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

A partir dos resultados de avaliação dos alunos, da análise feita em departamento sobre 
esses resultados e das propostas de estratégias de superação das dificuldades elaboradas a 
partir das Grelhas de análise do Sucesso académico PAASA (Programa de Apoio à Avaliação 
do Sucesso Académico), verifica-se: 

 que os alunos apresentam níveis relativamente baixos de proficiência ao nível da leitura 
de carácter transversal e na subsequente mobilização da informação lida. Tais lacunas 
fazem-se sentir tanto ao nível da disciplina de Português como nas restantes disciplinas 
(Matemática, CN, HGP, História, Geografia e F.Q.), nomeadamente no que diz respeito à 
descodificação de enunciados, à compreensão/decifração dos verbos instrucionais, à 
precisão de desenvolvimento da tarefa, à seleção de informação diversa; 

 que a disciplina de Matemática apresenta um elevado insucesso que se vai refletindo ao 
longo da escolaridade. 

2. Ano(s) de escolaridade a 
abranger 

5.º ano de escolaridade (2017-18) – Português e Matemática 

3. Designação da medida 

Desenvolvimento de competências transversais de leitura. 
Desenvolvimento de competências no âmbito do cálculo, raciocínio, resolução de 
problemas e comunicação matemática nos alunos de 5.º ano. 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

1. Promover a integração socioescolar pelo incremento da autoestima de alunos com 
mais dificuldades; 

2. Fomentar o trabalho pedagógico em práticas de avaliação formativa; 
3. Melhorar os níveis de proficiência de leitura para melhorar as taxas de sucesso e de 

qualidade de sucesso quer do Português quer das restantes disciplinas; 
4. Melhorar o desempenho dos alunos em cada um dos descritores das Metas 

Curriculares de Português; 
5. Desenvolver e ampliar nos alunos competências matemáticas; 
6. Promover a melhoria do sucesso e qualidade de ensino/aprendizagem. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

Conseguir que todos os alunos do 5.º anos apresentem no final do ano letivo uma melhoria 
na leitura em vários níveis, de acordo com os objetivos e descritores das metas curriculares 
das diversas disciplinas envolvidas, contribuindo, transversalmente, para a taxa de sucesso 
global e para a melhoria da sua qualidade em 0,1 na média de níveis da disciplina de 
Português numa escala de 1 a 5. 
Manter e se possível melhorar a taxa de sucesso na disciplina da matemática em 2% e 
manter e se possível melhorar a qualidade das aprendizagens em 0,05 na média de níveis  
numa escala de 1 a 5. 

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

1. Criação de condições organizacionais que promovam o trabalho colaborativo, 
nomeadamente dois tempos de trabalho comum. 

2. Desenvolvimento de trabalho colaborativo entre docentes para a seleção/criação de 
instrumentos de diagnóstico. 

3. Deteção das diversas tipologias de desempenhos em cada disciplina. com a aplicação 
instrumentos de diagnóstico. 

4. Formação, nas aulas de Português e de Matemática, de grupos de alunos com níveis 
de proficiência idênticos (grupos de homogeneidade), de acordo com os desempenhos 
identificados. Desenvolvimento, em cada grupo, de trabalho tendente a colmatar as 
lacunas detetadas ou a desenvolver competências. 

5. Nas diversas disciplinas, incidir, dentro do possível, no trabalho sobre a leitura de 
modo a desenvolver capacidades de descodificação, compreensão, precisão, fluência… 
abarcando textos de diversas tipologias (textos instrucionais, textos informativos, 
verbetes de enciclopédia, notícias, sumários, relatórios, roteiros, textos expositivos e 
argumentativos, etc.)  

7. Calendarização das 
atividades 

Setembro de 2017 a junho de 2018 

8. Responsáveis pela 
execução da medida 

Diretora do Agrupamento/Direção 
Coordenadoras de Departamento 
Diretor de turma e Professores do conselho de turma 



Coordenadora do PAE a nível de escola 
Coordenadores de disciplina – Português e Matemática de 2.º ciclo 
Professores de Português e de Matemática de 5.º ano. 

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

 2 tempos semanais para os professores de Português e de Matemática a fim de 
desenvolver trabalho colaborativo, incluindo o professor da Turma Mais; 

 24 tempos semanais para Português; 

 24 tempos semanais para Matemática. 

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

Criação de grelhas de registo de observação e testes de avaliação formativa. 
Análise dos resultados intercalar e de final de período em conselho de turma (a cada seis 
semanas). 
Análise das atas de avaliação, das pautas e do relatório PAASA. 
Monitorização das estratégias e verificação da eficácia da medida pela Equipa PAE e pelas 
subcoordenadoras de disciplina. 
Indicador de resultado – melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos e 
desenvolvimento integral dos mesmos. 
Indicador de impacto – aumento dos níveis de profissionalismo docente e generalização de 
uma cultura de trabalho colaborativo e de reflexão. 

11. Necessidades de formação 
contínua* 

Formação em contexto escolar em didáticas da leitura;  
Formação em contexto escolar em didática da matemática sobre a abordagem de 
progressão dos domínios ao longo dos ciclos de estudo;  
Formação em contexto escolar sobre exploração de estratégias de resolução de problemas. 
Formação em avaliação de alunos: critérios, modalidades e instrumentos; 
Formação em metodologias de desenvolvimento de trabalho colaborativo; 
Outras ações que se revelem relevantes no decorrer do processo. 

 

*A preencher apenas em caso de necessidade de formação específica para a implementação da medida. 


