
PIICIE – PLANO INTEGRADO E 
INOVADOR DE COMBATE AO 

INSUCESSO ESCOLAR
A CAMINHO DO SUCESSO ESCOLAR EM SANTA MARTA



PIICIE

• Prosseguir os objetivos do PNPSE - Programa Nacional de Promoção do Sucesso

Escolar, através de uma ação estratégica que envolva o município, a escola, os

professores, as famílias e a comunidade local;

• Ferramenta para alcançar um objetivo comum (sucesso escolar) - Perfil do Aluno à

Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho nº 6478/2017

“referencial educativo único que, abrangendo as diferentes vias e percursos que os alunos podem

escolher, assegure a coerência do sistema de educação e dê sentido à escolaridade obrigatória.

(…) Abrange e inclui todas as oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem de crianças

em contexto familiar, a par com a educação de infância nas respostas formais de creche e

jardim-de-infância. (…) , estruturado em princípios, visão, valores e áreas de competências.”



PIICIE

• Tem a finalidade de:

• Melhorar as práticas educativas e as aprendizagens dos alunos;

• Promover um ensino de qualidade para todos;

• Combater o insucesso escolar;

• Criar igualdade/ equidade de oportunidades;

• Aumentar a eficiência da qualidade da escola pública.



PIICIE
A CAMINHO DO SUCESSO ESCOLAR EM SANTA MARTA

• Surge no seguimento de uma preocupação acrescida do município,

relativamente ao baixo aproveitamento escolar e desistência das crianças/

jovens alunos, nas instituições educativas do concelho;

• Orientado para uma oferta diversificada e valorativa do aluno e inclusiva da

família;

• Plano de Ação Estratégica e Promoção do Sucesso Escolar – AE SMP.



PIICIE

• “A grande problemática … situa-se ao nível das aprendizagens dos

alunos, consequência de alguns contextos familiares desfavorecidos

(socioeconómicos e académicos) e de uma convergência de outras

problemáticas ligadas ao meio e ao contexto escolar, nomeadamente as

baixas expectativas dos alunos e dos pais e encarregados de educação

quanto à importância da escola no seu percurso pessoal, profissional e

social”.

Atividades de Inclusão Social

Medidas de Capacitação





PIICIE
OBJETIVOS

• Promover um ensino de qualidade para todos, centrado no aluno e no seu

desempenho escolar;

• Promover o sucesso escolar e intervir no abandono precoce:

• metodologias e respostas orientadas para a integração socioeducativa,

igualdade/ equidade de oportunidades nos processos de aprendizagem e

desenvolvimento integral das crianças e jovens;

• apoios complementares ao contexto escolar, que atuem na melhoria dos

resultados escolares, nos métodos de estudo e nas atitudes perante o

processo de aprendizagem;



PIICIE
OBJETIVOS

• Acompanhar de forma individualizada e personalizada os alunos que revelem

situações de insucesso escolar, perturbações de aprendizagem, assiduidade, risco

de abandono escolar, problemas disciplinares, comportamentos de risco, famílias

desestruturadas, atuando preventivamente e promovendo medidas de integração e

inclusão dos alunos na escola;

• Criar uma equipa multidisciplinar, com capacidade de resposta multinível de

acordo com as características, especificidades, necessidades e dificuldades do

público-alvo;



PIICIE
OBJETIVOS (CONTINUAÇÃO)
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PIICIE
OBJETIVOS (CONTINUAÇÃO)

• Promover a motivação escolar e a valorização das aprendizagens:

• atividades lúdicas e do acompanhamento individualizado;

• criação da sala Mundo de Dinâmicas - tecnologias aliciantes e metodologias

diferenciadoras;

• Motivar os alunos para que sintam a escola como pertença de cada um, de

modo a desenvolverem os seus gostos e competências pessoais;

• Desenvolver competências e atitudes empreendedoras nos alunos;

• Desenvolver competências de leitura, compreensão e escrita;



PIICIE
OBJETIVOS (CONTINUAÇÃO)

• Combater comportamentos pouco assertivos e relações conflituosas; 

• Promover estilos de vida saudáveis:

• Combater a obesidade e o sedentarismo;

• Estimular a prática de atividade física;

• Incentivar a uma alimentação saudável; 

• Aumentar a autoestima e autoconfiança dos alunos;

• Reforçar a ligação escola/família;

• Trabalhar colaborativamente com entidades, profissionais e outros projetos em 

desenvolvimento; 

• Desenvolver ações de sensibilização/formação parental individualizada ou em 

grupo.
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