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O desenvolvimento das competências do século XXI, preconizadas pelo Perfil do Aluno À 

Saída do Ensino Obrigatório, bem como a necessidade de tornar a Escola verdadeiramente 

inclusiva, impõem a necessidade de repensar os processos de ensino e de aprendizagem e 

torná-los mais atrativos para os discentes, colocando-os no centro de tais processos e 

permitindo-lhes serem construtores dos seus saberes. 

Articulando os saberes teóricos e práticos do currículo profundamente interrelacionados, 

propõe-se uma vertente de trabalho simultaneamente mais prática e que valoriza mais o 

domínio das expressões, que vai permitir envolver, motivar e abranger um leque maior de 

alunos, nomeadamente, aqueles com mais dificuldades nas disciplinas de natureza 

tradicionalmente teórica, com a dinamização de atividades alternativas às disciplinas nas 

quais já alcançaram  sucesso.  

A frequência do Projeto “Mais Sucesso”, em metodologia de  oficinas, oferece um percurso 

de algum modo alternativo, facilitador das aprendizagens e promotor do desenvolvimento 

individual e dos ritmos pessoais, no sentido de desenvolver as competências do século XXI.  

O público alvo deste projeto é formado por dezoito discentes em situação de potencial 

retenção e/ou abandono escolar, com idade média de catorze anos, claramente desfasada 

da idade de referência para o 2.º ciclo, e que registam uma ou mais retenções no seu 

percurso escolar.   

Trata-se de um grupo com necessidades de abordagem muito específicas às quais a não 

existe, até ao momento, uma resposta tão eficaz quanto o desejável atendendo às suas 

características, a saber: 

- Abandono escolar; 

- Falta de assiduidade; 

- Situação de potencial retenção; 

- Idade desfasada do nível de ensino que frequentam; 

- Alunos beneficiários de medidas seletivas e adicionais. 

 

 



 

 

 

           Tabela 1: Caraterização do grupo beneficiário de Plano Curricular Individual  

 

 

Este grupo, beneficiando embora de todas as vertentes do projeto, necessita ainda de 

outras abordagens que os motivem para o trabalho escolar, nomeadamente, a 

possibilidade de não repetirem a frequência das disciplinas em que tiverem obtido, no 

mesmo ano de escolaridade, uma avaliação sumativa de terceiro período igual ou superior 

a “Três” no ano letivo imediatamente anterior. Deste modo, em substituição das disciplinas 

em que alcançaram sucesso frequentarão a Oficina “Mais Sucesso”, no âmbito da qual 

continuarão a desenvolver as competências do século XXI. Esta oficina consubstancia-se 

na frequência de atividades disponibilizadas pelo Centro de Recursos Experimentais e pela 

Sala do Futuro onde continuarão a aprofundar as competências desenvolvidas nas 

disciplinas em que obtiveram aprovação e realizarão tarefas práticas de apoio à escola e à 

comunidade.  

A substituição da frequência de disciplinas pela da oficina “Mais Sucesso” não abrange 

Português, Matemática e Inglês, consideradas disciplinas estruturantes. 

Para cada um dos alunos nesta situação, será delineado um Plano Curricular Individual no 

qual estarão detalhadas todas as aprendizagens já efetuadas e aquelas que irão ser 

desenvolvidas. 

Turma 
 19/20 

N.º total de alunos em 
situação de potencial 

retenção 

 
N.º de alunos em 
abandono escolar 

 
N.º de 

raparigas 

 
N.º de 
rapazes 

 
Idade 

    5.º B 1 1 1 0 17 

  5.º C 
3 0 

2 
( EE:1) 

1 
12, 12, 12 

5.º PCA 
  

6 6 4 
 

3 
16, 17, 15, 17, 16, 

13 

6.º B 2 1 1 1 12, 12 

6.º C 
2 0 

1 
( EE:1) 

1 
14, 14 

6.º PCA 4 0 1 3 15, 14, 16, 15 

 
Total  

18 
 

8 (~44%) 
 
9 

 
9 

Média =14 anos 



 

 

Neste documento constarão, para as disciplinas em que os alunos já tenham obtido 

classificação final igual ou superior a “Três”, e que já não frequentam no ano em que são 

repetentes, as aprendizagens realizadas e os níveis que foram atribuídos nessas disciplinas. 

Estes são os níveis a atribuir, novamente, na avaliação sumativa do ano em que são 

repetentes. 

O trabalho desenvolvido no âmbito da Oficina “Mais Sucesso” será avaliado 

qualitativa e descritivamente, privilegiando-se a vertente formativa e o 

desenvolvimento de processos, sendo esta avaliação averbada em documento 

próprio a anexar à Ficha Individual de Registo de Avaliação. 

A implementação, a monitorização e a avaliação do Plano são a base de todo o 

processo de ensino e aprendizagem, sendo o PCI o seu documento orientador e 

regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano Curricular 

Projeto “Mais Sucesso” 

Estruturas Intervenientes: Centro de Recursos Experimentais, Sala do Futuro e Serviço de Apoio à 
escola e à comunidade 

Carga horária: máximo de 450 min (trabalho com alunos) 
                          650 min (trabalho de preparação e montagem de atividades) 

Áreas com maior incidência: C (Raciocínio e resolução de problemas); D (Pensamento crítico e 
pensamento criativo); E (Relacionamento interpessoal); F (Desenvolvimento pessoal e autonomia); J 
(Consciência e domínio do corpo) 

Aprendizagens Essenciais 

• Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da 
realização de atividades de investigação práticas. 

• Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros- 

• Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito. 

• Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança pessoal e dos companheiros, e 
de preservação dos recursos materiais. 

• Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar produtos e sistemas. 

• Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para atingir um objetivo 
ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa. 

• Conhecer a importância de valores de cidadania para a transformação e mudança, valorizando o 
respeito pela diferença e as interações entre diferentes culturas (na sala de aula, na escola, na 
comunidade). 

•  Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, a justiça, a igualdade e 
a equidade no cumprimento das leis. 

• Planificar estratégias de investigação e pesquisa online. 

•  Definir palavras-chave para localizar informação utilizando mecanismos e funções de pesquisa simples. 

•  Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de ferramentas para apoiar o processo de 
investigação e pesquisa online. 

•  Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações pertinentes, testando e 
explorando as suas potencialidades. 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa. 

•  Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e relevantes de acordo com o tema a desenvolver. 

•  Analisar criticamente a qualidade da informação comparando diversas fontes. 

•  Adotar comportamentos seguros na utilização de ferramentas digitais e na navegação na Internet. 

•  Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a organização e gestão de 
informação de forma prática e eficaz. 

•  Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para realização de trabalho colaborativo e 
comunicação que se pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos. 

•  Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, em pares ou em grupo, utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração. 

• Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e de autoconfiança, 
mantendo relações diversas e positivas com os outros em contextos de colaboração e interajuda. 

• Elaborar algoritmos simples. 

•  Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados e/ou detetando erros nos mesmos. 

•  Utilizar ferramentas digitais (nomeadamente, ambientes de programação) na resolução de problemas 
identificados. 

• Produzir artefactos digitais originais simples e criativos para exprimir ideias, sentimentos e 
conhecimentos para públicos conhecidos, em ambientes de programação. 

 



 

 

 

 

A Equipa 

 

Ana Maria Simões Magalhães 

Ana Paula Nunes Baptista 

Augusta Maria Severino Gomes Barroso 

Carla de Jesus Pereira Barriga 

Cláudia Domingos Camões do Rego 

Cláudia Isabel Abraços Balsinha 

Francisco Manuel Marques 

Graciete Conceição Ribeiro Nunes 

Jorge Filipe dos Reis Piedade Palma 

Lénia Isabel Rodrigues Silva 

Maria Amália Mateus Canolas Pratas Palma 

Maria da Conceição Guerreiro Pereira de Almeida 

Maria Emília Cristino Cabrita 

Maria de Fátima Pereira 

Maria Isabel Castilho Lourenço 

Maria do Rosário Penedo Carapuça Serrano 

Mário Manuel Gomes Ferreira Serafim 

Paula Cristina Guerreiro Lopes Oliveira 

Sandra Sofia Pereira Guerreiro 

Susana Cristina Parreira Fernandes 

Teresa Luísa Julião Bicas Pereira Rosa 

 

 

 

 

 


