Anexo 1 PPM – Ações de Melhoria 2014-17

6.1. Ações de melhoria a implementar
Designação da ação

1 – Centro de Recursos Educativos (CRE) e Núcleo de Apoio às Disciplinas
(NAD)

Eixo(s) de intervenção

1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem

Áreas/Problema(s)

Construção do Sucesso

Breve Descrição

CRE - Sala de estudo vocacionada para atividades educativas, culturais,
recreativas e de informação a desenvolver em tempos letivos
desocupados dos alunos.
NAD – Apoio específico dinamizado por professores do ensino
secundário a alunos desse nível de ensino.

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo
1.Melhorar o sucesso escolar dos alunos quer ao
nível interno quer ao nível externo;
2.Qualificar a população escolar

Indicadores a monitorizar
Percentagem de alunos que
frequentam o CRE.

Objetivo(s) específicos da ação
1.1Proporcionar aos alunos a oportunidade de
utilização e produção de informação/aquisição de
conhecimentos;
2.1Preparação dos alunos do ensino secundário
para a realização dos exames.
Resultados esperados/Critérios de sucesso

Manter o valor de partida (72,5% - ano letivo 2014/15) em
2015/16;
Aumentar em 5% face ao valor de partida em 2016/17.
Aumentar em 10% face ao valor de partida em 2017/18.
Aumentar 10% face ao valor de partida (23% em 2014/2015) em
2015/16;
Aumentar 15% face ao valor de partida em 2016/17.
Aumentar 20% face ao valor de partida em 2017/18.

Percentagem de alunos que
frequentam o NAD.

Público-alvo da ação

Todos os alunos do 2º, 3ºciclos e secundário de todo o agrupamento

Estratégias, metodologias
e atividades*

Salas com funcionamento diário e contínuo com vigilância constante de
professores, onde se realizam trabalhos de casa, trabalhos de
investigação, atividades lúdicas, estudo, …

Responsável da ação

Coordenador do CRE – Jaime Araújo

Participantes
Recursos Internos

Recursos TEIP

Docentes do 2º, 3º ciclo e secundário das 3
escolas (100 horas por escola – total 300 horas)

As atividades serão definidas em cada ano letivo pelo respetivo responsável. Em cada ano
serão anexadas ao PPM.
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