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Turma Mais Torga 
Histórico 

FASE 1 
•  Início do Projeto: 2009/2010 
•  Duas turmas de um só ano de escolaridade (9.ºano), com 

resultados pouco satisfatórios no 8ºano 
•  Português, Matemática, Inglês e Físico-Química 
•  Contratualizado com Ministério da Educação (4 anos) 

 
FASE 2 

•  Projeto continuou sempre a funcionar com horários/ 
crédito horário disponíveis 

• Português e Matemática 
 

FASE 3 
•  A partir de 2013/2014 o Projeto foi alargado a todo o 
ensino básico 
•  Português e Matemática 

 



                                                         Turma Mais Torga 
Funcionamento 

• Equipas de professores/ ano 

• Turmas efetivas  + Turma Mais em cada ano de escolaridade 

• Trabalho colaborativo        Planificação, Materiais, Avaliação 

• Criação de uma turma a mais, sem alunos fixos que, 

temporariamente, acolha alunos das turmas do mesmo ano de 

escolaridade, com níveis e características semelhantes de forma 

a desenvolver ambientes de aprendizagem diferentes e 

melhorados.  

 

  



 

• Reuniões de plenário (de seis em seis semanas, pelo menos…) 

• Contratualização com os alunos, no início de cada período, da % 

de evolução que deverão alcançar no final de cada etapa, 

fomentando a responsabilidade e a implicação no projeto 

• Avaliação: 

-Feita pelo professor titular e pelo professor da Turma Mais 

-Análise de resultados por aluno (testes e trabalho na aula) 

-Análise SWOT 

-Análise comparativa (gráficos, tabelas, etc.) 

 

                                                          Turma Mais Torga 
Monitorização 



                                                   Turma Mais Torga 
Medida PNPSE 

 
 
 
Fragilidade/ Problema a resolver 
Resultados não consistentes às disciplinas de Português e de 
Matemática no ensino básico. 
 
Objetivos 
a) Melhorar o desempenho dos alunos do 2.º e 3.º ciclos; 
b) Aumentar a prática colaborativa no trabalho pedagógico; 
c) Aprofundar práticas de monitorização dos processos e 
resultados das aprendizagens; 
d) Promover um acompanhamento mais individualizado e 
cirúrgico aos alunos do ensino básico. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas a alcançar com a medida 
a) Melhorar o desempenho em 5 % em Português e em 5% a 
Matemática dos alunos envolvidos; 
b) Aumentar a prática colaborativa em 50%; 
c) Aumentar a prática de monitorização em 50%; 
 
Atividades a desenvolver no âmbito da medida 
 Cada turma do mesmo ano de escolaridade terá o mesmo 

horário a cada uma das respetivas disciplinas, sendo a Turma 
MaisTorga ministrada por outro professor.  

 Criação de grupo de docentes que, no decorrer do ano letivo, 
planificará, formulará estratégias e elaborará instrumentos de 
avaliação em conjunto, de modo a que todas as turmas do 
mesmo ano de escolaridade estejam a par em termos de 
conteúdos programáticos mas que possam trabalha-los de forma 
diferente, de acordo com o perfil dos alunos. 

 Monitorização sistemática da evolução dos alunos 
 

                                                   Turma Mais Torga 
Medida PNPSE 



Responsáveis pela medida 
Coordenadores de ciclo + 1 professor de Português e um de 
Matemática, envolvidos no projeto  

 
Indicadores de monitorização 
A monitorização será feita de seis em seis semanas, aquando da 
alteração do grupo de alunos e no final de cada ano letivo, através 
da análise SWOT e pela análise da evolução de cada aluno, 
recorrendo a análise comparativa: 
- n.º de alunos abrangidos; 
- n.º de ações colaborativas; 
- % da evolução de cada aluno, durante o ano letivo, a cada uma 
das disciplinas; 
- % de alunos que, no final do ano letivo, obtiveram uma evolução 
positiva em comparação com o início do ano. 

 
Necessidades de formação 
Metodologias de monitorização 
 

                   Turma Mais Torga 
Medida PNPSE 



 

 


