
 

 
Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette 

  

Plano de Ação Estratégica para Promoção do Sucesso Escolar no 2º e 3º Ciclos 

 

1. Fragilidade / Problema a resolver e 

respetiva(s) fonte(s) de identificação 

● Elevada taxa de insucesso na disciplina de 
matemática no 6.º ano (52 %);  

● Elevada taxa de retenção no 6.º ano (30%) 
● Elevada taxa de insucesso no 7º ano (32,5%) 

 Relatório final de autoavaliação do 
agrupamento 2014/2015;  

 avaliação externa (taxa de sucesso 
abaixo da média nacional e negativa; 

 dados do MISI; 
 Relatório de autoavaliação de 

2015/2016). 

2. Anos de Escolaridade a abranger ●  5º ano  
●  6º ano 
●  7º ano 

3. Designação da medida ● TurmaMais com intervenção nas disciplinas de 
matemática, português, inglês (5º e 6º ano) 

● TurmaMais com intervenção nas disciplinas de 
matemática, português, inglês, físico-química 
e ciências naturais (7º ano). 

● Adaptações programáticas 

4. Objetivos a atingir com a medida ● Melhorar o desempenho escolar de todos os 
alunos. 

5. Metas a alcançar com a medida ● Reduzir a taxa de insucesso em 30%. 

6. Atividade(s) a desenvolver no âmbito da 

medida 

●  45’ ou 90’ semanais de trabalho autónomo 
consoante o crédito horário de cada disciplina. 

● Aprofundar o trabalho pedagógico e avaliativo 
entre os docentes intervenientes 

● Implementação de estratégias de ensino e de 
avaliação específicas e diversificadas 

7. Calendarização das atividades ● Setembro de 2016 a junho de 2018 

8. Responsáveis pela execução da medida ● Coordenador de departamento/grupo de 
recrutamento  

● Professores da TurmaMais  
● Diretores de turma 

9.  Recursos (crédito horário utilizado ou 

recursos necessários à implementação da 

medida)    

 15 horas para 5º e 6º anos. 

 19 horas para o 7º ano. 

10. Indicadores de monitorização e meios de 

verificação da execução e eficácia da 

medida. 

● Fichas de controlo do trabalho autónomo 
● Avaliação formativa com periodicidade pré-

definida 
● Avaliação sumativa 

11. Necessidades de formação contínua ● Formação em pedagogia diferenciada 
● Reuniões com a coordenadora nacional do 

projeto TurmaMais. 

 


