 

abordagens, ainda mais ativas e participadas. 

 

Assim, a nossa proposta de trabalho assenta numa reflexão sustentada que pretende melhorar os 

pontos fracos que abaixo, se elencam: 

 

- Turmas de início de ciclo que chegam à escola e estiveram sujeitos às regras de confinamento da 

pandemia e por isso com lacunas nas aprendizagens expectáveis para o nível escolar; 

 
- Elevado número de alunos com classificações medianas e mesmo negativas, geralmente oriundos 

de agregados familiares com reduzida literacia, face a uma minoria com prestações elevadas/de 

excelência; 

- Dificuldades em responder ao desafio da aprendizagem à distância/presencial, aliada às condições 

de trabalho e às demais limitações dos últimos dois anos letivos, em que docentes e alunos e 

respetivos agregados familiares, tiveram que se adaptar à utilização de meios tecnológicos, agravado 

pela pouca formação de base pedagógica das ferramentas digitais nas diferentes modalidades de 

ensino/aprendizagem;  
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- Fraca cultura de partilha e de comunicação entre os docentes, aliada a um déficit de trabalho 

colaborativo onde se partilhe e promova as boas práticas, se avalie e debata os resultados partilhando 

as dificuldades pedagógicas sentidas;  

- Fraca rotina de trabalho colaborativo entre os alunos, nomeadamente o trabalho em equipa onde 

se fomenta a comunicação, o sentido crítico e a autonomia, entre outras competências e valores, 

fundamentais em metodologia de projeto;  

- Evidentes necessidades de orientação social, financeira e aprendizagem escolar de um elevado 

número de alunos com necessidades específicas de apoio e suporte à aprendizagem e à inclusão; 

- Carenciado contexto socioeconómico de um número elevado dos agregados familiares dos alunos; 

- Baixo nível de escolarização de um considerável número de encarregados de educação, aliado à 

dificuldade manifestada no acompanhamento e orientação dos educandos em situação de ensino com 

recurso ao digital, e mesmo de apoio no regime do manual tradicional; 

- Pouca interação dos pais e encarregados de educação nas atividades escolares, mesmo quando 

solicitados a participar, apesar de uma pequena melhoria verificada aquando da interação destes nos 

trabalhos/projetos das turmas e na respetiva apresentação à comunidade escolar; 

- Pouca valorização do trabalho desenvolvido pelos auxiliares de ação educativa na componente de 

apoio e de deteção de fraquezas/dificuldades dos alunos em contexto extra-aula. 

 

Face ao acima exposto, a ESCOLA entende que: 

 

- é fermento de alavancagem social, económica, cultural e científica; 
 

- tem a responsabilidade de contribuir para uma sociedade mais solidária, cívica e comprometida 

com o futuro dos seus alunos e da comunidade em que se insere e do planeta, nas áreas da educação, 

do social, do ambiental e da sustentabilidade, entre outras; 

-  deve ser promotora de saberes multidisciplinares/transdisciplinares, reflexivos e em constante 

mudança/reformulação, com sentido crítico e humanista, ao estabelecer parcerias estratégicas com 

as diferentes forças ativas da comunidade em que está inserida; 

 

-  se deve abrir à comunidade, comprometida com a realidade e com o mundo fora dos seus muros, 

de forma a preparar os alunos, em conformidade com o proposto no perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória, para uma vida ativa num mundo complexo e incerto e em permanente 

mudança, orientada para profissões que, possivelmente, ainda nem existem; 
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- o futuro se faz de trabalho partilhado, corresponsável, em equipa, comprometido com a inclusão 

de todos e o bem comum, seguindo os princípios de uma cultura humanista, coerente e flexível, 

focado na construção de uma sociedade mais justa e sustentável, capaz de fazer mais e melhor; 

 

- todas as crianças e jovens  são capazes de aprender e capazes de atingir o sucesso, que não é o 

mesmo para todos, mas sim à medida de cada um, sendo essencial identificar e eliminar, o mais 

precocemente possível, as barreiras à aprendizagem e proporcionar-lhes práticas pedagógicas 

diversificadas, proativas, flexíveis e significativas, através de múltiplos meios de envolvimento, de 

representação, assim como, múltiplos meios de ação e de expressão, propiciando a todos o maior 

grau de êxito possível; 

- é preciso mudar o olhar sobre o mundo escolar e trazer à escola a responsabilidade da “aldeia” que 

educa todas as suas crianças, não bastando apenas a flexibilização e a integração do currículo, mas 

implementando projetos e ensaiando estratégias de aprendizagem, onde os alunos sejam construtores 

de saberes, e os docentes, colaborativamente, apoiam e orientam a descoberta e a consolidação de 

saberes duradouros e significativos; 

- os seus colaboradores (docentes e não docentes) devem ter coragem e arrojo para tentar percursos 

metodológicos e novas abordagens pedagógicas e de educação social para a mudança que exigem 

diferentes e novas formas de ser escola/educador; 

 

- deve implementar dinâmicas de trabalho que vão ao encontro das expectativas, interesses e anseios 

dos alunos, numa lógica inclusiva, onde se criam oportunidades para que todos acedam ao currículo 

e às aprendizagens tidas como essenciais, mudando formas de pensar, de planear, de agir e de avaliar; 

- é sua missão construir com os discentes saberes materializados em aprendizagens, assentes em 

dinâmicas de sala de aula que proporcionem aos alunos interagir, partilhar, pesquisar, investigar, 

organizar, desenvolver, criar empreendedoramente e apresentar os seus projetos, capitalizando, pelo 

seu esforço, diferentes áreas de competências e valores; 

- deve melhorar e superar, não apenas as metas da escolarização, ao nível interno, mas melhorar o 

desempenho dos nossos alunos a nível regional e nacional e até internacional (Projeto PISA); 

- tem o dever de incentivar/promover nos alunos a participação em eventos atividades, concursos, 

projetos e outras oportunidades de interação e aprendizagem, provenientes da dinâmica interna da 

escola, dando oportunidade de projetá-la, se possível, em eventos externos através da 

participação/representação dos mesmos em concursos, suplementos, publicações, atividades entre 

escolas, projetos, webinars ou outros; 
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- tem por missão criar oportunidades de interação dos alunos com e na comunidade escolar levando-

os a expor/apresentar/comunicar os resultados dos trabalhos de projeto desenvolvidos no âmbito do 

trabalho pedagógicos das turmas, sendo conducente com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (aluno comunicador, pesquisador, investigador, sistematizador, organizador, (…); 

 - deve potenciar a participação dos Pais e Encarregados de Educação nos mais diversos eventos 

realizados na sua dinâmica interna (objetivo elencado no Projeto Educativo de Escola para o quadriénio 

2018-2022), nomeadamente aquando da exposição/apresentação/comunicação dos resultados dos 

trabalhos de projeto desenvolvidos no âmbito dos projetos pedagógicos das turmas; 

- tem de assumir o papel de facilitadora da interação com a comunidade envolvente à escola 

(instituições, empresas, associações, outros parceiros) por esta poder proporcionar à comunidade 

escolar uma maior proximidade com a realidade.  

  

Fundamentada nos pressupostos acima elencados, a escola avança com esta proposta reformulada 

de trabalho, que persegue a meta de construção de uma escola inclusiva e de aprendizagem 

participada, comprometida com a melhoria de resultados escolares internos, a formação integral do 

aluno como cidadão empreendedor, interventivo, crítico, humanista e consciente para uma sociedade 

da comunicação, ciente do seu papel na promoção social da comunidade em que o aluno vive e onde 

a escola atua, fator de  alavancagem cultural, económica e integradora do outro.
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OBJETIVOS 

 
 

- Promover uma aprendizagem de proximidade ao real, contextualizada e comprometida com o sucesso 

escolar, pessoal e social dos alunos e da comunidade em que vivem, valorizando os saberes 

experienciados e adaptando-se às possíveis situações de ensino presencial/distância; 

- Implicar, ativamente, todos os agentes do processo educativo, de forma gradual, na consecução das 

aprendizagens, projetos, produtos a apresentar à comunidade educativa; 

- Congregar o esforço dos docentes do conselho de turma/equipa pedagógica na articulação/integração 

das componentes curriculares das diferentes disciplinas, as Aprendizagens Essenciais para o ciclo e o 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória no(s) projeto(s) pedagógico(s) de turma, numa 

visão de ciclo e não apenas de ano, e sempre que necessário e pertinente, flexibilizar as dinâmicas 

inerentes às aprendizagens essenciais; 

- Alertar os docentes do conselho de turma/equipa pedagógica na identificação de possíveis 

dificuldades de aprendizagem ao nível das aprendizagens essenciais das disciplinas, indicando 

estratégias de superação das mesmas; 

- Minimizar as barreiras às aprendizagens para todos os alunos, principalmente para aqueles com 

maiores dificuldades e necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

- Contextualizar as estratégias de aprendizagem numa cultura de partilha, promotora duma escola como 

comunidade, dialógica e aprendente; 

- Incentivar os docentes do conselho de turma/equipa pedagógica a implementar indicadores 

estratégicos e metodologias/pedagogias ativas de aprendizagem promotoras de desenvolvimento nos 

alunos de competências/habilidades (comunicação, criatividade, empreendedorismo, sentido crítico, 

colaboração, competência tecnológica e digital, entre outras) e valores (liberdade, tolerância, 

responsabilidade e integridade, cidadania e participação, excelência e exigência, curiosidade, reflexão 

e inovação);   

- Agregar o interdisciplinar, o multidisciplinar, o transdisciplinar e o multicultural como oportunidades 

de aprendizagem e construção duma consciência humanista, cívica e crítica do aluno para contextos de 

globalização e mudança; 
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- Associar aos projetos das turmas, aprendizagens adquiridas no contexto de atividades/eventos 

realizados no âmbito dos projetos da escola, de projetos da SRECT, do desporto escolar e de outros 

projetos (Erasmus+, Olimpíadas da Química e outros); 

- Potenciar nos projetos das turmas, sempre que possível, as parcerias com entidades e/ou organismos 

externos à escola (associações, outras escolas, Universidades e outros), como forma de criar novas 

dinâmicas e proporcionar uma eficaz divulgação do trabalho desenvolvido, alargando as oportunidades 

de aprendizagem; 

- Comprometer os docentes do conselho de turma/equipa pedagógica, nomeadamente os mentores, no 

apoio e orientação ao(s) projeto(s) das equipas, acompanhando a planificação, a definição de tarefas e 

o processo conducente a um produto final, reportando ao Conselho de Turma e ao Diretor de Turma, 

nos momentos próprios, o ponto de situação das aprendizagens e do trabalho realizado; 

- Promover, entre as equipas de alunos/grupos de trabalho e os professores mentores, momentos de 

trabalho colaborativo em prol do(s) projeto(s) da turma recorrendo, para tal, às reuniões quinzenais de 

equipa pedagógica/formativa ou em momentos, comummente acordados, dentro ou fora do horário 

letivo das turmas; 

- Propiciar ao(s) aluno(s) oportunidades de demonstrar/apresentar os trabalhos desenvolvidos à 

comunidade escolar no âmbito dos projetos realizados e incentivar a sua participação em 

certames/concursos/projetos intra e extra escola; 

- Mobilizar todos os docentes dos grupos disciplinares na (re)definição de estratégias promotoras de 

melhores e significativas aprendizagens, com foco na avaliação formativa e na reflexão dos resultados 

obtidos, ao fim de cada período definido (quinzenal, mensal, semestral); 

- Avaliar (em contínuo) o processo do trabalho de projeto das equipas, definindo os parâmetros e 

dando-os a conhecer, desde logo, aos alunos, negociado o seu peso em Conselho de turma/Equipa 

pedagógica, e integrar na avaliação semestral/final das várias disciplinas; 

- Envolver os Pais e Encarregados de Educação, sempre que oportuno e possível, no processo de 

aprendizagem, construção e desenvolvimento dos projetos das turmas e nas dinâmicas implementadas 

aquando da apresentação dos produtos finais;     

- Valorizar o processo de construção dos projetos, fundamentado numa avaliação formativa de 

autorreflexão e na partilha das conquistas nas novas aprendizagens  dos alunos, de forma a que, um 

número cada vez maior de discentes atinja níveis mais elevados dentro dos parâmetros de excelência 
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propostos pelo PEE; 

- Implicar a escola, nomeadamente os seus órgãos dirigentes (CCE, CP e CE), docentes, pessoal não 

docente, alunos e pais/encarregados de educação nas dinâmicas de incerteza e mudança do Séc. XXI, 

em questões relacionadas com a tecnologia e o digital, a educação ambiental, as alterações climáticas, 

a globalização, a aprendizagem ao longo da vida e outras, e na participação em projetos locais, 

regionais, nacionais e internacionais (Erasmus+ e outros);  

- Agregar os recursos humanos e financeiros, os contributos das estruturas pedagógico-didáticas da 

escola, da associação de estudantes e da associação de pais e os contributos das parcerias externas, 

numa visão comprometida com o sucesso dos jovens que todos educamos e as expectativas do tecido  

cultural, social e económico; 

- Aplicar mecanismos diversificados de avaliação semestral/anual do Projeto PSE e a consecução das 

melhorias a serem atingidas até ao términus da sua aplicação.  

Sendo o projeto PSE, um projeto com dimensão plurianual, a sua reformulação/atualização far-se-á a 

partir da experiência adquirida da sua aplicação e avaliação e das propostas de melhoria veiculadas 

pelos docentes, alunos, pais/encarregados de educação, parceiros internos e externos, órgãos dirigentes 

da escola e das diretrizes da SRECT/DRE.
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MEDIDA(S) 

 

Intervenção estratégico-pedagógica focada nas aprendizagens do saber, do ser, do fazer e do saber estar, 

preparando os alunos para enfrentarem um mundo de mudança permanente  e  de “normal” incerteza, 

(re)pensando a escola como uma “aldeia educativa”, assente nos princípios da inclusão, que aposta na 

criatividade e no desenvolvimento integral do aluno e onde, colaborativamente, todos aprendem com 

todos, na aplicação de estratégias, metodologias e experiências educacionais promotoras de sucesso 

pessoal e coletivo.  

A medida visa, globalmente, otimizar recursos e criar condições para uma melhoria do trabalho em 

sala de aula, assentes em pedagogias ativas e em dinâmicas de trabalho cooperativo/colaborativo com 

o envolvimento de diversos atores, disciplinas da turma, projetos, parcerias com pais e encarregados 

de educação e outros intervenientes.  

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS E METODOLÓGICOS 
 

 
    Julgamos que para se atingir os objetivos propostos, englobando a(s) medida(s) pretendida(s), é 

importante munir-se de um conjunto de indicadores estratégicos e metodológicos, de natureza didático-

pedagógica, aliados a pedagogias ativas que apoiem e deem corpo e razão à proposta de trabalho 

enunciada.  

   A aplicação das metodologias/estratégias é negociada e assumida pela equipa pedagógica - Conselho 

de Turma - como um todo, de acordo com as necessidades da turma, pese embora a existência de uma 

planificação prévia das diferentes disciplinas.  

   Este trabalho pedagógico de intervenção exige momentos de reflexão e de tomadas de decisão 

estratégico-pedagógicos, que acontecem nos encontros semanal/quinzenal dos Conselhos de Turma, 

essenciais para acertar estratégias de atuação comuns, em função das dificuldades/progressos alcançados. 

Poderão, ainda, ocorrer outros encontros, em momentos-chave da consecução do projeto, com a 

participação de Pais/Encarregados de Educação e outros parceiros, para balanço e (re)avaliação do(s) 

trabalho(s) em curso das turmas.  

 

Assim, sugere-se que sejam considerados e implementados os seguintes indicadores estratégicos e 

metodológicos: 
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● Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) - Abordagem de ensino sustentada em 

maximizar as oportunidades de aprendizagem para todos os alunos. Implica o planeamento e gestão 

intencional e estratégica, assente na antecipação e valorização da diversidade de alunos em sala de aula, 

com recurso a ambientes de aprendizagem flexíveis e centrados no aluno. A adoção de um currículo 

flexível que integre opções variadas de ensino para todos os alunos, mantendo o desafio e elevadas 

expetativas de aprendizagem, permite atender às necessidades de todos os alunos, evitando o enfoque em 

adaptações específicas para alunos específicos. A identificação e eliminação de barreiras do ambiente 

de aprendizagem, que poderão condicionar a participação e a aprendizagem dos alunos, é outro aspeto 

a considerar nesta abordagem.  

       O desenho universal para a aprendizagem assenta em três princípios base, que suportam um 

conjunto de orientações para tornar as salas de aula mais acessíveis a todos os alunos: (Nunes & 

Madureira, 2015; Palmeirão & Alves, 2017) 
 

i) proporcionar múltiplos meios de envolvimento, equacionando múltiplas ações para envolver e motivar 

os alunos;  

ii) proporcionar múltiplos meios de representação, fornecendo múltiplas opções relacionadas com a 

apresentação da informação; 

iii) proporcionar múltiplos meios de ação e expressão, possibilitando a utilização de processos e meios 

diversificados de forma que todos os alunos tenham oportunidade de participar nas diferentes situações 

de aprendizagem e manifestar as competências aprendidas; 

 

● Aprendizagem Cooperativa (AC) - Metodologia que fomenta a interajuda, a comunicação e a 

partilha entre equipas de trabalho, das aprendizagens conseguidas pelo trabalho pedagógico 

desenvolvido entre os alunos, independentemente das suas idiossincrasias, entre alunos e professores, 

para se atingir determinado(s) objetivo(s).  

      A Aprendizagem Cooperativa deve ser entendida como um conjunto de métodos que permite 

organizar e conduzir o ensino e a aprendizagem na sala de aula, de modo que os alunos assumam 

diferentes papéis e aprendam a partilhar entre si o conhecimento, as tarefas e as estratégias que 

conduzem à aprendizagem. A AC pode ser posta em prática em diferentes modalidades, cabendo ao 

professor escolher aquela que melhor se adequa aos contextos da turma e da aprendizagem. Pode fomentar 

comunidades de aprendizagem (virtuais e outras), potenciando a construção da consciência de um mundo 

global (Lopes & Silva, 2009; Vygotsky, 2007; Johnson, Johnson & Stanne, 2000; Slavin, 1987; 

Kagan,1994); 

 

● Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) - Fornecer oportunidades de 

utilização das TIC em ambiente de sala de aula é reconhecer a sua importância no processo de ensino e 
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aprendizagem pois ao promover o digital e o complexo, remete os alunos para o mundo global 

preparando-os para o pensamento crítico e para a aprendizagem ao longo da vida. A utilização da 

tecnologia e do digital em sala de aula facilita processos, organiza a aprendizagem, permite o uso de 

ferramentas colaborativas, entende o aluno como criador de conteúdos e fá-lo desenvolver competências. 

Ocorrem situações mais amplas e em contextos mais diversificados, quando se inclui o recurso às 

plataformas digitais de ensino/aprendizagem e ensino à distância e em ambientes colaborativos, pois 

fomentam a comunicação, a cooperação e a troca de experiências. Potenciar ambientes digitais de 

aprendizagem deitando mão às novas metodologias de ensino/aprendizagem, que a experiência pessoal, 

grupal e os desafios provocados pela pandemia trouxeram à escola, nomeadamente, o uso de ambientes 

pedagógicos virtuais/digitais, gaming e outros. (Costa, 2021; Scheer, Noweski & Meinel, 2012; Papert, 

1994, 1997); 

 

● Uso de um portfólio/e-portfólio (requisito previsto no Quadro Europeu comum de referência para 

as línguas), é uma ferramenta útil para a aprendizagem à luz das teorias sócio- construtivistas, por 

contribuir para a organização de novos saberes e aprendizagens através de uma dialética onde se aprende 

com o outro e desenvolve mecanismos de autoavaliação facilitando práticas colaborativas e de troca de 

experiências entre pares (Barrett, 2000, 2010; Zeichner & Wray, 2001); 

 

● Múltiplas inteligências - trabalhar com atividades que apelem às diferentes formas como se pode 

aprender e de funcionamento do cérebro (Gardner, 1983, 1999, 2000; Goleman, 2000); 

 

● Mindset - nova psicologia do sucesso, com apresentação de conceitos e estratégias que 

desenvolvem características e habilidades para afirmação do indivíduo e do seu sucesso (Dweck, 2014); 

 

● Mindfulness - Treinar o “músculo da atenção”: ouvir um som até ao fim; prestar atenção às 

sensações do corpo, observar a respiração e o pulsar do próprio corpo. Estas práticas vão sendo 

interiorizadas e integradas no dia-a-dia das crianças e adolescentes, dando-lhes uma maior consciência 

do seu foco, dos seus padrões de pensamento e do aqui e agora. (Pinto & Carvalho, 2019; Cosenza, 2018) 

 

     Consideramos que, aliados aos indicadores estratégicos elencados anteriormente, deverão associar-se 

práticas pedagógicas ativas (com propósito, reflexivas, críticas, situadas). A aprendizagem não acontece 

de forma passiva (aluno), dependendo do papel ativo do aluno (que constrói o seu conhecimento), do seu 

conhecimento prévio, da sua visão do mundo, das condições proporcionadas ao aluno para aprender 

(sujeito, meio) e da interação com os outros (Vygotsky, 1984).  

      Para isso, é necessário que estas práticas fomentem espaços de aprendizagem flexíveis, 
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tecnologicamente enriquecidos, que propiciem estratégias construtivistas e que proporcionem aos alunos 

ambientes de aprendizagem de trabalho autónomo e/ou colaborativo, abrindo espaço para dinâmicas 

interdisciplinares, transdisciplinares e outras (com projetos, parceiros, pais e encarregados de educação, 

…) (Ribas, Marangon, Matos & Pedro, 2015).  

      De acordo com a legislação em vigor - Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Decreto Legislativo 

Regional n.º 11/2020/M, de 29 de julho - “quer-se alunos com competências que lhes permitam questionar 

os saberes estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e resolver 

problemas complexos [...] valorizando os saberes disciplinares, mas também o  trabalho interdisciplinar, 

a diversificação de procedimentos e instrumentos de avaliação, a promoção de capacidades de pesquisa, 

relação, análise, o domínio de técnicas de exposição e argumentação, a capacidade de trabalhar 

cooperativamente e com autonomia.” (DL n.º 55/2018, 6 de julho, Preâmbulo).   

       Ainda de acordo com a legislação em vigor, cabe à escola promover o “desenvolvimento de 

ambientes de aprendizagem favoráveis à implementação de projetos próprios que valorizem as boas 

experiências e promovam práticas colaborativas, assumindo na sua centralidade a promoção do 

sucesso educativo e a melhoria contínua das aprendizagens e qualificações dos alunos …” (DLR n.º 

11/2020/M de 29 de julho, Princípios orientadores). 

     Relativamente à metodologia de Projeto, as escolas estão a ser desafiadas a “apostar na 

dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de experiências de comunicação e 

expressão” diversas, proporcionando aos alunos situações de aprendizagens significativas (DL n.º 

55/2018, 6 de julho, Preâmbulo), “designadamente o desenvolvimento de projetos que aglutinem 

aprendizagens das diferentes disciplinas, planeados, realizados e avaliados pelo conjunto dos 

professores do conselho de turma ou do ano de escolaridade” (DLR n.º 11/2020/M de 29 de julho, Art.4.º), 

sendo esta metodologia de trabalho encarada “como dinâmica centrada no papel dos alunos enquanto 

autores, (...)” (DL n.º 55/2018, 6 de julho, Art.19.º).  

     Pretende-se, por isso, que as aprendizagens essenciais das disciplinas, que compõem o CT/Equipa 

Pedagógica, sejam articuladas/integradas no trabalho de projeto da turma, agregando também projetos, 

atividades e outras iniciativas, internas e externas à escola, e que, dessa forma, contribuam para a 

construção e o desenvolvimento e consecução do trabalho pretendido. 

      A metodologia de projeto envolve 4 etapas: 

   i) Etapa 1: definição do conceito/problema/tema; 

  ii) Etapa 2: preparação/planeamento;  

 iii) Etapa 3: execução/implementação/desenvolvimento;  

iiii) Etapa 4: conclusão e apresentação. 

 

      As 4 etapas não devem ser consideradas como estanques, mas sim como fases que se interligam entre 
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si devendo existir um fio condutor entre elas (Espada, 2015). As quatro etapas definidas segundo 

Vasconcelos et al. (2012) são:  

       Etapa 1. “Definição do conceito/problema - formula-se o conceito/problema, as questões a 

investigar, definem-se as dificuldades a resolver, o assunto a estudar” (p. 14);  

    Etapa 2. “Planificação e desenvolvimento do trabalho - (...) faz-se uma previsão do(s) possível(eis) 

desenvolvimento(s) do projeto em função de metas específicas (...) Elaboram-se mapas conceptuais, teias 

ou redes como linhas de pesquisa: define-se o que se vai fazer, por onde se começa, como se vai fazer; 

dividem- se tarefas: quem faz o quê? organizam-se os dias, as semanas” (p. 15);  

       Etapa 3. “Execução - as crianças partem para o processo de pesquisa através de experiências 

directas, preparando aquilo que desejam saber; organizam, selecionam e registam a informação: 

desenham, tiram fotografias, criam textos, fazem construções. Elaboram gráficos e sínteses da informação 

recolhida. Aprofundam a informação obtida, discutindo, representando e contrastando com as ideias 

iniciais: “o que sabíamos antes”; “o que sabemos agora”; “o que não era verdade” (p. 16);  

        Etapa 4. “Divulgação/Avaliação - Esta é a fase da socialização do saber, tornando-o útil aos outros 

(...) Expõe-se uma sistematização visual do trabalho nos átrios de entrada e nos corredores, elaboram-se 

álbuns, portefólios, divulga-se. Depois (e ao longo de todo o processo), avalia-se o trabalho, a intervenção 

dos vários elementos do grupo, o grau de entreajuda, a qualidade da pesquisa e das tarefas realizadas, a 

informação recolhida, as competências adquiridas” (p.17). 

 

     Para uma melhor organização e acompanhamento do trabalho de projeto, a desenvolver pela turma/ 

equipa(s) de alunos, sugere-se a elaboração, pelo CT/Equipa pedagógica, de um cronograma de 

trabalho, onde são registadas e calendarizadas cada uma das etapas.  

 

    Recomenda-se, igualmente, a implementação de outras metodologias/práticas pedagógicas ativas 

que poderão ser acrescentadas/associadas, adequadas ao contexto, enquadradas no(s) projeto(s) 

pedagógico das turmas e/ou a outros instrumentos estruturantes da escola (PEE, Plano Cultural da escola 

e outros):  

 

● Currículo integrado baseado em conceitos/problemas - Proporciona trabalhar os conceitos e/ou 

problemas e os seus significados, de forma mais aprofundada, a fim de permitir aos alunos uma maior 

compreensão e retenção dos mesmos a nível da memória de longo prazo (Erickson, 2007); 

 

● Aprendizagem baseada na problematização - Permite aprender a questionar o mundo e não 

assumi-lo como algo invariável e imutável, como algo descoberto, definitivo e rígido (Delisle, 2000; 

Freire, 2005); 
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● Estilos de aprendizagem - Identificar os estilos de aprendizagem dos alunos, os preferenciais e 

adequados, tornam as metodologias e as estratégias das aulas mais eficientes, por forma a atingir os 

resultados desejados (Alonso, Gallego & Honey, 2002); 

 

● Agregação de projetos e/ou outras atividades - Fomentar “um currículo integrador, que agregue 

todas as atividades e projetos da escola, assumindo-os como fonte de aprendizagem e de desenvolvimento 

de competências pelos alunos” (DL n.º 55/2018, 6 de julho, Art.4.º) é o desafio elencado no quadro 

legislativo atual, sendo que “A valorização das artes, das ciências, do desporto, das humanidades, 

das tecnologias de informação e comunicação, e do trabalho prático e experimental, bem como a 

integração das componentes de natureza regional e da comunidade local” (DL n.º 55/2018, 6 de julho, 

Art.19.º) é outro pressuposto legal em vigor;  

 

● Ambientes de aprendizagem criativos e envolventes - Proporcionar ambientes cativantes e 

atraentes criam oportunidades educativas mais efetivas e perduráveis. A interação e a exploração dos 

espaços abertos, em visitas de estudo ou outros contextos, a dinâmica dos debates e das oficinas de 

aprendizagem roll player com caráter prático e próximo do real, estimulam o desenvolvimento de novos 

talentos e o alcançar de uma inteligência mais ampla (múltiplas inteligências) (Ferreira, 1994; Martins, 

2000; Sternberg & Williams, 2003); 

 

● Rentabilizar os espaços de aprendizagem melhor equipados - Salas do Futuro/Salas TIC - para 

propiciar experiências valorizadoras de percursos de autonomia e de aprendizagens significativas e de 

trabalho colaborativo devidamente enquadrado e contextualizado; 

 

● Trabalho de equipa/colaborativo para um mundo em mudança - Esta estratégia fomenta o 

sentido de pertença, responsabilidade e cidadania. Potencia a partilha de saberes individuais e coletivos, 

aprofunda o sentido de negociação, debate de ideias e o respeito pelo outro (Kagan,1994; Jimenson, 

Campos & Greif, 2003). Acrescente-se, a estas mais-valias, “O exercício da cidadania ativa, de 

participação social, em contextos de partilha e de colaboração e de confronto de ideias sobre matérias 

da atualidade” (DL n.º 55/2018, 6 de julho, Art.19.º). 

 

    Ocorre que, a promoção de práticas/trabalho colaborativo, anteriormente referida, desenvolvido 

entre alunos, alunos-professores, alunos-professores-outros, revela-se fundamental no sucesso 

educativo e na aquisição de aprendizagens significativas nos alunos.  

      Contudo, o “trabalho colaborativo e interdisciplinar entre professores, no planeamento, na 
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realização e na avaliação do ensino e das aprendizagens” é determinante neste processo (DLR n.º 

11/2020/M de 29 de julho, Art.4.º).  

     A implementação de práticas e metodologias colaborativas que reforcem e fomentem a partilha, a 

colaboração e a reflexão conjunta entre professores (encontros formais/informais, encontros presenciais/à 

distância e outros) abre espaço para momentos que contribuem e concretizam a análise e interpretação de 

práticas, processos, ações e resultados e dão incentivo à (auto)reflexão na ação e sobre a ação, 

promovendo a afirmação de professores reflexivos e criativos (Lima, 2002; Alarcão & Roldão, 2010). 

   Assim, para uma articulação/concertação eficaz entre os professores do CT/Equipa pedagógica 

destacam-se/sugerem-se, no âmbito do Projeto PSE, algumas práticas/metodologias pedagógicas de 

índole colaborativa ao nível dos professores: 

 

● Encontros periódicos do Conselho de Turma (CT)/Equipa pedagógica (regularidade 

quinzenal) para análise e reflexão conjunta dos professores dos itens constantes dos Diários de Bordo 

(DB). A atuação concertada do CT irá refletir-se no preenchimento do DB, que após o seu arquivamento, 

servirá como indicador de monitorização e meio de verificação da(s) medida(s) implementada(s) no 

âmbito dos propósitos do PPSE (de acordo com o processo de candidatura PPSE-SRECT/DRE - DSIFIE, 

DAIP).  

   Em determinados momentos, estes encontros periódicos poderão ser utilizados para encontros/reuniões 

de trabalho/orientação entre os professores/mentores e as suas equipas (alunos), desde que seja essa a 

decisão e o entendimento estratégico-pedagógico dos professores do CT;  

 

● Encontros periódicos entre a Coordenação do Projeto PSE com os CT/Equipa pedagógica 

para, numa perspetiva formativa, apoiar, orientar, refletir e apreciar, conjuntamente, a consecução do 

projeto pedagógico da(s) turma(s), podendo constituir momentos de partilha de experiências e de boas 

práticas ao nível da(s) turma(s), anos de escolaridade ou de ciclos (Alarcão & Canha, 2013; Alarcão & 

Roldão, 2010; Zeichner, 1993; Perrenoud, 2002). 

   As turmas que revelem mais dificuldades ao nível das aprendizagens ou outras (ex: comportamento), a 

coordenação do PPSE poderá interceder/reunir, oportunamente, com o CT/Equipa pedagógica, podendo 

recorrer ao apoio de vários serviços especializados (Equipa multidisciplinar, SPO, EMAEI e/ou outros) 

no sentido de avaliar as dificuldades e propor reajustamentos nas metodologias/estratégias pedagógicas 

aplicadas. Uma vez aplicadas novas estratégias, estas serão (re)avaliadas, periodicamente, pelo 

CT/Equipa pedagógica em termos de eficácia, sendo propostas, ou não, soluções alternativas, reportadas 

e materializadas nos DB;  
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● Trabalho de coordenação do Conselho de Turma/Equipa pedagógica com a EMAEI 

(Conselho de Turma + Docente de Educação Especial + Serviços de Psicologia e Orientação-SPO ) 

Coordenação com carácter periódico (balanço semestral) e numa dinâmica de colaboração com os pares, 

recorre-se a diferentes tipos de iniciativas e rotinas em ambientes reflexivos, onde são partilhadas as 

fraquezas e os progressos da turma, quer ao nível das aprendizagens essenciais das disciplinas, quer ao 

nível de projetos, atividades extra e de complemento curricular e outras, com definição de estratégias, 

soluções e calendarização da implementação das dinâmicas pedagógicas de superação (Alarcão & Canha, 

2013; Alarcão & Roldão, 2010; Zeichner, 1993; Perrenoud, 2002).  

       Momentos de reflexão como estes, constituídos por atores diversos, corroboram a intenção da 

legislação em vigor - “Reforçar as dinâmicas de avaliação das aprendizagens centrando-as na diversidade 

de instrumentos que permitem um maior conhecimento da eficácia do trabalho realizado e um 

acompanhamento ao primeiro sinal de dificuldade nas aprendizagens dos alunos” (DL n.º 55/2018, 

6 de julho, Preâmbulo); 

 

●  Trabalho de Equipa Alargada (Docentes do conselho de turma, alunos, Pais e Encarregados 

de Educação, parceiros e outros) - para definição e/ou concretização de momentos de trabalho de 

projeto conjunto ao longo dos semestres. Esta metodologia poderá obrigar à paragem das aulas no 

“modelo normal” sendo programada uma intervenção pedagógica concertada e, previamente, planificada 

pelos docentes que apoiam a mesma e os parceiros convenientes.  

      Esta prática pedagógica apoia-se e tem a anuência do quadro legal em vigor - “Flexibilidade 

contextualizada na forma de organização dos alunos e do trabalho e na gestão do currículo, utilizando os 

métodos, as abordagens e os procedimentos que se revelem mais adequados para que todos os alunos 

alcancem o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (DL n.º 55/2018, 6 de julho, Art.4.º); 

 

● Intensificar a coordenação pedagógica ao nível dos grupos disciplinares e departamentos 

curriculares para a (re)definição de metodologias/práticas e estratégias promotoras das 

aprendizagens focadas em estratégias pedagógicas da avaliação formativa e avaliação dos resultados 

obtidos ao fim de cada período definido; (alíneas a) e b), ponto 2, do Artigo 16.º, da Portaria n.º 471/2019, 

de 12 de agosto); 

 

● Implicar os pais e encarregados de educação nas dinâmicas escolares - A presença dos 

Pais/Encarregados de Educação na vida escolar dos alunos (reuniões, eventos ou outros) contribui para 

um maior envolvimento e sucesso escolar por parte dos alunos. “(…) o envolvimento parental na escola 

(…) mostra associações mais fortes com o sucesso académico (…). Os domínios que parecem ter mais 

peso são os relacionados com a comunicação escola-família (…)” (Lam & Jimerson, 2008).  
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    Acrescenta-se que, tem sido desígnio do Projeto Educativo da Escola, “Promover o envolvimento dos 

encarregados de educação (E.E.) na vida escolar dos seus educandos” (PEE 2018-2022, Dimensão: 

Disciplina e Cidadania, Objetivo: promover as boas práticas-saber ser e saber estar, item B4, pág.18-21), 

revelando estar em linha com a intenção da legislação em vigor quando propõe, no conjunto dos princípios 

orientadores,  um “Envolvimento dos alunos e encarregados de educação na identificação das opções 

curriculares da escola” (DL n.º 55/2018, 6 de julho, Art. 4.º);  
 

● Intervir no espaço da comunidade escolar – Desafiar/envolver os alunos para/na dinamização de 

trabalho de projeto e dar-lhes a oportunidade de intervir/expor/apresentar os seus trabalhos é promover 

“o desenvolvimento de experiências de comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual 

e multimodal, valorizando o papel dos alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de 

aprendizagens significativas” (DL n.º55/2018, 6 de julho, Preâmbulo).  

       Adita-se que, são experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa e/ou em línguas 

estrangeiras, desta natureza que põem à prova os conhecimentos e o desenvolvimento de competências, 

princípios e valores previstos no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

     Assim, face ao exposto, consideramos que todos os trabalhos de projeto realizados pelas turmas devem 

ser apresentados/disponibilizados à comunidade escolar, como resultado de um processo de trabalho de 

ensino/aprendizagem consentâneo com o perfil do aluno comunicativo, com sentido crítico, criativo, (...), 

tornando visível, desta forma, a etapa 4 (conclusão e apresentação) da metodologia de trabalho projeto 

proposta. 

     A(s) forma(s)/modalidade(s) de apresentação/exposição do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) pela turma, 

à comunidade escolar, será(ão) fruto de entendimento(s) entre as equipas de alunos em concertação com 

o CT/Equipa pedagógica/Professor(es) mentor(es). 

 

OS RECURSOS HUMANOS 

 
● DOCENTES 
 

     Os docentes do Conselho de Turma (CT)/Equipa pedagógica têm um papel fundamental na 

definição, construção e implementação de metodologias/estratégias de ensino e aprendizagem da(s) 

turma(s) - projeto pedagógico/projeto curricular de aprendizagem da turma - como também, no 

apoio/orientação do percurso escolar dos alunos e no acompanhamento dos trabalhos de projeto que a(s) 

turma(s) venha(am) a desenvolver. 

   O acompanhamento do processo de construção e consecução do trabalho de projeto das equipas, 

agregado ao projeto pedagógico da turma, definidor da aprendizagem para a turma, é responsabilidade de 

todos os docentes.  
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  O projeto PSE preconiza que os docentes do CT/Equipa pedagógica estejam: 

 

- motivados e predispostos para rever as suas práticas pedagógicas; correr riscos; estudar novas formas 

de abordagem do espaço da aprendizagem e implementar um novo paradigma, com foco na inclusão do 

aluno e flexibilidade do currículo (Fullan, 1995; Fullan & Hargreaves, 2001); 

 

- preparados para arriscar em novas metodologias de ensino, assim como na criação de novos ambientes 

de aprendizagem que deverão ser fundamentados no conhecimento de teorias de ensino e de 

aprendizagem, de modo a evitar que sejam aplicadas arbitrariamente, sem o perfeito entendimento do seu 

impacto, gerando eventuais fracassos, pelo que é essencial que haja formação nas diferentes vertentes do 

ato pedagógico; 

 

- abertos à participação dos alunos, e respetivos Pais/Encarregados de Educação, na definição de projetos 

a serem desenvolvidos nas turmas, incluindo as fases de planeamento (por ex: na escolha do 

conceito/problema/tema a trabalhar), consecução, reflexão sobre os processos, resultados e avaliação 

conjunta do projeto; 

 

- munidos de estratégias de comunicação eficazes entre os pares, alunos, Encarregados de Educação e 

parceiros, quer em presença, quer à distância, através do uso de ferramentas digitais; 

 

- predispostos a partilhar e a trabalhar cooperativamente com toda a equipa de professores do CT/Equipa 

pedagógica da(s) turma(s) em prol das aprendizagens e sucesso dos alunos, definindo os pontos de partida, 

traçando planos para alcançar pontos de chegada, definindo estratégias, preparando atividades e 

aplicando-as em ambiente de aprendizagem, recolhendo e partilhando resultados, refletindo sobre os 

mesmos e avaliando o processo/desempenho dos alunos. 

A reflexão sobre os processos de aprendizagem em equipa, em que todos são parte ativa, é, de acordo 

com alguns teóricos como Hargreaves, (2004); Sagor (1992); Santos Guerra (2001); Senge (1996) e 

Zeichner (1993), a chave do sucesso para as aprendizagens dos alunos; 

 

- disponíveis para abrir a sala de aula a outros colegas do CT/Equipa pedagógica, para em parceria, 

implementarem dinâmicas colaborativas em sala de aula em prol do trabalho de projeto da turma, dando 

incentivo ao trabalho das equipas de alunos através do reforço da mentoria prestada pelos professores; 

 

- dispostos a flexibilizar as horas do seu horário para trabalho conjunto - Conselho de Turma/Equipa 
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pedagógica - sempre que seja necessário, para que, de forma conjunta e concertada, possam contribuir 

para uma maior participação no(s) projeto(s) da(s) turma(s), tendo em vista os objetivos/metas definidas 

e a alcançar; 

 

- carreados dos recursos humanos e apoios de que necessitem, no apoio direto ou indireto ao 

desenvolvimento do(s) projeto(s), quer ao nível da área sócio afetiva (Serviço de Psicologia e Orientação, 

Departamento de Educação Especial, Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva - EMAEI e 

outros), quer ao nível de outras estruturas de gestão da escola; 

 

- disponíveis para frequentarem formação em áreas como: “Currículo integrado e flexibilidade 

pedagógica”; Metodologia de Projeto”; “Pedagogias Ativas”; “Equipas de trabalho e gestão de 

conflitos”; “Aprendizagem cooperativa em sala de aula”; “Liderança em ambientes de aprendizagem”; 

“Criatividade e aprendizagem”; “Utilização das TIC/equipamentos tecnológicos (incluindo plataformas 

de ensino a distância e ambientes digitais)”; "Mindset"; “Funcionamento do cérebro e a aprendizagem” 

e outras que se revelem pertinentes à valorização pessoal e profissional e à consecução e concretização 

do(s) projeto(s) da(s) turma(s) e a uma melhoria substantiva das aprendizagens e sucesso dos alunos; 

 

- conscientes para articular e integrar as aprendizagens essenciais da(s) sua(s) disciplina(s) no 

trabalho de projeto da turma tendo em conta o conceito/problema/tema escolhido pelo(s) alunos da(s) 

turma(s), numa lógica de ciclo e não de ano de escolaridade e, nesse sentido, acompanhar, apoiar e 

(re)orientar a turma/equipas de alunos no trabalho a desenvolver;  

 

- comprometidos com o acompanhamento/orientação/mentoria de todos os trabalhos projetos da 

turma, devendo, no entanto, cada equipa de alunos dispor de um docente que preste apoio e orientação 

às tarefas necessárias de forma mais próxima - professor mentor - na planificação, consecução, 

conclusão e apresentação do(s) trabalho(s) de projeto. 

      

●  O Professor Mentor: 

 

i) tem por finalidade um trabalho de maior proximidade com uma equipa de alunos, na orientação 

académica, no acompanhamento pedagógico e na avaliação das aprendizagens dos alunos. “Desta forma 

é necessário que o tutor/mentor possua capacidades, habilidades e competências próprias da sua função. 

Precisa expressar uma atitude de receptividade diante do aluno e assegurar um clima motivacional” 

(Souza et al., 2004); 

 

ii) não fica desresponsabilizado de apoiar e orientar as outras(s) equipa(s) de alunos da(s) suas turmas, 
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sempre que para tal for solicitado; 
 

iii) deve ser convidado, preferencialmente, pela equipa de alunos/grupo de trabalho, ou a mentoria ser 

negociada em conselho de turma. O acompanhamento/mentoria do processo de construção e consecução 

do projeto de equipa, agregado ao projeto curricular de aprendizagem da turma, terá mais eficácia se for 

acompanhado por um mentor; 

 

iiii) nas sessões de trabalho de projeto, deve atuar como facilitador, na perspetiva de ajudar e orientar os 

alunos na resolução de problemas e no desenvolvimento do assumir a responsabilidade perante as 

situações, assim como, fazerem uso de habilidades a desenvolver (autonomia, criatividade, autoconfiança 

e outras); 

 

iiiii) deve ajudar a: 

- criar um ambiente propício para a aprendizagem autodirigida;   

- promover a cooperação e não a competição no trabalho de equipa/grupo;   

- esclarecer as necessidades de aprendizagem e ajudar os alunos a estabelecer objetivos de aprendizagem 

e estabelecer metas;   

- projetar um plano de trabalho/pesquisa/aprendizagem: ajudar os alunos com planos e estratégias 

apropriadas; 

- estimular a pesquisa, seleção, organização e produção de informações; 

- apoiar ideias empreendedoras dos alunos; 

- orientar o processo de aprendizagem, estimular a integração do conhecimento, estimulando o aluno à 

interação e responsabilidade individual; 

-  (…). 

     Entre outras atividades que se revelem oportunas, sugere-se que o CT/Equipa pedagógica debata e 

desenvolva, também, as seguintes tarefas/trabalhos: 

- levantamento do perfil dos discentes, designadamente, as características, expectativas, capacidades, 

necessidades e dificuldades de aprendizagem, de forma a proceder à adequação das metodologias 

sugeridas e aplicarem-se os preceitos de uma escola inclusiva; 

 

- aplicação de teste de verificação das múltiplas inteligências e delineamento de estratégias e construção 

de materiais mais adequados às aprendizagens (Gardner, 2000); 

 

- preparação das aulas/projetos com base nessas inteligências múltiplas em concordância com o currículo 

do aluno/docentes (Sousa, 2003); 
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- estudo de possíveis estratégias que incluam a aplicação de mapas conceituais/mentais e outras formas 

de aprendizagem que visem os mais recentes estudos da neurociência alusivos a forma como o cérebro 

dos jovens processa a informação/conhecimento (Erlauder, 2005; Jensen, 2002); 

 

- reconhecimento dos estilos e ritmos de aprendizagem de cada um dos alunos e dos passos que, em 

consonância com isso, devem seguir-se de acordo com os documentos orientadores atuais (AE/PASEO) 

e com o entendimento de todos os docentes envolvidos (Marzano, 2005; Honey & Mumford, 1988); 

 

- preparação/planificação de cada conceito e/ou problema definido para o(s) trabalho(s) de projeto da(s) 

turma(s) tendo em conta as aprendizagens essenciais de todas as disciplinas e a orientação de todos os 

docentes (Erickson, 2002; Sousa, 2003); 

 

- planificação de cada conceito/unidade/projeto, definido para o(s) trabalho(s) de projeto da(s) turma(s) 

com vista a um produto final que deverá ser apresentado/exposto e avaliado pelos docentes e pela 

comunidade educativa, em conformidade. (Erickson, 2002; Senge et al, 1996; Santos Guerra, 2001); 

 

- aplicação dos princípios do desenho universal para aprendizagem (DUA) na planificação, lecionação e 

avaliação das aprendizagens dos alunos; 

 

- implementação de medidas universais de apoio e suporte à aprendizagem e à inclusão (DL n.º 54/2018, 

de 6 de julho) em articulação com a EMAEI, para todos os alunos, com ou sem NEE, com vista à 

eliminação de barreiras de aprendizagem, promoção da participação e sentido de pertença e do sucesso 

educativo dos alunos; 

 

- aplicação da Aprendizagem Cooperativa (AC) de forma a se alcançar a aquisição do maior número de 

competências sociais, tidas como inadiáveis, nas turmas envolvidas no trabalho de projeto, ao nível de 

cada ciclo. Como a aprendizagem cooperativa envolve várias metodologias, competências e atividades, 

na formação de equipas de trabalho é necessário que haja um consenso em relação aos discentes que as 

constituem nos vários momentos do trabalho de projeto. (Freitas & Freitas, 2003; Kagan, 1994; Vygotsky, 

2004; Slavin, 1987); 

 

- tomadas de decisão, em equipa pedagógica, relativamente à recolha e compilação das evidências da 

consecução dos trabalhos/projetos, designadamente, sob a forma de portfólio ou e-portfólio e/ou 

utilização de plataformas/meios digitais, entre outras; 

 

- criar mecanismos de registo sistemático, por parte de cada equipa de alunos, relativos às tarefas 
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desenvolvidas ao longo do projeto, por cada aluno da equipa, em parceria com os diversos docentes do 

CT, fomentando uma cultura de compromisso, autocontrole e responsabilidade, …); 

 

- aplicação dos princípios da avaliação formativa do desempenho dos alunos, participada por docentes e 

alunos, tendo em conta a sua evolução e a tomada imediata de medidas conjuntas, que contribuam, de 

forma decisiva, para a melhoria dos desempenhos; 

 

- debate sobre as alternativas/soluções sobre os métodos mais adequados para despertar a criatividade dos 

alunos, considerando autores como Buzan, (2003), De Bono, (2005), Erlauder, (2005), Jensen, (2002) e 

Senge, (1996), e elaborar/selecionar os respetivos materiais e/ou ferramentas (Sternberg, 1991; Robinson, 

2015); 

 

- preparação de atividades inter e transdisciplinares, entre turmas do mesmo ano de escolaridade e/ou de 

ciclos diferentes; 

 

- conceber/selecionar material pedagógico-didático sobre conteúdos/temas, não previstos nas 

aprendizagens essenciais das disciplinas, mas indispensáveis ao desenvolvimento de um trabalho de 

projeto desta natureza, para onde podem convergir todas as matérias para uma aprendizagem mais ampla, 

sustentável e significativa (Loureiro, 2003); 

 

- utilização das novas tecnologias digitais (TIC) para desenvolver atividades/tarefas de pesquisa, reforço 

da aprendizagem, em regimes de aprendizagem autónoma ou colaborativa, num ambiente flexível e mais 

confortável para o aluno (fundamental em caso de pandemia ou confinamento profilático de algum 

discente) e potenciador do trabalho de projeto em rede. (Barrett, 2010; Papert, 1997; Klenowski, 2002; 

Moreira, 2015); 

 

- flexibilização curricular, adequando, de forma empenhada, as Aprendizagens Essenciais das 

Disciplinas às diferentes temáticas e fases do(s) trabalho(s) de projeto, focados na construção do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, para que as aulas e as aprendizagens trabalhadas se 

contextualizem na vida real dos alunos; 

 

- participação ativa de todos os docentes ao longo de todas as etapas do trabalho de projeto 

(definição/escolha do conceito/problema/tema - planificação/preparação - execução/ desenvolvimento - 

conclusão e apresentação), colaborando e participando, em cada uma delas, para as tarefas e atividades 

necessárias; 

- (...). 
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● ALUNOS 

 

   Sendo o aluno o foco do processo de ensino-aprendizagem espera-se, primeiro que tudo, que os 

professores repensem e se mobilizem na organização de práticas pedagógicas que sensibilizem os jovens 

a participarem, ativamente, da construção dos seus conhecimentos e das suas vidas escolares. Mobilizar 

a juventude estudantil, demonstrando-lhes a importância e o valor de um envolvimento ativo no trabalho 

educativo é, sem dúvida, um desafio para redesenhar uma nova escola.  

      O processo de ensino e aprendizagem, e perceber como é que os alunos se mobilizam e aprendem, é 

muito complexo, tendo a sua compreensão evoluído ao longo dos tempos através de abordagens/teorias 

preocupadas em adequá-las às realidades de cada período histórico. Hoje, tendo em consideração a 

evolução e as exigências do mundo atual, com contextos de incerteza e em permanente mudança, exige-

se que a Escola e os seus protagonistas, em especial os alunos, ganhem essa consciência e adotem uma 

postura exigente e ativa na construção do seu próprio conhecimento.  

        Assim, espera-se que o aluno, implicado no processo de ensino e aprendizagem e na construção do 

seu próprio conhecimento, seja capaz de: 
 

- ser responsável e comprometido com o trabalho e a autoaprendizagem; 

- trabalhar colaborativamente e com espírito de interajuda e de partilha; 

- ser proativo e com sentido crítico; 

- ser comunicativo; 

- questionar, interrogar e participar ativamente; 

- ser autónomo; 

- ter curiosidade, investigar e pesquisar; 

- ser criativo, inovador e empreendedor; 

- ter valores de cidadania e de respeito pelo outro e pelos valores universais; 

- pôr em prática competências tecnológicas e digitais; 

- refletir sobre si e os outros (autoconhecimento/autocrítica e reflexão sobre o aqui e agora); 

- usar de sentido de justiça na avaliação do seu trabalho e dos colegas; 

- (...). 

    Para uma aprendizagem ainda mais ampla e duradoura, capaz de fazer face aos desafios e às mudanças 

do mundo atual, que fervilha numa vertigem de mudança, quer-se que os alunos sejam capazes de 

desenvolver competências/princípios/valores, tais como: 

 

- analisar e questionar criticamente a realidade;  

- avaliar e selecionar a informação que o rodeia;  
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- formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia-a-dia;  

- ser livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia;  

- capacitar-se para lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação; 

- reconhecer a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas Humanidades e pela 

Ciência e Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de Portugal e do 

mundo; 

- capaz de pensar crítica e autonomamente, sendo criativo, com competência de trabalho colaborativo e 

com capacidade de comunicação;  

- apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal 

e da sua intervenção social;  

- que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos, garantias e 

liberdades em que esta assenta;  

- que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade 

para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático;  

- que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social; 

- (...). 

 

       Uma vez que o trabalho de projeto proposto é uma abordagem promotora do trabalho colaborativo 

entre alunos-alunos, alunos-professores, alunos-professores-parceiros, deduz-se que emergem vantagens 

para o desenvolvimento de competências nos alunos, nomeadamente “o aumento da qualidade da 

aprendizagem dos alunos que promove o conhecimento dos vários elementos do grupo, nas suas 

diferenças e semelhanças, fomentando a igualdade de oportunidades, a responsabilidade, a cooperação e 

autonomia” (Agostinho, 2017, p. 24).  

   Assim, o trabalho de projeto irá desenvolver nos alunos a capacidade de trabalhar em grupo, sendo que 

este aspeto é essencial para viver em sociedade e consequentemente irá proporcionar o desenvolvimento 

de competências sociais, de colaboração e de promoção da autoestima (Mateus, 2020). 

     No âmbito do Projeto PSE, levar a cabo o trabalho de projeto da(s) turma(s), propondo a formação de 

um trabalho em equipas de alunos, revela-se bastante pertinente enquanto metodologia/estratégia de 

trabalho a adotar, pois o aumento do trabalho colaborativo e de partilha/entreajuda que ela promove está 

em concordância com o conjunto dos descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, nomeadamente com os princípios, as competências e os valores a ele associados (DL n.º 

55/2018, 6 de julho). 

 

 



 

26 
 

● PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/PARCEIROS 

 

     Facilmente nos apercebemos que, cada vez mais, os pais e os encarregados de educação são chamados 

a intervir no processo educativo dos seus filhos ou educandos a nível da escola. Esta mudança de atitude 

da escola, antes tradicionalmente fechada sobre si e sobre os seus métodos e programas, reclama que os 

pais e os encarregados de educação tenham também uma nova postura perante a escola. Neste processo 

de envolvimento dos pais e encarregados de educação na escola, pretende-se que estes estejam 

empenhados no desenvolvimento da vida escolar dos alunos e nas dinâmicas da escola com a 

comunidade.  

      A Escola, no contexto do Projeto PSE, propõe-se dar-lhes um papel mais ativo: 

- no acompanhamento das aprendizagens e vida escolar do educando; 

- na valorização de trabalhos de projeto em que pode participar acompanhar; 

- na participação em atividades organizadas no âmbito do trabalho de projeto ou outra atividade da turma; 

- na observação atenta da apresentação final dos trabalhos à comunidade escolar; 

- na opinião avaliativa dos desempenhos; 

- (...). 

● EQUIPA DE COORDENAÇÃO DO PROJETO 

 

     O projeto será coordenado por uma equipa de docentes que acompanhará/apoiará a aplicação do 

projeto no terreno e procederá à sua monitorização e avaliação. Procederá a balanços semestrais e finais 

globais, apresentados aos Docentes das turmas envolvidas e ao Conselho Pedagógico, sendo produzido 

relatório anual dirigido à DRE.  

A equipa de coordenação é constituída por 2 coordenadores do projeto ao nível de Escola e por 3 

coordenadores de nível (1- 2.ºciclo; 1- 3.º ciclo e 1- ensino secundário). 

Em termos de coordenação do projeto, é adequado que a equipa de docentes:  

-  disponha, cada elemento, de um mínimo de 5 horas semanais destinadas ao acompanhamento do 

projeto; 

- possua um horário que lhe permita reunir e apoiar os CT, as atividades de aprendizagem, as 

aulas/projetos, sempre que solicitado, ou em coadjuvância oportuna; 

- reúna uma vez por semana para avaliação/balanço/definição de estratégias e outros aspetos relativos à 

monitorização do projeto; 

- construa os documentos de registo e de verificação (Diários de Bordo, grelhas de registo, formulários 

google e outros documentos) afetos ao acompanhamento das turmas no projeto; 
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 - faça os levantamentos dos dados necessários ao balanço da avaliação do projeto; 

- deva, por solicitação do CT/Equipa pedagógica, participar em reuniões do CT/Equipa pedagógica, 

com o intuito de esclarecer, orientar e acompanhar a consecução dos trabalhos/projeto. O CT/Equipa 

pedagógica, poderá solicitar, aos Coordenadores do PPSE, sempre que acharem pertinente, a sua 

presença, em situações de intervenção pedagógica, eventos, reuniões, apresentações prévias de trabalhos 

e outras; 

- disponha de dois tempos para atendimento semanal, um no turno da manhã e outro no turno da tarde, 

para esclarecer eventuais dúvidas ou prestar orientações aos docentes dos CT/Equipa pedagógica;   

- proceda ao diagnóstico de necessidades de formação e promova ações formativas; 

- elabore formulários de satisfação e avaliação relativos ao PPSE, destinados aos docentes e alunos das 

turmas envolvidas no projeto e aos pais e encarregados de educação; 

- esteja presente, tal como outros os órgãos de gestão da escola, mediante convite dirigido pelas equipas 

de alunos, nos momentos de apresentação dos trabalhos de projeto/produtos finais da(s) turma(s) tendo 

por base a calendarização definida pelo CT/Equipa pedagógica; 

-  reformule os documentos afetos ao projeto (Documento orientador do PPSE, Diário de Bordo, grelhas 

de verificação e outros) em função de propostas de melhoria, devidamente fundamentadas e que 

mantenham as principais linhas orientadoras do projeto aprovadas pela escola e pela SRECT-DRE;    

- elabore, em função dos dados disponibilizados, o balanço semestral global dos resultados e o relatório 

anual do projeto, disponibilizando-o à SRECT-DRE; 

- apresente ao Conselho pedagógico, semestralmente e no final de cada ano letivo, o relatório dos 

resultados obtidos, devendo, este órgão, realizar a devida apreciação, dando conhecimento do mesmo ao 

conselho da comunidade educativa (CCE) e remetendo o documento às estruturas competentes (SRECT-

DRE); 

 - tenha um elemento da equipa de coordenação como conselheiro no Conselho Pedagógico, visto se tratar 

de um órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa, nomeadamente no domínio 

pedagógico-didático relativo ao funcionamento da Escola, do qual o Projeto “Promoção do Sucesso 

Escolar”, sendo um projeto de intervenção pedagógica e didática, que enceta um conjunto de propostas 

enunciadas nos documentos legais em vigor (Decreto-Lei n.º54/2018, de 06 de julho, Decreto-Lei 

n.º55/2018, de 06 julho e Decreto Legislativo Regional n.º11/2020/M, de 29 de julho) para a Escola, com 

a duração de oito anos, e cuja transversalidade, abrangência e alcance, na nossa perspetiva, o fundamenta. 
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TEMPO/HORÁRIO   

   

     Considerando que esta proposta de projeto visa a melhoria das aprendizagens e, consequentemente, a 

promoção do sucesso escolar dos alunos, fundamentado na partilha e no trabalho cooperativo, sugerimos 

que haja tempo - 1 tempo semanal ou 2 tempos quinzenais - para que toda a equipa de professores 

(CT/Equipa pedagógica) se encontre e, desta forma, possa definir o ponto de partida, traçar planos para 

alcançar um ponto de chegada, definindo estratégias, preparando atividades, aplicando-as em ambiente 

de aprendizagem, recolhendo e partilhando os resultados, refletindo sobre os mesmos e avaliando o 

processo/desempenho dos alunos. 

   Proporcionar aos professores este tempo e estes encontros é, segundo Maria do Céu Roldão (2006), 

converter  

a soma imensa de trabalhos individuais numa outra organização de trabalho: ação 

planeada, desenvolvida e avaliada por equipas de ensino ou pedagógicas, 

coletivamente envolvidas com um grupo comum de alunos. Em que a “minha” ou “a 

tua” disciplina são os instrumentos de um trabalho conjunto e intencionalizado pelas 

finalidades curriculares, sempre ditas e tantas vezes esquecidas (p.2). 

    Entendemos, por isso, que estes momentos são fundamentais para se concretizarem as intenções acima 

apresentadas, cientes de que não basta “colaborar/partilhar com o outro”, mas incorporar a colaboração 

como matriz de trabalho entre os professores, tendo como finalidade/objetivo articular o trabalho 

individual do professor com o trabalho realizado em conjunto, para que possam ampliar/maximizar, na 

medida do possível, os resultados dos alunos (Roldão, 2006).     

 

O ESPAÇO  

       A influência do espaço de aprendizagem na implementação de uma aprendizagem mais ativa, 

estimulante, criativa e impulsionadora de conhecimento, é inevitável (Erlauder, 2005; Jensen, 2002; 

Sampaio, 1996; Santos Guerra, 2002). Desta forma, é aconselhável, que seja atribuída a cada grupo/turma 

uma sala de aula permanente, com mobiliário confortável, adequado, flexível e versátil, onde seja 

possível criar espaços distintos consoante a metodologia/estratégia a implementar, nomeadamente, 

trabalhar em equipas, recriar espaço apropriado ao estímulo das várias inteligências e ao desenvolvimento 

da criatividade, que permita afixar/divulgar os trabalhos realizados e outros. 

Torna-se, por isso, importante que a sala de aula disponha de: 

- mobiliário confortável, versátil e adequado ao trabalho de equipa, (preferencialmente mesas redondas, 
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armários, …); 

- meios tecnológicos e digitais diversificados com acesso à rede (otimização dos equipamentos das salas 

TIC, tablets, computadores, painéis digitais interativos, colunas de som, videoprojector fixo e outros…); 

- placards onde seja possível afixar o(s) cronograma(s) de trabalho da turma; a constituição das equipas e 

os planos de trabalho; dispor os trabalhos realizados pelas equipas de alunos; informações, concursos, 

eventos de cariz escolar e outros; 

- salas, preferencialmente, contíguas, de modo a promover-se a partilha e o trabalho entre alunos de 

diversas turmas/anos (poderão ser salas de trabalho do Google Meet); 

- espaços exteriores limpos e agradáveis e com acessos fáceis para todos; 

- existência, junto às salas de aulas (nos corredores), de paredes/placards para manter dinâmicas de 

exposição de trabalhos com maior frequência; 

- (...). 

       É importante existirem diversos espaços para estimular as aprendizagens. A aprendizagem fora da 

sala de aula (nos pátios, jardins da escola, horta biológica, estufa, biblioteca e outros) promove a 

motivação, a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de trabalhar em equipa. Consegue-se uma 

melhor compreensão dos fenómenos e uma maior motivação para aprender. 

     As visitas de estudo são um contexto de educação não formal que permite fugir à rotina diária da sala 

de aula. Além disso, são uma forma das crianças e jovens conhecerem novas realidades e perspetivas, de 

modo a construírem e consolidarem conhecimentos. Visitas de estudo a museus, monumentos da cidade, 

quintas pedagógicas, jardins e outros espaços de aprendizagem contextualizada, são uma ótima 

ferramenta pedagógica para professores e alunos e um complemento importante ao currículo escolar. Em 

muitos casos, permitem a assimilação das aprendizagens realizadas em contexto de sala de aula e são 

para os alunos um estímulo e uma motivação, aumentando a predisposição para aprender, sobretudo, se 

o ambiente de aprendizagem se basear em atividades mais lúdicas e/ou próximas do real.  

 
DURAÇÃO DO PROJETO 

 

8 anos (de 2022-2023 a 2029-2030) 

Cronograma: 

- 5.º, 6.º, 7.º e 10.º anos (2020-2028) 

- 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º e 11.º anos (2021-2029)  

- 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º e 12.º anos (2022-2030) 

 

 

 

https://noticias.externatochampagnat.pt/wordpress/2019/11/atividades-extracurriculares-carga-ideal/
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AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

- A implementação da filosofia e propostas/estratégias do PPSE são monitorizadas pela equipa de 

coordenação que, quinzenalmente, acompanha as estratégias e metodologias implementadas (Diários de 

Bordo e outros documentos…) e orienta os Conselhos de Turma/Equipa pedagógica nas dúvidas e/ou 

esclarecimentos que solicitam. 

 - Estão previstas avaliações globais dos resultados alcançados: num primeiro momento, a avaliação 

intercalar do final do 1.º semestre e, num segundo momento, no final do 2.º semestre, tendo por base um 

conjunto de indicadores definidos aquando do processo de candidatura à SRECT-DRE.  

 -   As avaliações globais/resultados apurados são dados a conhecer aos diretores de turma/conselhos de 

turma/equipas pedagógicas, em reuniões geral, num primeiro momento de balanço, e, num segundo 

momento de análise mais apurada, em reunião por ciclo de ensino, sendo seguidamente remetido o 

relatório para o Conselho Pedagógico que fará a sua análise e discussão e emitirá a devida apreciação.   

    Concomitantemente, são remetidas à SRECT-DRE, no final do ano letivo, as avaliações globais 

efetuadas e o relatório anual, contendo uma breve apreciação às metas de transição alcançadas por ano e 

por ciclo de ensino na escola com base nas metas definidas no Projeto Educativo da Escola. 
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PROPOSTA DE PROJETO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR III 

 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA GONÇALVES ZARCO 

 

1. Compromisso social da Escola / Histórico e metas de sucesso. 
 

 
Valores de sucesso 

 
(valores percentuais de sucesso escolar/transição 

de ano) 

Metas de sucesso (as do PEE) 

 
(valores percentuais de sucesso escolar por 

disciplina e/ou ano escolar) 

a) 

Ciclo 
 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23a) 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 

  2.º  

 

C 

i 

c 

l 

o 

5ºAno(s) 

 

90%* 

93% 98% 99% 99% 99%       

 

6ºAno(s) 

 

90%* 

92% 95% 100% 100% 99%       

 

3º  

 

C 

i 

c 

l 

o 

7ºAno(s) 

turma(s) 

85%* 

89% 95% 93% 94% 90%       

8ºAno(s) 

 

85%* 

 93% 97% 93% 94%       

9ºAno(s) 

 

85%* 

 51.6% 100% 95% 96%       

S 

e 

c 

u 

n 

d 

a 

r 

i 

o 

10ºAno(s) 

 

 

 

88% 78% 84% 76% 78%       

11ºAno(s) 

   90% 96% 97%       

12ºAno(s) 

 

 
   87% 88%       

 

* Metas alteradas no CCE de 16 de julho de 2020. 

       a) A definir, pelo novo PEE 2022-2026 
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2. Caraterização de cada medida (um quadro por medida) 
 

 

 

 

 

1. Fragilidades/problemas

 

a resolver e respetiva(s) fonte(s) 

de identificação 

- Avaliação externa (Média da escola - 12,9) no ensino secundário 

(Dados dos Exames Nacionais de 2020); 

-Necessidade de aprofundar a cultura de trabalho cooperativo entre 

docentes, entre alunos e entre  a escola e a família; 

-Aprendizagens essenciais não conseguidas - contexto pandémico; 

(ver resultados o Estudo Diagnóstico das Aprendizagens). 

- Iliteracia tecnológica e digital de docentes, alunos e 

Encarregados de Educação; 

- Elevado número de alunos com classificações medianas, face a 

uma minoria com prestações elevadas/de excelência; 

- Reduzida percentagem de alunos que, após a escolaridade 

obrigatória, ingressa no ensino superior; 

- Pouca interação dos Encarregados de Educação com as 

aprendizagens/atividades pedagógicas dos educandos; 

- Média de idade do corpo docente e alguma resistência à 

mudança; 

- Elevado número de alunos com barreiras à aprendizagem (NEE 

e outras); 

- O contexto socioeconómico da maioria da população escolar; 

- Baixa escolaridade de um número significativo de agregados 

familiares. 

 

 

2. Anos de escolaridade/ turma(s) 

a abranger a partir de 2022-2023 

 

2º Ciclo: 

- todas as turmas de 5º e 6º ano; 

3º ciclo: 

-  todas as turmas de 7º, 8º e 9º ano; 

 Ensino Secundário  

- todas as turmas do regular 10º, 11º e 12º ano. 
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3. Designação da medida: 

 

Intervenção estratégico-

pedagógica para o sucesso 

efetivo dos alunos em tempo 

de incerteza.  

(Re)Pensar a escola como 

uma “aldeia educativa”, 

assente nos princípios de uma 

Escola Inclusiva, que aposta 

na criatividade e no 

desenvolvimento integral do 

aluno e onde, 

colaborativamente, todos 

aprendem com todos, na 

aplicação de estratégias / 

metodologias / experiências 

educacionais promotoras de 

sucesso. 

A medida visa globalmente otimizar 

recursos e criar condições para uma 

melhoria do trabalho em sala de 

aula, assentes em pedagogias ativas 

e em dinâmicas de trabalho 

cooperativo/colaborativo com o 

envolvimento de diversos atores, 

disciplinas da turma, projetos, 

parcerias com pais e encarregados 

de educação e outros intervenientes.  

 

Indicadores Estratégicos e Metodológicos 

  3.1. Aprendizagem cooperativa. 

3.2. Trabalho de coordenação de equipa pedagógica. 

3.3. Currículo integrado, baseado em conceitos / problemas. 

  3.4. Aprendizagem baseada na problematização do real. 

3.5. Otimização dos estilos de aprendizagem. 

3.6. Reforço na utilização das TIC como ferramenta auxiliar no processo 

de ensino/aprendizagem. 

3.7. Criação de ambientes de aprendizagem criativos, tecno-digitais 

e envolventes, promotores de autonomia e autoaprendizagem. 

3.8. Uso de portfólio/e-portfólio e outros. 

3.9. Trabalho de equipa alargada (docentes, alunos, Encarregados de 

Educação e parceiros). 

3.10. Potenciação das múltiplas inteligências. 

3.11. Abordagem do Mindset, como uma nova psicologia do sucesso. 

3.12.  Práticas de Mindfulness, o bem-estar físico e mental em sala de 

aula. 
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4. Objetivos a atingir com a 

medida 

- Promover uma aprendizagem de proximidade ao real, contextualizada e 

comprometida com o sucesso escolar, pessoal e social dos alunos e da 

comunidade em que vivem, valorizando os saberes experienciados; 

 

- Implicar, ativamente, todos os agentes do processo educativo na 

consecução das aprendizagens, projetos de turma e   produto final a 

apresentar/publicitar à comunidade educativa;  

 

- Melhorar, gradualmente, os desempenhos dos alunos de forma que um 

maior número atinja níveis mais elevados; 

 

- Obter melhoramentos graduais na classificação da avaliação externa, em 

10% no 3º Ciclo do Ensino Básico e em 8% no Ensino Secundário, no 

médio prazo, apontando para melhorias, na ordem dos 20%, num prazo de 

oito anos, correspondente ao término da escolaridade obrigatória para os 

alunos que iniciam o 5º ano; 

 

- Contextualizar as estratégias de aprendizagem numa cultura de partilha, 

promotora duma escola como comunidade, dialógica e aprendente; 

- Implicar todos os docentes do grupo disciplinar na definição de 

estratégias promotoras das aprendizagens, com foco na avaliação 

formativa e na reflexão dos resultados obtidos, ao fim de cada período 

definido; 

- - Integrar a escola (docentes, pessoal não docente, alunos e 

Encarregados de Educação e outros parceiros) nas dinâmicas de incerteza 

e mudança do Séc.XXI (o digital, educação ambiental, aprendizagem ao 

longo da vida, participação em projetos locais, regionais, nacionais e 

internacionais…); 

- - Agregar o multidisciplinar, o transdisciplinar e o multicultural como 

oportunidades de aprendizagem e construção humanista, cívica e crítica do 

aluno para um mundo em mudança. 

 

 

 

 

 

 

5. Metas a alcançar com a 

medida 

 - Implicação das lideranças de topo e intermédias (CE, CP, CCE e outros 

coordenadores) da escola na consecução e acompanhamento do projeto;  

 

- Colocar toda a escola, em oito anos, a aplicar estratégias de trabalho 

colaborativo, assentes em conhecimentos/ informação neurocientífica das 

aprendizagens; 

- Predispor o corpo docente para a partilha / reflexão dos fracassos/sucessos 

e das boas práticas, numa perspetiva de transformação e melhoria 

constantes; 

-Tornar uma prática pedagógica natural, a apresentação de trabalhos de 

projeto dos alunos à comunidade; 

 

- Divulgação do histórico do papel da escola no percurso escolar, 

profissional e de sucesso dos alunos que passaram pela GZ. (redes sociais, 

página Web da escola…) 
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6. Atividades a desenvolver 

no âmbito da medida 

 

- Aplicação de metodologia de trabalho de projeto; 

- Planificação em equipa alargada (alunos/ professores/ parceiros) das 

atividades pedagógicas e do(s) projeto(s) da turma; 

- Participação em concursos de âmbito pedagógico e cultural, 

enriquecedores das aprendizagens; 

- Atividades de combate à iliteracia tecnológico- digital; utilização de 

plataformas em aula e fora dela (ensino à distância); 

- Reunião semanal/quinzenal das equipas (CT) de trabalho para balanço 

das atividades pedagógicas e definição de estratégias conducentes à 

consecução dos projetos/aprendizagens definidas. 

 

- Reunião periódica (a definir) com os Coordenadores de 

ciclo/Coordenadores do projeto e Diretores de turma, para balanço e 

definição de estratégias de atuação; 

 

- Programação e preparação de atividades inter-ciclos: Lúdico-

pedagógicas, visitas de estudo, atividades desportivas, partilha de 

projetos/saberes e outros; 

 

- Reunião trimestral/semestral entre um elemento do Conselho Executivo, 

os Coordenadores. de Ciclo e os Coordenadores dos Departamentos 

Curriculares, para balanço/avaliação dos progressos da aplicação do 

projeto e definição de estratégias de atuação conjuntas, tendo em conta as 

metas a serem alcançadas em cada período definido. 

 

 

7. Calendarização das 

atividades 

 

- A definir no cronograma* de trabalho, em conselho de turma, no início 

de cada ano/período/semestre ou projeto pontual, em conformidade com 

o calendário do Plano Anual da Escola (PAE); 

 

* No cronograma deverão constar as fases do projeto. 

 

8. Responsáveis pela 

execução da medida 

- Órgãos de gestão da escola; 

- Diretores de turma; 

- Todos os professores da escola. 

- Coordenadores do projeto e Coordenadores de Ciclo. 

-  (…) 
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9. Recursos: recursos 

humanos/outros – 

Discriminar o grupo 

disciplinar dos docentes* e 

situação na carreira e crédito 

horário utilizado ou noutros 

recursos necessários à 

consecução da medida 

 
*só possível, após distribuição do 

serviço docente. 

 

- Docentes de todos os grupos disciplinares. 

 

- Parceiros, Pessoal não docente, Pessoal Técnico, ... 

 

- Portfólio e e-portfólio, plataforma digital da escola; 

 

- Equipamento tecnológico/digital com acesso à rede nas salas de 

aula/trabalho (reaproveitamento de material das salas de informática 

desativadas, doações, aquisições...); 

- Otimização do mobiliário escolar existente e aquisição de outro (mesas 

redondas, armários…); 

- Largura de banda da internet para acesso universal à rede global e 

acesso às plataformas digitais Edu. 

 

 

 

10. Indicadores de 

monitorização e meios de 

verificação da execução e 

eficácia da medida. 

 

- Registos das avaliações (intercalar/semestral e final de ano) e atas; 

- Registos das reuniões de trabalho - diários de bordo, listas de 

verificação; 

 - Balanço mensal do trabalho das turmas implicadas no projeto 

(participado pelos alunos); 

- Número de alunos da(s) turma(s) participantes em 

concursos/atividades/eventos; 

- Registos vários da participação dos pais nas atividades da turma ao 

longo de cada ano; 

- Totalidade das atividades programadas e efetivamente realizadas; 

- Número total de projetos apresentados à comunidade educativa; 

- Taxas de sucesso escolar no final de cada ano/ciclo, por 

disciplina/transição; 

- Formulários de satisfação aos alunos, aos pais e aos professores; 

- Divulgação dos resultados na escola/comunidade educativa; 

- Utilização de meios digitais na divulgação dos produtos alcançados 

com os projetos. 
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11. Necessidade de formação 

 

Proposta de áreas das formações: 

 

- A Escola como organização: Da  gestão administrativa às  políticas 

pedagógicas; 

 

- Trabalho cooperativo na escola; 

 

- Compreender a Educação Inclusiva: sistematizar práticas de inclusão; 

- A Avaliação Formativa: como a integrar e sistematizar nas 

aprendizagens? 

- Gestão de conflitos em equipas de trabalho; 

- O mundo digital como ferramenta de cooperação pedagógica; 

- Utilização de ferramentas/plataformas digitais no ensino à distância; 

- Que escola para um mundo em permanente mudança/incerteza? 

- O exercício da docência como aprendizagem e construção de uma 

cidadania ativa para um mundo sempre novo. 

- A escola e a família no contexto pós-pandémico: - Que normal é esse 

de que se fala? Que escola se está/quer a construir? 

- Metodologia de trabalho de projeto; 

- Mindfulness e o bem-estar na escola; 

- (…) 

 

 

 

 

 

Dado conhecimento no Conselho Pedagógico de ____/_____/_____. 

 

 

Dado conhecimento no Conselho da Comunidade Educativa de ____/_____/_____. 
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