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Introdução 

 
 Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho que aprova o 

Plano 21|23 Escola+, procede-se à elaboração do Plano para o Agrupamento de Escolas do 

Levante da Maia. 

Os objetivos estratégicos traçados no Plano 21|23 Escola+ são os seguintes:  

 

a) A recuperação das competências mais afetadas;  

b) A diversificação das estratégias de ensino;  

c) O investimento no bem-estar social e emocional;  

d) A confiança no sistema educativo;  

e) O envolvimento de toda a comunidade educativa;  

f) A capacitação, através do reforço de recursos e meios;  

g) A monitorização, através da avaliação do impacto e eficiência das medidas.  

 

O Plano 21|23 Escola+ está estruturado em três eixos que agregam diferentes domínios de 

atuação, desenvolvendo-se em ações específicas:  

 

 Eixo1: Ensinar e aprender, os meios e recursos para as executar;  

 Eixo 2: Apoiar as comunidades educativas e as iniciativas de monitorização e avaliação de 

eficácia e eficiência dessas medidas; 

 Eixo 3: Conhecer e avaliar.  

 

O Plano 21|23 Escola+ do Agrupamento de Escolas do Levante da Maia permitirá, a curto, médio 

e longo prazo, a implementação de um conjunto de medidas que possibilitem uma intervenção 

junto dos alunos ao nível da recuperação das aprendizagens, da socialização e do seu bem-estar 

físico e mental, incidindo sobre aspetos curriculares, organização escolar, recursos de apoio e 

dimensões comunitárias, assente numa escola que integra e articula princípios educativos, 

curriculares, pedagógicos, que convergem para a aprendizagem e para o bem-estar 

socioemocional.  
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio 
1.1 
+ Leitura e 
Escrita 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1  
Escola a LER 

 

- Leitura orientada em sala de aula com obras 
do Plano Nacional de Leitura; 
 
 
 
 
 
 
- Adaptação personalizada de materiais 
facilitadores do acesso à leitura e escrita para 
alunos com necessidades específicas; 
 
 
- Atividades com o objetivo de incentivar a 
leitura e a escrita no âmbito do projeto da 
BE/CA “Literacia/Leitura no Levante”: “Diário”,  
“10 minutos de leitura”;  
“Ler por aí”,  
 “Leva-me, lê-me e devolve-me”, 
“Eu leio e tu ouves”, 
Workshops “Contadores de histórias”, 
“Participação em concursos” (Concurso 
Nacional de Leitura, Conta-nos uma história …), 
“Ler, um ato vital”, 
“A poesia das palavras”,  
“Os melhores leitores do mundo”; 
“Isto também é comigo”. 
(cf. PAA da BE/CA) 
 
- Leitura expressiva em sala de aula (AE1): os 
alunos apresentam o seu “livro de cabeceira” à 
turma (o título, o autor e o motivo que os levou a 
ler o livro) e cada um vai lendo pequenos 
excertos que considere interessantes; 
- Leitura dramática em sala de aula (aquando 
da abordagem ao texto dramático); 
- Apresentação trimestral da leitura autónoma 
realizada pelos alunos à turma; 
- Jornal escolar; 
 
- Clube de Leitura – 3.º CEB; 
- Projeto de Leitura - ES 
 
 
- “Sabias que...”No âmbito da disciplina de 
Psicologia B, incentivo à  divulgação de 
informação de conhecimento formal com 
dimensão apelativa (informação interessante) 

RBE; 
Educadores; 
Professores 
Titulares de 
Turma; 
Docentes de 
Português  
 
Educadores e 
docentes de 
todos os ciclos; 
EMAEI; 
 
Professores 
Bibliotecários e 
Equipa das 
Bibliotecas 
Escolares do 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes de 
Português do 2.º 
CEB 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes de 
Português do 3.º 
CEB e ES 
 
 
BE; 
Alun@s e 
docente de 
Psicologia B 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

aos jovens em espaço definido para o efeito na 
biblioteca/ou outro espaço escolar com 
visibilidade ou caso não seja possível, fazer a 
divulgação virtual. 

1.1.2. 
Ler, 
Conhecer, 
aprender e 
ensinar 
 

- Projeto Fluência da Leitura para o 3º ano de 
escolaridade, desenhado por uma equipa de 
investigação da Universidade Lusíada que 
congrega investigadores dessa Universidade, 
da Universidade do Minho e da Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto. Tem como objetivos: o 
despiste universal e monitorização de 
progressos das competências de fluência de 
leitura e descodificação e a promoção da 
fluência de leitura junto de alunos em risco, com 
recurso a uma intervenção sistemática e 
estruturada de vinte e duas sessões. O projeto 
contempla três momentos de avaliação dos 
alunos que será realizado pelo SPO do 
Agrupamento: primeiro momento entre outubro 
e novembro, no qual serão avaliados todos os 
alunos do terceiro ano; segundo momento entre 
janeiro e fevereiro, no qual serão avaliados 
apenas os alunos identificados como estando 
em risco e a necessitar de intervenção e 
terceiro momento de avaliação entre maio e 
junho, no qual serão avaliados novamente todos 
os alunos do terceiro ano do agrupamento. 
Haverá ainda dois momentos de intervenção a 
realizar por docentes que se encontram a 
lecionar o quarto ano, nas duas horas que as 
suas turmas se encontram a ter a disciplina de 
inglês.  
 
- Projeto “Incentivo à Compreensão Leitora” - 
Programa de Desenvolvimento de 
Competências na Leitura e na Escrita (PDCLE) 
em EB Monte Calvário (turma 3.º D), EB Frejufe 
(3.º/4.ºC). 
- Recurso “Ensinar e Aprender Português”, 
disponível na Plataforma de Aprendizagem, 
Colaboração e Partilha, destinado à 
aprendizagem do Português no 1.º CEB, 
destinado aos 1.º, 2.º e 3.º anos de 
escolaridade. 
 
- Projeto PEPPA - O projeto PEPPA 6/7 - 
Primary English Practice Programme continua a 
ser implementado no Agrupamento de Escolas 

Universidade 
Lusíada 
Docentes do 1.º 
CEB 
SPO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Docentes do 1.º 
CEB 
 
 
 
 
 
 
 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

do Levante da Maia. 
O projeto surgiu da  necessidade criada por um 
dos módulos inseridos no programa LUDI+ 
implementado junto das crianças que 
frequentam a Educação Pré-escolar, 
PlayEnglish (familiarização com a língua inglesa 
através de músicas, vídeos e jogos) e do hiato 
de tempo que medeia este ciclo e o 3º ano de 
escolaridade, momento a partir do qual o inglês 
passa a ser curricular e universal (dentro do 
contexto do Decreto-Lei nº. 176/2014). 
O projeto é implementado em todas as turmas 
do 1º e do 2º ano de escolaridade com base em 
sessões semanais de 60 minutos lecionadas 
pelos professores do grupo de recrutamento 
120, em regime de coadjuvação pelos 
professores titulares de turma. 
Tendo como objetivo o desenvolvimento global 
e sustentável da criança, o PEPPA 6/7 permite 
aos aprendentes compreender e experimentar 
com a língua inglesa, num ambiente pedagógico 
emancipatório por natureza (Jiménez Raya, et 
al, 2006). 
 
- Leitura em voz alta na sala de aula.  
- Concurso de leitura e vocabulário.  
 
 
 
 
- Desenvolvimento das Reading skills, 
presentes no estudo da short story e outros 
tipos de textos, trabalhadas no 3º Ciclo e Ensino 
Secundário  
- Pretende desenvolver nos alunos as 
competências de leitura e de escrita visando 
uma desenvoltura linguística capaz para 
assimilação de contextos ficcionais que 
permitam maior entendimento de realidades, de 
emoções e sentimentos.  
Esta atividade desenrola-se ao longo do ano 
letivo, cabendo ao professor da disciplina 
escolher o momento mais adequado para a sua 
realização. 
 
- “Cafés Filosóficos”  - metodologia que visa 
desenvolver competências críticas e 
argumentativas com recursos a informação 
científica (que contribua para opções 

Escola Superior 
de Educação do 
Porto 
Docentes de 
Inglês – Grupo 
120 
PTT – 1.º e 2.º 
anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes de 
Francês: Marli 
Antunes, Isabel 
Oliveira, António 
Oliveira. 
 
Docentes do 
Grupo 330 - 3º 
Ciclo e Ensino 
Secundário  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alun@s e 
docentes de 
Filosofia (e outros 
no âmbito de CD 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

pedagógicas fundamentadas). e AFC) 

1.1.3  
Diário de 
escritas 
 

- Promover a valoração de 
materiais/instrumentos de avaliação, por 
exemplo: portefólios, trabalhos escritos, 
relatórios, trabalhos de pesquisa…; 
- “Exposição de cadernos diários”; 
 
- “Jornal escolar” construído em parceria com os 
docentes de Português do 2.º CEB e docentes 
de Inglês do 1.º/2.º CEB; 
- Realização de uma oficina de escrita mensal; 
- Realização de uma oficina de escrita criativa 
por trimestre; 
 
- Publicação de trabalhos escritos dos alunos na 
página do Agrupamento. 
 
- Publicitação dos trabalhos dos alunos nas 
plataformas digitais; 
 
 
 
 
- Jornal de Parede (Filosofia): 
Espaço definido para a divulgação de 
problemas importantes perspetivados na ótica 
dos jovens 
 

Docentes de 
todos os ciclos 
 
 
 
 
Docentes de 
Inglês do 1.º/2.º 
CEB; 
 
 
 
 
Equipa TIC 
 
   
Docentes de 
Francês: Marli 
Antunes, Isabel 
Oliveira, António 
Oliveira. 
 
Alun@s e 
docentes de 
Filosofia (e outros 
no âmbito de CD 
e AFC) 

1.1.4 
Ler com mais 
livros 
 

- Atualização do acervo das bibliotecas do 
agrupamento; 
(cf. PAA da BE/CA) 
 
 
 
 
- Propostas de atualização do acervo 
apresentadas pelas áreas disciplinares. 

Professores 
Bibliotecários e 
Equipa das 
Bibliotecas 
Escolares do 
Agrupamento 
 
Conselhos de 
Docentes e 
Conselhos de 
Turma 

Domínio 
1.2  
+Autonomia 
Curricular 

 

1.2.1  
Gestão do 
ciclo 
 

-Projetos que facilitam a transição entre 
ciclos/níveis de educação e ensino, 
designadamente: 
Projeto “Mais crescer, mais saber” – transição 
do Pré-escolar para o 1.º CEB;  
“Integra Levante” - transição do 1.º para o 
2.ºCEB 
 
- Monitorização do acompanhamento 
pedagógico aos alunos com medidas 

 
Departamentos 
Curriculares 
 
 
 
 
 
EMAEI 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

seletivas/adicionais na transição para o ciclo 
seguinte; 
  
- Colaboração com as famílias, os responsáveis 
pelos processos e as equipas variáveis da 
EMAEI na organização dos alunos, espaços de 
ação escolar e processos; 
 
 
- Programa EMentoria@Cidadão Levante. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
SPO 
Coordenadora 
EECE 
Coordenadoras 
DT 

1.2.2 
Começar um 
ciclo 
 

- Reforço do Apoio Educativo (1º CEB) com 
incidência nos 1º e 3º anos de escolaridade; 
- Apoio Educativo (2º CEB); 
- Reforço a Português no 3º CEB; 
- Reforço às disciplinas de exame no ensino 
secundário; 
 
- Sessões “Métodos de Estudo” nas turmas do 
5º ano de escolaridade; 
  
- Orientação Vocacional 8º e 9º anos de 
escolaridade. 
 
- Programa EMentoria@Cidadão Levante. 
 

 
Direção 

 
 
 

 
SPO/CD 
 
 
 
SPO 
Coordenadora 
EECE 
Coordenadoras 
DT 

 1.2.3  
Turmas 
dinâmicas 
 

-Possibilidade de os alunos com dificuldades 
em determinadas disciplinas  e em que as 
aprendizagens não ficaram bem consolidadas 
poderem assistir às aulas do ano de 
escolaridade anterior (ex. alunos do 2º ano de 
escolaridade assistirem a aulas/apoio educativo 
do 1º ano de escolaridade); 
 
-Possibilidade de, nas disciplinas em que está 
afeto um professor coadjuvante ou que 
funcionem com tempos de desdobramento 
(Português/Inglês)  poderem reorganizar-se os 
grupos de alunos de modo a promover a 
diferenciação pedagógica.  
 
- Apoio de Francês para os alunos oriundos de 
países estrangeiros, nomeadamente do Brasil, 
inseridos em turmas do oitavo e nono anos de 
escolaridade. Estes apoios ocorrerão, de acordo 
com os recursos disponíveis, e 
preferencialmente em simultâneo com o horário 

Diretores de 
Turma 
/Professores 
Titulares de 
Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes do 
Grupo 320- 
Francês: Marli 
Antunes, Isabel 
Oliveira, António 
Oliveira. 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

da disciplina, fora da sala de aula. 

1.2.4 
Constituição 
de equipas 
educativas 
 

- Reforço do trabalho colaborativo e 
interdisciplinar no planeamento, realização e 
avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem;  
 
- Funcionamento da Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva; 
- Criação da equipa responsável pelo Plano “Na 
dúvida…Tira dúvidas.” 

Docentes 
 
 
 
 
EMAEI 

1.2.5  
Avançar 
recuperando 
 

- Recuperação de aprendizagens previstas, 
através de respostas personalizadas: 
Apoio educativo para os alunos com medidas 
universais e seletivas; 
- Plano “Na dúvida…Tira dúvidas” (para alunos 
com medidas seletivas).  

Departamentos 
curriculares 
SPO 
EMAEI 

1.2.6 
Aprender 
integrando 
 

- Incentivo ao relacionamento interpessoal e à 
cooperação entre alunos; 
- Colaboração na promoção de abordagens 
transdisciplinares, usando a flexibilidade 
curricular ajustada a cada aluno e às 
Aprendizagens Essenciais; 
- Colaboração na inclusão e no 
acompanhamento dos alunos com medidas 
adicionais nas atividades dinamizadas nas 
turmas, cumprindo o PEI/PIT.  

SPO 
EMAEI 

1.2.7 
Referenciais 
curriculares e 
para a 
avaliação 
 

- Orientações Pedagógicas para a Educação 
Pré-escolar;  
 
- Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade 
Obrigatória; 
 
- Aprendizagens Essenciais; 
 
- Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania. 

Ministério da 
Educação 

1.2.8 
Calendário 
escolar  

- Trimestral. 
 

Ministério da 
Educação 

Domínio 
1.3  
+ Recursos 
educativos 

 

1.3.1 
Promover o 
sucesso 
escolar – 1º 
ciclo e novos 
ciclos 
 

- Promoção da recuperação de aprendizagens 
nos anos iniciais de ciclo e no 3.º ano de 
escolaridade; 
- Promoção de iniciativas que envolvam os 
diferentes interlocutores no processo educativo 
de forma a criar bem-estar e sentido de 
pertença; 
 
 - Com recurso a estratégias diversificadas e, a 
ferramentas digitais (SUPERTABI), os alunos 

Departamentos 
curriculares 
 
 
 
 
 
 
C. M. Maia 
Professores 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

de várias turmas do 1.º CEB consolidam 
competências no domínio da língua portuguesa, 
da matemática, estudo do meio e outras áreas 
curriculares; 
 
- Apoio Educativo em todas as turmas do 1º 
CEB com reforço nas turmas do 3º ano de 
escolaridade. 

Titulares de 
Turma 

1.3.2 
#EstudoEm 
Casa Apoia 

- Incentivo aos alunos para recorrerem à 
plataforma #EstudoEmCasa Apoia 
 

Ministério da 
Educação 
Docentes 

1.3.4 
Recuperar 
com 
Matemática 
 

- Os alunos recuperam e consolidam as 
aprendizagens na área de Matemática através 
de:  
- Frequência de Apoio ao Estudo (1.º CEB e 
AE2 – 2º CEB); 
- Reforço a matemática (9.º e 12º anos); 
- Utilização de ferramentas Web; 
 
- Os docentes atualizam metodologias através 
de formação que venha a ser disponibilizada 
pelo Centro de Formação e do Ministério da 
Educação 

Professores 
 
 
 
 
 
 
 
CFAE maiatrofa 
Ministério da 
Educação 
 

1.3.5 
Recuperar 
experimentando 
 

- Dinamização do Clube da Ciência através do 
desenvolvimento de atividades práticas e 
experimentais na escola sede e nas diversas 
escolas do Agrupamento;  
- Criação de espaços físicos onde se realizam 
trabalhos experimentais; 
(cf. PAA da BE/CA) 
 
- Promoção do desenvolvimento do trabalho 
prático e experimental nas disciplinas de caráter 
científico, em função das Aprendizagens 
Essenciais. 

Professores 
BE/CA 

1.3.6 
Recuperar 
com Arte e 
Humanidades 
 

- Oferta das atividades de enriquecimento 
curricular CRIA+ (Artes com Cidadania e Filosofia 

com Crianças) para os alunos do 1º CEB; 
 
- Dinamização do Clube de Música na escola 
sede; 
 
 
- Projeto Hyperscore para web beta teste - O 
Hyperscore é um software que capacita 
qualquer pessoa a compor música, inventado 
por músicos, designers e engenheiros de 
software altamente qualificados no MIT Media 
La. 

C. M. Maia 
 
 
Professores de 
Educação 
Musical 

 
New Harmony 
Line 
Docente 
Frederico 
Ferronha 
Docente 
Coadjuvante 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

A EBS Levante da Maia foi convidada para ser 
uma uma das escolas a testar o software, 
destinado aos alunos das turmas: 6.º C, 6.º D, 
6.º E. 
 
- Programa Escolas Embaixadoras do 
Parlamento Europeu 

Maria Gabriela 
Costa 
 
 
Docentes e 
alun@s do ES 
Gabinete do 
Parlamento 
Europeu 
Ministério da 
Educação 

1.3.7 
Recuperar 
incluindo  
 

O projeto INEDIT.MAIA - Inclusão pela 
Educação – Investimos em Ti, “ambiciona 
conhecer a realidade socioeducativa local, 
assente num "modelo de recolha e análise" 
integrando os múltiplos interlocutores 
educativos, servindo de suporte à definição de 
políticas locais no domínio da educação, numa 
perspetiva de combate ao insucesso escolar. 
Descobrir +; Participar+; Compreender + e 
Comunicar + serão as quatro grandes áreas de 
atuação do INEDIT.MAIA, que permitirão operar 
mudanças ao nível da aprendizagem 
colaborativa, do fortalecimento das relações 
escola-família e escola-comunidade, da deteção 
precoce de áreas a intervir, dos processos de 
diagnóstico, do estudo e da monitorização de 
indicadores.” 
Trata-se de um projeto destinado aos alunos da 
educação pré-escolar, do 1º e do 2º CEB.  

 
C. M. Maia 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.3.8 
Recuperar 
com o Digital 

- Execução da aplicação do Plano de Ação para 
o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) 
de forma promover a inovação pedagógica e a 
desenvolver as competências digitais;  
 
 
 
- Apoio à utilização das TIC, no contexto das 
atividades curriculares: recolha e tratamento da 
informação; 
(cf. PAA da BE/CA) 
 
- Projeto SUPERTABi destinado aos alunos do 
1º CEB :  
“Hoje em dia, grande parte dos estudantes 
possui um dispositivo móvel. Constatamos que 
a sua utilização é cada vez maior para o acesso 
à informação através da internet. Por outro lado, 
de nada servem os normativos que insistem em 

Ministério da 
Educação 
PADDE (Plano 
de Ação Para o 
Desenvolvimento 
Digital da Escola) 
 
Professores 
Bibliotecários 
Professores 
titulares de turma 
 
 
C. M. Maia 
Professores do 
1.º CEB 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

proibir nas salas de aula estes recursos 
tecnológicos, bem como a negação de alteração 
de práticas pedagógicas dos professores. O 
caminho passa pela sua integração nos 
trabalhos e pedagogias educativas, 
aproveitando todas as suas potencialidades. 
Com este projeto de investigação, pretende-se 
em diferentes módulos de formação de 
professores, alterar as práticas pedagógicas 
dos professores através de cenários 
pedagógicos inovadores de mobile learning e 
gamification procuramos. Apresentamos neste 
texto o desenho da investigação sobre a 
inclusão dos dispositivos móveis no 
desenvolvimento de competências de 
interpretação de texto no 1.o Ciclo do Ensino 
Básico, usando uma Metodologia de 
Desenvolvimento.” 

1.3.10  
Voz dos 
alunos 
 

-Promoção e valorização da participação e 
envolvimento dos alunos na vida da escola; 
 -Dinamização da participação dos alunos na 
vida da escola: delegados de turma, Associação 
de Estudantes, Conselho Geral, Autoavaliação 
do Agrupamento, organização de assembleias 
de turma, Conselho de alun@s de CeD 
- Integrar os alunos recém-chegados, vindos de 
outras escolas, incentivando-os a uma 
participação ativa no quotidiano escolar.  
- Divulgação das atividades realizadas através 
das redes sociais e outras plataformas digitais 
 

Professores 
Alun@s 

 1.3.11  
OPE – Inclui  
 

 - Mobilização dos alunos para a participação no 
Orçamento Participativo da Escola admitindo 
propostas que visem a inclusão.  

Docentes 

Domínio 
1.4 + 
Família  

 

1.4.1  
Família mais 
perto 
 

- Comunicação entre a escola e as famílias, 
através de canais diversificados, claros e 
simples; 
- Envolvimento dos Pais/Encarregados de 
Educação em atividades da escola; 
 - Reuniões da Direção com todas as 
Associações de Pais/Encarregados de 
Educação; 
- Reuniões periódicas dos Diretores de turma, 
Professores Titulares de Turma, Educadoras, 
Coordenadores de Escola com os 
Encarregados de Educação; 
 
- Funcionamento dos serviços da Autarquia – 
Atividades de Animação e Apoio à Família 

Docentes 
Associações de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. M. Maia 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA 
ANO LETIVO 2021.2022 

 

12 
 

Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

(AAAF) - Pré-escolar e Componente de Apoio à 
Família (CAF) - 1º CEB; 
- Reuniões da Direção com os técnicos da 
Autarquia; 
 
- Escola de Pais – “O Que Precisamos de 
Aprender Para Conduzir Uma Vida” (pais dos 
alunos dos 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 
da EB Monte Calvário, EB Frejufe, EB Monte 
das Cruzes). 
 
Criação do Conselho de Pais e EE de CD 
 

 
 
 
 
 
SPO 
 
 
 
 
Coordenadoras 
dos DT 
Coordenadora de 
EECE 

Domínio 
1.5 + 
Avaliação e 
diagnóstico 

 

1.5.1  
Aferir, 
diagnosticar 
e intervir 
 

- Reforço das práticas de avaliação formativa; 
- Diversificação dos instrumentos e/ou 
estratégias de avaliação formativa, promovendo 
práticas integradas no quotidiano escolar de 
auto e heteroavaliação, com vista à 
autorregulação das aprendizagens por parte 
dos alunos; 
- Utilização da Plataforma de instrumentos de 
avaliação feita a partir das provas existentes do 
IAVE. 

Docentes 

1.5.2 
Capacitar 
para avaliar 
 

- Acompanhamento da reflexão e produção de 
instrumentos na área da avaliação realizada no 
âmbito do Projeto MAIA: Monitorização, 
Acompanhamento e Investigação em Avaliação 
Pedagógica, para aperfeiçoar a prática interna; 
 - Inclusão na ordem de trabalhos das várias 
reuniões de departamento um ponto promotor 
da discussão e reflexão sobre as propostas do 
Projeto MAIA.  

Departamentos 
Curriculares 

Domínio 
1.6  
+ Inclusão 
e Bem-
Estar 

 

1.6.1  
Apoio tutorial 
específico 
 

- O Apoio Tutorial é um apoio que visa garantir 
o acompanhamento escolar e o 
desenvolvimento individual do aluno, de forma a 
criar condições que evitem o abandono escolar.  
Este programa deverá ter predomínio no 
enriquecimento socioafetivo, na orientação e no 
aconselhamento do aluno. 
O Apoio Tutorial Específico destina-se a alunos 
identificados do 2.º CEB ao Ensino Secundário. 

Professores 
Tutores 

1.6.2 
Programa 
para 
competências 
sociais e 
emocionais 

Desenvolvimento de ações no âmbito dos 
seguintes projetos: 
- Programa de Promoção de Competências 
Sociais e Emocionais (PPCSE) 1º, 2º, 3º e 4º 
anos de escolaridade (EB Monte Calvário, EB 
Frejufe e EB Monte das Cruzes); 
 

SPO  
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

- Projeto “Ementori@CidadãoLevante”:  
Os alunos mentores acompanham alunos  
mentorandos para os apoiar e acompanhar no 
desenvolvimento das aprendizagens, 
esclarecimento de dúvidas, na integração 
escolar, na preparação para os momentos de 
avaliação e em outras atividades conducentes à 
melhoria dos resultados escolares; 
 
- Prevint: Programa de Intervenção no Âmbito 
da Violência nas Relações Interpessoais 
(Projeto Violentómetro) tem como primordial 
objetivo a prevenção da violência interpessoal 
ao nível dos jovens entre os 12 e os 18 anos;  
 
- Projeto “Integra Levante”: Consiste no 
apadrinhamento dos alunos do 5.º ano feito por 
alunos do 3.º CEB e E. Secundário de modo a 
promover a sua integração na nova realidade 
escolar; 
 
- Promoção e Educação para a Saúde (PES): 
Programa implementado desde a educação pré-
escolar ao ensino secundário, nas suas 
diferentes modalidades, em qualquer disciplina 
ou área disciplinar que contribui para o 
desenvolvimento integral das crianças e jovens, 
tornando-os mais aptos para uma cidadania 
ativa e responsável; 
 
- Programa Escolas Embaixadoras do 
Parlamento Europeu. 
 

Coordenadoras 
DT  
 
 
 
 
 
 
 
UTAD/Cidadania 

 
 
 
 
 
SPO/ 
Coordenadora 
DT/Cidadania 
 
 
 
UCC Maia/ 
Coordenadora de 
Educação para a 
Saúde 
 
 
 
 
 
Docentes e 
alun@s do ES 
Gabinete do 
Parlamento 
Europeu 
Ministério da 
Educação 

1.6.3  
Planos de 
desenvolvi-
mento 
pessoal 
social e 
comunitário 
 

-Intervenções de caráter socio comportamental 
para aperfeiçoamento de competências sociais, 
emocionais e de desenvolvimento pessoal por 
uma técnica especializada que trabalha em 
articulação com os educadores e professores 
do Agrupamento;  
 
- Projeto “Escolas Amigas dos Direitos 
Humanos” - Amnistia Internacional: Os jovens e 
as suas comunidades aprendem o que são os 
direitos humanos ao pô-los em prática 
diariamente. Com uma abordagem da educação 

Educadora Social 
do Agrupamento 
 
 
 
 
 
Amnistia 
Internacional 
Professores 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

para os direitos humanos que envolve a escola 
inteira, tanto as escolas como os jovens tornam-
se poderosos catalisadores de mudança nas 
comunidades onde estão inseridos. O respeito, 
a dignidade e a não discriminação são 
promovidos entre professores, alunos e pais, 
estendendo-se à comunidade em geral. 
 
O Erasmus+ é o programa europeu que apoia a 
educação, a formação, a juventude e o 
desporto. 
O programa 2021-2027 coloca uma forte tónica 
na inclusão social, nas transições ecológica e 
digital e na promoção da participação dos 
jovens na vida democrática. 
Apoia as prioridades e atividades estabelecidas 
no Espaço Europeu da  
Educação, no Plano de Ação para a Educação 
Digital e na Agenda de Competências para a 
Europa.  
Através da plataforma eTwinning é possível 
criar redes de trabalho colaborativo entre as 
escolas europeias e desenvolver projetos 
comuns. A EBS Levante da Maia estabelece 
contactos com diversas escolas de países 
europeus com o intuito de implementar esta 
dinâmica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 
Ana Penas 

 1.6.4 
Inclusão mais 
apoiada 
 

- Ampliação e intensificação da capacidade de 
resposta da EMAEI com crédito horário 
atribuído - conforme resolução de Conselho de 
Ministros nº 90/2021 de 7 de julho. 

Direção 
EMAEI 

1.6.5 
Português 
em imersão  
 

- Integração eficaz dos alunos, 
independentemente da sua origem, língua, 
cultura, condição social e idade, no sistema 
educativo nacional; 
- Promoção do acesso à língua e cultura 
portuguesas para alunos de Português Língua 
Não Materna.  

SPO 
Departamento 
Curricular de 
Português  
Departamento do 
1º Ciclo  
EMAEI 

1.6.6  
«O quarto 
período» 

 
Dinamização do Clube de Música, 

Docente de 
Educação 
Musical 

1.6.7 
Desporto 
Escolar – 
Comunidades 

- Promoção de atividades desportivas que 
favoreçam o desenvolvimento psicomotor dos 
alunos e, sempre que possível, envolvam a 
comunidade educativa e a comunidade local.  

Professores de 
Educação 
Física/Desporto 
Escolar 

1.6.8 
Desporto 
Escolar sobre 

-O programa Desporto Escolar sobre Rodas 
prevê que alunos aprendam a pedalar dentro do 
recinto escolar e também na via pública. As 

Ministério da 
Educação 
Professores de 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender 

Domínio Ações 
Especificas 

Concretização Responsáveis 

rodas 
 

bicicletas serão usadas pelos alunos que se 
inscrevam na modalidade e nas horas de 
desporto escolar. O objetivo desta iniciativa é 
aprender a andar de bicicleta de forma 
competitiva ou como meio de transporte 
sustentável; 
- Continuação do Grupo BTT. 

Educação 
Física/Desporto 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio 
1.7  
+ Território 
 

1.7.2  
E depois da 
escola? 
 

- Envolvimento da comunidade local através do 
fomento de parcerias com associações locais.  
- Incremento da prática desportiva dos alunos, 
fomentando uma articulação com o desporto 
federado e autárquico; 
- Existência de alunos federados ou pertencen 
tes a Clubes Desportivos, Associações 
Culturais, tais como:  
Acro Clube da Maia,  
Nogueirense Futebol Clube,  
Folgosa da Maia FC,  
Inter Milheirós Futebol Clube,  
Grupo Folclórico Infanto-Juvenil de S. Pedro 
Fins,  
Rancho Regional de S. Salvador de Folgosa, 
Escola Dramática e Musical de Milheirós da 
Maia; 
 
- Incentivo à frequência das Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º CEB: Atividade 
Física e Desportiva; Cria+; Cria ++; Relax; 
Filosofia para Crianças; 
 
-Celebração de protocolos com os  
Conservatórios  de Música da Maia  e do Porto 
para a possibilidade de frequência do Ensino 
Articulado. 
 
 
- Sessão de informação e esclarecimento sobre 
o acesso ao ensino superior. 

Clubes 
Desportivos e 
Associações 
Culturais da 
comunidade local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. M. Maia  
 
 
 
Conservatório de 
Música da Maia  
e Conservatório 
de Música do 
Porto 
  
 
SPO 
Coordenadora da 
EECE  
Participação de 
antig@s alun@s 
do Agrupamento 
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Eixo 2: Apoiar as Comunidades Educativas 

Domínio Ações 
específicas 

Concretização Responsáveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio 
2.1   
+Equipas 
qualificadas 

 

2.1.1  
Reforço 
extraordinário 
de docentes 

 

-Reforço do crédito horário.  
O crédito letivo e o reforço previsto neste 
domínio destinam-se a: 
 - Coadjuvação - A coadjuvação é uma prática 
colaborativa de ensino que visa um maior 
acompanhamento dos alunos dentro da sala 
de aula. Em função dos recursos existentes, a 
coadjuvação é implementada, em articulação 
entre o professor da turma e o professor 
coadjuvante, preferencialmente, por docentes 
da mesma área disciplinar; 
- Apoio educativo - O apoio pedagógico a 
grupos de alunos é efetuado alunos que 
revelem dificuldades às disciplinas 
estruturantes do currículo, nomeadamente 
Português e Matemática no 1.ºCEB (dentro ou 
fora da sala de aula durante a componente 
letiva do horário semanal) e 2.ºCEB (dentro ou 
fora da sala de aula nos tempos de AE1 e/ou 
AE2). 

Direção 

2.1.2  
Reforço dos 
Planos de 
Desenvolvi-
mento 
Pessoal 
Social e 
Comunitário 

- Continuidade do contrato dos técnicos 
especializados - educadora social e técnico de 
informática. 

Direção 

 2.1.3  
Reforço das 
Equipas 
Multidiscipli-
nares de 
Apoio à 
Educação 
Inclusiva 

- Atribuição, extraordinária, de até quatro 
horas letivas semanais, adicional ao previsto 
no artigo 9.º do Despacho Normativo n.º 10-
B/2018, destinado exclusivamente à EMAEI, 
para o exercício das suas funções.  
 

Direção 

 2.1.4 
Rastreios 
Visuais e 
Auditivos 

- Sinalização às equipas de saúde local para 
rastreio visual e auditivo dos alunos do 1.º ano 
de escolaridade, sempre que não os tenham 
feito nas consultas regulares da medicina 

Professores 
titulares de turma. 
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Eixo 2: Apoiar as Comunidades Educativas 

Domínio Ações 
específicas 

Concretização Responsáveis 

 familiar.  

2.1.5 
Começar 
cedo 

- Constituição das turmas da educação Pré-
escolar seguindo a legislação em vigor. 
 

Direção 

Domínio 
2.2  
+ Formação 
 

2.2.1 
Formação 
para pessoal 
docente e 
não docente 

- Construção do Plano de formação do 
Agrupamento obedecendo às reais 
necessidades do pessoal docente e não 
docente. 
 

Ministério da 
Educação 
CFAE maiatrofa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio 
2.4  
+ Digital 
 

2.4.1 
Literacia 
Digital 
 

- Construção e disponibilização de recursos 
educativos digitais para apoio às diferentes 
áreas curriculares; 
 
- Segurança na Internet – ações de formação 
para alunos do 4º ano de escolaridade; 
 
 
- Projeto SUPERTABi nas turmas do 1.º CEB: 
1.ºA da EB de Arcos; 
2.º B da EB de Folgosa; 
3.ºD da EB de Monte Calvário; 
4.ºD da EB de Monte das Cruzes; 
4.ºD da EB de Santa Cristina.  

Equipa TIC do 
Agrupamento 
 
Professor 
Bibliotecário 
Fernando Alves 
 
 
C. M. da Maia 
Professores 
Titulares de Turma 

2.4.2  
Escola Digital 
 

De acordo com o Plano 21|23 Escola+, 
pretende-se:  
- A infraestruturação e o acesso a dispositivos 
digitais;  
- Conectividade com qualidade;  
- Produção de recursos educativos digitais de 
qualidade;  
- Formação para a capacitação digital de 
professores e pessoal não docente;  
- Capacitação em literacia digital, de 
informação e dos media;  
- Capacitação dos alunos para aprenderem 
sabendo pesquisar, interpretar, avaliar e 
relacionar fontes diversas; 
Neste sentido o Agrupamento aplicará e 
avaliará o PADDE e acolherá os equipamentos 
e meios conforme a disponibilidade e as 
orientações recebidas.  

Ministério da 
Educação 
Equipa TIC 
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Eixo 3: Conhecer e Avaliar 

Domínio Ações 
Específicas 

Concretização Responsáveis 

Domínio 3.1   
+ Dados 
 

3.1.1  
Construção  
de 
indicadores 

- A informação será recolhida de acordo com 
indicadores e formas de monitorização que a 
tutela fornecer. 

Ministério da 
Educação 

3.1.2  
Monitoriza-
ção 
 

- A Equipa de autoavaliação do agrupamento, 
no âmbito da sua autonomia operacional, 
avaliará este plano nos moldes que entender 
mais eficazes. 

Ministério da 
Educação 

Domínio 3.2   
+Informação 

3.2.1  
Partilhar 
eficácia 
 

- Os órgãos de gestão avaliarão a eficácia 
deste plano tendo em conta os resultados da 
avaliação dos alunos e os pareceres emitidos 
pelos intervenientes. 

Ministério da 
Educação 

3.2.2 
Partilhar 
eficiência  
 

- Os órgãos de gestão avaliarão a eficiência 
deste plano tendo em conta os resultados da 
avaliação dos alunos e os pareceres emitidos 
pelos intervenientes. 

Ministério da 
Educação 

 

 
 

Nota final  
 

A monitorização das ações previstas no Plano 21|23 do Agrupamento de Escolas do Levante da 

Maia ocorrerá ao longo do ano, reorientando as mesmas, se necessário.  

No final do ano letivo será feita uma análise de cada ação prevista no Plano para avaliação do 

envolvimento dos alunos, bem como o efetivo contributo da comunidade educativa para a 

melhoria dos resultados escolares e do desenvolvimento/recuperação das aprendizagens. 

 

 
Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 15/12/2021. 

 
 

O Diretor 
 

Álvaro Bastos 


