TurmaMais

Objetivos

x Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos;
x Promover a integração sócio ‐ escolar pelo incremento da autoestima dos alunos com
mais dificuldades;
x Aprofundar práticas de monitorização dos processos e resultados das aprendizagens;
x Fundamentar o trabalho pedagógico em práticas de avaliação formativa;
x Implementar a avaliação segundo uma lógica de ciclo;
x Aprofundar a capacidade reflexiva e de intervenção da organização escolar.

Descrição da
Medida

x A tecnologia organizativa “TurmaMais” cria uma turma a mais sem alunos fixos que
agrega temporariamente (cerca de seis semanas) alunos provenientes de duas a três
turmas do mesmo ano de escolaridade e com níveis de proficiência, características ou
interesses que permitam criar ambientes excelentes de aprendizagem. Cada grupo de
alunos fica sujeito a um horário de trabalho semelhante ao da sua turma de origem, com
a mesma carga horária semanal e, sempre que possível, o mesmo professor por
disciplina. Quando há professores diferentes a lecionar a TurmaMais e as turmas de
origem é imprescindível o aprofundamento do trabalho pedagógico e avaliativo em
parceria.
x O modelo prevê a criação de seis grupos de trabalho no decorrer do ano letivo. As
disciplinas intervencionadas podem abranger a totalidade do currículo ou apenas as mais
críticas em termos de resultados escolares (geralmente Português e Matemática e/ou
outras com elevados níveis de insucesso) e só nestas disciplinas se processa o
movimento giratório dos alunos. Todos os alunos das turmas de origem passarão pela
TurmaMais no grupo de trabalho considerado o mais propício para o aprofundamento ou
desenvolvimento de competências previamente enunciadas.

Vantagens da
Medida

x Criação de condições que permitem a implementação de estratégias de ensino
específicas e diversificadas, dada a liberdade na constituição dos grupos de trabalho que
desenvolvem os mesmos conteúdos lecionados nas turmas de origem, atendendo às
particularidades dos alunos;
x A diminuição do número de alunos por turma, que sempre ocorre, faz‐se para cumprir
determinados objetivos num período temporal previamente estipulado;
x A passagem de todos os alunos pela TurmaMais é uma medida inclusiva que garante o
direito à aprendizagem, de acordo com o ritmo de desenvolvimento de cada um;
x A criação de equipas educativas estimula a articulação curricular e o trabalho pedagógico
partilhado.

Cuidados na
Implementação da
Medida

x Compromisso no envolvimento assumido pela direção da escola, pelo conselho
pedagógico e pelas restantes estruturas pedagógicas para implementar mudanças
estratégicas, a fim de atuar de forma preventiva e prestar apoio eficaz a todos os alunos;
x Definição clara e objetiva de metas qualitativas e quantitativas relativas aos processos e
produtos esperados tais como melhorias na taxa de sucesso dos alunos, na qualidade de
sucesso, redução dos problemas disciplinares e outros;
x Capacitação de docentes para a implementação, monitorização e avaliação da medida,
em que se inclui o desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas, de avaliação
formativa e da aplicação do conceito de avaliação segundo a lógica de ciclo de estudo;
x Explicação do projeto e seus objetivos a pais/encarregados de educação e alunos;
x Criação de um compromisso (contratos de aprendizagem) com definição dos processos a
desenvolver e resultados a alcançar que envolva alunos e respetivos encarregados de
educação;
x Aprofundamento de práticas colaborativas entre docentes por forma a criar sólidas
equipas educativas com capacidade de intervenção atempada na melhoria dos processos
e produtos das aprendizagens.

Resultados
Esperados

Quem implementa
Onde consultar mais
informação

x Melhoria do sucesso e da qualidade do sucesso dos alunos;
x Desenvolvimento da autonomia e autoconfiança dos alunos;
x Aumento do profissionalismo docente;
x Incremento do caráter reflexivo da organização escolar.

x Coordenação Nacional Projeto TurmaMais: turmamais02@gmail.com
x Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Rainha Santa Isabel (Estremoz)
x Email: esc.s.isabel@netvisao.pt
x Site: http://www.turmamais.uevora.pt/index.php

