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Projeto +Sucesso Escolar

• Entidade promotora: Câmara Municipal de Elvas

• Público alvo: alunos de 1.º ciclo, família e comunidade escolar

• Local de trabalho: Escolas de 1.º Ciclo do concelho de Elvas

• Objetivo: Fomentar o sucesso escolar

• Duração: 2 anos letivos



O que é o Projeto +Sucesso

• É constituído por três eixos de intervenção:

1. Plataforma e informatização das escolas de 1º ciclo;

2. Observatório Municipal de Educação;

3. Equipa Multidisciplinar.



Caraterização da equipa

4 Técnicas 

Serviço Social 
Ciências da 
Educação

Psicologia Clínica 

Potenciar e estimular o processo de 

aprendizagem e o sucesso escolar

Objetivo



Descrição dos Agrupamentos

Agrupamento 

nº1

Agrupamento 

nº2

Agrupamento 

nº3

EB1 Boa-Fé, Fontainhas, Alcáçova e 

Raposeira
EB1 Santa Luzia, Calçadinha

EB1 Vila Boim, Barbacena, Santa Eulália, 

São Vicente

311 

alunos

402 

alunos

195 

alunos



Foco Intervenção

Sucesso 
escolar

• Comportamentos 
negativos

• Dificuldades





Intervenção do Projeto

Aluno

Escola

Família

Serviços

Equipa



Aprendizagem

Social

Comportamental

Emocional

Intervenção com Aluno



Intervenção na Escola

Sala de 
Aula

Professores

Tempos 
livres

Auxiliares



Intervenção na Família

VD Reunião



Qual o vosso papel?

Articulação
Intervenção 

parceria
Gestão 
recursos



Intervenção

A equipa técnica irá intervir em toda a comunidade escolar nos vários níveis:

• Pedagógico;

• Social;

• Psicológico.



Área de Ciências da Educação

• Identificar e acompanhar alunos;

• Acompanhar o processo individual;

• Identificar as causas inerentes ao seu insucesso;

• Definir Estratégias conjuntas com família, professores, diretores de turma e Serviço de Psicologia e 

Orientação escolar dos agrupamentos;

• Encaminhar para respostas Sociais;

• Articular com professores;

• Verificar periodicamente a assiduidade dos alunos;

• Dar Apoio Pedagógico.



Área de Serviço Social

• Mediar o relacionamento entre serviços, escola, família e alunos;

• Criar respostas sociais e/ou educativas/ formativas e ações de sensibilização;

• Identificar os alunos em situação de risco de insucesso e de abandono escolar;

• Auxiliar na criação de regras, tarefas e hábitos do quotidiano;

• Promover uma melhor adaptação dos alunos e famílias no meio social em que se inserem;

• Articular com as demais instituições com o intuito de encaminhar situações específicas para 

as respostas sociais existentes no concelho;

• Prestar apoio psicossocial e acompanhamento social ao aluno e famílias no desenvolvimento 

do seu projeto de vida;



• Elaborar e aplicar programas de orientação familiar e social e programas direcionados para o 

combate ao absentismo escolar e abandono escolar;

• Estimular e desenvolver o envolvimento da família no percurso escolar do aluno;

• Incentivar os alunos e famílias, e comunidade escolar a resolver os seus problemas e 

conflitos;

• Articular com a autarquia em termos de apoios sociais;

• Criar e/ou dinamizar a Associação de Pais.

Área de Serviço Social



Área de Psicologia Clínica

• Avaliar e intervir ao nível psicológico, individual e grupal; 

• Acompanhar os alunos no seu percurso de aprendizagem;

• Intervir emocionalmente;

• Formar a comunidade escolar;

• Desenvolver e aplicar planos de intervenção ao nível da problemática do insucesso escolar;

• Aplicar treino de competências parentais, estratégias comportamentais em sala de aula, gestão de 

comportamentos no recreio e inserção em atividades que promovam o desenvolvimento de competências 

transversais.

As atividades terão como base as problemáticas: estereótipos ou preconceitos, diferenças culturais, 

impulsividade, conflitos interpessoais e autoestima.





Equipa Multidisciplinar:

Andreia Brilha – Assistente Social

Andreia Carvão – Técnica Superior de Educação

Cátia Santos – Assistente Social

Liliana Pilha - Psicóloga

Coordenadora

Dr.ª Vitória Lérias – Técnica Superior de Sociologia

Vereadora responsável

Dr.ª Vitória Branco



Obrigada pela atenção!

“O que se faz agora com as crianças é o 

que elas farão depois com a 

sociedade.”
Karl Mannheim


