Agrupamento de Escolas de Vila Verde (Código: 151774)
Medidas a aplicar de acordo com o PLANO 21|23 ESCOLA+

Eixo

Medida
+ Leitura e Escrita
- Fomento da leitura orientada em sala de aula, com produção e
disponibilização de materiais de apoio;
- Acesso livre a ferramentas digitais para aferição da competência
leitora e materiais didáticos;
- Produção e disponibilização de recursos para a organização de
oficinas de escrita;
- Reforço do orçamento das bibliotecas escolares.

Eixo 1: Ensinar e aprender

Ação

- Utilização da plataforma Ensinar e Aprender
Português (1.º e 2.º Ano)
- Implementação de Oficinas de Leitura e Escrita a
ocorrerem uma vez por semana em todos os anos e
ciclos de escolaridade.
- Desdobramento de turmas, entre de Português e
Inglês no 3.º ciclo, para o desenvolvimento de oficinas
de leitura e escrita (OFLE) e da oralidade.
- OFLE semanal, no 2.º ciclo, no âmbito do Apoio ao
Estudo.
- Reforço da equipa da Biblioteca Escolar, como
catalisador para dinamização de Domínios de
Autonomia Curricular.
- Apoio de Longa de Duração a Português – para toda
turma;

+ Autonomia Curricular:
- Produção de roteiros de apoio a uma ação orientada para os anos - Reforço do apoio educativo aos alunos do 2.º e 3.º
de início de ciclo, com particular atenção para o 3.º ano e também ano de escolaridade.
para o 1.º ano de escolaridade;
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- Produção de documentos específicos com vista ao alargamento da - Distribuir, sempre que possível, ao mesmo docente
constituição de Equipas Educativas, que se materializa na HGP e Português, Matemática e Ciências e EV e ET.
constituição de conjuntos fixos de docentes para um conjunto
partilhado de turmas, maximizando a possibilidade de um mesmo
professor assegurar, na mesma turma, mais do que uma disciplina,
com conselhos de turma mais pequenos;
- Instrumentos de apoio à implementação da medida que permite
que um aluno que reprove numa ou mais disciplinas, mas transite - Disponibilizar apoio à(s) disciplina(s) em que o aluno
de ano, possa frequentar aulas dessa(s) disciplina(s), do ano obteve
insucesso
para
recuperação
das
anterior.
aprendizagens não realizadas.

Eixo 1: Ensinar e aprender

+ Recursos Educativos:
- Assumida a centralidade da ação precoce e dos anos de transição, - Reforço do apoio educativo aos alunos do 3.º ano de
a afetação de recursos adicionais ao apoio ao 1.º ciclo (com especial escolaridade.
atenção para o 3.º ano) e aos anos de transição de ciclo.
- Reforço e diversificação do Apoio Educativo nos 2.º
e 3.º Ciclos:
- Recuperar Experimentando - Alargamento da Rede de Clubes de
1. Coadjuvação e Parcerias Pedagógicas;
Ciência Viva na Escola a todos os agrupamentos de escolas e escolas
2. Laboratório da Matemática;
não agrupadas.
3. Apoio de Longa Duração a Matemática;
4. Minicursos a Matemática – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
- Recuperar com Artes e Humanidades - Desenvolvimento de um
EBMEA;
repertório de iniciativas, sob coordenação do Plano Nacional das
5. Oficina de Leitura e Escrita em
Artes, integrando recursos específicos para recuperação e
desdobramento entre Português e Língua
integração curricular.
Estrangeira;
6. Apoio às diversas disciplinas.
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- O Orçamento Participativo das Escolas será temático nos próximos
7. - Dinamizar o clube ciências da rede de Clubes
2 anos – direcionado para a inclusão, desafiando os estudantes a
de Ciência Viva.
apresentar propostas dirigidas sobretudo aos mais afeados pela
pandemia.
- Criar o Clube de Artes, integrando-o nas diretrizes do
Plano Nacional das Artes.
- Auscultar propostas da EMAI.

Eixo 1: Ensinar e aprender

+ Família:
- Famílias mais perto - Desenvolvimento de recursos formativos e
de apoio para professores e diretores de turma para divulgação
junto das famílias, de forma a fomentar o trabalho cooperativo em
prol dos alunos.

- Incrementar os contactos com os Encarregados de
Educação.
- Apoio Tutorial Específico e Tutorias com
envolvimento familiar.

+ Avaliação e Diagnóstico:
- Continuidade do Projeto MAIA - Monitorização, Acompanhamento - Dar continuidade ao Projeto de Intervenção MAIA.
e Investigação em Avaliação Pedagógica.
+ Inclusão e Bem-Estar:
- Prorrogação do alargamento do apoio tutorial específico ao Ensino - Apoio Tutorial Específico.
Secundário, tendo como beneficiários os alunos do Básico e do
Secundário que não transitaram no ano letivo anterior.
- Realização de protocolo com o Instituto de
Educação, da Universidade do Minho. Realização de
- Formação às escolas para promoção de competências sociais e diagnóstico no final de 2020/2021, envolvendo
emocionais, assente em metodologias e ações concretas.
docentes e não docentes.
- Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelas
técnicas (Terapeuta da Fala, Mediadora e Técnica de
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Teatro) âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal,
- Alargamento dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Social e Comunitário.
Comunitário, a toda a rede escolar pública.
- Criação de Percursos Curriculares Alternativos para
os alunos abrangidos pelo Apoio Tutorial Específico
- Reforço adicional do crédito horário para as Equipas através da utilização de currículos e dinâmicas de
Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI).
base tecnológica.
- Reforço do bem-estar profissional docente.

- Levar a cabo uma cultura organizativa empática e
preocupada com o bem-estar profissional.

- Criação de tempo comum, destinado a trabalho
colaborativo (Atribuir tempos para trabalho aos
- Produção de materiais de apoio à diversificação de estratégias responsáveis de equipa) e coordenadores.
pedagógicas para os alunos migrantes, privilegiando o reforço da
imersão para aprendizagem do português.
- Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no
âmbito do PLNM.
+ Território:
- As escolas não existem fora de um contexto territorial, local e
específico, tendo-se reconhecido já há muito o papel fundamental
das dinâmicas locais na promoção do sucesso escolar e da
prevenção do abandono escolar.

- Dar maior enfase ao trabalho desenvolvido com os
clubes desportivos, associações juvenis ou culturais,
grupos artísticos para a promoção de competências
de cidadania e para um estímulo alargado ao
desempenho bem-sucedido em contexto escolar.
- Criação de um Centro de Interpretação do Território
que inclua os Centros Interpretativos de divulgação e
proteção do Património Material e Imaterial, em
articulação com o Município de Vila Verde,
Associações Concelhias e a Universidade do Minho (CI
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do Castro de S. Julião; CI do Barroco em Vila Verde; CI
dos Lenços dos Namorados; CI dos Rios de Vila Verde).
- Designação de um Embaixador da Relação com as
Universidades.
+ Digital:
- Criação de uma Biblioteca Digital, que permitirá o acesso
Eixo 2 – Apoiar as generalizado a livros, complementando o acervo das bibliotecas
Comunidades Educativas
escolares;
- Continuidade da disponibilização de equipamentos digitais e kits
de conectividade;
- Reforço da qualidade da internet nas escolas;
- Reforço dos equipamentos tecnológicos de apoio ao processo de
ensino-aprendizagem-avaliação;
- Formação e capacitação digital dos professores e pessoal não
docente.

- Repositório das Bibliotecas do Centro de Formação
do Alto Cávado.
- Reforço da Equipa da Biblioteca Escolar e da
centralidade da mesma nos processos de
aprendizagem dos nossos alunos.

- Formação a iniciar em setembro de 2021.

