Anexo 1 PPM – Ações de Melhoria 2014-17

Designação da ação

Eixo(s) de intervenção

Áreas/Problema(s)

Breve
Descrição

2 - Projetos de Desenvolvimento Motivacional

1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem
2- Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina
Construção do Sucesso

1. Manter um processo de reconhecimento do mérito dos alunos a nível académico e
nas diferentes áreas do saber/comportamental através da atribuição de quadros.
2. A “Turma Destak” consiste num concurso que decorre durante o ano letivo, entre
turmas do 2º ciclo e turmas do 3º ciclo e secundário, para apurar a melhor turma, isto é,
a que se destaca em termos de comportamento, resultados escolares e participação em
atividades do PAA. Envolve todos os alunos do 2º, 3ºciclos e secundário, cursos
vocacionais e PIEF de todo o agrupamento.

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo
1.Melhorar o sucesso escolar dos alunos
quer ao nível interno quer ao nível
externo.
2.Garantir as condições de segurança e
conforto de todos os elementos da
comunidade educativa.

Indicadores a monitorizar
Nº de alunos que integram o Quadro de
Excelência, Quadro de Jovens de Sucesso e
Quadro de Valor.

Média anual das ocorrências de cada turma
(participações disciplinares e faltas
injustificadas).

Objetivo(s) específicos da ação
1.Premiar as competências académicas dos alunos do 4º
ao 12º ano no Quadro de Excelência; reconhecer e
premiar o mérito através da criação de um Quadro Jovens
de Sucesso nas diferentes áreas do saber para alunos do
4º ao 12º ano; reconhecer e premiar os alunos que se
distinguem pelos valores/atitudes que manifestam do 4º
ao 12º ano.
1.2.Melhorar os resultados escolares dos alunos.
2. Motivar os alunos para a melhoria dos comportamentos
e atitudes.
Resultados esperados/Critérios de sucesso
Em 2015/16 Manter o nº de alunos que integram o
Quadro de Excelência (106 em 2014/15); Aumentar
em 20% o nº de alunos que integram os Quadros de
Jovens de Sucesso e de Valor (19 alunos no Quadro
Jovens de Sucesso e 19 alunos no Quadro de Valor
em 2014/15);
Em 2016/17, aumentar face ao valor de partida, em
10% o nº de alunos que integram o Quadro de
Excelência e em 25% o nº de alunos que integram os
Quadros Jovens de Sucesso e de Valor.
Em 2017/18, aumentar face ao valor de partida, em
15% o nº de alunos que integram o Quadro de
Excelência e em 30% o nº de alunos que integram os
Quadros Jovens de Sucesso e de Valor.
Em todos os anos letivos obter um valor inferior ou
igual a 10 ocorrências por turma. (Em 2014/15 no 1º
ciclo a média foi de 0, 24; no 2º ciclo de 9,12; no 3º
ciclo de 15,78 e no secundário de 3)

As atividades serão definidas em cada ano letivo pelo respetivo responsável. Em cada ano
serão anexadas ao PPM.
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Média das classificações alcançadas, por cada
aluno, no 3º período.

Número de alunos do 2º, 3ºciclos e secundário
que participaram em cada atividade do PAA
dirigida a eles.

Público-alvo da ação

Passar da média de 2,95, no 2ºciclo para 2,97 em
2015/2016 e manter a média de 3, 01 no 3º ciclo.
Alcançar a média de 2,99 em 2016/2017 no 2º ciclo
e manter a média de 3,01 no 3º ciclo.
Alcançar a média de 3,00 no 2º ciclo em 2017/2018
e manter a média de 3,01 no 3º ciclo.
Participação de pelo menos 50% dos alunos nas
atividades do PAA a si dirigidas, em 2014/2015
(47338 participações num total de 1491 alunos);
Participação de pelo menos 55% dos alunos nas
atividades do PAA a si dirigidas, em 2015/2016;
Participação de pelo menos 60% dos alunos nas
atividades do PAA a si dirigidas, em 2017/2018.

Todos os alunos do agrupamento

1.
2.

Selecionar os alunos, por turma, com base nos resultados escolares (no final do ano).
Selecionar os alunos, por turma, com base nas suas competências excecionais, numa
Estratégias,
determinada área do saber.
metodologias 3. Selecionar alunos que se distinguem pela relevância em termos de atitudes e valores.
e atividades
Para a Turma Destak, mensalmente cada diretor de turma preenche uma plataforma
com os dados da sua turma. São afixados os resultados das pontuações e no final do
ano existe um prémio por escola para a turma vencedora.
Responsável da ação

Sandra Sarmento

Participantes
Recursos Internos

Recursos TEIP

Diretores de Turma, professores titulares de
turma e professores do 2º, 3ºciclos e
secundário do agrupamento.

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