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Insucesso nos anos iniciais 

de ciclo



Objetivos
- Apoiar atempadamente os alunos a quem são

diagnosticadas graves dificuldades de aprendizagem

na escrita e na leitura;

- Aumentar a taxa de aprovação no 2.º ano de

escolaridade;

- Aumentar o sucesso escolar no 7.º ano de

escolaridade.



Metas a alcançar

Aumentar para:

- 85% o sucesso no 2.º ano de escolaridade;

- 85% o sucesso no 7.º ano de escolaridade.



Indicadores de Monitorização

- Taxa de sucesso dos alunos do ensino básico, por ano

de escolaridade;

- Diferencial entre os alunos com sucesso em 2015/16

e em 2017/18.



Ler Bem Para Compreender 

Melhor



Objetivos

- Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos;

- Diminuir a taxa de retenção no 2.º ano;

- Melhorar as competências de leitura e escrita;

- Apoiar atempadamente os alunos a quem são
diagnosticadas dificuldades de aprendizagem na
leitura e escrita;

- Desenvolver autonomia e autoconfiança dos alunos.



Descrição da medida

- Alunos de 2.º ano organizados em pequenos

grupos (4 a 6), durante um período de 6 a 8 horas

semanais.

- São acolhidos por um professor “dinamizador”, para

trabalharem as dificuldades e superarem as suas

lacunas na leitura e na escrita.

- As sessões decorrem na Biblioteca da Escola.

- Nas restantes horas letivas, realizam as suas

aprendizagens no grupo/turma.



Vantagens da medida
- Resposta mais individualizada às dificuldades dos
alunos;

- Trabalho centrado exclusivamente na aprendizagem
da leitura e escrita;

- Implementação de diversos métodos de leitura e
escrita;

- Melhoria do sucesso e da qualidade das
aprendizagens dos alunos.



Cuidados na implementação da 

medida

- Rigoroso diagnóstico das dificuldades de aprendizagem e
criteriosa seleção de alunos;

- Organização cuidada dos grupos de alunos;

- Reuniões periódicas entre docentes envolvidos no
programa.



Resultados esperados

- Desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança;

- Redução da taxa de insucesso no 2.º ano;

- Aumento da taxa de sucesso dos alunos que
beneficiam do programa.



Resultados alcançados

- Desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança;

- Redução da taxa de insucesso no 2.º ano;

- Aumento da taxa de sucesso dos alunos que
beneficiam do programa.





Perspetivas futuras
- Ler Bem Para Compreender Melhor;

- Professores de português e matemática do 2º CEB
trabalharem 2 horas/semana com os alunos do 4º
ano, em codocência com o professor titular de
turma;

- Professores de português e matemática do 3º CEB
trabalharem 2 horas/semana com os alunos do 6º
ano, em codocência com o professor responsável
pela disciplina;
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