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Apresentação do Projeto 

Equipa 
multidisciplinar 

Tablets e 
plataforma + 

Sucesso 
Observatório 

Duração do projeto: Setembro de 2018 a Dezembro de 2020 



Objetivos 

Geral (Meta): 

1. Reduzir 10% da taxa de insucesso e 26% da retenção / 
desistência. 

 

Específicos: 

1. Promoção do sucesso escolar; 

2. Aquisição de métodos de estudo; 

3. Equilíbrio emocional; 

4. Envolvimento das famílias na escola. 



Constituição da equipa 

1 Psicóloga Clínica 

2 Assistentes Sociais  

1 Técnica Ciências da Educação 

1 Técnica de Desporto 

(1 Coordenadora do Município - 
Socióloga) 

 



Áreas de intervenção 

Ciências 
Educação 

Desporto 
Psicologia 

Clínica 

Serviço 
Social 



Público-alvo 

Total de 908 alunos – 1º ciclo 

Nº 3: 
195 

Nº 2: 
402 

Nº 1: 
311 

alunos  



Processo de encaminhamentos 

Professor 

EMAEI / 
Direção 

Equipa 



Intervenção da equipa 

Tempo não-
letivo 

• Hora de 
almoço e 
intervalos 

Sala de aula 

• Atividades 
grupal 

Contexto 
individual 

• Intervenção 
individual 



Exemplos de Projetos Grupais 

Desporto 

“+ Saúde 
+Sucesso” 

Psicologia 

“Mundo das 
Emoções” 

Serviço Social 

“Educar para 
Crescer” 

Ciências de 
Educação 

“Lê + Sabe +” 



Ciências da Educação 

“Lê+ Sabe+” 

Programa de promoção de hábitos de leitura 

Dinamização das 
bibliotecas escolares; 

Manuseamento dos 
tablets e utilização da 
Plataforma + Sucesso. 

 

 

 

Trabalho ao nível dos 
hábitos de leitura e 

conteúdos programáticos 
de uma forma lúdica e 

interativa. 

 

 

 

Objetivos:  

-Promover o sucesso escolar; 

-Incentivar os alunos a prática da 
leitura; 

-Aprender através das novas 
tecnologias  



Desporto 

“+ Saúde + Sucesso” 

Programa de combate à obesidade infantil 

Áreas: 

Desporto; 

Psicologia; 

Dietista da UCC 

Médico da Fundação Mariana 
Martins. 

1ª Fase: Triagem; 

2ª Fase: Ações de 
sensibilização, 

encaminhamentos para 
psicologia e atividade 

desportiva 

Objetivos:  

-Incutir um estilo de vida saudável; 

-Incentivar as crianças para a 
prática de exercício físico; 

- Auxiliar os E.E e crianças a 
fazerem escolhas alimentares mais 
saudáveis. 



Psicologia 

“Mundo das emoções” 

Programa de gestão emocional e aquisição de 
competências socio-afetivas 

Realiza-se em sala 
de aula, em período 

letivo 

Trabalha as emoções 
básicas; assertividade, 

competências sociais e a 
forma de expressar as 

emoções. 

Objetivos:  

-identificar e reconhecer as 
emoções; 

- Expressar sentimentos de forma 
adequada ao contexto; 

-Melhorar as relações 
interpessoais; 



Serviço Social 

“Educar para crescer” 

Programa de gestão comportamental 

Realiza-se em 
sala de aula, em 

período letivo 

Trabalha regras de sala 
de aula, recreio e 

refeitório 

Objetivos:  

-Promover e regular 
comportamentos assertivos; 

-Estimular e capacitar os alunos 
para a aquisição de regras; 

-Reduzir os conflitos interpessoais 



Conclusões gerais 

 

• Intervenção técnica especializada 

• Combate ao insucesso escolar 

• Diversidade de atuação 

• Articulação com serviços e comunidade 

Potencialidades 

• Encaminhamentos 

• Integração comunidade escolar 

• Limites da intervenção 

• Durabilidade do projeto 

Constrangimentos 



Obrigada pela atenção! 

Equipa Multidisciplinar do Projeto + Sucesso de Elvas 

Município de Elvas 

Andreia Brilha - Assistente Social 

Andreia Carvão - Técnica de Ciências da Educação 

Cátia Santos - Assistente Social 

Carina Picado - Técnica de Desporto 

Liliana Pilha - Psicóloga Clínica 

 

Maissucesso.elvas@gmail.com 
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