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CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS TEIP 

 

COORDENADOR DO PROJECTO 

João Paulo Leonardo 

 

CONSULTORES EXTERNOS 

Ana Gama e Catarina Tomás (ESE Lx) 

 

EQUIPA DE COORDENAÇÃO DO PROJECTO 

Ana Carla Gonçalves, Manuela Pinto, Raquel Carmona (Coordenadora da equipa), 

Rui Lopes, Susana Câmara e Sousa 

 

São Competências da Equipa de Coordenação: 

 

 Sensibilizar a comunidade escolar para os princípios, metas e objectivos do 

Projecto Educativo; 

 Informar os responsáveis sobre todos os procedimentos necessários à 

implementação, dinamização e monitorização das actividades; 

 Facilitar os meios necessários à realização das actividades; 

 Definir critérios para a implementação das actividades; 

 Reunir, periodicamente, com os responsáveis; 

 Construir as matrizes dos instrumentos de monitorização das actividades; 

 Definir as linhas orientadoras para a construção e elaboração dos relatórios de 

avaliação. 
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EQUIPA DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

Coordenadoras dos 6 Departamentos Curriculares: Albertina Caco, Alfreda 

Fonseca, Cecília Dinis, Emília Carvalho, Isabel Zagalo, Manuela Sanches  

Consultora Externa: Ana Gama  

Coordenadora Da Equipa De Auto-Avaliação Do Agrupamento: Isilda Medroa 

 

São competências da Equipa de Avaliação do Projecto TEIP: 

 Definir os indicadores de avaliação de cada uma das actividades; 

 Monitorizar as actividades em Departamento, através dos seus Responsáveis; 

 Supervisionar a adequação dos instrumentos de monitorização e de registo 

utilizados pelos responsáveis das actividades; 

 Comunicar regularmente à Equipa de Coordenação a informação da 

monitorização realizada em departamento, reportando qualquer assunto que 

pareça constituir entraves à realização das actividades e consequente 

impedimento de consecução dos respectivos objectivos; 

 Elaborar os relatórios de avaliação do Projecto TEIP Passos XXI, de acordo 

com as orientações fornecidas pela equipa de coordenação, em função dos 

indicadores previamente definidos. 

 

São competências do Responsável por Actividade: 

 Dinamizar a Actividade pela qual é responsável, orientando os dinamizadores;  

 Reportar em departamento a execução da Actividade e seus constrangimentos; 

 Proceder à distribuição e recolha dos documentos necessários à monitorização 

e avaliação da Actividade; 

 Comunicar aos dinamizadores as orientações das equipas de Coordenação e 

de Avaliação;  

 Organizar o dossier pedagógico da Actividade pela qual é responsável 

 Elaborar e entregar relatório de avaliação trimestral, semestral e final da 

Actividade, estruturado de acordo com as orientações fornecidas (v. págs. 40 a 

42). 
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Eixo 1 Ao Nível do Aluno 

META, OBJECTIVOS, ACÇÕES, ACTIVIDADES, RESPONSÁVEIS 

 

 

 

Problemas: 

Insucesso Escolar 

 (Indisciplina, Absentismo, Abandono, Saída precoce do sistema de ensino) 

 

A meta do Projecto Educativo TEIP - Eixo 1: 

Aumentar os níveis de sucesso educativo de cada aluno, 

independentemente da condição socioeconómica, cultural 

ou outra. 

 

Objectivos do Eixo 1: 

Aumentar o sucesso educativo reduzindo a indisciplina, o 

absentismo, o abandono e a saída precoce do sistema de 

ensino 

 

Acções:  

1 a 8 
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Acção 1  

Recepção, Integração e Transição dos Alunos 

 

Objectivos da acção: Aumentar o sucesso escolar; Diminuir a indisciplina; 

Reduzir o absentismo; Reduzir o abandono; Reduzir a saída precoce do sistema 

de ensino; Abrir a escola à comunidade; 

Intervir na comunidade; Promover a participação das famílias na comunidade. 

As actividades/ os responsáveis / os indicadores:  

 

a) Boas Vindas: Shital Valabhdas, Rita Bagulho (articuladamente com 

coordenadoras dos DT 2º e 3º ciclos e secundário); Sara Barata (articuladamente 

com Coordenadoras das EB1) 

 

b) Formação de Delegados de Turma: João Paulo Leonardo1 

c) Brincar, Sentir e Crescer: Sara Barata (articuladamente com professores 

titulares de turma 1º ano) 

Indicadores actividades a) e c):  

Participantes – Número e tipo de participantes (Alunos / Enc. Educação / 

Professores/ etc.). Nº de alunos em risco de exclusão por:  insucesso escolar; 
absentismo; abandono; indisciplina. 

Resultados – Satisfação/ percepções dos participantes (questionário / 

entrevista / auscultação)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Passou para Eixo 2/ Acção 11 o) / POPH 7 
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POPH 10 GAA – Desenvolvimento de competências (1 Out a 17 Jun 2011): 

d) Passo pr'ó Passos: Rita Bagulho e Shital Valabhdas (articuladamente com 

coordenadora DT 2º ciclo e coordenadora departamento 1º ciclo); Sara Barata 

(articuladamente com Coordenadoras EB1 e prof. titulares de turma 4º ano) 

e) Não há Duas sem Três: Lívia Teixeira (articuladamente com Coordenador 

dos DT 3º ciclo e DT’s 7º ano 

Descrição da actividade: actividades de promoção de competências 

sociais no 4º/5º/7º ano. Acompanhamento de alunos em situação de 

risco (abandono, absentismo, problemas disciplinares, etc.), 

individualmente e/ou em grupo, com vista ao desenvolvimento de 

competências que melhorem a sua inserção escolar e pós-escolar. 

Objectivos específicos e conteúdos: diminuir o absentismo; diminuir o 

abandono; diminuir a indisciplina; promover competências sociais e 

pessoais 

Metodologia: dinamização de sessões semanais de desenvolvimento 

de competências nas turmas de 4º, 5º e 7º anos; Acompanhamento 

individual e em pequenos grupos de alunos em situação de risco do 2º 

e 3º ciclos do EB 

Indicadores:  

Participantes - Número e tipo de participantes. Nº de alunos em risco de 

exclusão por: insucesso escolar; absentismo; abandono; indisciplina 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas. 

Resultados – Satisfação/percepções dos participantes (questionário alunos e 

professores)  

 

f) Do Básico ao Secundário: Ana Isabel Crespo (articuladamente com 

Coordenador do ensino secundário e DT’s 10º ano) 

Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos / professores e outros técnicos. Nº de alunos em 

risco de exclusão por:  insucesso escolar; absentismo; abandono; indisciplina 

Produtos - Nº de sessões realizadas/nº de alunos participantes (por sessão)  
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Resultados - Nº de alunos orientados 10º Ano);  Nº de alunos orientados no 9º 

Ano, que mudaram de área ou abandonaram a escola ou foram transferidos; 
Questionários (alunos/ professores no final do 9º Ano) 

 

Acção 2 

Apoiar + 

 

Objectivos da acção: Aumentar o sucesso escolar; Diminuir a indisciplina; 

Reduzir o absentismo; Reduzir o abandono; Reduzir a saída precoce do sistema 

de ensino; Abrir a escola à comunidade; Intervir na comunidade; Promover a 

participação das famílias. 

 

As actividades / os responsáveis / os indicadores:  

POPH 2/ Apoio psicopedagógico - dificuldades de aprendizagem (20 Set 2010 a 17 

Junho 2011): 

a) Apoio socioeducativo/1º ciclo: Cecília Dinis (articuladamente com 

coordenadoras EB1) 

Descrição da actividade: apoio individualizado aos alunos do 1º ciclo 

com dificuldades de aprendizagem (Planos de Acompanhamento ou de 

Recuperação) em articulação estreita com os professores titulares 

das respectivas turmas. 

Objectivos específicos e conteúdos: suprir as dificuldades escolares dos 

alunos que revelam muitas dificuldades no desenvolvimento das competências 

essenciais do ensino básico e na aquisição dos conhecimentos fundamentais à 

sua progressão escolar. 

Metodologia: Referenciação e diagnóstico pelo professor dos alunos a apoiar. 

Apoio directo individualizado ou em pequenos grupos (max. 3) 2x por semana 

Alguns alunos poderão ter apoio todo o ano, outros por períodos pré-definidos. 

em articulação estreita com os professores titulares das respectivas turmas.  

Indicadores:  

Participantes – Nº alunos com apoio  

Produtos – Nº de horas de apoio por aluno (PA e PR) e por anos de 

escolaridade 
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Resultados – evolução dos resultados escolares dos alunos e co-relação com a 

taxa de frequência dos apoios 

 

b) Equipa Interdisciplinar de Ensino Especial: Mª João Carinhas 

Indicadores:  

Participantes - Número de alunos com NEE já acompanhados; Número de 

novos alunos com NEE;  

Produtos - Número de planos educativos individuais elaborados; Número de 

reuniões com EE; Rácio docente /alunos com NEE; Tipo de actividades 
realizadas; Materiais produzidos (apoio específico a alunos com NEE) 
[Pré-escolar___ SEXO____ Idade ____ Problemática Principal 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Secundário] 

Resultados – Satisfação / percepções (alunos, EE e professores); evolução dos 

resultados; evolução dos indicadores de inclusão (doc. EIEE) 
 

c) Salas de Estudo: João Paulo Leonardo 

Indicadores: 

Participantes - Nº alunos por ano de escolaridade e por disciplina. Taxa de 

frequência dos alunos indicados para as salas de estudo 

Produtos – Nº de horas em salas de estudo; Tipo de actividades realizadas; nº e 

tipo de materiais produzidos 

Resultados – evolução dos resultados escolares dos alunos participantes e 

análise da co-relação com a sua taxa de frequência/ assiduidade; Satisfação de 
alunos e professores (questionários)  
 

POPH 5 / Apoio psicopedagógico -  Programas de Tutoria (1 Out a 17 Jun 2011): 

d) Programas de Tutoria: Helena Simões  

Descrição da actividade: Acompanhamento de alunos dos 2º/3º ciclos 

em risco de desorganização do seu percurso escolar: aprendizagem e 

consolidação de técnicas de estudo, de gestão do tempo e trabalho 

pessoal. 

Objectivos específicos e conteúdos: contribuir para a aquisição de 

condutas autónomas e apropriação de métodos de trabalho e estudo; 

promover o enriquecimento cultural; contribuir para a integração do 

aluno na turma.  
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Metodologia: alunos sinalizados e indicados pelo conselho de turma de acordo 

com perfil estabelecido (o trabalho desenvolve-se individualmente e/ou em 

pequeno grupo de alunos do mesmo ano) 

 

Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos / Nº de tutores /Rácio de tutores – alunos. Taxa de 

frequência dos tutorados nas sessões dos programas de tutoria 

Produtos - Nº de sessões/horas de tutoria realizadas; tipo e frequência de 

actividades de tutoria 

Resultados - escolares dos alunos que beneficiaram do programa e sua co-

relação com a taxa de frequência no programa); Percepções da eficácia 
pedagógica do programa, (questionários aos alunos, aos DTs e aos Enc. de Educ 
dos alunos envolvidos). 

 

POPH 1 / Apoio psicopedagógcico - PLNM ( 20 Set a 17 Jun 2011) 

e) Apoio individualizado aos alunos do 1º CEB com PLNM: Graça 

Guimarães (articuladamente com Cecília Dinis) 

f) Apoio individualizado aos alunos do 2º/3ºcilcos e secundário com 

PLNM: Graça Guimarães  

Descrição da Actividade: apoio psicopedagógico a alunos 

estrangeiros que apresentam dificuldades ao nível da compreensão e 

utilização da língua veicular de aprendizagem (LP) 

Objectivos específicos e conteúdos: desenvolver competências em LP 

em função dos níveis de proficiência e faixas etárias, de acordo com 

as orientações programáticas da DGIDC 

Metodologia: diagnóstico e formação de grupos por nível de proficiência (A1, 

A2) e faixa etária em cada um dos cinco estabelecimentos escolares. Trabalho 

articulado em departamentos curriculares (PNEP) e em conselhos de turma 

(PCT) 

Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos que tiveram apoio PLNM; nº professores 

envolvidos e nº horas disponibilizadas; 

Produtos – nº de horas de PLNM efectivamente realizadas; tipo de actividades 

realizadas; materiais produzidos;  
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Resultados – Taxa de frequência dos alunos indicados para apoio; Análise da 

evolução dos resultados escolares (teste diagnóstico PLNM no final do ano) e 
sua co-relação com a taxa de frequência no programa;  

 

g) Apoio aos cursos Novas Oportunidades – Estágios: Antónia Alvaredo 

Indicadores: 

Participantes - Nº de alunos com estágios/ taxa de alunos dos profissionais 

que obtiveram estágio; nº de entidades participantes na colocação dos alunos 
em estágios 

Produtos – Nº, duração e tipo de estágios efectuados 

Resultados - Resultados obtidos pelos alunos no final do ano, 

Satisfação/percepções dos alunos com os estágios efectuados. Satisfação das 
entidades com os estagiários (entrevista/ questionário) 
 

h) Apoio aos cursos Novas Oportunidades – Parcerias: Antónia Alvaredo 

Indicadores:  

Participantes - Nº e tipo de participantes das Novas Oportunidades; 

Produtos – Nº de parcerias efectuadas  

Resultados -  

 

Acção 3  

Leituras
2

 &m Companhia 

 

Objectivos: Criar e apoiar formas alternativas e complementares para apoiar, 

estimular e motivar as aprendizagens; 

Promover o prazer da leitura; 

Criar hábitos de leitura; 

Desenvolver competências de leitura aos níveis da compreensão, interpretação, 

expressividade e funcionalidade. 

 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

 

a) Sala de Aula: Carla Duarte (1º CEB), Marisa Costa (2º CEB) e Isabel Pires (3º 

CEB)  

b) Tertúlias e Encontros: Manuela Pinto e Isabel Pires 

                                                 
2
 Actividade inicialmente identificada como “Ler +” 
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c) Concurso de Leitura: Manuela Pinto e Isabel Pires 

Indicadores:  

Participantes – Nº de alunos e de professores participantes; Nº de alunos em 

risco participantes; Nº e tipo de outros participantes. 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas; materiais produzidos 

Resultados – Satisfação e percepções (questionário/entrevista); Nº e tipo de 

textos lidos por aluno/participante; taxa de frequência na actividade; Nº de 
prémios atribuídos  

 

Acção 4  

Mais passos 

 

Objectivos da acção: Divulgar o sucesso; Promover o trabalho de 

cooperação nos Conselhos de Turma; Criar e apoiar formas alternativas e 

complementares para apoiar, estimular e motivar as aprendizagens; Aumentar o 

sucesso escolar; Diminuir a indisciplina; Reduzir o absentismo; Reduzir o 

abandono; Reduzir a saída precoce do sistema de ensino; Promover a 

articulação curricular horizontal e vertical (Pré-escolar e 1º CEB); Aumentar as 

expectativas dos alunos e EE em relação à escola e às aprendizagens; Promover 

a Educação Artística, Cultural, a Cidadania e a Educação para a Saúde; 

Sensibilizar para as temáticas do ambiente; Consciencializar para a necessidade 

de mudança de atitudes relacionadas com a preservação do ambiente; Estimular 

hábitos de participação em acções de melhoramento do ambiente escolar; 

Educar para a participação em actividades de conservação da biodiversidade; 

Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação - Plataforma Moodle; 

Incrementar as relações com os parceiros da comunidade educativa; Criar 

projectos específicos para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos; Criar 

projectos para e com a comunidade; Promover a relação entre a escola e a 

família; Abrir os espaços escolares à comunidade; Realizar actividades na 

Escola com convite à participação das famílias; Aumentar as interacções com o 

meio em que a escola se insere. 

 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

 

a) Boas Práticas no ensino básico e secundário – Quadro de Mérito e 

quadro de Excelência: Cecília Dinis, Isilda Medroa 
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Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos por ano/ turma / estabelecimento distinguidos; Nº 

de alunos em risco distinguidos; Nº de participantes na entrega dos diplomas;  

Produtos – Actividades realizadas (todo o processo que envolve a entrega dos 

diplomas, regulamento, quantificação do nº de alunos contemplados, elaboração 
de questionários sobre o grau de satisfação e tratamento dessa informação) 

Resultados - Satisfação/percepções dos participantes (questionários); 

evolução dos resultados (académicos e disciplinares) dos alunos envolvidos 

 

b) Melhor Aluno do Secundário: João Paulo Leonardo 

Indicadores:  

Participantes - Nº e tipo de participantes na entrega dos diplomas;  

Resultados: Média obtida pelos alunos premiados 

c) Clube da Matemática: José C. Pinto e Conceição Santos  

Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos e professores participantes 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas; materiais produzidos 

Resultados – resultados escolares e Satisfação/ percepções dos alunos e 

professores envolvidos (questionários)  

 

d) Atelier Experimental: Jorge Mascarenhas 

e) Oficina de Expressão Dramática: Fernando Rebelo 

f) Desporto Escolar: Orlanda Oliveira 

g) Clube Ar Livre: Anabela Neves  

h) Saberes em Movimento3: Vera Sobrinho  

i) Clube da Cidadania: Maria de Jesus Patrício 

j) Cinema, 100 Anos de Juventude: Isabel Zagalo 

Indicadores actividades d), e), f), g), h), i), j):   

Participantes – Nº e tipo de participantes (alunos, professores, outros). Nº de 

alunos em risco   

Produtos - Nº e tipo de actividades/ sessões realizadas; nº e tipo de materiais 

produzidos  

Resultados - Taxa de frequência / assiduidade; Satisfação/ percepções dos 

participantes (entrevistas/ questionários/ auscultação)  
   
 

                                                 
3
 Actividade suspensa 
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k) Geopassos: Paula Martins 

Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos e de professores envolvidos 

Produtos - Nº e tipo de actividades realizadas  

Resultados - Taxa de frequência / assiduidade dos alunos; Nº de alunos que 

realizam as actividades propostas na plataforma em situação de apoio ou não e 
apoio presencial); Satisfação/ percepções dos alunos (questionários); evolução 
dos resultados escolares dos alunos participantes e sua co-relação com a taxa 
de participação. 
 
l) Diálogo Intercultural4 – Europa, África, Ásia e América no limiar do séc. XX: Maria de Jesus 

Patrício 

m) História Local: Fátima Pires 

n) Ver para Crescer: Aida Mari Patrício  

Indicadores actividades m) e n): 

Participantes - Nº de alunos e professores participantes 

Produtos - Nº e tipo de actividades  

Resultados - Satisfação/ percepções dos alunos e professores (questionários/ 

entrevistas)  
 

o) Visitas de estudo locais relacionadas com temas previstos no plano 

de actividade do Agrupamento: Alfreda Fonseca  

 

Indicadores o): 

Participantes - Nº de alunos e professores participantes 

Produtos - Nº e tipo das visitas 

Resultados - Satisfação/ percepções dos alunos (questionários/ inquirição);  

 

p) Psicomotricidade no Jardim-de-Infância e 1º CEB (componente 

prática/oficina em sala de aula): Margarida Pita  

Indicadores p): 

Participantes - Nº e tipo de participantes (alunos e professores) 

Produtos - Nº e tipo de actividades realizadas 

Resultados - Satisfação/ percepções dos alunos (questionários) e dos 

professores (entrevista/questionário sobre aprendizagens) 
 

q) Eco-Escolas5: Catarina San Payo  

 

                                                 
4
 Actividade fundida com a Actividade i) Clube da Cidadania, desta Acção 4  

5
 Actividade suspensa 
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r) Passos pela Biodiversidade nos Jardins de Lisboa: Catarina San Payo 

Indicadores actividades q) e r): 

Participantes - Nº e tipo de participantes (alunos /professores)  

Produtos - Nº e tipo de actividades realizadas 

Resultados – Satisfação / percepções dos participantes (entrevista/ 

questionários a alunos e professores) 

 

s) Melhorar o Ambiente: José Carlos Gomes 

Indicadores s): 

Participantes - Nº e tipo de participantes (alunos, professores, AO, etc.) 

Produtos - Nº e tipo de actividades realizadas 

Resultados - Satisfação/ percepções dos participantes (questionários/ 

entrevistas)  

 

t) Da Aula ao Palco: Coro e Orquestra Intercultural Juvenil da Baixa-

Chiado: Maria de Jesus Lobo  

Indicadores t): 

Participantes – Nº e tipo de participantes (alunos/ professores) 

Produtos - Nº e tipo de actividades realizadas  

Resultados - Satisfação/ percepções dos participantes (questionários/ 

entrevistas)  
 

u) Educação Musical no Pré-Escolar: Ana Reis  

Indicadores u): 

Participantes - Nº e tipo de participantes (alunos e professores) 

Produtos - Nº e tipo de Actividades realizadas; materiais de música adquiridos 

e/ou produzidos 

Resultados – Satisfação dos EE e outros elementos da comunidade 

(auscultação/questionários); Satisfação dos alunos (entrevistas) 
Satisfação/ percepções das Educadoras (enriquecimento profissional/ 
enriquecimento dos alunos) 
 

v) CAF: Albertina Caco   

Indicadores v): 

Participantes – Nº e tipo (alunos, monitores CAF) 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas; materiais produzidos 

Resultados - 

1. Satisfação: 
- Avaliação trimestral / alunos (Focus Grupo)  
- Avaliação anual / EE / Educador / Monitores (Questionários)  
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2. Supervisão: 

Reuniões realizadas 
Número e diversidade de actividades desenvolvidas ao longo do ano, dentro e 
fora do recinto escolar 
Actividades realizadas em conjunto (JI / CAF) 
 

w) AEC: Raquel Carmona  

Indicadores w): 

Participantes – Nº e tipo de participantes 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas; materiais produzidos 

Resultados - 

1. Satisfação: com o Programa de Enriquecimento Curricular: 
- Avaliação /alunos (Focus grupo/ entrevistas/ questionário) 
- Avaliação anual / EE / Docentes / Monitores (Questionários) 
2. Supervisão e articulação: 
- Acções de continuidade realizadas por turma  
- Participação em acções de articulação AEC - PCT : Prof. titular de turma/ Profs. 
AEC/Alunos/EE / outros elementos da comunidade  
- Nº de reuniões de articulação realizadas 
- Taxa presença dos Profs. AEC nas reuniões mensais de articulação do PCT 

3. Produtos e divulgação (escola / comunidade) 

x) "Postar" em EVT 6 

 

Acção 5  

P.L.I.S.E.  

Parcerias Locais de Intervenção para o Sucesso Educativo 

 

Objectivos: Diminuir o insucesso – aprender a aprender 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

POPH 4 Apoio psicopedagógico -  Desenvolvimento Sóciocognitivo (6 Out a 17 

Jun 20 11):  

a) Aprender a aprender – aplicação de programas de 

desenvolvimento sociocognitivo (P.E.I.): Albertina Caco  

Descrição da actividade: desenvolvimento sociocognitivo através 

do programa de Enriquecimento Instrumental (P.E.I., de Feuerstein) 

a alunos do 1º e 2º ciclos) 

                                                 
6
 Descontinuado por ausência do professor proponente da actividade 
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Objectivos específicos e conteúdos: corrigir e desenvolver funções 

cognitivas e competências inerentes ao processamento de 

informação e do processo de aprendizagem 

Metodologia: aplicação do P.E.I. de Feuerstein uma vez por semana, por 

professores que já receberam formação em mediação do processo de 

aprendizagem, desenvolvimento sócio-cognitivo e aplicação do P.E.I. 

Indicadores a):  

Participantes - Nº e tipo de participantes (professores e alunos) 

Produtos – Nº horas em sessões do P.E.I. por ano de escolaridade e por 

estabelecimento de educação/ ensino 

Resultados – Satisfação/ percepção aprendizagens e benefícios (anual -

questionários alunos e professores)  

 

Acção 6 

Aprender + Matemática (Plano de Acção da Matemática) 

 

Objectivos da acção: Aumentar o sucesso escolar a Matemática; Diminuir a 

indisciplina; Reduzir o absentismo; Abrir a escola à comunidade; Promover a 

participação das famílias na comunidade; Aumentar as expectativas da 

comunidade em relação à escola e às aprendizagens. 

 

As actividades / os responsáveis / os indicadores 

 
a) Sala de Aula7: Ana Vieira Lopes 

a) Geometria: Ana Vieira Lopes 

Indicadores actividades a):  

Participantes - Nº e tipo de participantes (professores, alunos por ano e turma); 

taxa de frequência dos alunos 

Produtos – nº e tipo de actividades realizadas; trabalhos/ materiais produzidos 

Resultados – satisfação/ percepções alunos e professores (questionários/ 

entrevistas); Evolução dos resultados escolares a Matemática dos alunos 
envolvidos) 
 

b) Áreas Curriculares Não Disciplinares8: Ana Vieira Lopes  

                                                 
7
 Substituído por Actividade a), da mesma Acção 6, do Eixo 1 

8
 Substituído por Actividade b), da mesma Acção 6, do Eixo 1 
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b) Tutoria para a área da Matemática: Ana Vieira Lopes 

Indicadores actividades b):  

Participantes - Nº e tipo de participantes (professores, alunos por ano e turma); 

taxa de frequência dos alunos 

Produtos – nº e tipo de actividades realizadas; trabalhos/ materiais produzidos 

Resultados – satisfação/ percepções alunos e professores (questionários/ 

entrevistas); Evolução dos resultados escolares a Matemática dos alunos 
envolvidos e sua co-relação com taxa de participação) 
 

POPH 14/ Clube de Xadrez (1 Out 1 17 Jun 2011) 

c) Clube de Xadrez: Luísa Batalha 

Descrição da actividade: Aprendizagem e aperfeiçoamento do jogo de 

xadrez tendo em conta o seu potencial no desenvolvimento de 

competências espaciais e de abstracção bem como a promoção da 

concentração e da persistência na realização de tarefas 

Objectivos específicos e conteúdos: Aumentar o crescimento 

emocional e social; desenvolver a memória e o raciocínio, as 

competências espaciais e de abstracção; promover o treino da 

concentração, da persistência na tarefa e o gosto pelo desafio; 

promover a igualdade de género. 

Metodologia: divulgação na escola do clube; inscrição voluntária. 

Envolvimento dos jovens com insucesso. Realização de um torneio aberto á 

comunidade 

Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos inscritos (Masc./ Fem.); Nº de alunos praticantes e 

envolvidos no torneio final (Masc./ Fem.). Nº de alunos em risco participantes  

Produtos - Nº e tipo de actividades realizadas 

Resultados: 1. Percepções dos alunos e professores (questionários/ 

entrevistas) 2. Evolução dos resultados escolares dos alunos e co-relação com a 

sua taxa de frequência 
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d) Supermatik9: Ana Vieira Lopes  

d) Campeonato de jogos: Carmo Ferreira (2º CEB) e Rosário Ribeiro (1º CEB) 

Indicadores d): 

Participantes – Nº e tipo de participantes (Alunos por turma / anos de 

escolaridade; professores) 

Produtos – Nº e tipo de actividades; materiais produzidos 

Resultados – percepção de alunos e professores; evolução dos resultados 

escolares dos alunos envolvidos 

 

e) Reuniões com Encarregados de Educação: Ana Vieira Lopes  

Indicadores e): 

Participantes - Nº de EE participantes/ por turma e anos de escolaridade, Nº de 

professores participantes 

Produtos - Nº de reuniões por turma / temas abordados  

Resultados – taxa de participação dos EE por turma. Percepções dos 

professores (questionários / entrevista) 

  

f) Construir a Matemática: Filomena Lima 

Indicadores f):  

Participantes - Nº de alunos participantes. Nº de alunos em risco participantes 

Produtos - trabalhos realizados / materiais produzidos.  Tipo e frequência de 

actividades desenvolvidas 

Resultados – evolução dos resultados escolares dos alunos  

 

g)Sala de Apoio à Matemática
10

 – Ana Vieira Lopes 

 

Indicadores g): 

Participantes – Nº de alunos participantes, por ano e por turma e respectiva 

taxa de frequência 

Produtos – Nº de sessões da sala de apoio; tipo de actividades realizadas 

Resultados – evolução dos resultados escolares nos testes intermédios e no 

final dos períodos e sua co-relação com a taxa de frequência dos alunos na sala 
de apoio 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Actividade substituída pela Actividade d) da mesma Acção 6, Eixo 1 

10
 Actividade não contemplada na candidatura inicial 
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Acção 7  

Gabinete de Apoio ao Aluno à Família 

 
Aumentar o sucesso escolar; Reduzir o absentismo; Reduzir o abandono; 

Reduzir a saída precoce do sistema de ensino; Despistar situações de risco; 

Apoiar famílias e alunos nas suas problemáticas; Promover a inter-relação entre 

os professores, alunos, auxiliares de acção educativa e família; Promover a 

participação das famílias na Escola; Reorganizar os espaços educativos; 

Promover a formação dos profissionais de educação Definir políticas e práticas 

integradas de combate à indisciplina; 

Diminuir a indisciplina.  

 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

POPH 8/ GAA – mediação escola-família (1 Jul a 30 Jun 2011): Joana Vilhana 

a) Alunos: Lívia Teixeira 

b) Famílias: Joana Vilhana 

Descrição da actividade: Acompanhamento de famílias em situação 

de risco social e/ou fraca ou nula participação na vida escolar dos 

seus educandos  

Objectivos específicos e conteúdos: Promover a igualdade de 

oportunidades, aumentar os recursos das famílias e do seu acesso a serviços – 

saúde, educação, etc.. Aumentar a participação das famílias na vida escolar dos 

seus educandos. Diminuir o nº de famílias sinalizadas na CPCJ 

Metodologia: Actividade diária em todas as escolas do Agrupamento. As 

famílias seleccionadas são sinalizadas na CPCJ ou SCML, bem como famílias 

sinalizadas pelos docentes após diagnóstico de situação de risco social. 

Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos em risco apoiados; Nº de famílias em risco 

apoiadas 

Produtos - Nº de intervenções junto das famílias; Nº de contratos 

comportamentais efectuados 

Resultados –  

Taxa de participação dos alunos/famílias em risco nas actividades desenvolvidas 
(% dos alunos/ famílias em risco cuja intervenção pôde ser realizada) 
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Taxa de cumprimento dos contratos comportamentais 
Nº de alunos encaminhados para serviços externos (saúde, educação, tempos 
livres, entre outros) 
Nº de famílias encaminhados para serviços externos 
Nº de casos encaminhados para as estruturas da Segurança Social 
Nº de casos encaminhados para estruturas da CPCJ 

 

c) Professores: Joana Vilhana 

Indicadores c): 

Participantes - Nº de professores com alunos e/ ou famílias em situação de 

risco apoiados 

Produtos - Nº de reuniões com Professores; Nº de reuniões com Professores e 

Encarregados de Educação 

Resultados – Nº de participantes nas reuniões; Percepções dos professores 

 

d) Projectos Extracurriculares: Shital Valabhdas11
  

 

POPH 9/ Intervenção e Acompanhamento Sociocultural (13 Set a 30 Jun 2011): 

e) Animação Sociocultural: Rita Bagulho e Sara Barata 

Descrição da actividade: animação dos espaços de recreio das 5 

escolas c/ jogos e diversas actividades lúdico-pedagógicas que vão ao 

encontro dos interesses e necessidades dos alunos. Habilitação das 

AO para a realização de actividades com os alunos e adequação das 

intervenções. 

Objectivos específicos e conteúdos: Melhorar o ambiente dos pátios; 

habilitar os AO para intervenção com os alunos; realizar eventos com 

os alunos; promover igualdade de oportunidades e de género e a 

inclusão de alunos com NEE e em situação de risco 

Metodologia: Animação diária dos pátios com materiais diversos e 

actividades de participação livre procurando envolver alunos com 

diagnóstico de risco; articulação com outros profissionais GAA que 

acompanham alunos e/ou famílias; apoio aos AO nas intervenções.  

 

                                                 
11

 Passou a ficar integrada na Acção 7 e) / POPH 9  
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Indicadores:  

Participantes - Nº de alunos e professores participantes implicados no 

processo (nº total e nº de alunos em risco) 

Produtos - Nº e tipo de eventos realizados 

Taxa de participação (alunos, professores, famílias e comunidade) (nº total e nº 
de alunos e famílias em risco) 

Resultados – Satisfação/ percepções dos participantes (auscultação pontuual / 

entrevistas / questionários, etc.) 

 

POPH 11/ GAA – Indisciplina e violência em contexto escolar (20 Set a 17 Jun): 

Lívia Teixeira e Luísa Batalha  

f) Projecto de Medidas Educativas: Luísa Batalha 

g) Escola Segura: Helena Simões 

Descrição da actividade: acção integrada de combate à indisciplina 

em contexto escolar através de actividades preventivas e 

interventivas junto de alunos envolvidos em situações de violência, 

recorrendo a um gabinete de Projecto de Medidas Educativas (P.M.E.) 

Objectivos específicos e conteúdos: diminuir os fenómenos de indisciplina 

e violência escolar; aumentar o conhecimento dos alunos sobre estes 

fenómenos e sobre o comportamento a adoptar nestas situações; aumentar a 

percepção de suporte dos alunos vítimas de violência 

Metodologia: Funcionamento do P.M.E.; Campanhas de prevenção da violência 

c/ construção de materiais informativos para alunos e dinamização de sessões 

de formação cívica pela Escola Segura em articulação com o GAA – 

desenvolvimento de competências em jovens envolvidos em casos de violência. 

Indicadores f) e g): 

Participantes - Nº de alunos envolvidos em incidentes que requeiram a 

intervenção dos agentes da Escola Segura / Nº de alunos encaminhados para o 
PME; Taxa de reincidência (por aluno e ano de escolaridade) 

Produtos - Nº de acções educativas/preventivas dos agentes da escola segura 

Parcerias criadas; Nº de actividades realizadas com alunos no âmbito da 
prevenção da violência escolar/ bullying; Materiais produzidos pelos alunos 
Nº de professores implicados nas actividades; Nº de acções de 
formação/sensibilização para professores 

Resultados – Evolução dos incidentes disciplinares (Nº de encaminhamentos 

para o PME por ano de escolaridade e por aluno; Nº de medidas correctivas e 
sancionatórias e sua evolução ao longo do dia / da semana / do ano lectivo (por 
anos de escolaridade); percepções dos alunos e professores (questionários/ 
entrevistas) 
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Acção 8  

Mais saúde 

 

Objectivos da acção: Valorizar a educação para a saúde como área de 

educação global; Educar para a sexualidade; Prevenir o consumo de 

substâncias psicoactivas; Promover o bem-estar da comunidade educativa; 

Estimular a co-responsabilização das famílias; Promover a participação das 

famílias na Escola; Promover competências parentais; Abrir a escola à 

comunidade; Realizar actividades na escola com convite à participação das 

famílias; Intervir na comunidade; Aumentar as expectativas da comunidade em 

relação à escola e às aprendizagens. 

 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

a) Educação Sexual (Junta de Freguesia Santos-o-Velho): Catarina San 

Payo  

b) Educação Sexual (Centro de Aconselhamento e Orientação de 

Jovens): Catarina San Payo 

 

Indicadores das actividades a) e b): 

Participantes – Nº e tipo de participantes (alunos M/F) 

Produtos - Nº de sessões realizadas;  

Resultados – 1. Satisfação dos alunos e professores (questionários); 2. 

Aprendizagens dos alunos; taxa de participação dos alunos, por género, nas 
sessões.  

 

c) Gabinete do Bem-Estar: Catarina San Payo 

Indicadores c): 

Participantes – Nº e tipo de participantes (alunos M/F) 

Produtos – Nº e tipo de apoios prestados 

Resultados - Satisfação dos participantes (questionários); taxa de participação 

dos alunos, por género, nas sessões.  
 

d) Prevenção das Toxicodependências: Catarina San Payo  

Indicadores d): 

Participantes – Nº de participantes por género (M/F) 
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Produtos - Nº e tipo de iniciativas realizadas; Nº de casos identificados;  

Resultados - Nº de casos intervencionados; Satisfação dos envolvidos (alunos, 

professores e assistentes operacionais) 
 

e) Miúdos saudáveis: Catarina San Payo, Sofia Reis e Maria José Velho  

Indicadores e): 

Participantes – Nº de alunos e professores envolvidos 

Produtos - Nº e tipo de iniciativas/ actividades para alunos e para encarregados 

de educação; Parcerias criadas;  

Resultados – taxa de participação dos EE; Satisfação / percepções dos 

participantes – aprendizagens, benefícios (questionários/ entrevistas / 
auscultação) 
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Eixo 2 

Ao nível da organização e gestão escolares  

META, OBJECTIVOS, ACÇÕES, ACTIVIDADES, RESPONSÁVEIS 

Problemas: 

Adaptação à mudança 

Comunicação 

Reorganização dos espaços educativos 

Modernização dos equipamentos 

 

A meta do Projecto Educativo TEIP - Eixo 2: 

Desenvolver práticas pedagógicas e organizacionais que 

contribuam para a melhoria da qualidade da educação.  

 

Objectivos do Eixo 2: 

Aumentar o sucesso educativo; 

Promover o trabalho de cooperação; 

Promover a reflexão e análise sobre o processo de aprendizagem; 

Promover a mudança de práticas envolvendo toda a comunidade 

escolar; 

Melhorar a comunicação; 

Actualizar práticas pedagógicas adequadas aos contextos. 

 

Acções:  

Nº 9 a 15 

 

 



PASSOS XXI 

PROJECTO TEIP - Documento orientador  

Outubro 2010 

27 

Acção 9  

Oficinas MAIS
12

 

 

Objectivos: Aumentar o sucesso escolar; Promover o trabalho de 

cooperação no Conselho de Turma e a articulação entre áreas 

curriculares; Promover a reflexão e análise sobre gestão curricular e 

processo de aprendizagem 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

POPH 3/ Apoio psicopedagógico – Oficinas MAIS (20 Set a 17 Jun 2011) 

a)Constituição de uma Oficina MAIS para duas turmas do 6º ano e 

duas turmas do7º ano: Susana Câmara e Sousa 

Descrição da actividade: criação de oficinas experimentais na área 

das línguas e das ciências sociais (2º e 3º ciclos) e ciências exactas 

(3º ciclo) que abranjam alunos de 4 turmas (duas no 6º ano [A e C] e 

duas no 7º ano [E e F]) com maior insucesso escolar. 

Objectivos específicos e conteúdos: Suprir as dificuldades de 

aprendizagem e aumentar o sucesso escolar; motivar os alunos para a 

aprendizagem nas áreas consideradas; apoiar os alunos no 

desenvolvimento e consolidação de competências transversais; 

promover a igualdade de oportunidades. 

Metodologia: referenciação e diagnóstico de alunos que frequentarão 

as oficinas (máximo de 12 por grupo) onde são apoiados por períodos 

pré-definidos com métodos diferenciados e recurso à experimentação. 

Articulação inter-conselhos de turma PM 2 / NVMAT / Departamentos 

Indicadores a):  

Participantes - Número e nome dos alunos destinatários. Nº de alunos em 

risco.  

                                                 
12

 Alterou a designação inicial de Turma + 
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Produtos - Número de sessões/aulas das oficinas por disciplina. Nº de reuniões 

dos CT com os professores das Oficinas Mais; nº e tipo de materiais produzidos 

Resultados - Evolução dos resultados escolares dos alunos que frequentaram 

as Oficinas Mais. Número e nome dos destinatários que transitaram/ não 

transitaram de ano. Resultados nas provas de aferição às disciplinas com 

Oficina Mais. Percepções dos professores e alunos envolvidos (questionários/ 

entrevistas) 

 

Acção 10  

P.L.I.S.E. 

 

Objectivos:  

Qualificar e Capacitar os Professores; Promover a Mudança de Práticas; 

Promover mecanismos de aconselhamento aos docentes; Promover o trabalho 

de cooperação no Conselho de Turma e a articulação entre áreas curriculares; 

Promover a reflexão e análise sobre gestão curricular e processo de 

aprendizagem. 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

POPH 6/ Diagnóstico de suporte e acompanhamento das intervenções (24 Jun 

2010 a 17 Jun 2011)  

a) PLISE – acompanhamento e monitorização dos professores de um 

conselho de turma (2º ciclo/6ºB) Filomena Lima 

Descrição da actividade: Diagnóstico, por especialista, de suporte e 

acompanhamento das intervenções pedagógicas efectuadas pelos 

professores de um conselho de turma do 2º ciclo 

Objectivos específicos e conteúdos: promover e apoiar a mudança de 

práticas pedagógicas. Potenciar a articulação pedagógica e a 

interdisciplinaridade; facilitar e promover a análise e reflexão sobre gestão 

curricular e mediação do processo de aprendizagem 



PASSOS XXI 

PROJECTO TEIP - Documento orientador  

Outubro 2010 

29 

Metodologia: turma seleccionada pela incidência de insucesso escolar e 

situações de risco de exclusão social; acompanhamento em contínuo durante o 

ano lectivo por especialista externo 

Indicadores a):  

Participantes – Nº de docentes envolvidos nas actividades de monitorização 

/acompanhamento; 

Produtos - Materiais produzidos;  

Resultados -  Percepções dos docentes acerca do benefício profissional do 

acompanhamento (questionários aos docentes); resultados escolares dos 

alunos: evolução dos resultados (ao nível do aproveitamento e comportamento) 

e taxa de transição da turma em 2011.  

 

b) Aprender a Mediar e a Diagnosticar Dificuldades de Aprendizagem 

(acompanhamento dos aplicadores do PEI)13: Albertina Caco   

Indicadores b):  

Participantes - Nº de docentes participantes 

Produtos – Nº e tipo de sessões de acompanhamento 

Resultados - Taxa de frequência nas sessões de acompanhamento. 

Percepções dos docentes sobre o benefício profissional obtido.  

 

c) Perfis de processo e potencial de aprendizagem de alunos (LPAD na turma 

5º/6º A): Filomena Lima 

Indicadores c): 

Participantes - Nº de alunos participantes 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas  

Resultados – Percepções dos professores sobre a utilidade do diagnóstico 

individual e da turma para a condução do processo de ensino 

                                                 
13

 Actividade acoplada à actividade POPH 4 Apoio psicopedagógico -  Desenvolvimento 

Sóciocognitivo mas não financiada 
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Acção 11  

Qualificar para MUDAR 

Objectivos:  

Aumentar o sucesso escolar; Promover a formação dos profissionais de 

educação; Melhorar a capacidade de adaptação à mudança; melhorar a 

comunicação, tornando-a mais eficaz; Actualizar práticas pedagógicas 

adequadas aos contextos; utilizar as metodologias de projecto e de trabalho 

cooperado; Envolver toda a comunidade escolar no processo de mudança. 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

POPH 7/ 15 Acções de sensibilização/informação –MUDAR (1 Out a 15 Jul 2011): 

a) (Re)Pensar a Aprendizagem: João Paulo Leonardo  

b) Diferenciação pedagógica: João Paulo Leonardo 

c) Construir a Inclusão: Maria João Carinhas  

d) Projecto Curricular de Turma: Susana Câmara e Sousa  

e) Metodologia de trabalho de projecto 2º/3º CEB: Carmo Cabrita e Paula Martins  

f) Metodologia de trabalho de projecto 1º CEB / Pré-Escolar: Anabela Moreira  

g) Língua Portuguesa: (coordenadora departamento) Emília Carvalho 

h) Matemática: (coordenadora departamento) Manuela Sanches   

i) Ensino Experimental das Ciências: (coordenadora departamento) Cecília Dinis   

j) Educação para a saúde: Catarina San Payo  

k) Gestão de conflitos e de comportamentos desviantes14: Lívia Teixeira  

l) O papel e a função do Director de Turma: João Paulo Leonardo  

m) Relação Assistente Operacional – Alunos: Virgínia Laurêncio 

n) Técnicas de voz: Manuel Almeida e Sousa  

o) Formação de Delegados de Turma: João Paulo Leonardo15 

p) Psicomotricidade no JI e 1º CEB/ componente teórica: Margarida Pita16 

Descrição da actividade: acções de sensibilização/informação aos 

docentes, directores de turma e AO, adaptando-os às novas condições 

e desafios impostos pela sociedade e pela escola actual 

                                                 
14

 Passou para actividade isolada desta mesma Acção / POPH 12 
15

 Era Eixo 1 / Acção 11 o)  
16

 Nova alínea, por desdobramento da Actividade em duas componentes: prática/oficinas que continua no Eixo 1 e 

não está afecta ao POPH; e teórica que passou a integrar o Eixo 2, Acção 11 p) do POPH 7  
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Objectivos específicos e conteúdos: Desenvolver atitudes e 

competências que sensibilizem e ajudem a apoiar os alunos em risco 

de exclusão social na construção dos seus projectos de vida; 

sensibilizar para a igualdade de oportunidades e outros temas 

relativos aos desafios contemporâneos  

Metodologia: ao longo do ano: 15 acções de sensibilização com especialistas 

nos temas: Paradigmas Educacionais; Construir a Inclusão; Despiste de 

dificuldades de aprendizagem específicas; Respostas educativas para alunos 

com NEE; saúde e prevenção de risco  

Indicadores a) - p):  

Participantes - Nº e tipo de participantes por sessão. Taxas de Participação 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas 

Resultados - Satisfação/ percepções dos destinatários das acções 

(questionários) e nº de questionários respondidos/devolvidos 

 

POPH 12 / Encontros temáticos _ Indisciplina e Violência em contexto 

escolar /(7  Set a 15 Jul 2010): João Paulo Leonardo 

K) Gestão de conflitos e de comportamentos desviantes: Lívia Teixeira 

Descrição da actividade: Acção integrada de combate à indisciplina 

através da melhoria da habilitação dos Docentes 

Objectivos específicos e conteúdos: Diminuir situações de indisciplina 

e violência em contexto escolar 

Metodologia: Encontros temáticos ao longo do ano (1 sessão por período) 

dirigidos a: Docentes; Directores de turma /titulares de turma; Docentes com 

horário no P.M.E.; Assistentes Operacionais 

Indicadores k):  

Participantes – Nº e tipo de participantes. Taxas de participação 

Produtos - N.º e tipo de sessões de sensibilização; 

Resultados – Satisfação/ percepção dos participantes (questionários) e nº de 

questionários respondidos  

 



PASSOS XXI 

PROJECTO TEIP - Documento orientador  

Outubro 2010 

32 

Acção 12 

Literacia digital 

 

Objectivos: Promover a interacção com os equipamentos informáticos; 

Prevenir a infoexclusão. 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

 

g) Informatização dos Jardins-de-infância e das Escolas do 1.º ciclo: 

Albertina Caco (P-Esc.), Cecília Dinis (1ªCEB) 

Indicadores g):  

Participantes - Nº de alunos e docentes participantes  

Produtos - Nº e tipo de equipamentos adquiridos, nº e tipo de actividades 

informáticas realizadas no 1º ciclo e na educação pré-escolar. Taxa de 

frequência da utilização TIC (por alunos/ anos/ turmas). 

Resultados – Satisfação / percepções de alunos e docentes (questionários; 

entrevistas) 

 

Acção 13 

Gestão Documental e Administrativa 

 

Objectivos: Simplificar e aumentar a eficiência e eficácia dos procedimentos 

administrativos e documentais. 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

 

a) Simplificação de procedimentos administrativos e pedagógicos: Helena 

Simões, Isabel Borges, Raquel Carmona 

b) Actualização e desmaterialização de formulários (formulários digitais): Isabel 

Borges 

c) Promoção da desburocratização: Gabriela Elisário  

 

Indicadores actividades a), b) e c):  

Participantes – Nº de participantes  
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Produtos – nº e tipo de procedimentos simplificados/ formulários 

desmaterializados 

Resultados – Satisfação das pessoas (questionários / entrevistas – Auto 

avaliação do Agrupamento);  
 

d) Articulação com a Equipa PTE: Luís Guerra 

Indicadores d): 

 

 

Acção 14 

Acompanhamento e avaliação da qualidade 

 

Objectivos: Conceber um quadro de referência com informação fidedigna; 

Implementar sistemas que permitam acompanhar os planos de melhoria 

contínua. 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

a) Observatório da indisciplina: Luísa Batalha 

b) Observatório dos resultados escolares: Jorge Mascarenhas 

c) Observatório das actividades: Coordenadores de Departamento 

d) Observatório TEIP: Equipas TEIP, de coordenação e de avaliação  

Indicadores actividades a), b), c) e d): 

Produtos – nº e tipo de apresentação de dados 

Resultados – satisfação das pessoas acerca da eficiência (procedimentos 

conducentes à recolha da informação apresentada) e eficácia dos dados 
apresentados (utilidade atempada / leitura fácil, etc – Auto avaliação do 
Agrupamento)  
 

Acção 15 

Pólos e Centros de Recursos Educativos em todas as 

escolas do Agrupamento 

 

Objectivos: Promover e Dinamizar hábitos de leitura em todos os níveis de 

escolaridade. Promover a articulação das escolas e jardins-de-infância do 

Agrupamento. 
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As actividades/ responsáveis:  

 

a) Bibliotecas Escolares e Centros de Recursos Educativos: Paulo 

Gomes 

Indicadores a):  

Utilização diária das salas - nº de utilização voluntária e utilização orientada por 

docente 

Nº de requisições - literatura / outros materiais / sala e actividades pedagógicas; nº 

turmas utilizadoras e taxa de utilização 

Nº de requisições do PNL: turmas envolvidas; nº e tipo de actividades 

b) Rede BE: Paulo Gomes 

Indicadores b): Participação em reuniões da rede 

c) Actividades BE/CRE: Paulo Gomes 

Indicadores c): 

Actividades do PNL: turmas envolvidas; nº e tipo de actividades 

Semana da Leitura: turmas envolvidas; nº e tipo de actividades; nº e tipo de entidades 

externas participantes 

Mês internacional da BE: turmas envolvidas; nº e tipo de actividades; nº e tipo de 

entidades externas participantes 

Comemorações da Biblioteca e Escola BS Passos Manuel:  

nº de actividades apoiadas e participadas em outros projectos (nomeadamente na 

actividade do Eixo 3, Acção 16 Escola de Todos, j) Cem Passos em 2011. 

Dia do Livro: turmas envolvidas; nº e tipo de actividades. 

 

d) Maletas Pedagógicas (Pré-escolar e 1ºCEB): Sara Barata 

Indicadores:  

Participantes - Nº de utilizadores (alunos e docentes) 

Produtos – Nº e tipo de materiais adquiridos 

Resultados – Nº de utilizações / taxa de utilização dos materiais; satisfação DE 

docentes e de alunos (questionários / entrevistas) 
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Eixo 3  

Ao nível da comunidade  

META, OBJECTIVOS, ACÇÕES, ACTIVIDADES, RESPONSÁVEIS 

Problemas: 

Relação Escola – Comunidade 

Participação das famílias na vida da escola 

Expectativas da Comunidade em relação à Escola e às aprendizagens 

 

A meta do Projecto Educativo TEIP - Eixo 3: 

Articular com as famílias e com a comunidade local 

enquanto elemento activo da rede social. 

 

Objectivos do Eixo 3: 

Aumentar o sucesso escolar e educativo;  

Abrir a escola à comunidade; 

Intervir na comunidade; Exercer a cidadania;  

Aumentar as expectativas da comunidade em relação à escola e às 

aprendizagens;  

Promover a inclusão social. 

 

 

Acção do Eixo: 

Nº 16 
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Acção 16 

Escolas de Todos – Identidade do Agrupamento 

 

Objectivos da Acção: Reduzir o absentismo; Criar redes de identidade e 

solidariedade; Incrementar o desenvolvimento comunitário; Promover a 

participação das famílias na Escola; Promover a relação entre os jovens e a 

comunidade sénior; Criar projectos específicos para o desenvolvimento pessoal 

e social dos alunos; Promover competências parentais; Estimular a co-

responsabilização das famílias; Realizar actividades na escola com convite à 

participação das famílias;                                                                                                              

Melhorar a comunicação interna e externa do Agrupamento com a Comunidade 

Educativa; Gerir a comunicação e o marketing do Agrupamento; 

 

As actividades / os responsáveis / os indicadores  

a) Conversas com Encarregados de Educação: Lívia Teixeira  

Indicadores a): 

Participantes – Nº e tipo de pessoas envolvidas  

Produtos - Materiais construídos; Nº e tipo de sessões realizadas; 

Resultados - Nº de alunos abrangidos por turma; taxa e frequência de EE 

participantes nas sessões; Satisfação/percepções aprendizagens 
(questionários/inquéritos) 
 
b) Comunicar Culturas17:  

b) O Mundo na Escola
18

: Isabel Pires 

 

Indicadores b): 

Participantes – Nº e tipo de participantes (alunos, professores e outros); nº de 

alunos em risco participantes; taxas de participação dos alunos. 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas  

Resultados – Satisfação/ percepções (questionários / entrevistas) 

 

c) Intercâmbios: Mónica Rebocho  

Indicadores c): 

Participantes – Nº de alunos em intercâmbio 

Produtos – nº e tipo de actividades  

Resultados – Satisfação alunos (questionário/entrevista). 

                                                 
17

 Projecto não realizado por não se ter concretizado a parceria com a Associação proponente 
18

 Substitui a actividade anterior 
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d) Artes Cénicas: Fernando Rebelo 

Indicadores:  

Participantes – Nº de alunos participantes. Nº de alunos em risco 

Produtos – Nº de sessões realizadas; Tipo de produtos (peça teatro, 

dramatização)   

Resultados – Satisfação dos participantes (questionários / entrevistas) 

 
e) Cineclube19: Paula Cristina Lopes  

f) Um Mês, Um País20: Isabel Pires 

g) Empreendedorismo 21 

 

h) Fórum Escola de Todos (Maio 2011): João Paulo Leonardo 

Indicadores h): 

Participantes – Nº e tipo de participantes na preparação/ realização do forum  

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas 

Resultados – Nº de visitantes; Nº de entidades participantes; Satisfação das 

pessoas (inquérito/ auscultação)  
 

i) O Museu das Nossas Memórias (inauguração em Maio 2011): Ana Carla 

Gonçalves  

Indicadores i): 

Participantes – Nº e tipo de participantes na preparação / realização; Nº de 

alunos em risco 

Produtos – Produto final 

Resultados – Nº de testemunhos; Nº e tipo de actividades realizadas                                        

 

j) 175. Cem Passos em 2011: Eugénia Vaz 

Indicadores j):  

Participantes – Nº e tipo de participantes na preparação/ realização 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas;  

Resultados – Satisfação das pessoas (inquérito / auscultação) 

 
l) À Volta do Passos22: Isabel Zagalo 

Indicadores l):  

Participantes – Nº e tipo de participantes; 

                                                 
19

 Actividade incluída na actividade b) desta mesma acção 
20

 Actividade fundida em O Mundo na Escola, Eixo 3 Acção 16 Actividade b)  
21

 Projecto não realizado 
22

 Actividade suspensa 
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Produtos – Nº e tipo de actividades;  

Resultados – Satisfação/ percepções das pessoas (alunos e velhos) 

(questionários / entrevistas) 
 

m) Constituição de uma equipa que procede à divulgação e gestão da 

informação e acompanha a imagem do Agrupamento junto da Comunidade: 

João Paulo Leonardo, Jorge Roque, Ana Henriques, Sofia Reis, Teresa Silva 

Marta Cabrita 

Indicadores m): 

Participantes – Nº de participantes na preparação e/ou realização da actividade 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas 

Resultados – Satisfação das pessoas (questionários/ auscultações) 

 

n) Os Meus Passos em Maio (2011): João Paulo Leonardo 

Indicadores n): 

Participantes – Nº e tipo de participantes na preparação e/ou realização 

Produtos – Nº e tipo de actividades realizadas 

Resultados – Nº de visitantes; Satisfação das pessoas (questionários / 

inquérito / auscultação) 
 
o) p) Construir a Inclusão entre pares e com a Família: Maria João Carinhas 23  

 

q) POPH 13/ Clube de Rádio (6 Out a 17 Jun 2011): Rita Bagulho e Shital 

Valabhdas 

Descrição da actividade: Acompanhamento dos alunos na 

organização, programação, realização e produção de emissões de 

rádio diárias da Rádio Escolar 

Objectivos específicos e conteúdos: promover a participação de 

alunos em actividades de carácter recreativo, cultural e informativo. 

Desenvolver competências pessoais e sociais, a autonomia, a 

responsabilidade cívica e a reflexão em temas como inclusão, 

igualdade de género, violência, comportamentos de risco 

Metodologia: Alunos responsáveis pela programação e emissões 

diárias nos intervalos em conjunto com a a Associação de estudantes. 

                                                 
23

 Passou para Eixo 2 / Acção 11 – c) / POPH 7 
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Recolha e divulgação de informação e ideias para a Rádio junto dos 

alunos através do GAA. Concursos radiofónicos temáticos.  

 

Indicadores q):  

Participantes – Nº e tipo de participantes (alunos M/F); Nº de alunos em risco 

participantes 

Produtos - Nº de temas e de programas temáticos realizados;  

Resultados - satisfação/ percepções do impacto da rádio na comunidade 

escolar (questionários à comunidade) 
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AVALIAÇÃO TEIP - ORIENTAÇÕES 

 

A monitorização e a avaliação são procedimentos cruciais intrínsecos ao 

desenvolvimento de qualquer projecto e que exigem, por parte de todos os seus 

responsáveis e dinamizadores, estreita concordância com as metas e objectivos 

definidos no projecto.  

No caso do TEIP e das actividades financiadas pelo POPH, estes procedimentos são 

uma exigência inerente à própria aprovação e financiamento do projecto. 

A concessão dos financiamentos deriva, por sua vez, de uma caracterização exaustiva 

do Agrupamento, efectuada em função de parâmetros e critérios muito específicos, 

dos quais resultou o diagnóstico de um contexto educativo marcado por: 

a) condições económicas, sociais e culturais de grande vulnerabilidade; 

b) resistência à mudança por parte da organização; 

c) insuficiente relação com a comunidade. 

A partir deste diagnóstico, foi construído o projecto educativo Passos XXI, com a 

participação de todos os professores do Agrupamento (ano lectivo 2008-2009) o qual 

foi aprovado pela DGIDC, identificando o Agrupamento como Território Educativo de 

Intervenção Prioritária.  

Ao desenvolvimento do projecto a que nos propusemos e para o qual o Agrupamento 

recebeu recursos e condições suplementares, está inerente a monitorização e a 

avaliação periódicas da consecução dos objectivos e das suas metas.  

 

De acordo com os princípios orientadores do Projecto Educativo TEIP – Passos XXI e 

as suas metas, os alunos em situação de risco de exclusão social (por insucesso 

escolar, absentismo, abandono, ou indisciplina) são o público-alvo prioritário 

das actividades do TEIP.  

 

As orientações que seguem – baseadas, também, nos requisitos que nos são exigidos 

pelas entidades externas implicadas no financiamento e na avaliação final do projecto - 

pretendem facilitar uma monitorização das actividades capaz de fornecer, em tempo 

útil, a informação necessária a uma possível reorientação de qualquer Actividade, no 

sentido de responder aos objectivos e metas do  projecto TEIP.  
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Periodicidade 

Com excepção das Actividades pontuais (ex: “O Melhor Aluno do Secundário”), 

qualquer Actividade do projecto TEIP requer avaliação trimestral.  

 

Indicadores 

Definidos pelas equipas de coordenação e de avaliação do TEIP, os indicadores foram 

seleccionados em função dos objectivos do Eixo e da Acção a que se referem, em 

consonância com as metas e objectivos do projecto TEIP. 

A avaliação de cada Actividade terá sempre por base os indicadores que constam no 

documento Projecto Educativo TEIP Passos XXI - Resumo, agora apresentado.  

 

Ficha de Monitorização da Actividade 

O Responsável pela Actividade entrega (se aplicável) aos diferentes dinamizadores da 

actividade a Ficha de Monitorização de Actividade. (v. anexo) 

Trimestralmente, os dinamizadores entregam ao Responsável pela Actividade as 

Fichas de Monitorização preenchidas com o registo das etapas/ sessões por si 

dinamizadas, acompanhadas dos instrumentos e apresentação de dados que 

possibilitaram a monitorização. 

Com base nesses registos, o Responsável pela Actividade entrega, trimestralmente, 

ao Coordenador de Departamento do seu grupo de recrutamento um relatório de 

avaliação da Actividade, acompanhado da respectiva Ficha de Monitorização da 

Actividade e dos instrumentos que lhe permitiram verificar a evolução dos indicadores 

definidos para a Actividade. 

 

Relatório de Avaliação - Matriz 

 
1. Formato: 

Suporte -  digital 

Páginas - A4, numeradas  

Fonte - Arial 11 , justificado 

Cor - preto 

Espaçamento entre linhas - 1,5  

Margens - 2cm 

Títulos – centrados e a negrito 
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Subtítulos - à esquerda e a negrito 
  

2. Estrutura 

      2.1. Identificação 

 A identificação da actividade (Eixo / Acção / alínea e designação da Actividade) 

 Nome do responsável pela Actividade. 

 

      2. 2. Enquadramento  

 Fundamentação e objectivos da Actividade  

 Indicação dos destinatários/ público-alvo da actividade (nº e tipo) e dos 

principais dinamizadores  

 

2.3. Implementação 

 Datas de início e de conclusão da Actividade  

 Apresentação dos dados referentes aos indicadores da Actividade e indicação 

das respectivas fontes (tabelas / gráficos, etc)  

 

2.4. Avaliação 

 Balanço da actividade com base nos dados apresentados e nos objectivos 

definidos (consecução ou não dos objectivos) 

 Reflexão/Comentário (até 10 linhas: constrangimentos, oportunidades / desafios 

futuros). 

     

    2.5. Anexos 

 Ficha de Monitorização da Actividade 

 Registo de Presenças / Registo de Sumários / Actas/Memorando 

 Outros registos utilizados para a recolha de informação (por exemplo: original 

do questionário aplicado / guião da entrevista ou da auscultação realizada) 
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ANEXOS 
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LISTAGEM - EQUIPA DE RESPONSÁVEIS 

DIRECÇÃO 

Responsáveis Actividades 

João Leonardo Acção 2 c); Acção 4 b), Acção 11 a), b) [POPH 7]; Acção 

11 l) , o) [POPH 7]; Acção 16 h), n); Acção 16 m) 

Susana Câmara Sousa Acção 9 a) [POPH 3]; Acção 11 d) [POPH 7] 

Helena Simões Acção 7g) [POPH 11]; Acção 13 a); Acção 13 a) 

Raquel Carmona Acção 4 w) 

Isabel Borges Acção 13 a), b) 

DEP. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Responsáveis Actividades 

Albertina Caco Acção 4 v); Acção 5 a) [POPH 4); Acção 10 b); Acção 12 

a); Acção 14 c), d) 

Ana Maria Reis Acção 4 u) 

DEP. 1º CEB 

Responsáveis Actividades 

Cecília Dinis Acção 2 a) – [POPH 2]; Acção 4 a); Acção 11 i) [POPH 7]; 

Acção 12 a); Acção 14 c), d) 

Ana Sofia Reis  Acção 8 e); Acção 16 m) 

Maria José Velho Acção 8 e) 

José Carlos Pinto Acção 4 c); 

Conceição Gomes Acção 4 c); 

Aida Patrício Acção 4 n); 

Anabela Moreira Acção 11 f) [POPH 7] 

José Carlos Gomes Acção 4 s); 

Teresa Silva Acção 16 m) 

Marta Cabrita Acção 16 m) 

Ana Henriques Acção 16 m) 

Carla Duarte Acção 3 a); 

Fátima Pires Acção 4 m); 

DEPARTAMENTO LÍNGUAS 

Responsáveis Actividades 

Emília Carvalho Acção 11 g) [POPH 7]; Acção 14 c), d) 

Manuela Pinto Acção 3 b), c); 

Marisa Costa Acção 3 a);  
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Graça Guimarães Acção 2 e); f) [POPH 1]; 

Isabel Pires Acção 3 a), b), c); Acção 16 b) 

DEPARTAMENTO CIÊNCIAS EXACTAS 

Responsáveis Actividades 

Manuela Sanches Acção 11 h) [POPH 7]; Acção 14 c), d) 

Ana Vieira Lopes Acção 6 a), b), e), g) 

Filomena Lima Acção 6 f); Acção 10 a) [POPH 6], c); 

Luísa Batalha Acção 6 c) [POPH 14]; Acção 7 f) [POPH 11]; Acção 14 a) 

Catarina San Payo Acção 4 r); Acção 8 a), b), c); Acção 11 j) [POPH 7] 

Mónica Rebocho Acção 16 c) 

Carmo Cabrita Acção 11 e) [POPH 7] 

Luís Guerra Acção 13 b) 

Jorge Roque Acção 16 m) 

DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Responsáveis Actividades 

Alfreda Fonseca Acção 4 o); Acção 14 c), d) 

Maria João Carinhas Acção 2 b); Acção 11 c) [POPH 7] 

Margarida Pita Acção 4 p); Acção 11 p) [POPH 7] 

Isilda Medroa Acção 4 a); 14 d) 

Maria de Jesus Patrício Acção 4 i) + l) 

Paula Martins Acção 4 k); Acção 11 e) [POPH 7] 

Antónia Alvaredo Acção 2 g), h) 

Eugénia Vaz Acção 16 j) 

DEPARTAMENTO EXPRESSÕES 

Responsáveis Actividades 

Isabel Zagalo Acção 4 j); Acção 14 c), d) 

Ana Carla Gonçalves Acção 16 i) 

Jorge Mascarenhas Acção 4 d); Acção 14 b) 

Fernando Rebelo Acção 4 e); Acção 16 d) 

Orlanda Oliveira Acção 4 f); 

Anabela Neves Acção 4 g); 

Maria de Jesus Lobo Acção 4 t); 

Manuel Almeida e Sousa Acção 11 n) [POPH 7] 
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GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA 

Responsáveis Actividades 

Rita Bagulho (Animadora 

Sociocultural) 

Acção 1 a); Acção 7 e) [POPH9] 

Shital Valabhdas (Animadora 

Sociocultural) 

Acção 1 a); Acção 7 d) 

 

Joana Vilhana (Técnica Serviço 

Social) 

Acção 1 a); Acção 7 a) [POPH 8], b) e c) 

Lívia Teixeira (Educadora Social) Acção 7 a) [POPH 8]; Acção 16 a) 

Sara Barata (Animadora 

Sociocultural) 

Acção 7 e) [POPH9]; Acção 15 d) 

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO  

Responsáveis Actividades 

Ana Isabel Crespo Acção 1 f) 

BIBLIOTECA ESCOLAR / CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

Responsáveis Actividades 

Paulo Gomes Acção 15 a), b) c) 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

Responsáveis Actividades 

Virgínia Laurêncio Acção 11 m) [POPH 7] 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Responsáveis Actividades 

Grbriela Elisiário Acção 13 c) 
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LISTAGEM - EIXOS, PROBLEMAS, METAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 1 – Ao Nível do Aluno 

Problemas: Insucesso Escolar (Indisciplina, Absentismo, Abandono, Saída 

precoce do sistema de ensino) 

Meta: Aumentar os níveis de sucesso educativo de cada aluno, 

independentemente da condição socioeconómica, cultural ou outra. 

Acções: nº 1 a 8 

Eixo 2 – Ao Nível da Organização e Gestão Escolares 

Problemas:  

Adaptação à mudança 

Comunicação 

Reorganização dos espaços educativos 

Modernização dos equipamentos                    

Meta: Desenvolver práticas pedagógicas e organizacionais que 

contribuam para a melhoria da qualidade da educação. 

Acções: nº 9 a 15 

 

Eixo 3 – Ao Nível da Comunidade 

Problemas:  

Relação Escola – Comunidade 

Participação das famílias na vida da escola 

Expectativas da Comunidade em relação à Escola e às aprendizagens 

Meta: Articular com as famílias e com a comunidade local enquanto 

elemento activo da rede social. 

Acção: nº 16 
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LISTAGEM ACÇÕES/ACTIVIDADES/RESPONSÁVEIS 

Eixo 1 - Ao Nível do Aluno 

Acções: 1 a 8 

 

Acção 1 Recepção, Integração e Transição dos Alunos 

 

a) Boas Vindas: Shital Valahabdas, Rita Bagulho (articuladamente com coordenadoras 

dos DT 2º e 3º ciclos e secundário); Sara Barata (articuladamente com Coordenadoras 

das EB1) 

b) Formação de Delegados de Turma: João Paulo Leonardo24 

POPH 10 GAA – Desenvolvimento de competências (1 Out a 17 Jun 2011): Sara Barata 

c) Brincar, Sentir e Crescer: Sara Barata (articuladamente com professores titulares de 

turma 1º ano) 

d) Passo pr'ó Passos: Rita Bagulho e Shital Valabhdas (articuladamente com 

coordenadora DT 2º ciclo e coordenadora departamento 1º ciclo); Sara Barata 

(articuladamente com Coordenadoras EB1 e prof. titulares de turma 4º ano) 

e) Não há Duas sem Três: Lívia Teixeira (articuladamente com Coordenador dos DT 3º 

ciclo e DT’s 7º ano 

f) Do Básico ao Secundário: Ana Isabel Crespo (articuladamente com Coordenador do 

ensino secundário e DT’s 10º ano 

 

Acção 2 - Apoiar + 

POPH 2/ Apoio psicopedagógico - dificuldades de aprendizagem (20 Set a 17 SET?? 

2011): 

a) Apoio socioeducativo/1º ciclo: Cecília Dinis (articuladamente com coordenadoras 

EB1) 

b) Equipa Interdisciplinar de Ensino Especial: Mª João Carinhas 

c) Salas de Estudo: João Paulo Leonardo  

POPH 5 / Apoio psicopedagógico -  Programas de Tutoria (1 Out a 17 Jun 2011): 

d) Programas de Tutorias: Helena Simões  

 

POPH 1 / Apoio psicopedagógcico - PLNM ( 20 Set a 17 Jun 2011) 

e) Apoio individualizado aos alunos do 1º CEB com PLNM: Graça Guimarães 

(articuladamente com Cecília Dinis) 

                                                 
24

 Passou para Eixo 2 – Acção 11 o) / POPH 7 
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f) Apoio individualizado aos alunos do 2º/3ºcilcos e secundário com PLNM: Graça 

Guimarães  

g) Apoio aos cursos Novas Oportunidades – Estágios: Antónia Alvaredo 

h) Apoio aos cursos Novas Oportunidades – Parcerias: Antónia Alvaredo 

 

Acção 3 – Leituras
25

 &m Companhia 

 
a) Sala de Aula: Carla Duarte (1º CEB), Marisa Costa (2º CEB) Isabel Pires (3º CEB)  

b) Tertúlias e Encontros: Manuela Pinto e Isabel Pires 

c) Concurso de Leitura: Manuela Pinto e Isabel Pires 

 

Acção 4 – Mais passos 

 
a) Boas Práticas no ensino básico e secundário: Cecília Dinis, Isilda Medroa  

b) Melhor Aluno do Secundário: João Paulo Leonardo  

c) Clube da Matemática: José C. Pinto e Conceição Santos  

d) Atelier Experimental: Jorge Mascarenhas 

e) Oficina de Expressão Dramática: Fernando Rebelo 

f) Desporto Escolar: Orlanda Oliveira 

g) Clube Ar Livre: Anabela Neves  

h) Saberes em Movimento26: Vera Sobrinho  

i) Clube da Cidadania: Maria de Jesus Patrício  

j) Cinema, 100 Anos de Juventude: Isabel Zagalo  

k) Geopassos: Paula Martins  

l) Diálogo Intercultural – Europa, África, Ásia e América no limiar do séc. XX27: Maria de Jesus 

Patrício 

m) História Local: Fátima Pires  

n) Ver para Crescer: Aida Mari Patrício  

o) Visitas de estudo locais relacionadas com temas previstos no plano de actividade do 

Agrupamento: Alfreda Fonseca  

p) Psicomotricidade no Jardim-de-Infância e 1º CEB (componente prática/oficina em sala 

de aula: Margarida Pita  

q) Eco-Escolas28: Catarina San Payo  

r) Passos pela Biodiversidade nos Jardins de Lisboa: Catarina San Payo 

                                                 
25

 Actividade inicialmente identificada como “Ler +” 
26

 Actividade suspensa 
27

 Actividade fundida com a Actividade i), desta Acção 4 
28

 Actividade suspensa 
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s) Melhorar o Ambiente: José Carlos Gomes 

t) Da Aula ao Palco: Coro e Orquestra Intercultural Juvenil da Baixa-Chiado: Maria de 

Jesus Lobo  

u) Educação Musical no Pré-Escolar: Ana Reis  

v) CAF: Albertina Caco   

w) AEC: Raquel Carmona  

x) "Postar" em EVT29:  

 

Acção 5 P.L.I.S.E. - Parcerias Locais de Intervenção para o Sucesso Educativo 

POPH 4 Apoio psicopedagógico -  Desenvolvimento Sóciocognitivo (6 Out a 17 Jun 2011):  

a) Aprender a aprender – aplicação de programas de desenvolvimento sociocognitivo 

(P.E.I.): Albertina Caco (Ed. Pré-Escolar) (articula com Filomena Lima 2º CEB)  

 

Acção 6 - Aprender + Matemática (Plano de Acção da Matemática) 

 

a) Sala de Aula30: Ana Vieira Lopes 

a) Geometria:  Ana Vieira Lopes 

b) Áreas Curriculares Não Disciplinares31: Ana Vieira Lopes  

b) Tutoria para Matemática: Ana Vieira Lopes 

POPH 14/ Clube de Xadrez (1 Out 1 17 Jun 2011) 

c) Clube de Xadrez: Luísa Batalha 

d) Supermatik32: Ana Vieira Lopes  

d) Campeonato de jogos: Carmo Ferreira (2º CEB) e Rosário Ribeiro (1º CEB) 

e) Reuniões com Encarregados de Educação: Ana Vieira Lopes  

f) Construir a Matemática: Filomena Lima 

g) Sala de Apoio à Matemática33: Ana Vieira Lopes 

 

Acção 7 - Gabinete de Apoio ao Aluno à Família 

POPH 8/ GAA – mediação escola-família (1 Jul a 30 Jun 2011): Joana Vilhana 

a) Alunos: Lívia Teixeira 

b) Famílias: Joana Vilhana 

c) Professores: Joana Vilhana 

d) Projectos Extracurriculares: Shital Valabhdas  

 

                                                 
29

 Actividade não realizada por ausência do proponente 
30

 Substituída por Actividade a), da mesma Acção 6, do Eixo 1 
31

 Substituída por Actividade b), da mesma Acção 6, Eixo 1 
32

 Substituída por Actividade d) da mesma Acção 6, do Eixo 1 
33

 Actividade não contemplada na candidatura inicial 
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POPH 9/ Intervenção e Acompanhamento Sociocultural (13 Set a 30 Jun 2011): 

e) Animação Sociocultural: Rita Bagulho e Sara Barata 

POPH 11/ GAA – Indisciplina e violência em contexto escolar (20 Set a 17 Jun): Lívia 

Teixeira e Luísa Batalha  

f) Projecto de Medidas Educativas: Luísa Batalha 

g) Escola Segura: Helena Simões 

 

Acção 8 - Mais saúde 

 

a) Educação Sexual (Junta de Freguesia Santos-o-Velho): Catarina San Payo  

b) Educação Sexual (Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens): Catarina San 

Payo 

c) Gabinete do Bem-Estar: Catarina San Payo 

d) Prevenção das Toxicodependências: Catarina San Payo  

e) Miúdos saudáveis: Sofia Reis e Maria José Velho  

 

 

Eixo 2 - Ao nível da Organização e Gestão Escolares –  

Acções: Nº 9 a 15 

 

Acção 9 – Oficina MAIS 

POPH 3/ Apoio psicopedagógico – Oficinas MAIS (20 Set a 17 Jun 2011) 

a) Constituição de uma Oficina MAIS para duas turmas do 6º ano e duas turmas do7º 

ano: Susana Câmara e Sousa 

 

Acção 10 - P.L.I.S.E. 

POPH 6/ Diagnóstico de suporte e acompanhamento das intervenções (24 Jun a 17 Jun 

2010)  

a) PLISE – acompanhamento e monitorização dos professores de um conselho de turma 

(Oficina Mais 2º ciclo/6ºB) Filomena Lima 

b) Aprender a Mediar e a Diagnosticar Dificuldades de Aprendizagem 

(acompanhamento dos aplicadores do PEI)34: Albertina Caco   

c) Perfis de processo e potencial de aprendizagem de alunos (LPAD na turma 

Oficina Mais /5º B): Filomena Lima  
                                                 
34

 Actividade acoplada ao POPH 4 Apoio psicopedagógico -  Desenvolvimento 

Sóciocognitivo mas não financiada 
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Acção 11 - Qualificar para Mudar 

POPH 7/Acções de sensibilização/informação –MUDAR (1 Out a 15 Jul 2011):  

a) (Re)Pensar a Aprendizagem: João Paulo Leonardo  

b) Diferenciação pedagógica: João Paulo Leonardo 

c) Inclusão: Maria João Carinhas  

d) Projecto Curricular de Turma: Susana Câmara e Sousa  

e) Metodologia de trabalho de projecto 2º/3º CEB: Carmo Cabrita e Paula Martins  

f) Metodologia de trabalho de projecto 1º CEB / Pré-Escolar: Anabela Moreira  

g) Língua Portuguesa: (coordenadora departamento): Emília Carvalho 

h) Matemática: (coordenadora departamento): Manuela Sanches   

i) Ensino Experimental das Ciências: (coordenadora departamento): Cecília Dinis   

j) Educação para a saúde: Catarina San Payo  

k) Gestão de conflitos e de comportamentos desviantes35: Lívia Teixeira  

l) O papel e a função do Director de Turma: João Paulo Leonardo  

m) Relação Assistente Operacional – Alunos: Virgínia Laurêncio 

n) Técnicas de voz: Manuel Almeida e Sousa  

o) Formação de Delegados de Turma: João Paulo Leonardo 36 

p) Psicomotricidade no JI e 1º CEB/ componente teórica: Margarida Pita37 

 

POPH 12 / Encontros temáticos _ Indisciplina e Violência em contexto 

escolar /(7  Set a 15 Jul 2010): João Paulo Leonardo 

K) Gestão de conflitos e de comportamentos desviantes: Lívia Teixeira 

 

Acção 12 - Literacia digital 

 

a) Informatização dos Jardins-de-infância e das Escolas do 1.º ciclo: Albertina Caco (P-

Esc.), Cecília Dinis (1ªCEB) 

 

Acção 13 - Gestão Documental e Administrativa 

 
a) Simplificação de procedimentos administrativos e pedagógicos: Helena Simões, 

Isabel Borges, Raquel Carmona 

b) Actualização e desmaterialização de formulários (formulários digitais): Isabel Borges 

c) Promoção da desburocratização: Gabriela Elisário  

d) Articulação com a Equipa PTE: Luís Guerra 

                                                 
35

 Passou para Actividade isolada da mesma Acção 11/ POPH 12  
36

 Era Eixo 1 Acção 1 b) / POPH 7 
37

 Nova alínea, por desdobramento da actividade em duas componentes: prática que permanece no Eixo 1 e não foi 

afecta ao POPH; e teórica que passou a integrar o Eixo 2 Acção 11 p, afecta ao POPH 7) 
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Acção 14 - Acompanhamento e avaliação da qualidade 

 

a) Observatório da indisciplina: Luísa Batalha 

b) Observatório dos resultados escolares: Jorge Mascarenhas 

c) Observatório das actividades: Coordenadores de Departamento 

d) Observatório TEIP: Equipas TEIP, de coordenação e de avaliação  

 

Acção 15 -Pólos e Centros de Recursos Educativos em todas as 

escolas do Agrupamento 

 
a) Bibliotecas Escolares e Centros de Recursos Educativos: Paulo Gomes 

b) Rede BE/CRE: Paulo Gomes 

c) Actividades BE/CRE: Paulo Gomes 

d) Maletas Pedagógicas (Pré-escolar e 1ºCEB): Sara Barata 

 

Eixo 3 - Ao nível da comunidade  

Acção do Eixo: Nº 16 

 

Acção 16 - Escolas de Todos – Identidade do Agrupamento 

 

a) Conversas com Encarregados de Educação: Lívia Teixeira 

b) Comunicar Culturas38  

b) O Mundo na Escola39: Isabel Pires  

c) Intercâmbios: Mónica Rebocho  

d) Artes Cénicas: Fernando Rebelo  

e) Cineclube: Paula Cristina Lopes  

f) Um Mês, Um País: Isabel Pires40 

g) Empreendedorismo: ---------- 

h) Fórum Escola de Todos (Maio 2011): João Paulo Leonardo 

i) O Museu das Nossas Memórias (inauguração em Maio 2011): Ana Carla Gonçalves                                                       

j) 175. Cem Passos em 2011: Eugénia Vaz 

l) À Volta do Passos41: Isabel Zagalo 

                                                 
38

 Projecto não realizado por não se ter concretizado a parceria com a Associação proponente 
39

 Substitui a actividade anterior 
40

 Actividade fundida em O Mundo na Escola, Eixo 3, Acção 16, Actividade b)  
41

 Actividade suspensa 
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m) Constituição de uma equipa que procede à divulgação e gestão da informação e 

acompanha a imagem do Agrupamento junto da Comunidade: 

João Paulo Leonardo, Jorge Roque, Ana Henriques, Sofia Reis, Teresa Silva Marta 

Cabrita 

n) Os Meus Passos em Maio (2011): João Paulo Leonardo  

o) p) Construir a Inclusão entre Pares e com a Família: Maria João Carinhas42 

q) POPH 13/ Clube de Rádio (6 Out a 17 Jun 2011): Rita Bagulho e Shital Valabhdas 

 
 
 
 

 

                                                 
42

 Passou para Eixo 2 / Acção 11 c) – POPH 7 


