
OBSERVATÓRIO DA 

QUALIDADE 

Tem sugestões de melhoria?  

Objetivo Geral 1 – Melhorar o sucesso escolar e quali-

dade do sucesso  

a) Reduzir as taxas de retenção, nomeadamente ao ní-
vel do 2 ºano e do 3º ciclo;  

b) Aproximar a 3 anos o tempo de frequência do pré-
escolar;  

c) Diminuir os riscos de retenção aquando da entrada 
no 1º ano de escolaridade;  

d) Obter, na avaliação externa, taxas de sucesso alinha-
das com as médias nacionais;  

e) Intervir precocemente nos alunos que revelem difi-
culdades em determinadas áreas;  

f) Reduzir o insucesso nos alunos beneficiários de ASE; 

g) Promover o trabalho experimental. 

Agrupamento de Escolas de Souselo  
 

Rua de Santo André  

Telefone: 255690370 

Fax: 255690379 

 

EMAIL DIREÇÃO: gestao@agrupamentosouselo.com 

 

Para mais informações consulte o site do Agrupamento: 

http://www.escolasdesouselo.pt/  

Se tem sugestões de melhoria, opiniões, ideias 

que gostaria de ver implementadas no Agrupa-

mento, partilhe-as connosco. O seu contributo é 

sempre bem-vindo!  Poderá enviar as suas suges-

tões para o endereço de correio eletrónico : 

observatoriodaqualidade@agrupamentosouselo.com  

“O ser humano é aquilo que 

a educação faz dele.”  

(Immanuel Kant) 

 

 

 

 

Observar, Refletir e Atuar. Tudo para melhorar! Objetivo Geral 3 – Fomentar a articulação e sequencia-

lidade  

j) Melhorar a articulação interciclos;  

k) Melhorar as competências dos profissionais;    

l) Promover o trabalho colaborativo; 

m) Reduzir o insucesso na transição do 2º para o 3º ci-

clo;  

n) Articular o ensino das expressões ao longo da escola-

ridade obrigatória. 

Objetivo Geral 2 – Promover a Língua Portuguesa  

h) Assegurar a transversalidade do português a todas as 

áreas disciplinares;  

i) Promover o correto uso da língua materna. 

Objetivo Geral 4 – Gerar e desenvolver a cultura de 

escola  

o) Valorizar a escola e a aprendizagem;  

p) Cooptar os pais para parcerias com a escola e os seus 

profissionais;  

q) Melhorar as atitudes no espaço escolar;  

r) Melhorar os mecanismos de comunicação com a co-

munidade escolar;  

s) Diminuir o absentismo no 3º ciclo. 

Objetivo Geral 5 - Desenvolver as competências pessoais 

e sociais dos alunos  

 

t) Fomentar a responsabilidade e integridade;  

u) Formar cidadãos livres, democráticos e participativos;  

v) Formar cidadãos criativos, críticos e reflexivos. 

http://www.escolasdesouselo.pt/


1 – Melhoria dos Resultados Escolares e 
Promoção da Língua Portuguesa 

- Ação Port’ucesso - Parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa (oficinas de Es-

crita Criativa e oficinas de Teatro) e Projeto 

“Histórias para Crescer”;  

- Laboratórios do Conhecimento: Clube da Ciência 

Viva, assessorias e Laboratórios de Aprendizagem 

multidisciplinar; 

- Atividades do Plano Nacional de Leitura; 

- Programa de Ação Tutorial; 

-  Ação Fundamentalis - Assessorias às turmas/

alunos do 1.º ciclo com mais dificuldades; 

- Assessorias aos alunos do 2.º e 3.º ciclo com mais 

dificuldades; 

- Implementação do “Passaporte Escolar” (5.º, 6.º, 

7.º, 8.º e 9.ºanos);  

- Manutenção das AEC ; 

- Implementação do PADDE; 

- Ação Articularis; 

- Sala de estudo e dinamização da Biblioteca Escolar; 

- Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família; 

2 – Melhoria do Clima Escolar 
 

Dinamização de ações/atividades que visam a me-

lhoria do clima escolar e o combate à indisciplina: 

 

- Ação Escola Mater ( Equipa Multidisciplinar de 

Apoio  à Educação Inclusiva), Programa de Ação 

Tutorial, Código de Ética e de Conduta); 

 

- Gabinete de apoio ao aluno e à família (GAAF); 

 

- Atribuição de Diplomas de Valor e de Excelência;  

- Férias para os melhores alunos da escola;  

- Parlamento dos Jovens;  

- Ações de sensibilização para alunos e encarrega-

dos de educação;  

- Projeto “Histórias para Crescer”;  

- Atividades do Plano Nacional de Leitura;  

- Desporto Escolar.  

 

3 – Relação escola—família/comunidade 
 

Dinamização de ações/atividades que promovam 

o envolvimento dos Encarregados de Educação 

na Vida Escolar e estabelecimento de parcerias 

com a comunidade.  

- Ação Lado a Lado:  

- Educar pel’Arte – projeto de escrita criativa 
(parceria CIM Tâmega e Sousa);  

- Experimenta Ciências (parceria CIM Tâmega e 
Sousa);  

- Sala do Futuro (parceria CIM Tâmega e Sousa); 

- Reestruturação da página web do Agrupamen-
to; 

- Dinamização da Biblioteca Escolar;  

- Projeto “Histórias para Crescer”;  

- Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família;  

- Ações de sensibilização para alunos e encarre-
gados de educação; 

- Dia da Família, Marchas e Mercado Sanjoanino; 

- Dinamização da página do Facebook do Agrupa-

mento; 

- Ações de formação/sensibilização para Pais e 

Encarregados de Educação. 


