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O Programa TEIP é uma iniciativa governamental, 
implementada atualmente em 137 agrupamentos de escolas/escolas 
não agrupadas, envolvendo 135000 alunos (cerca de 10% do total de 
alunos), que se localizam em territórios economica e socialmente 
desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social, onde a 
violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se 
manifestam.  

  

Programa TEIP 

Objetivos 
centrais 

Prevenção e redução do abandono 
escolar precoce e do absentismo 

Redução da indisciplina 

Promoção do sucesso educativo 
de todos os alunos.  



Enquadramento legal 

No nosso Agrupamento os recursos humanos adicionais são: 

 

• um docente do 1.º ciclo (horário completo); 

• 12 h do grupo 200 (Port. 2º CEB) mais 12 h do grupo 230 (Mat. 2º CEB); 

• 10 h do grupo 300 (Port. 3º CEB) mais 10 h do grupo 500 (Mat. 3º CEB). 

 

 

Despacho 
Normativo n.º 

20/2012 

Define 
normas 

orientadoras 

Constituição 
dos TEIP 

Elaboração 
dos contrato-

programa 

Entre escolas 
e Ministério 
de Educação 

Promoção e 
apoio ao 

desenvolvime
nto 

Investimento 
financeiro de 

€39.010.288,59 
Cofinanciado 
Fundo Social 

Europeu 

Candidatura 
ao POR 



Programa TEIP 
Processo de 

melhoria 
Plano Plurianual 

de Melhoria 

Plano de 
Intervenção 

Diretor 

Projeto 
Educativo 

Plano Anual 
de Atividades 

Plano 
Plurianual 

de Melhoria 

Relatório de 
Autoavaliação 



Objetivos 
Projeto 

Educativo 

Melhorar os resultados escolares e o 
ambiente de aprendizagem 

Reforçar estratégias de comunicação, articulação 
do currículo e colaboração pedagógica 

Promover a qualidade da organização 
escolar 

 Rentabilizar recursos humanos, financeiros 
e materiais 

Missão da 
Escola 

Certificar 
alunos no 

tempo certo 



Plano Plurianual de Melhoria 2018-21 

Diagnóstico 

Ações de Melhoria 

Eixos de intervenção 

Indicadores 

Metas gerais 

Áreas prioritárias de intervenção 

 I Cultura de escola e lideranças pedagógicas 

II Gestão curricular 

III Parcerias e comunidade 

Monitorização 

Ações de capacitação 

Perita externa 



1. Saber + a 
Português  

2 . Saber + a 
Matemática (2.º 

ciclo) 

3. Saber + a 
Matemática (3.º 

ciclo) 

4. Turmas ninho 
no 2º ano 

5. Refletir o 
Problema – 

Perspetivar uma 
Solução 

6. Intervir nas 
causas para 

prevenir os efeitos 

7. Intervenção 
Precoce no 1º 

ano 

8. Supervisão e 
acompanhamento 
pedagógico numa 

perspetiva de 
articulação 

9. Intervenção 
na família 

10. Turma + no 
6.º ano 

Ações de melhoria do PPM 2018-21 



Indicadores globais e metas contratualizadas 

Indicadores globais 
Provas
/ ciclos 

Valor obtido 
em 2019-20 

Meta 
2020-21 

1) Grau de participação dos vários 
agentes da comunidade educativa na 
definição das ações a desenvolver 
pela Escola  

Agrup. 30% 40% 

2) Grau de diversidade das medidas 
organizacionais que visam a 
promoção do trabalho colaborativo  

Agrup. 94% 
94% no grau 
de satisfação 
das medidas 

3) Grau de satisfação dos vários 
agentes da comunidade educativa 
face às dinâmicas pedagógicas 
implementadas  

Agrup. 48% 70% 



Indicadores globais 
Provas
/ ciclos 

Valor obtido 
em 2019-20 

Meta 
2020-21 

4) Taxa de insucesso escolar 

1.º CEB 1,6% 2,7% 

2.º CEB 1,0% 3% 

3.º CEB 2,6% 6% 

5) Taxa de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas 

1.º CEB 90% 89% 

2.º CEB 82% 76% 

3.º CEB 61% 59% 

6) Taxa de alunos que tiveram 
positiva nas provas finais do 9.º ano 

Port. - 76% 

Mat. - 69% 

7) Classificação média nas provas 
finais do 9.º ano 

Port. - 3,15 

Mat. - 3,05 

Indicadores globais e metas contratualizadas 



Indicadores globais 
Provas
/ ciclos 

Valor obtido 
em 2019-20 

Meta 
2020-21 

8) Taxa de percursos diretos de 
sucesso entre os alunos da escola, em 
todas as ofertas formativas 

1.º CEB 85,3% 86% 

2.º CEB 94,7% 95% 

3.º CEB 86,0% 74% 

9) Taxa de alunos que melhoraram ou 
mantiveram a média final das suas 
classificações, relativamente ao ano 
anterior  

2.º CEB 74,3% 75% 

3.º CEB 60,2% 61% 

10) Taxa de interrupção precoce do 
percurso escolar 

1.º CEB 0% 0,13% 

2.º CEB 1,01% 1,00% 

3.º CEB 0,17% 0,34% 

Indicadores globais e metas contratualizadas 



Indicadores globais 
Provas
/ ciclos 

Valor obtido 
em 2019-20 

Meta 
2020-21 

11- Taxa de ocorrências disciplinares 
em contextos de sala de aula, face ao 
número total de ocorrências 

1.º CEB 0% 0,25% 

2.º CEB 7,8% 14% 

3.º CEB 16,2% 19% 

12) Média de faltas injustificadas por 
aluno 

1.º CEB 0,15 0,16 

2.º CEB 2,56 4 

3.º CEB 2,96 6 

13) Grau de satisfação dos vários 
agentes da comunidade educativa 
relativamente ao clima de escola  

Agrup. 87% 88% 

14) Taxa de participação dos 
Encarregados de Educação em ações 
promovidas pela UO  

Agrup. 82% 83% 

15) Grau de satisfação do impacto das 
parcerias na promoção das 
aprendizagens dos alunos 

Agrup. - 60% 

Indicadores globais e metas contratualizadas 



Alguns dos 15 indicadores são de difícil compreensão na forma 

como estão a ser monitorizados. Por isso, existe uma memória 
descritiva dos mesmos que se encontra na página 13 do PPM. 

Indicadores globais / Questionários 

Neste ano letivo irão ser aplicados questionários a alunos, 
docentes e encarregados de educação para aferir o grau de 
satisfação nas diferentes vertentes, tais como: 

• medidas organizacionais que visam a promoção do trabalho 
colaborativo (horas comuns nos horários para reuniões, testes 
elaborados em conjunto, tarefas de articulação vertical,…); 

• dinâmicas pedagógicas (metodologia ninho, coadjuvação em 
sala de aula, semestralidade de disciplinas, …); 

• clima da escola; 

• impacto das parcerias na promoção das aprendizagens dos 
alunos; 

• qualidade dos almoços servidos nos refeitórios; … 



Este documento não dispensa a leitura atenta dos nossos 

documentos orientadores que se encontram disponíveis na 
página do agrupamento. 

FIM 

https://www.agrupamentocabanita.edu.pt/p.php?i=236
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