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

Reformulação da Medida2 (2.º ano de escolaridade) para o segundo ano de 
implementação do PAE. 
Em conformidade com o que já foi elencado na Medida 1, os alunos apresentam níveis 
relativamente baixos de proficiência, ao nível da leitura e escrita, agravando-se essa 
tendência no 2.º ano de escolaridade sendo que da aplicação do modelo Fénix no ano 
anterior não resultou ainda a melhoria pretendida. Alarga-se assim, o âmbito da aplicação 
do modelo Fénix, por forma a abranger também as turmas de 2.º ano nas disciplinas de 
Português e Matemática.  
Esta necessidade resulta da análise dos dados do PAE/Fénix, dos relatórios PAASA (Projeto 
de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico), das atas das reuniões de avaliação, da análise 
das grelhas de avaliação e das pautas de final de ano. 

2. Ano(s) de escolaridade a 
abranger 

2016/2017 – Atendeu-se a turmas do 2.º ano de escolaridade em que se verificou a 
existência de maior número de alunos retidos ou que revelaram um grande distanciamento 
relativamente às metas traçadas, para o 1.º ano que frequentaram. 
2017/2018 – Serão abrangidas todas as turmas com 2.º ano de escolaridade, nas disciplinas 
de Português e de Matemática. 

3. Designação da medida 

Aplicação do Projeto Fénix na organização do trabalho da turma, recorrendo a métodos 
alternativos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita e de diferenciação pedagógica e 
na matemática a utilização de diferentes metodologias e de recursos/ materiais.  

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

Melhorar os níveis de proficiência de leitura e escrita para melhorar as taxas de sucesso e 
de qualidade de sucesso de Português e das restantes disciplinas.Promover o raciocínio 
lógico matemático, a comunicação matemática eo cálculo mental na resolução de 
situações problemáticas. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

Conseguir que, no final da implementação do Plano de Ação, os alunos retidos no 2.º ano 
em 2016/2017 apresentem uma taxa de transição de 100%.  
Para os alunos que apresentaram níveis de insuficiente a Português e/ou Matemática no 
final do 1.º ano de escolaridade, pretende-se que 95% destes alunos apresentem níveis 
positivos de proficiência de leitura e escrita de acordo com os objetivos e descritores das 
metas curriculares de Português e, na disciplina de Matemática, propomos atingir a meta 
de 95% promovendo o domínio dos conceitos matemáticos de acordo com os objetivos e 
descritores das metas curriculares. 

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

 Criar condições organizacionais que promovam o trabalho colaborativo: em horas de 
componente não letiva, os professores titulares do 2.º ano e os professores Fénix 
promovem o trabalho colaborativo e em articulação na produção de instrumentos 
pedagógicos de trabalho. 

 Quando detetadas questões relacionadas com o saber estar, com comportamentos 
menos próprios por inerência de problemáticas familiares e/ou sociais, solicitar a 
intervenção de outras entidades, nomeadamente assistente social e psicólogo que 
possam, de alguma forma, orientar as famílias na prossecução do que é melhor para o 
aluno. 

 Seguir o modelo adotado para o funcionamento do 1.ºciclo- Projeto Fénix -Criar 
grupos de homogeneidade e retirá-los da sala de aula acompanhados pela professora 
titular para colmatar as lacunas que prevaleçam deixando os restantes alunos com o 
professor Fénix. Este procedimento acontece nas horas curriculares de Português e 
Matemática. 

7. Calendarização das 
atividades 

Setembro de 2017 a junho de 2018, dando continuidade à implementação de 2016/2017 
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8. Responsáveis pela 
execução da medida 

Diretora do Agrupamento/Direção 
Coordenadora de Departamento -1.º CEB 
Professores titulares de turma do 2.º ano de escolaridade 
Professores do Apoio Educativo 
 

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

Professores titulares e de Apoio educativo (13 turmas x 3h para Português e 13 turmas x 3h 
para Matemática). 
Técnicos (psicólogo e assistente social) 

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

Os professores envolvidos, titulares de turma e professores Fénix, terão de criar grelhas de 
registo de observação para avaliação formativa e fazer a análise dos resultados. 
Análise das atas de avaliação, das pautas e do relatório PAASA. 
A Equipa PAASA analisa os resultados da avaliação dos alunos. 
Internamente - A equipa PAE e as subcoordenadoras indicadas irão monitorizar as 
estratégias e verificar a eficácia da medida. Esta equipa, quando lhe for solicitado dará 
reporte à equipa de avaliação do Projeto Fénix. 
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* 

Propõe-se a realização de formação, através do Centro de Formação: 

 Métodos de leitura e escrita nomeadamente no método global/28 palavras 

 Trabalho Colaborativo (produção de instrumentos de avaliação formativa, de 
monitorização, de aferição) 

 Projeto Fénix. 

 

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


