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Ação N.º 1 

 

EIXO 2 – Gestão Curricular  

Ação nº 1                      De Pequeno... 

         Domínio SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA/EXTERNA 

Problemas a 
resolver 

 Alunos matriculados no 1º ano de escolaridade, sem terem 
frequentado o pré-escolar; 

 Número de alunos que transitam do 1º para o 2º ano, sem terem 
adquirido as competências essenciais nas disciplinas de Português e 
Matemática; 

Objetivos  
 Adquirir competências essenciais na transição do 1º para o 2º ano; 

 Garantir a autonomia leitora na transição do 2.º para o 3.º ano de 
escolaridade.  

Anos de 
escolaridade  

Nº de alunos  

 Último ano do ensino pré-escolar; 

 1º ano de escolaridade, do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 2.º ano de escolaridade, do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Metas a 
atingir/resultados 

internos 

 Aumentar a taxa de qualidade do sucesso a Português e a 
Matemática; 

 Aumentar o número de alunos com positiva a todas as 
áreas/disciplinas no 1º e 2º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Aumentar o nível de mestria no conhecimento lexical, 
conhecimento morfossintático, memória auditiva e reflexão sobre a 
língua; 

 Diminuir a taxa de retenção de 2.º ano. 

Estratégias/ 
Metodologias/ 

Atividades 

 Plano de Intervenção no último ano do pré-escolar (programa de 
estimulação da literacia emergente – Viagem ao planeta das 
Letras); 

 Grupos de estimulação – Ginásio da Leitura e da Matemática 
no 1º ano de escolaridade do Ensino Básico; 

 Programa de Estimulação da Leitura no 2.º ano de escolaridade do 
Ensino Básico;  

 Coadjuvação – prof. do 1º ciclo /Articulação entre ciclos; 

 Apoio educativo no 1º ciclo. 

Monitorização/ 
Verificação 

 Resultados escolares dos alunos do 1.º ano a Português e 
Matemática; 

 Nº de alunos com positiva a todas as disciplinas; 

 Resultados das provas de aferição; 

 Resultados ao nível de mestria no conhecimento lexical, 
conhecimento morfossintático, memória auditiva e reflexão sobre a 
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língua; 

 Resultados da avaliação da leitura. 

Parecerias 
 Município (psicologa); 

 Faculdade de Psicologia de Lisboa. 

Cronograma  Decorre durante todo o ano letivo  

Responsáveis 
 Dra Laura (município) 

 Professores titulares 

 


