
Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade, Sardoal

Escolas do Sardoal

 

1. Designação da medida:

1-Emoções sem segredos 
 

2. Anos de escolaridade:

1.º ano, 2.º ano, 3.º ano, 4.º ano, 5.º ano, 6.º ano, 7.º ano, 8.º ano, 9.º ano, 
 

3. Fragilidade/Problema a superar e respetivas fontes documentais e estatísticas escolares de identificação:

- Baixa tolerância à frustração.

- Baixos níveis de autoconfiança, de resiliência e de empatia, com consequentes impactos nos resultados escolares e

na integração em contexto escolar.

- Dificuldades de integração e relação com o grupo turma, com reflexo nas ocorrências disciplinares e participação de

problemas comportamentais. 

- Elevado número de conflitos nos espaços escolares.

 

Fontes: Atas dos Conselhos de Turma; Participações disciplinares.
 

4. Objetivos a atingir com a medida: 

Aprender a lidar com a frustração.

- Aprender a expressar os sentimentos e pensamentos de forma adequada.

- Implementar uma “ética do cuidado” (cuidar de si, cuidar dos outros).

- Reduzir a conflitualidade, prevenindo situações de indisciplina.

- Reforçar competências socio-emocionais (autoconhecimento, autoconfiança, resiliência e empatia).

- Promover a inclusão e aumentar o gosto e o sentido de pertença à escola.

- Fomentar a colaboração da família como parceira ativa no processo de muda
 

5. Metas a atingir com a medida 

5.a) Melhoria tendencial de sucesso educativo: 

Melhorar o sucesso educativo em 5%.

5.b) Melhoria de resultados sociais (assiduidade, ocorrências disciplinares, inserção académica e/ou

profissional...): 

- Reduzir, em 30%, o número de ocorrências disciplinares em contexto de intervalo.

 - Participar em ações de serviço à comunidade educativa, nomeadamente de voluntariado e de participação no

Programa de Mentoria.
 

6. Atividades(s) a desenvolver no âmbito da medida

6.a) Enquadramento da medida em outros projetos/programas já em curso nas escolas:

Esta medida de desenvolvimento vai ao encontro dos objetivos definidos no Programa de Tutoria implementado no

Agrupamento, bem como nos espelhados no Projeto Educativo e na Estratégia de Educação para a Cidadania do

Agrupamento.

6.b) Explicitação da medida e sua relação com o trabalho a desenvolver, nomeadamente pelos

educadores/professores titulares/conselhos de turma:

Esta medida de desenvolvimento implica:

b1. a formação de professores, através da realização de pequenas ações,  ao longo do ano letivo, dinamizadas pelo

técnico a contratar. Numa primeira fase será importante a perceção de que o reconhecimento das emoções constitui

um  auxilio importante para a sua compreensão, permitindo lidar melhor com as situações e com aquilo que se sente,

solucionando os conflitos com mais facilidade e com menos sofrimento. Numa segunda fase, pretende-se que os

professores fiquem mais aptos para trabalharem as relações interpessoais com a(s) sua(s) turma(s).

b2. A organização de sessões formativas/ de esclarecimento com os Encarregados de Educação, nas temáticas:

dinâmicas familiares promotoras de sucesso escolar; ansiedade/ stress; depressão; dependências digitais; privação



do sono e outras com pertinência.

b2. Realização de sessões quinzenais de mediação de conflitos, com todas as turmas do ensino básico

b3. Criação do gabinete de resolução de conflitos, d
 

7. Parcerias e envolvimento comunitário (autarquias, organizações não governamentais, movimento

associativo, entre outros) e sua relevância: 

Com a finalidade de melhorar as relações interpessoais e o saber estar, será aproveitada a relação dos alunos com

entidades locais, estabelecendo-se parcerias com a autarquia; com o Grupo Desportivo e Recreativo Os Lagartos;

com o Grupo Experimental de Teatro Amador de Sardoal (GETAS); com o CLDS 4G SER Sardoal.
 

8. Indicadores de monitorização e meios de verificação de execução da eficácia da medida: 

Constituição do Clube das Emoções e do gabinete de mediação de conflitos.

- Participação nas atividades do Clube das Emoções e do gabinete de mediação de conflitos.

- Realização de 2 atividades ao longo do ano que estejam abertas a toda a comunidade educativa. 

- Redução do número de participações e/ ou ocorrências disciplinares, em comparação com o ano letivo anterior.

- Taxa de sucesso escolar.

- Taxa de qualidade do sucesso escolar
 

9. Responsável pela execução da medida

Técnico a contratar
 

10. Indicação do pessoal técnico especializado a contratar: 

Psicólogo(a) ou Mediador Social com experiência nas metodologias de educação não-formal, nomeadamente ao nível

das dinâmicas de grupo. 
 



Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade, Sardoal

Escolas do Sardoal

 

1. Designação da medida:

2-Emoções on-line 
 

2. Anos de escolaridade:

7.º ano, 8.º ano, 9.º ano, 
 

3. Fragilidade/Problema a superar e respetivas fontes documentais e estatísticas escolares de identificação:

Dificuldade em utilizar de forma segura a internet e, em particular, as redes sociais, conduzindo os alunos a situações

de ansiedade, irritabilidade, isolamento, distanciamento da vida real e das relações familiares, entre outras.

- Baixa autoestima e necessidade urgente de aceitação pelo outro, manifestada por alguns alunos.

 

Fontes: Nos últimos anos letivos têm sido encaminhados, para o gabinete da Direção, alguns alunos que

confidenciam estar a viver situações de ciberbullying causado por 
 

4. Objetivos a atingir com a medida: 

Reforçar competências socio-emocionais que permitam fazer escolhas corretas e seguras no que concerne à

utilização da internet e das redes sociais.
 

5. Metas a atingir com a medida 

5.a) Melhoria tendencial de sucesso educativo: 

Melhorar o sucesso educativo em 5%.

5.b) Melhoria de resultados sociais (assiduidade, ocorrências disciplinares, inserção académica e/ou

profissional...): 

Reduzir as ocorrências de ciberbullying, face às relatadas nos anos letivos anteriores, em 5%.
 

6. Atividades(s) a desenvolver no âmbito da medida

6.a) Enquadramento da medida em outros projetos/programas já em curso nas escolas:

a) Esta medida de desenvolvimento enquadra-se nas ações de sensibilização realizadas anualmente pelos agentes

da Escola Segura e por técnicos da CPCJ de Sardoal, junto dos alunos do Agrupamento.

6.b) Explicitação da medida e sua relação com o trabalho a desenvolver, nomeadamente pelos

educadores/professores titulares/conselhos de turma:

b) Esta medida de desenvolvimento implica:

b1. a realização de pequenas exposições sumárias, suportadas por apresentações multimédia ou outros recursos,

sobre temáticas como: fake news, ciberbullying, internet das coisas, discurso de ódio, dependência online, proteção

de dados, redes sociais e outras. A dinamização destas sessões será da responsabilidade do técnico contratado, em

parceira com a Escola Segura e o IPDJ.

b2. A formação de professores, através da realização de pequenas ações, ao longo do ano letivo, dinamizadas pelo

técnico a contratar, subordinadas aos temas “Como utilizar as plataformas de redes sociais na comunicação com

alunos”; “ Uso das redes sociais na prática docente”.
 

7. Parcerias e envolvimento comunitário (autarquias, organizações não governamentais, movimento

associativo, entre outros) e sua relevância: 

Parceria com a CPCJ de Sardoal, com a Escola Segura e com o IPDJ (Programa – Navega(s) em segurança?), ao

nível da dinamização de sessões informativas e/ ou ações de sensibilização junto das diferentes turmas.
 

8. Indicadores de monitorização e meios de verificação de execução da eficácia da medida: 

Realização de sessões informativas e/ ou ações de sensibilização.

- Realização de 2 atividades ao longo do ano letivo, que estejam abertas a toda a comunidade educativa. 

- Redução do número de relatos de ciberbullying em comparação com o ano letivo anterior. 

- Taxa de sucesso escolar.

- Taxa de qualidade do sucesso escolar.
 



9. Responsável pela execução da medida

Técnico a contratar.
 

10. Indicação do pessoal técnico especializado a contratar: 

Psicólogo(a) com experiência nas metodologias de educação não-formal, nomeadamente ao nível das dinâmicas de

grupo. 
 



Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade, Sardoal

Escolas do Sardoal

 

1. Designação da medida:

3-A falar nos entendemos
 

2. Anos de escolaridade:

EPE, 1.º ano, 2.º ano, 3.º ano, 4.º ano, 5.º ano, 6.º ano, 7.º ano, 8.º ano, 9.º ano, 
 

3. Fragilidade/Problema a superar e respetivas fontes documentais e estatísticas escolares de identificação:

Sinalização, relativamente frequente, pelas famílias ou pelos professores, de alunos com vocabulário escasso;

dificuldade na compreensão e/ou expressão; gaguez; incorreção ou omissão na produção dos sons; dificuldade no

desenvolvimento da leitura e da escrita.

- Reduzido número de horas semanais dos técnicos de Terapia da Fala que trabalham com o Agrupamento (CRIA;

Foco Mental).

 

Fontes: RIPA; REPA; Atas dos conselhos de turma.
 

4. Objetivos a atingir com a medida: 

Promover as competências leitoras, linguísticas, emocionais, matemáticas e de escrita nas crianças com 5 anos.

- Desenvolver nos alunos as competências de leitura e escrita e melhorar os resultados escolares.

- Promover o ajustamento socio emocional na transição EPE – 1º CEB – 2º CEB.

- Diminuir níveis de insucesso escolar decorrentes de situações de inadaptação.

- Reforçar competências socio-emocionais (auto-estima, autoconfiança e resiliência).
 

5. Metas a atingir com a medida 

5.a) Melhoria tendencial de sucesso educativo: 

Melhoria do sucesso educativo.

 

5.b) Melhoria de resultados sociais (assiduidade, ocorrências disciplinares, inserção académica e/ou

profissional...): 
 

6. Atividades(s) a desenvolver no âmbito da medida

6.a) Enquadramento da medida em outros projetos/programas já em curso nas escolas:

a) Esta medida de desenvolvimento pode ser potenciada pela colaboração com o Projeto de Reeducação da Dislexia

já dinamizado no Agrupamento, pelos docentes da Educação Especial.

6.b) Explicitação da medida e sua relação com o trabalho a desenvolver, nomeadamente pelos

educadores/professores titulares/conselhos de turma:

) Esta medida de desenvolvimento implica:

b1. Intervenção direta, junto dos alunos que apresentem problemas não só ao nível da fala e da linguagem (oral e

escrita) como da comunicação (verbal e não verbal), da motricidade orofacial e da voz.

b2. Realização de sessões de literacia emergente com as crianças, com o intuito de melhorar o desenvolvimento das

capacidades que facilitam a aquisição dos mecanismos da leitura e da escrita.

b3. Criação de um Programa parental de apoio á leitura e escrita nos anos iniciais do 1º CEB.

B4. Capacitação de professores, através da indicação de estratégias facilmente aplicáveis no contexto escolar que

promovam a estimulação das competências linguísticas.

b5. Capacitação das famílias através da indicação de estratégias facilmente aplicáveis no contexto domiciliário que

promovam a estimulação das competências linguísticas.
 

7. Parcerias e envolvimento comunitário (autarquias, organizações não governamentais, movimento

associativo, entre outros) e sua relevância: 

Parceria com o Grupo Experimental de Teatro Amador de Sardoal (GETAS).

 
 



8. Indicadores de monitorização e meios de verificação de execução da eficácia da medida: 

Número de alunos avaliados e acompanhados em sessões semanais em Terapia da Fala.

- Criação do Programa parental de apoio à leitura e escrita.

- Número de Encarregados de Educação participantes no programa parental de apoio à leitura e escrita.

- Realização de 2 atividades, ao longo do ano letivo, que estejam abertas a toda a comunidade educativa (despiste da

necessidade de uma intervenção em Terapia da Fala; estratégias que promovam a estimulação das competências

linguísticas).

- Taxa de su
 

9. Responsável pela execução da medida

Técnico a contratar.
 

10. Indicação do pessoal técnico especializado a contratar: 

Terapeuta da Fala com experiência no trabalho em contexto escolar. 
 


