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PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA 
 
AE MAXIMINOS - Braga 

 
Versão muito simplificada (para consulta digital).  
Inclui metas contratualizadas e outros compromissos assumidos com o Ministério da 
Educação e o Programa Norte 2020. 
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DIAGNÓSTICO: problemas identificados  
  
1. Taxa de insucesso elevada na avaliação interna, a Matemática, principalmente no 7º e 8º anos (42,4% e 45,2%);  
2. Baixo nível de sucesso na prova final de 9º ano, de Matemática (45,31%; classificação média 2,77). Atingir a 
classificação média de 3,0; 
 3. Sucesso pleno reduzido no 3º ciclo, em especial no 7º e 8º ano (38,1% e 38,4%); 
4. Nº significativo de alunos com duas ou mais retenções: dois alunos no 1º ciclo, 17 no 2º ciclo; 30 no 3º ciclo; 
5. Lacunas no domínio raciocinar/criar, ao longo do ensino básico, evidenciadas nos resultados das provas de 
aferição (REPA); 
6. Situações de indisciplina sobretudo no 5º, 6º e 7º anos;  
7. Baixo envolvimento diário de Pais/EE nos processos que dizem respeito à vida escolar dos seus educandos; 
Número significativo de famílias que não valoriza a educação escolar; 
8. Necessidade de soluções pedagógicas alternativas para alunos com défice elevado de pré-requisitos; 
9. Nº significativo de situações de baixa atenção e concentração nas aulas; 
10. Dificuldades de adaptação, na transição de ciclo, no ensino básico (pré-requisitos académicos e sociais). 
(Consultar os restantes problemas no PPM (página do AE Maximinos, em ) 

 
 
Áreas prioritárias de melhoria 
 

Áreas/Problemas de 
intervenção prioritária 

 
Objetivos  

AMBIENTE POSITIVO DE 
AULA 

E DE ESCOLA 

• Criar ambientes de aprendizagem promotores de inclusão, de equidade e de justiça social. 
• Desenvolver competências pessoais e sociais nos alunos. 
• Reduzir os níveis de indisciplina real. 
• Prevenir o abandono escolar e reduzir os níveis de absentismo. 
• Fomentar metodologias ativas de aprendizagem. 
 

 
 

RESULTADOS 
ACADÉMICOS E SOCIAIS 

 
 

• Promover a participação ativa do aluno no processo de avaliação.  
• Criar ambientes específicos de aprendizagem. 
• Melhorar os resultados escolares dos alunos na avaliação interna, sobretudo a Matemática 

e Inglês. 
• Melhorar as aprendizagens e os resultados escolares dos alunos nas provas de avaliação 

externa. 
• Potenciar espaços de reflexão e análise sobre resultados da avaliação interna e externa.  

CAPACITAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS  

 

• Valorizar lideranças partilhadas e participativas. 
• Promover a coerência da liderança pedagógica.   
• Facilitar a gestão articulada do currículo e das  aprendizagens.   
• Facilitar a diferenciação pedagógica e a utilização de recursos educativos diversificados.   
• Facilitar a partilha de práticas pedagógico-didáticas de referência.  
• Diversificar dinâmicas de avaliação das aprendizagens. 
• Apoiar a organização de DAC e de projetos de educação para a cidadania. 

ENVOLVIMENTO DOS 
PAIS/EE NA VIDA 

ESCOLAR DOS SEUS 
EDUCANDOS 

• Favorecer dinâmicas parentais de acompanhamento do percurso escolar dos seus 
educandos. 

• Valorizar saberes familiares e promover a sua divulgação na Escola e na comunidade. 

 
COMUNIDADE E 

PARCERIAS 
 

 

• Estabelecer parcerias com instituições locais, da área social, tendo em vista uma atuação 
articulada junto das famílias carenciadas. 

• Promover soluções pedagógicas alternativas para grupos de alunos com características 
específicas. 

• Articular com organizações que dão retaguarda social e educativa a crianças e jovens em 
situação de risco educacional. 
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Objetivos prioritários  
 
As ações TEIP foram definidas de modo a dar resposta aos problemas identificados e a facilitar o 
desenvolvimento de aprendizagens de qualidade, que se traduzam em respostas efetivas às necessidades de 
todos e cada aluno, de acordo com os objetivos prioritários do  Programa TEIP: 

Ø Garantir a inclusão de todos os alunos; 
Ø Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem, traduzida no sucesso educativo dos alunos; 
Ø Operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 
Ø Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada; 
Ø Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos. 

 
O AE Maximinos considerou, ainda, os seguintes objetivos: 

Ø Incentivar um maior envolvimento das famílias no percurso escolar e de vida dos seus educandos; 
Ø Captar e fidelizar alunos às aprendizagens escolares.  

 
 
RESPOSTAS EDUCATIVAS do PPM 2018-2021 (Projeto FREI1) 

ESTRATÉGIA 
EIXOS DOMÍNIOS AÇÕES 

1. CULTURA DE 
ESCOLA E 
LIDERANÇAS 
PEDAGÓGICAS 

Medidas 
Organizacionais  
- ESTRUTURAS E 
DINÂMICAS 

1. (RE)Estruturar para melhor gerir  
• Equipas educativas (ano e turmas de contiguidade). 
• Equipa de apoio à Autonomia e Flexibilidade Curricular.  
• Equipa de apoio à Cidadania e Desenvolvimento (CeD). 
• Assembleias de Delegados de Turma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. GESTÃO 
CURRICULAR E 
DIFERENCIAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 
Resultados 
académicos 
Resultados sociais  

 
(pela diferenciação 
pedagógica) 

2. Espaços de aprendizagem 
Em função de necessidades diagnosticadas. 
• Aprender a Aprender (Pré-escolar e 1º ciclo)  
• Laboratórios de Aprendizagem: leitura, escrita, caligrafia, raciocínio matemático (1º 
ciclo)  
• Transição de ciclo  
• Oficinas da matemática, de leitura e de escrita (2º ciclo e 7º e 8º anos).  
• PAT (9º e secundário) 
• Centro de Apoio à Aprendizagem. 

3. Dinâmicas Participativas 
• Projetos de integração de saberes: Biblioteca, DAC, Clubes, Eco-Escolas, Erasmus 
+, PES/PRESSE, Concursos, Torneios, Olimpíadas, etc. 
• Projetos de CeD/ Estratégia de Educação para a Cidadania (EECE) 
• Desporto Escolar. 
• Assembleias de turma.  

4. MAXI-IN MINUS-out (MIMO) 
• DE in classroom; Fidelização e captação à Escola. 

5. Mediação Escolar e Familiar 
• Gabinete de Mediação e Orientação Escolar (GMOE).  
• Apoio Académico e Comportamental. 
• Articulação com os Projetos: ETAE e Saber Crescer, B! Equal E7G/Programa 
Escolhas, + Atitude 3G. 

 
Interrupção Precoce 
do Percurso Escolar 

 
Práticas 
Pedagógicas   
e Dinâmicas 
colaborativas 

3. PARCERIAS E 
COMUNIDADE 

Eficácia das 
Parcerias 
 
Envolvimento da 
comunidade   

6. Projetos Partilhados com Parceiros 
• Rede Social de Braga (CMB)/Comissões Sociais de Freguesia. 
• Respostas educativas para alunos que anunciam potencial abandono da Escola, 
em parceria com outras escolas e município. 
• Projetos em parceria com instituições ou organizações locais (trabalho em rede): 
ETAE e Saber Crescer (CIM Cávado/CMB), B! Equal E7G (Cáritas), +Atitude 3G 
(CVP Braga). 
• SOS PAIS; Percursos Seguros; Saberes com Futuro. 

1 – FREI: Fidelizar Recursos para a Educação Inclusiva 
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AÇÕES Descrição 

 
RE)ESTRUTURAR 
PARA  
MELHOR GERIR 

Pretende-se criar uma rede de grupos de reflexão e ação pedagógica e potenciar espaços 
de análise sobre dinâmicas educativas com impacto nas aprendizagens sociais e 
académicas. Facilitar o trabalho colaborativo de docentes e de técnicos, de modo a melhorar 
a gestão articulada do currículo e promover aprendizagens com significado. Essa rede de 
grupos de reflexão e ação envolve as estruturas intermédias (DC/GR, CDT, DT), 
assembleias de turma e assembleia de delegados/subdelegados de turma, associação de 
pais e associação de estudantes. Dessa reflexão deverão sair propostas de melhoria a 
apresentar em CP e ao Diretor. 

ESPAÇOS  
DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se criar oportunidades para a intervenção precoce, facilitadoras de aprendizagens 
sociais e académicas de carácter sequencial, com recurso a estratégias de diferenciação 
pedagógica e práticas colaborativas. 

 
 
DINÂMICAS 
PARTICIPATIVAS 

Tem em vista:  
1. facilitar projetos inter e multidisciplinares, com partilha de espaços e dinâmicas de 
ensino/aprendizagem;  
2. valorizar o trabalho colaborativo dos alunos e a integração de saberes associados a 
aprendizagens essenciais de várias disciplinas;  
3.facilitar a compreensão de problemáticas do quotidiano dos alunos, de âmbito nacional ou 
global;  
4. promover aprendizagens e vivências cidadãs, no âmbito de projetos de Cidadania e 
Desenvolvimento (CeD). 

 
 
MAXI-IN MINUS-out 

Pretende-se promover contacto direto e iniciativas diversas junto dos alunos, das famílias, 
dos professores e AO, de modo a captar/fidelizar os alunos às aprendizagens escolares, 
através de princípios pedagógicos e educativos de rigor e disciplina, e da valorização das 
boas práticas e marcas existentes; 
Articular com os responsáveis/coordenadores das outras ações a implementação e 
monitorização das iniciativas especificamente relacionadas com a fidelização dos alunos às 
aprendizagens escolares e sociais. 

 
MEDIAÇÃO 
ESCOLAR  
E FAMILIAR 

O Gabinete de Mediação e Orientação Escolar (GMOE) faz intervenção psicossocial aos 
alunos e famílias, tendo em vista o combate à indisciplina e ao insucesso escolar, bem como 
a prevenção do abandono e do absentismo, em contexto escolar e, também, através de 
articulação com entidades externas que apoiam alunos com estas problemáticas.  
Efetua orientação escolar e vocacional.  

 
PROJETOS 
PARTILHADOS COM 
PARCEIROS 

Atendendo à baixa ou nula retaguarda familiar de elevado número de alunos, fruto das 
carências sócio económicas e/ou culturais dos agregados familiares, e impacto negativo nas 
aprendizagens e resultados, torna-se necessário procurar na comunidade, em especial na 
Rede Social de Braga, em articulação com as comissões sociais de freguesia, parcerias que 
facilitem uma atuação em rede, junto das famílias mais carenciadas. E, também, junto de 
organizações locais. Pretende-se verificar a eficácia das parcerias e garantir o envolvimento 
das famílias.  
Procurar respostas educativas para alunos que se afastaram da aprendizagem. 
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MEDIDAS COM PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS: 
 Medida Público-alvo Objetivo 

ES
PA

Ç
O

S 
D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
G

EM
 

 
Aprender a Aprender 

 
Pré (5 anos) e 
1º ciclo (1º ano) 

Dinâmicas de aprendizagem com impacto positivo na 
atenção, curiosidade e relacionamento interpessoal, 
no Pré e 1º ano.  
Preparar a transição para o 1º ciclo. 

 
 
 
 
Laboratórios  
de Aprendizagem 
 
 

 
 
1º ciclo 

Criar grupos homogéneos no 1º ciclo, para melhoria 
da leitura, escrita, caligrafia, raciocínio matemático, 
etc. Preparar a transição para o 2º ciclo. 
• Nível 1 – alunos do 2º ano que, no final do 1º ano, 
manifestem lacunas nas aprendizagens de carácter 
sequencial; alunos de 1º ano que, no final do 1º 
período, não tenham feito essas aprendizagens 
essenciais. 
• Nível 2 – alunos do 3º e 4º ano que manifestem 
lacunas nas aprendizagens essenciais de carácter 
sequencial.  

 
Transição de ciclo 

 
1º, 5º e 7º anos 

Dedicar as duas primeiras semanas de aula de 1º, 5º 
e 7º anos, a dinâmicas que têm em vista aprender 
modos de estar, atuar, intervir; descobrir recursos, 
saber participar, saber estudar.  
Sempre que necessário. 

 
Oficina da matemática, 
de leitura e de escrita 

 
5º, 6º , 7º e 8º anos 

Grupos homogéneos, de carácter temporário, 
focalizados em trabalho prático – OFICINA – que 
tem em vista a melhoria de competências 
necessárias a novas aprendizagens.  
No âmbito da Matemática, Português e Inglês, no 2º 
ciclo, 7º e 8ºanos.  

 
PROJETOS PARTILHADOS COM PARCEIROS 

Projeto Parceiro e/ou 
dinamizador 

Público-alvo Descrição 

 
Saber 
Crescer 

 
 
 
CIM Cávado e 
CMB 
 
CVP Braga 

Alunos de 1º ciclo Intervenção junto de alunos. Animação sociocultural 
(animação de recreios, pequeno grupo, turma). 
Capacitação de professores. 
1 dia/semana. 

 
ETAE 
 

 
Alunos de 2º e 3º 
ciclos. 

Intervenção junto de alunos em risco de insucesso e 
abandono. 
Capacitação de professores e de pais. 
1 dia/semana. 

 
 
 
B! Equal E7G 

 
 
Cáritas  

Crianças e jovens 
de ensino básico, 
de etnia cigana ou 
imigrantes; 
respetivos pais/EE 

Intervenção junto de crianças e jovens (6 -25 anos) 
em contexto de vulnerabilidade, tendo em vista a 
inclusão social, através da promoção do sucesso 
escolar, da cidadania/participação e associativismo. 
Dão retaguarda aos alunos e pais (tarde), na sede 
do projeto (Praceta Padre Sena de Freitas) e apoiam 
e colaboram com docentes do CE da Naia e de 
Maximinos ( 2 manhãs/semana em cada escola) 

 
+ ATITUDE 
3G 

 
CVP Braga 

 
Alunos de 2º e 3º 
ciclos. 

Prevenir fatores de risco que possam conduzir a 
trajetória de vida disruptiva, em especial no que diz 
respeito a consumo de substâncias e outras 
dependências. 

Parceria Pais Associações 
de Pais 

Pais/EE Intervenção junto de outros pais/EE, mediante 
projetos. 
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O AE Maximinos é apoiado por perito externo no âmbito de protocolo estabelecido com a 
Universidade Católica do Porto.   
 
O Plano de Capacitação foi definido em equipa constituída pelos docentes do AE Maximinos 
acreditados pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC/UM). 
   
PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE (2018-2021): 

 

 
CAPACITAÇÃO DOCENTE ATÉ DEZ 2019: 

- Ambientes de Aprendizagem 
- Práticas de diferenciação positiva 
- Gestão de conflitos 

 
 
 
 
ATENÇÃO:  a formação realizada por cada 
docente deve refletir-se em melhoria da ação 
educativa e contribuir para o cumprimento das 
metas contratualizadas para cada indicador do 
PPM. 
Consultar o Plano de Capacitação do AE 
Maximinos. 
 

 
 

EQUIPA - PROJETO FREI   
• Diretor – Joaquim Gomes 
• Coordenação do Projeto FREI – Teresa Barbosa 
• Coordenação dos diretores de turma – António Lopes 
• Coordenação de Dep. Curricular de Línguas – Angelina Rodrigues 
• Coordenação do Dep. Curricular de Matemática e Ciências Experimentais  – Alexandre  Lourenço  
• Articulação com o 1º ciclo e Pré-escolar – Mª João Faria 
• Plano de capacitação – Florinda Grilo 
• Representante do Gabinete de Mediação e Orientação Escolar – Neusa Silva ou Sónia Dias 
• Coordenação da avaliação interna – José Pedrosa 
• Representante da Rede Social de Braga  - Cláudia Igreja  
• Perito externo – Joaquim Machado (Universidade Católica Portuguesa – Porto) 

RESPONSÁVEIS DE AÇÕES  
EIXO AÇÃO RESPONSÁVEL 

 
CULTURA DE ESCOLA E 

LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS 

(RE) ESTRUTURAR PARA MELHOR GERIR JOAQUIM GOMES 

 
 

GESTÃO CURRICULAR E 
DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM HELENA FERNANDES 
DINÂMICAS PARTICIPATIVAS JUSTINA SANTOS 

MAXI-IN MINUS-out ANTÓNIO LOPES 
MEDIAÇÃO ESCOLAR E FAMILIAR NEUSA SILVA E   

SÓNIA DIAS 
PARCERIAS E COMUNIDADE PROJETOS PARTILHADOS COM PARCEIROS TERESA BARBOSA 

 
MONITORIZAÇÃO	E	AVALIAÇÃO JOSÉ	PEDROSA 

VERTENTE	FINANCEIRA	DO	PROJETO JOAQUIM	GOMES 

PLANO	DE	CAPACITAÇÃO	 FLORINDA	GRILO	
 
 

Pl
an
o	
de

	C
ap
ac
ita

çã
o	
do

ce
nt
e	

Flexibilidade	curricular	

Lideranças	

Ambientes	de	
aprendizagem	

Dinâmicas	de	avaliação	de	
aprendizagens		

Áreas	específicas	de	
formação	

PráUcas	de	cidadania	

PráUcas	de	inclusão	

Gestão	de	conflitos	
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PPM – Indicadores e metas contratualizados com a DGE/TEIP  

 
 

 
No âmbito do PPM 2018-2021, o AE Maximinos estabeleceu um Contrato-Programa com o Ministério da Educação, 
através da Direção Geral de Educação (DGE), o que implica um trabalho orientado para os objetivos prioritários dos 
TEIP (pág.3), de acordo com as opções de Escola relativamente a cada Eixo de intervenção e concretizadas através de 
Ações de Melhoria. O AE Maximinos comprometeu-se a cumprir as Metas Gerais do PPM (documento anterior), a 
implementar um sistema de monitorização e avaliação do PPM que indique o grau de cumprimento dos objetivos e 
Metas Gerais, a utilizar os dados de monitorização do PPM para suporte de apoio à gestão e ao reajuste de 
medidas inicialmente propostas com vista  à obtenção continuada de melhores resultados, etc. 
 

Os recursos humanos e materiais necessários à implementação da vertente pedagógica do PPM (de acordo com o DL 
nº55/2018 e DL nº 54/2018, tendo como referencial o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a 
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania) têm como fonte de financiamento o Programa NORTE 2020.  
 

O AE Maximinos assumiu compromissos com o Norte 2020: reduzir a Taxa de Retenção e Desistência (TRD) 
relativamente a 2017/2018; criar um Plano de Comunicação Interna e Externa; cumprir as regras nacionais em 
matéria de Igualdade entre Homens e Mulheres e Igualdade de Oportunidades e da não descriminação, 
nomeadamente: dar orientações e/ou procedimentos que promovam a utilização de linguagem não sexista e inclusiva 
na comunicação interna e externa e desenvolver medidas de prevenção a situações de assédio, nomeadamente 
comportamentos indesejados com o objetivo de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de 
lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 


