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1- Agrupamento de Escolas Viseu Norte 

 

 

2- Compromisso social do Agrupamento / Histórico e metas de sucesso 

 

 

 
Histórico de sucesso Metas de sucesso 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1.º CICLO 95,7 %* 94,9 %* 96,5 %* 97,5 %* 98,5 %* 

2.º CICLO 92,2 % 94,6 % 96,5 % 97 % 98 % 

3.º CICLO 83,5 % 82,7 % 93,5 %** 90 %** 90 %** 
 

*Dados relativos aos 2.º, 3.º e 4.º anos, já que o 1.º ano apresenta 100% de sucesso escolar. 

**Dados provisórios. Falta inserir os resultados das Provas Finais de Ciclo. 
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3- Caraterização de cada medida (um quadro por medida) 

MEDIDA 1 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) 
fonte(s) de identificação 

Reduzida frequência de utilização da atividade experimental 

Fonte: Relatório da Avaliação Externa das Escolas, IGEC 2015/2016. 

2. Ano(s) de escolaridade a 
abranger 

- Educação Pré-escolar 

- Ensino Básico: 1.º, 5.º e 7.º anos de escolaridades, em 2016/2017 e nos anos 

subsequentes em 2017/2018 

3. Designação da medida Reforço da atividade experimental 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

- Promover a literacia científica na educação pré-escolar e no ensino básico. 

- Instituir a realização regular de aulas práticas com recurso a atividades 

experimentais na educação pré-escolar e no ensino básico. 

- Aprofundar a partilha de conhecimento científico e técnico entre docentes. 

- Articular as atividades experimentais com os conteúdos a lecionar, aquando da 

elaboração das planificações; 

- Proporcionar às crianças/alunos experiências educativas diversificadas e de 

qualidade. 

- Dotar as escolas de espaços e equipamentos adequados ao ensino experimental 

das ciências. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

- Ampliar a frequência da realização de aulas práticas com recurso a atividades 

experimentais de, pelo menos, 6 horas/período, na educação pré-escolar, 1.º ciclo e 

5.º ano. 

- No 7.º ano, 80% das aulas em regime de desdobramento, devem ser dedicadas à 

realização de atividades práticas. 

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida 

- Reunião entre educadores e professores do ensino básico, por área de 

proximidade (numa lógica de conselho de docentes), para planificação e preparação 

das atividades a realizar em contexto de sala de aula. 

- Construção de portfólios com atividades experimentais adequadas à educação pré-

escolar e 1.º e 5.º anos do ensino básico. 

7. Calendarização das 
atividades 

- Reunião mensal para planificação e preparação das atividades experimentais a 

desenvolver com os alunos ao longo do 1.º período. 

- Avaliação intercalar em outubro. 

- Continuação da implementação do projeto. 

- Avaliação no final do 2.º período. 

- Avaliação final. 

8. Responsáveis pela 
execução da medida 

- Coordenadores dos departamentos da educação pré-escolar, 1.º ciclo e 

matemática e ciências experimentais. 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou recursos 
necessários à 
implementação da medida) 

- 2 h/semana para cada um dos professores envolvidos na implementação da 

medida, num total de 16 h/semana (4 docentes do grupo 230; 2 docentes do grupo 

510 e 2 docentes do grupo 520). 

- Aquisição de equipamento: reorganização dos laboratórios e respetivo 

apetrechamento, nas escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos, através do Programa 

“Viseu Educa”. 

- Aquisição de kits experimentais a serem mobilizados pelas diferentes escolas do 

Agrupamento (jardins de infância e 1.º ciclo) através do Programa “Viseu Educa”. 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

- Registos das atividades realizadas. 

- Feedback por parte dos educadores/professores envolvidos na medida. 

- Valorização da atividade experimental na educação pré-escolar e no ensino básico. 

- Melhoria dos resultados académicos dos alunos através do ensino experimental. 

- Qualidade dos registos/relatórios produzidos pelos alunos após a realização das 

atividades. 

11. Necessidades de 
formação contínua  

- Atualização em metodologias inovadoras e de partilha, de modo a melhorar o 

trabalho colaborativo entre docentes “especialistas” e docentes/educadoras 

“generalistas”. 
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MEDIDA 2 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) 
fonte(s) de identificação 

Alunos do 1.º ano que não desenvolvem as aprendizagens da leitura e da 

escrita, o que se reflete na taxa de retenção do 2.º ano 

Fontes: Estatísticas escolares do agrupamento relativas à taxa de insucesso no 2.º 

ano (cerca de 10%); atas de departamento e conselho pedagógico; memorandos 

de grupo de ano. 

2. Ano(s) de escolaridade a 
abranger 

- 1.º ano do ensino básico 2016/2017; 1.º e 2.º anos em 2017/2018. 

3. Designação da medida Reforço das aprendizagens essenciais na leitura e na escrita 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

- Melhorar as competências de leitura e de escrita. 

- Apoiar precocemente os alunos a quem são diagnosticadas graves dificuldades 

na leitura e na escrita no 1.º ano. 

- Diminuir a taxa de retenção no 2.º ano de escolaridade. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

- O compromisso a 2 anos será diminuir de 10% para 7%, no 1.º ano do projeto e 

para 4% no 2.º ano.  

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida 

- Coadjuvação em contexto de sala de aula: 

     os professores afetos à coadjuvação são alocados às turmas de 1.º ano; caso a 

turma tenha alunos de mais de um ano de escolaridade, é dada prioridade aos 

alunos do 1.º ano; 

     nas turmas de um só ano, os alunos são organizados em grupos homogéneos 

(de 6 a 8 elementos), de acordo com as dificuldades diagnosticadas, a tempo 

inteiro, em contexto de sala de aula, com o professor em coadjuvação. 

 

- Estabelecimento de permutas temporárias de docentes no 1.º ciclo, de acordo 

com as disciplinas do currículo. 

 

- Reuniões de coordenação/articulação para planificação e preparação das 

atividades. 

7. Calendarização das 
atividades 

- Do início do ano letivo até à avaliação intercalar de outubro, será feito o 

diagnóstico das dificuldades dos alunos (professor titular e professor coadjuvante); 

- Após a avaliação intercalar até ao final de 2.º período, serão implementadas as 

medidas de superação das dificuldades diagnosticadas; 

- Do 2.º período até ao final do ano letivo, continua a implementação do projeto. 

Caso as dificuldades sejam ultrapassadas passam a ser promovidas atividades de 

desenvolvimento. 

8. Responsáveis pela 
execução da medida 

- Professor titular da turma e professor em coadjuvação (par pedagógico); 

- Direção do agrupamento (um elemento). 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou recursos 
necessários à 
implementação da medida) 

- 125 horas semanais, geridas de forma flexível de modo a dar a melhor resposta à 

dispersão do agrupamento. 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

- Reuniões periódicas de coordenação/articulação dos docentes envolvidos no 

processo com o coordenador do departamento do 1.º ciclo. 

- Qualidade dos trabalhos realizados pelos alunos e resultados da aplicação de 

testes/fichas. 

- Avaliação sumativa do 1.º, 2.º  e 3.º períodos. 

11. Necessidades de 
formação contínua  

- Oficina de formação no âmbito da didática da leitura e da escrita. 

- Formação no âmbito de metodologias ativas e inovadoras e de partilha. 
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MEDIDA 3 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) 
fonte(s) de identificação 

A taxa de conclusão do 3.º ciclo é inferior à dos restantes ciclos, facto 

evidenciado pelo maior número de retenções registado 

Fonte: Relatório IGEC 2015/2016; relatório de autoavaliação; atas do conselho 

pedagógico. 

2. Ano(s) de escolaridade a 
abranger 

- 7.º ano de escolaridade em 2016/2017 e 7.º e 8.º anos em 2017/2018 

3. Designação da medida Melhoria sustentada da taxa de conclusão do 3.º ciclo 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

- Diminuir a taxa de retenção no 7.º ano de escolaridade. 

- Diminuir a taxa de retenção no 3.º ciclo. 

- Melhorar a articulação e o trabalho colaborativo entre os docentes do conselho de 

turma. 

- Fundamentar o trabalho pedagógico em práticas de autorregulação das 

aprendizagens dos alunos. 

- Melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas de maior insucesso. 

- Melhorar a articulação horizontal entre os docentes das disciplinas com maior 

impacto na retenção dos alunos. 

- Utilizar tecnologias e metodologias inovadoras. 

- Tornar mais interativo e dinâmico o processo de ensino e aprendizagem. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

- Diminuir a taxa de retenção no 7.º ano em 3% em 2016/2017 e em mais 3% em 

2017/2018. 

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida 

- Reorganizar o modo de implementação das medidas de apoio educativo, 

envolvendo as disciplinas de Matemática e Português: 

    .os alunos serão organizados em grupos homogéneos segundo perfis de 

desempenho. Assim, na disciplina de Matemática, constituir-se-á um grupo de 6 a 8 

alunos de nível 1 e seis grupos reunirão 8-10 alunos, cada, de nível 2. Cada um 

dos grupos beneficiará de um apoio 2 tempos/semana; pode haver mobilidade de 

alunos entre os grupos definidos, de acordo com o seu desempenho. 

    .na disciplina de Português serão constituídos 8 grupos, de 6 a 8 alunos cada, 

com base na identificação das aprendizagens não desenvolvidas constantes do 

Plano Individual do aluno. O reforço funcionará 2 tempos letivos semanais, para 

cada grupo. 

- Para a disciplina de Inglês será implementada a coadjuvação em contexto de sala 

de aula (2 tempos por semana). 

- Articulação curricular dos professores de 7.º ano, por disciplina, nas disciplinas 

com maior impacto na taxa de retenção dos alunos (preferencialmente nas 

disciplinas de Português; Matemática; Inglês e Físico-Química). Se possível 

também nas disciplinas de Ciências Naturais; História; Geografia e Francês/ 

Espanhol – 1 tempo semanal para cada um dos docentes  

- Articulação horizontal entre os docentes dos Conselhos de Turma. 

7. Calendarização das 
atividades 

- Durante todo o ano letivo 2016/2017, de acordo com a distribuição de serviço 

semanal dos docentes. 

8. Responsáveis pela 
execução da medida 

- Direção do agrupamento (um elemento) e coordenadores de departamento 

(Línguas e Matemática e Ciências Experimentais). 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou recursos 
necessários à 
implementação da medida) 

- 16 h para a disciplina de Matemática. 

- 16 h para a disciplina de Português. 

- 18 h para a disciplina de Inglês. 

- 13 h para articulação horizontal. 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

- Reuniões realizadas e memorandos produzidos. 

- Registo dos apoios lecionados. 

- Desempenho dos alunos na avaliação formativa. 

- Análise dos resultados dos alunos no final de período. 

- Taxa de retenção no 3.º ciclo. 

11. Necessidades de 
formação contínua  

- Oficina de formação em didática das disciplinas com recurso às tecnologias. 
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MEDIDA 4 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) 
fonte(s) de identificação 

Existência de uma população escolar vulnerável ou de risco 

Fontes: Relatório de autoavaliação do agrupamento; atas de conselho pedagógico; 

atas de conselho de turma; atas de departamento. 

2. Ano(s) de escolaridade a 
abranger 

- Educação Pré-escolar; 1.º; 5.º e 7.º anos de escolaridade. 

3. Designação da medida Mediação escolar e parcerias 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

- Promover um ambiente educativo favorável à disciplina e inclusão, envolvendo os 

docentes, alunos e pais/encarregados de educação. 

- Diversificar a resposta educativa aos alunos com necessidades educativas 

especiais. 

- Promover a integração sócio escolar pelo incremento da autoestima dos alunos 

com mais dificuldades. 

- Reduzir a conflitualidade e indisciplina tendo em conta a melhoria dos resultados 

escolares dos alunos. 

- Reforçar o apoio da Ação Social Escolar. 

- Capacitar os intervenientes no acompanhamento às famílias. 

- Estruturar a mediação escolar. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

- Aproximar de 0% a taxa de abandono escolar. 

- Diminuir a taxa de absentismo em 25% no primeiro ano de implementação do 

projeto. 

- Diminuir o número de ocorrências disciplinares em 25%, no 1.º ano de 

implementação do projeto. 

- Aproximar os resultados escolares da população em risco da dos restantes 

alunos. 

- Envolver com maior frequência a participação das famílias na vida escolar, 

através das atividades da Rede de Bibliotecas Escolares. 

- Aumentar os apoios (reforço alimentar; vestuário; material escolar) aos 

abrangidos pela Ação Social Escolar. 

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida 

- Programa de Tutorias (5.º e 7.º anos de escolaridade). 

- Projeto de Inclusão do agrupamento (modalidades que se integram no Programa 

“Viseu Educa”, destinados a alunos com necessidades educativas especiais e 

alunos oriundos de comunidades ciganas). 

- Apetrechamento de uma “Cozinha Pedagógica”. 

- Acompanhamento e orientação escolar (SPO- Serviços de Psicologia e 

Orientação). 

- Intervenção das Associações locais em articulação com o agrupamento. 

- Sinalização dos alunos em risco e intervenção articulada a nível local. 

- Intervenção de técnicos de animação e de apoio psicopedagógico e social. 

7. Calendarização das 
atividades 

 - Ao longo do ano e de acordo com a calendarização dos programas e projetos 

dos parceiros.  

8. Responsáveis pela 
execução da medida 

- Direção do agrupamento (um elemento). 

- Coordenadores de diretores de turma (dois). 

- SPO. 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou recursos 
necessários à 
implementação da medida) 

- Horas de Tutoria (5.º e 7.º anos) – 12 h (3 professores) – de acordo com a 

legislação, a cada professor tutor são atribuídas 4 h semanais para o 

acompanhamento de grupos de 10 alunos. 

- Apoio do Programa “Viseu Educa”. 

- Reforço de 2 professores bibliotecários; de 2 Técnicos de Psicologia; 2 

Animadores Sociais; 2 Terapeutas da Fala; 1 Terapeuta Ocupacional. 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

- Taxa de absentismo. 
- Taxa de abandono precoce de educação e formação. 
- Resultados académicos (taxa de sucesso e de qualidade de sucesso). 
- Frequência e natureza das ocorrências disciplinares. 

11. Necessidades de 
formação contínua  

- Implementar modalidades de formação orientadas para as necessidades dos 
intervenientes. 
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(Elsa Maria Ferreira da Silva) 

 

____________________________ 

(César Cardoso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viseu, 30 de junho de 2016 


