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PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

A promoção do sucesso escolar assume-se como uma questão central no agrupamento e tem como enquadramento o Decreto-

Lei nº 139/2012, de 5 de julho, o Despacho Normativo nº 1- F/2016, de 5 de abril, o Despacho Normativo nº 1-H/2016, de 

14 de abril, o Despacho Normativo 10-A/2018, de 6 de julho, o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, Decreto-Lei n.º 55/2018, 

de 6 de julho, o Contrato Programa TEIP e o Plano Contingencial da Escola Básica de Marvila. 

 

As medidas a tomar terão a dimensão que lhe for permitida, quer pelo esforço específico dos docentes na introdução de 

estratégias de sala de aula que possam ser mais eficazes, quer pelo apoio a grupos/turma de dimensão mais reduzida e de 

homogeneidade de aprendizagem com recurso a crédito letivo resultante do contrato TEIP, quer de crédito resultante da 

aplicação dos critérios definidos pelo ME em legislação própria. 

 

Assim, e face às necessidades identificadas as medidas serão centradas em: 

 

1.º Ciclo 

1. Apoio aos alunos do 1.º e 2.º ano, já identificados com dificuldades de aprendizagem, nomeadamente a Português e 

Matemática, desde o início do ano letivo, com a constituição temporária de grupos de homogeneidade de 

aprendizagem. (recursos TEIP) 

2. Apoio aos restantes alunos do 1.º ciclo, logo que identificadas, e com início previsto para o mês de novembro, se tal 

se vier a justificar. 

3. As turmas de 3.º e 4.º ano terão também a possibilidade de trabalhar as seguintes áreas: 

a. Iniciação à Programação – 3.º ano 

b. Robótica - num dos tempos de Apoio ao Estudo do 4.º ano 

c. Artmédia – pelo menos duas turmas, uma do 3.º ano e uma do 4.º ano, sendo que essas turmas não terão 

Programação e Robótica. 

 

2.º Ciclo 

1. Considerando que o 5.º ano se tem mostrado o mais complexo, serão adotadas medidas de apoio pedagógico aos 

alunos, sendo objetivo que todas as turmas possam ter pelo menos um bloco de trabalho prático, com dois docentes, 

e grupos/turma homogéneos, em Português e Matemática. 

2. Sempre que o crédito de horas o permitir, será adotada igual medida no 6.º ano. 

3. Tendo presente o n.º 6 do artigo 13.º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, as turmas terão um tempo 

semanal desdobrado em Português e Língua Estrangeira I dividindo-se, nesse tempo, os alunos para o desenvolvimento 

da oralidade. 

4. Nas disciplinas de maior exigência de motricidade fina, nomeadamente educação tecnológica e educação visual, e 

sempre que o recurso a horário com insuficiência de horas o permitir, poderão as turmas ter também um bloco 

em trabalho conjunto – oficina. 

5. Os apoios ao estudo serão centrados nas disciplinas indicadas em Conselho de Turma. 

 

 

3.º Ciclo 

1. Tendo por base os dados de transição do 6.º ano e as dificuldades evidenciadas no 3.º ciclo, os recursos serão utilizados 

de acordo com o plano de melhoria. 

2. Tendo presente o n.º 6 do artigo 13.º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, as turmas terão um tempo 

semanal desdobrado em Português e Língua Estrangeira I dividindo-se, nesse tempo, os alunos para o desenvolvimento 

da oralidade. 

3. Poderá, no âmbito do programa de flexibilidade curricular e se o crédito de horário o permitir, ser constituído um tempo 

comum de Português e Matemática do 7.º ano. 

4. Serão aplicadas no 3.º ciclo da Escola Básica de Marvila as medidas de promoção definidas no Plano Contigencial da 

Escola Básica de Marvila. 

5. Poderão ser constituídas turmas de Cursos de Educação e Formação, T2 – duração 2 anos, para os alunos que não 

ainda não conseguiram transitar ao 9.º ano, e T3- duração 1 ano, para os alunos que não conseguiram concluir o 9.º 

ano, sendo para tal necessário o acordo dos respetivos encarregados de educação. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Secundário 

1. Considerando o histórico do agrupamento, e sempre que o crédito horário o permitir, serão constituídos espaços de 

trabalho prático/oficinal, para as disciplinas sujeitas a exame nacional. 

2. No âmbito da aplicação dos normativos acima referidos e do programa de flexibilidade curricular a implementar, e 

desde que o crédito horário o permita: 

a. Português – 12º ano – desdobramento da turma num tempo (50 minutos), em turno, para trabalho prático de 

análise e crítica de texto. 

b. Matemática A – 10º, 11º e 12º anos - desdobramento da turma num tempo (50 minutos), em turno, para 

trabalho prático com os alunos. 

c. História - 12º ano – desdobramento da turma num tempo (50 minutos), em turno, para trabalho prático de 

análise e crítica de textos históricos.  

 

 

Clubes e Projetos 

 

1. Considerando a experiência do agrupamento e a avaliação muito positiva do impacto que os clubes e projetos têm 

tido na promoção do sucesso escolar, quer no aumento da motivação e participação dos alunos, quer na redução 

das situações de indisciplina, mantêm-se a oferta de clubes e projetos em todas as escolas do agrupamento. 

a. Luz em Marvila 

b. Clube de Desporto Escolar  

c. Programa de Educação para a Saúde e Sexualidade 

d. Plano Nacional de Cinema 

e. Amor ao Quadrado  

f. Clube de Alemão 

g. Clube ArtMedia 

h. Clube de Esgrima 

i. Clube Europeu 

j. Clube de Robótica  

k. Programa Ecoescolas 

l. Economia para o sucesso / Junior Achievement 

m. Matemática e Jogos de Estratégia  

n. Núcleo de Ciências e Ambiente 

o. Oficina da Ciência 

p. Para Ti Se Não Faltares 

2. Poderão vir a funcionar outras áreas de projetos decorrentes de oportunidades/convites que sejam consideradas úteis 

para a promoção do sucesso escolar. 

 

 

 


