PROJETO TURMA ALPHA

 Melhorar a qualidade das aprendizagens

Objetivos

 Diminuir as taxas de reprovação no 11.º ano à disciplina de Física e Química A
 Diminuir as taxas de reprovação no 12.º ano à disciplina de Matemática A
 Aumentar a taxa de conclusão do 12.º ano
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 Turma  constituída por um máximo de 15 alunos;
 Horário e carga horária dos alunos não são alterados com a frequência desta turma;

Descrição da
Medida

 Cada grupo específico de alunos, durante o tempo que integra a turma , continua a
trabalhar os conteúdos programáticos que a sua turma de origem está a desenvolver;
 Para cada disciplina para a qual for criada a turma , existe um coordenador, ao qual
compete, juntamente com todos os professores envolvidos, definir e criar os
diferentes grupos de alunos, que deverão ter características semelhantes;
 A turma  não poderá ter início antes da lecionação, no mínimo, de uma semana
completa na turma de origem;
 A avaliação formativa é a modalidade de avaliação a privilegiar para medir a
progressão dos alunos e incentivar a autorregulação das suas aprendizagens;
 Antes de cada mudança de grupo de alunos a frequentar a turma  deverá realizar-se,
pelo menos, uma avaliação formal.

 Aulas para alunos com dificuldades ou com diferentes ritmos de aprendizagem, sem
sobrecarga de horário.

Vantagens da
Medida

 Aulas de melhoramento/expansão das aprendizagens para alunos com percursos de
sucesso educativo.
 Ensino mais personalizado e apoio direto, em grupos homogéneos (de
homogeneidade relativa).
 Promoção de uma cultura de sucesso assente em expectativas positivas, aumento da
autoestima e maior motivação para a aprendizagem.

 Cuidada monitorização do processo, com reuniões semanais;

Cuidados na
Implementação da
Medida

 Reuniões com os professores das turmas de origem dos alunos para proceder à
gestão do currículo, à escolha das metodologias e das propostas de trabalho mais
convenientes, de acordo com as especificidades de cada grupo disciplinar.
 Definição clara dos objetivos para cada grupo de alunos/conjunto de sessões e
dos resultados a alcançar
 Constante articulação com o professor titular da/s disciplina/s.


Resultados
Esperados

Quem implementa
Onde consultar
mais informação

 Aumentar a taxa de conclusão do 12.º ano
 Elevar as taxas de transição e aprovação dos alunos

 Escola Secundária Quinta do Marquês, Oeiras
 Sítio web: http://esqm.pt

