
 

 

 

 

 

 

 

Nota de Abertura 

O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) foi anunciado através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 24 de março, e contará com apoio da 

Direção-Geral da Educação na sua execução. 

Esta iniciativa assenta no “princípio de que são as comunidades educativas quem melhor 

conhece os seus contextos, as dificuldades e potencialidades, sendo, por isso, quem está 

melhor preparado para encontrar soluções locais e conceber planos de ação estratégica, 

pensados ao nível de cada escola, com o objetivo de melhorar as práticas educativas e as 

aprendizagens dos alunos.” Representa mais um passo no apoio às escolas e aos docentes no 

cumprimento da sua missão. 

 

Para a consecução deste Programa foram definidos oito princípios entre os quais 

destacamos: a criação de um compromisso social sobre o papel da escola e do 

estabelecimento do sucesso como meta a atingir; o envolvimento de toda a comunidade 

educativa na definição de medidas indutoras de boas práticas; a criação de dinâmicas locais 

de diagnóstico e de intervenção; o acompanhamento local das estratégias que visam o 

sucesso; a produção de conhecimento científico e a avaliação periódica do Programa. 

De acordo com o PNPSE, a intervenção do Ministério da Educação (ME) será realizada a 

três níveis: a disponibilização, em conjunto com os Centros de Formação de Associação de 

Escolas (CFAE) de formação contínua de apoio à conceção e à implementação dos programas 

estratégicos das escolas; a disponibilização de novos recursos que se revelem necessários à 

consecução desses planos e ainda a sua a monitorização e avaliação. 

 

A Direção-Geral da Educação está fortemente empenhada no desenvolvimento e sucesso 

desta iniciativa, encontrando-se neste momento a promover, em colaboração com todos os 

CFAE do País, 156 turmas de formação, envolvendo 2840 docentes representantes de todas as 

escolas do país. Trata-se de um investimento muito considerável das escolas que, estamos 

certos, se traduzirá em processos de melhoria e em sucesso escolar. 
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