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ProSucesso : DIAGNÓSTICO
Áreas prioritárias de intervenção

À
re

a 
1 

Á
re

a 
2 Aprender a 
aprender:

hábitos e métodos 
de estudo -
programa a definir 
e implementar pelo 
SPO e grupo de 
docentes

Á
re

a 
3 Combate ao 

consumo de 
substâncias: parceria 
com a Saúde Escolar, 
Centro de Saúde e 
outras instituições e 
valências –
aprendizagem de 
comportamentos 
saudáveis

Combate ao
Absentismo:
manutenção da
parceria com a
CPCJ, Instituto
de Ação Social
e ISSA



ESVN - ProSucesso

� Metas a curto prazo (anual)

• reajustamento e alterações em projetos pedagógicos;

• alterações ao nível da mancha horária;

• redefinição de critérios para a distribuição de serviço

docente;

• implementação de um sistema coordenado de apoios

sistemáticos;

• oferta diversificada de atividades extracurriculares;



ESVN - ProSucesso

� Metas a curto prazo (anual)

• melhoria do equipamento informático e de recursos

materiais diversos;

• realização de obras: canalização e manutenção do

edifício escolar;

• promoção da participação ativa dos pais e

encarregados de educação (Ex: criar uma Associação

de Pais).



ESVN - ProSucesso
� Metas a médio prazo (2020/21) e a longo
prazo (2025/26)

• Reestruturação/atualização de toda a rede informática;

• Requalificação de espaços;

• Diversificação da oferta formativa;

• Reformulação, diversificação e apetrechamento dos

quadros técnicos;



Eixo 1: 
Foco na qualidade das aprendizagens dos alunos

�Diversificação na oferta formativa:

• Programa Formação Profissionalizante;

• ProFIJ;

• Cursos Profissionais - nível IV;

• Cursos Científico-Humanísticos;

• Ensino Recorrente Mediatizado: Básico e Secundário;

• Currículos Específicos Individuais/turmas com 

adaptações metodológicas;



Eixo 1: 
Foco na qualidade das aprendizagens dos alunos

� “ Ler Açores” 

• Clubes de Leitura;

• Concurso Nacional de Leitura;

• Rede de Bibliotecas Escolares;

• Projeto “(Re)Contos”;

• Clube de Teatro;

• Projeto de leituras juvenis orientadas…



Eixo 1: 
Foco na qualidade das aprendizagens dos alunos

�Prevenção e combate à violência em meio 
escolar (sensibilização e trabalho de intervenção)

• Projeto “BeatBullying”;

• Parcerias: Centro de Saúde da Praia da Vitória;

• Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate à

Violência Doméstica da Santa Casa da Misericórdia da

Praia da Vitória;

• UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta.



Eixo 1: 
Foco na qualidade das aprendizagens dos alunos

�Projetos Específicos:

• Mediação de tutorias: acompanhamento individualizado

e prevenção de comportamentos desviantes com

formação interpares de professores e recuperação das

diretrizes do Projeto TUTAL realizado na ESVN.



Eixo 1: 
Foco na qualidade das aprendizagens dos alunos

�Projetos de Escola:

• Programa “Fénix Açores” – ao nível do 9º ano (continuidade):

Português e Matemática (Despacho Normativo nº31/2015 de 26 de

agosto);

• Projetos integrados na Rede de Escolas Associadas da UNESCO

(projeto “Atlântico”, “Sandwatch”, ...);

• Projeto “Bengaleiro” – voluntariado e ação social com a intervenção

ativa de alunos, docentes, pessoal não docente, encarregados de

educação…;

• Ação Andaime – dinamização do Projeto Bengaleiro



Eixo 1: 
Foco na qualidade das aprendizagens dos alunos

• Apoio sistemático - enriquecimento das aprendizagens;

• Criação de Grupos/Salas de Estudo – para as disciplinas

sujeitas a avaliação sumativa externa (Ensinos Básico e Secundário);

• Clubes de Escola: Teatro, Artes e Tecnologias, Inglês e Ciências;

• ADE’s - Atividades Desportivas Escolares;

• Eco-Escolas;

• Saúde Escolar;

• Horta Biológica;

• Estudos sobre o Holocausto;



Eixo 2: 
Promoção do desenvolvimento profissional dos docent es

• Formação interpares e com o apoio de instituições

públicas e privadas;

• Trabalho colaborativo;

• GISPO – Grupo Integrado de Serviço de Psicologia e

Orientação (trabalho colaborativo interescolas da Ilha

Terceira, com reuniões mensais);…



Eixo 3: 
Mobilização da Comunidade Educativa e Parceiros Soc iais

• Divulgação do Plano de Promoção do Sucesso Escolar -

ProSucesso ;

• Projeto “Bengaleiro”;

• Ação “Andaime” (apoio ao Projeto “Bengaleiro”);

• Parcerias diversas com a Associação Bandeira Azul,

Direções Regionais, Parque Natural da Ilha Terceira,

Centro de Ciência Viva e demais instituições.



Eixo 3: 
Mobilização da Comunidade Educativa e Parceiros Sociais

• Parceria com escolas do 1º e 2º Ciclos, no âmbito do

Projeto “(Re)Contos”, bem como com a Biblioteca

Municipal da Praia da Vitória (“Hora do Conto”);

• Participação dos docentes do Departamento de Línguas

Românicas no evento “Outono Vivo”.



Avaliação

• Reuniões para reflexão;

• Propostas de melhoria;

• Relatórios periódicos das atividades realizadas e dos

recursos materiais e financeiros afetos ao Plano de

Promoção do Sucesso Escolar - ProSucesso e

articulação com a Tutela;

• Mecanismos de auscultação de toda a comunidade

educativa.




