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Projeto +Sucesso Escolar



Agrupamento n.º 1



Raposeira

Mini-
Professores

Objetivo Geral

Alunos do 4º ano deram uma aula 
aos de 1º ano com o intuito de 

partilharem conhecimentos de uma 
forma mais simples e dinâmica. 

Desta forma, proveu-se a 
autoconfiança  destes alunos, 

competências de comunicação e 
potenciou-se o espirito de equipa e 

cooperação.

Desconstruir o papel do professor como o único 
meio de transmissão de conhecimentos.



Raposeira

Conhecer 
o meu  
corpo

Comer 
saudável

Higiene 
diária e 
Hábitos 

saudáveis



Boa-Fé

Mundo das 
emoções

Objetivo Geral

Dar a conhecer a forma como 
funcionam as emoções e a 
melhor forma de as gerir, 

potenciando assim 
comportamentos assertivos



Boa-Fé

Boa-Fé/Boa-Saúde

Objetivo Geral

Promoção de hábitos saudáveis;

Prova de azeites com vários sabores;

Sessão de esclarecimento, com a dietista Vera Carrilho;

Destinada a Pais, encarregados de Educação e Professores.



Boa-Fé/ Boa-Saúde



+ GIA
Destinado a 
alunos com 

+ de 10 
anos

Promoção do 
sucesso 
escolar

Trabalhar 
conteúdos 
letivos de 

uma forma + 
pratica e 
dinâmica

Transmissão 
de 

conhecimento
s básicos para 
replicarem na 
sua vida futura

Estimular as 
competências 

pessoais e 
vocacionais

Boa-Fé



Participação no dia da Erradicação da 

Pobreza- EAPN

Decoração de um guarda-chuva com os alunos 

do grupo + GIA

Boa-Fé



+ GIA

Plantação em vasos ornamentados pelo grupo

Boa-Fé



+ GIA

Criação de uma horta biológica

Boa - Fé



+ GIA

Prevenção Rodoviária

Boa-Fé



+ GIA

Carnaval

Boa-Fé



+ GIABoa-Fé

Desafia-te

Objetivo Geral

•Abordar vários conteúdos 
programáticos ou do 
quotidiano aliados a 
atividades físicas 
desportivas.



Dia Mundial da Árvore

Parcerias externas  •Destinado ao 3º e 4º ano

•Tendo como objetivo 
realçar a importância da 

natureza na vida de todos 
nós e sensibilizar paras as 

questões ambientais.

Boa-Fé



Plataforma Mais Sucesso 

Boa-Fé



Alcáçova

Não foi solicitada intervenção grupal

Fontainhas

Não foi solicitada nenhuma intervenção 

(individual e grupal)



Agrupamento n.º 2



Calçadinha

Objetivo Geral

•Promover a motivação 
escolar e para a 
escolha de uma 
profissão futura.

“Quando for 
grande quero 

ser…”



Calçadinha

Bullying Objetivo Geral

•Prevenir e combater a prática do 

Bullying;

•Promover a reflexão sobre a 

atitude de cada um perante o outro;

•Motivar os alunos para a resolução 

de problemas que possam surgir na 

relação com os outros de uma 
forma assertiva e pacífica



+ GIA

Prevenção Rodoviária

Santa Luzia



+ GIA

Carnaval

Santa Luzia



+ GIA

Criação das regras no refeitório, sala de aula e 

recreio

Santa Luzia



Santa Luzia

“Dia do 
Animal”

Objetivo Geral

•Desenvolver competências de 
comunicação;

•Gerir os sentimentos 
inerentes à exposição;

•Incentivar à prática da 
leitura e  ao cuidado que é 
necessário ter com os animais



Hora do Conto

“O Dia em 
que os 
lápis 

desistiram”

“A 
Joaninha 

sem 
pintas”

“A Mariana 
e a 

Primavera

Santa Luzia

Objetivo geral: Promover hábitos de leitura



Plantação de catos

Santa Luzia

Objetivo Geral: Embelezar a escola e promover 

o sentido de responsabilidade



Santa Luzia

“Quero ser 
como o teu 

pai/tua mãe”

Objetivo Geral

•Promover a interação escola-
família;

•Incutir os pais como modelo 
para ao futuro;

•Potenciar o processo de 
aprendizagem e 
consequentemente aumentar o 
sucesso escolar.



Santa Luzia

Dia 
Internacional 

da Mulher 

Objetivo Geral
•Valorizar o papel da mulher;

•Explicar e dar a conhecer a história

que está inerente à celebração de dia

8 de março;

•Mobilizar toda a comunidade

escolar para a participação da

comemoração o Dia Internacional

da Mulher;

•Desmistificar estereótipos de

género.

-



Plataforma Mais Sucesso 

Santa Luzia



Agrupamento n.º 3



Vila Boim  

Plataforma Mais Sucesso- 1º e 4º anos 



Vila Boim  

Exploração 
Animal 

Objetivos:

• Incutir o sentido de
responsabilidade nas crianças;

•Desenvolver competências;

•Facilitar o processo de
aprendizagem;

•Partilha de ideias entre os
alunos e a profissional.



Vila Boim  

Fauna e Flora da Região 



Vila Boim  
Plantar com Sucesso 

Objetivos:
• Promover a interceção e o convívio entre avós e netos;

•Consciencializar para a importância da preservação do
meio ambiente;

•Preservar e partilhar as tradições daVila;

•Colocar em prática os conteúdo dados em sala de aula.



Terrugem 

Plataforma Mais Sucesso 



Barbacena 

Bullying



Barbacena 

Hora do conto

“A Joaninha 
sem Pintas”

Objetivos:

•Incutir hábitos de leitura;

•Reforçar os sentimentos de 
amizade, solidariedade e a 
bondade;

•Intensificar os vários 
valores, nomeadamente os 
direitos e o respeito pela 
diferença.



Santa Eulália 

Cidadania e 
Valores

Objetivos:

•Contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade;

•Distinguir valores bons e 

maus;

•Sensibilizar para questões de 

cidadania de forma a reeducar 

os alunos e famílias



Santa Eulália 

Regras e 
Rotinas

Objetivos:

•Promover e regular os 

comportamentos assertivos 

dentro da sala de aula;

•Estimular e capacitar os 

alunos para a aquisição de 

regras.



Santa Eulália 

Leitura e 
escrita 
criativa

Objetivos:

•Treinar a leitura e a escrita;

•Desenvolver a capacidade 

critica de síntese;

•Interpretar textos/histórias;

•Treino da motricidade fina.



Santa Eulália 

Hora da 
Horta 

Objetivos:

•Envolver as famílias no 
processo educativo;

•Promover as relações 
intergeracionais com os 
utentes do lar;

•Colocar em prática conteúdo 
dados em sala de aula;

•Realizar uma Horta Biológica



São Vicente 

Cidadania e valores



S. Vicente

Bullying



S. Vicente

Regras e Rotinas



Acompanhamentos

Acompanhamentos 

Individuais 

Psicologia Social Pedagógico Desporto

Nº de alunos 
23 29 22 Intervenção 

grupal

Escolas que abrange 

a intervenção

Boa-fé

Alcáçova

Sta Luzia

Terrugem

Vila Boim

Barbacena

Boa-fé

Sta Luzia

Vila Boim

Terrugem

Barbacena

São Vicente

Sta Luzia

Boa-Fé

Sta Eulália

Sta Luzia

Boa-Fé 

São Vicente



Quadro da intervenção da Equipa + Sucesso

Equipa + Sucesso Psicologia Serviço Social Ciências da Educação Desporto

Alunos Individual

Avaliação e Intervenção 

Psicológica:

- Cognitiva;

- Emocional;

- Comportamental.

Atendimentos Apoios educativos Atividades desportivas

Grupal

Intervenção grupal dentro da sala de aula:

- Mundo das emoções;       - Bullying;        - Cidadania e valores;     - + GIA/Inclusão;

- Motivação escolar;        - Observação sala de aula;    - Atividades de leitura (parceria com a biblioteca); - Desafia-te;

- Combate à obesidade - Hora da Horta

Recreio

Intervenção grupal:

- Gestão de conflitos;                - Trabalho ao nível da inclusão;    - Brincar para desenvolver;   

- Promoção de aptidões;   - Comunicação assertiva;   - Trabalho em equipa/grupo; - Estabelecer relação; - +Movimento.

Pais/

Familiares/ Enc. 

Educação

Reuniões:

- Competências parentais;

- Práticas educativas;

- Auxiliar desenvolvimento 

criança.

Reuniões;

Visitas Domiciliarias:

- Necessidades básicas;

- Apoio Social;

- Gestão Doméstica;

- Competências parentais;

Reuniões:

- Promoção de hábitos 

e métodos de estudo;

- Competências 

transversais.

Reuniões:

- Promoção de hábitos 

saudáveis;

- Competências 

transversais.



Atividades a decorrer

Horta (Terrugem) Educação Emocional
Plataforma Mais 

Sucesso

Regras Convivência

(S. Vicente)

Profissões 
(Calçadinha)

Ter ideias para 
mudar o mundo 

Projeto 
Empreendedorismo

Hora do conto 

(Agrup. nº3)

Transita

(Sta Eulália)
Regras de Trânsito 

(Agrup nº. 3)

(Mu)Dança

Sta Luzia

Dinamização 
biblioteca (PNL)

(Boa-fé)

Combate obesidade 
infantil



Equipa Multidisciplinar:

Andreia Brilha – Assistente Social

Andreia Carvão –Técnica Superior de Educação

Cátia Santos – Assistente Social

Carina Picado –Técnica Superior de Desporto 

Liliana Pilha – Psicóloga Clínica  

Coordenadora

Dr.ª Vitória Lérias –Técnica Superior de Sociologia

Vereadora responsável

Dr.ª Vitória Branco



Obrigada pela atenção!

“Tu (Educação) és o nosso 

melhor investimento!


