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EDITAL 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

Abertura de candidatura à apresentação de planos de desenvolvimento pessoal, social e 

comunitário, no âmbito da promoção do sucesso e inclusão educativos 

 

Torna-se público que em conformidade com o despacho do Senhor Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação, de 31 de julho de 2020, foi declarada a abertura da candidatura 

para os Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas conceberem e apresentarem, 

na esfera da sua autonomia, planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário no 

âmbito da promoção do sucesso e inclusão educativos, nos termos constantes do anexo 

ao presente Edital. 

 

O Coordenador da Estrutura de Missão 

  

José Lopes Cortes Verdasca 

 

Anexo 

Conceção e apresentação de planos de desenvolvimento pessoal, social e 

comunitário no âmbito da promoção do sucesso e inclusão educativos 

 

As aprendizagens de qualidade, o sucesso e inclusão educativos requerem a garantia de 

condições para aceder ao currículo, nomeadamente de bem-estar emocional, 

autoconfiança, capacidade de relacionamento do aluno consigo próprio, com os outros e 

com a escola. 

O contexto socioeconómico é um forte preditor do sucesso e inclusão escolares devendo 

a escola ser um instrumento de mitigação das desigualdades socioeducativas, garantindo 

o acesso ao conhecimento como a chave para a mobilidade social e o êxito educativo de 

todos e cada um dos alunos e contrariando o absentismo e o abandono. Exige-se, deste 

modo, uma ação integrada da escola com os demais atores sociais com impacto educativo 

na comunidade, designadamente, no estreitamento da relação escola-família, da relação 

entre o aluno e o seu bairro/comunidade e da relação escola-movimentos associativos, 

culturais, recreativos, artísticos, desportivos, voluntários e solidários. Não poucas vezes 

o voluntariado solidário, o clube desportivo, a atividade cultural comunitária, permitem 

a construção de uma relação diferente com a escola. O trabalho articulado com projetos 



                                                                                         
 

2 
 

e iniciativas autárquicas confere também um enquadramento contextualizado a dinâmicas 

com significado e sentido para os jovens e para a vida das comunidades. 

Nos últimos anos, o Ministério da Educação implementou medidas de política educativa 

pública em diversas áreas que têm vindo a contribuir para que as escolas sejam lugar de 

sucesso: 

 - O Decreto-Lei 55/2018 elege o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória 

e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania como normativos curriculares, 

tornando mais abrangente o currículo nacional, centrando-se em áreas de competência 

amplas, que incluem o desenvolvimento pessoal e o relacionamento interpessoal, 

desenvolvidas através dos conhecimentos adquiridos em cada disciplina. 

 - O Decreto-Lei 54/2018 estabelece os princípios e a flexibilidade necessários para que 

a escola inclua todos os alunos, atendendo às necessidades específicas de cada um. 

 - O Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) promovendo, em 

conjunto entre as escolas e os municípios, planos de ação estratégica e planos integrados 

e inovadores de combate ao insucesso escolar para a intervenção aos primeiros sinais de 

dificuldades com estratégias de intervenção com maior foco na sala de aula. 

 - O Apoio Tutorial Específico, como instrumento de trabalho dirigido a um 

acompanhamento de proximidade com os alunos com histórico de retenções, centrado no 

desenvolvimento pessoal, nas metodologias de estudo e organização. 

 - O Programa Qualifica, ao trazer de volta à escola, familiares dos alunos que tinham 

visto a sua relação com a escola interrompida, potenciando uma cultura familiar de 

valorização do conhecimento, da cultura, da escola e dos professores. 

 - Vários programas para o apoio ao desenvolvimento de competências sociais, 

emocionais e académicas, enquadrados em perspetivas comunitárias, têm também 

contribuído para melhorias significativas nos resultados dos alunos e para a sua integração 

na comunidade escolar. A título de exemplo, refiram-se programas como: Plano Nacional 

das Artes, Academias Ubuntu, IncludEd, Mediadores EPIS, Comparte, Escolas 

SaudavelMente, entre outros. 

Assente nestes pressupostos, o presente plano visa o aprofundamento de intervenções de 

caráter sociocomportamental que confiram às escolas o reforço de recursos humanos para 

a concretização de medidas centradas nestas dimensões essenciais para o sucesso e 

inclusão educativos, nomeadamente: o aperfeiçoamento de competências sociais, 

emocionais e de desenvolvimento pessoal, o aprofundamento da relação entre escola e 

família e o envolvimento da comunidade na parceria para o sucesso. 

Assim, tendo em conta estes fundamentos o Ministério da Educação, através da Estrutura 

de Missão do PNPSE convida os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas a 

conceber e a apresentar planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário com 

medidas e compromissos claros de objetivos e metas que possibilitem o acesso a recursos 

suplementares de pessoal técnico especializado (tais como psicólogos, mediadores, 

educadores sociais, artistas residentes, entre outros). 
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Artigo 1.º 

Objeto 

No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar é definido o regime 

de candidatura à apresentação e implementação de planos de desenvolvimento pessoal, 

social e comunitário. 

Artigo 2.º 

Destinatários 

São destinatários todo os Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas da rede 

pública. 

Artigo 3.º 

Apresentação de candidatura 

1. As candidaturas são apresentadas pelos Agrupamentos de Escolas/Escolas não 

Agrupadas, na plataforma PNPSE já existente (https://area.dge.mec.pt/pnpse/), 

sendo objeto de análise e aprovação pela Estrutura de Missão do PNPSE que 

acompanhará a construção e a execução dos planos contratualizados. 

2. Os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitários são desenhados para 

o ano letivo 2020/21. 

3. A candidatura deverá ser formalizada até ao dia 24/08/2020. 

Artigo 4.º 

Dimensões e caracterização das medidas do plano de desenvolvimento pessoal, 

social e comunitário 

 

1. A(s) medida(s) a apresentar deverão enquadrar-se nas seguintes categorias: 

- medidas de estímulo à inteligência socioemocional e desenvolvimento pessoal; 

- medidas de envolvimento familiar; 

- medidas de envolvimento comunitário. 

2. O plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, num máximo de três 

medidas, contempla na sua matriz os seguintes elementos:  

a) a identificação do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada; 

b) a caracterização de cada medida deverá observar os seguintes aspetos: 

i Designação da Medida; 

ii Abrangência: Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e Secundário; 

iii Fragilidade/Problema a superar e respetivas fontes documentais e estatísticas 

escolares de identificação; 

iv Objetivos a atingir com a medida; 

v Metas a atingir com a medida: a) melhoria tendencial de sucesso educativo; b) 

melhoria de resultados sociais (assiduidade, ocorrências disciplinares, inserção 

académica e/ou profissional...); 

https://area.dge.mec.pt/pnpse/
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vi Atividades a desenvolver no âmbito da medida: a) enquadramento da medida 

em outros projetos/programas já em curso nas escolas; b) explicitação da 

medida e sua relação com o trabalho a desenvolver, nomeadamente pelos 

educadores/professores titulares/conselhos de turma;  

vii Parcerias e envolvimento comunitário (autarquias, organizações não 

governamentais, movimento associativo, entre outros) e sua relevância. 

viii Indicadores de monitorização e meios de verificação de execução da eficácia 

da medida; 

ix Responsável pela execução da medida;  

x Indicação do perfil profissional do pessoal técnico especializado a contratar, 

até um limite de dois técnicos por agrupamento. 

 

Artigo 5.º 

Processo de apreciação 

A apreciação do plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário será efetuada 

pela Estrutura de Missão do PNPSE e terá como critérios de análise: 

a) Medidas que preveem claramente a articulação entre o pessoal técnico a 

contratar, o educador/professor titular de turma/Conselho de Turma e, 

eventualmente, a EMAEI; 

b) Medidas decorrentes de fragilidades ou problemas claramente registados ou 

identificados em fontes documentais e estatísticas escolares;  

c) Medidas com definição de metas claras e articuladas com os objetivos de 

sucesso e inclusão escolares;  

d) Medidas enquadradas em outros projetos/programas em curso na escola  

e) Medidas com indicadores de monitorização e meios de verificação de execução 

da eficácia adequados; 

f) Adequação do perfil profissional do pessoal técnico a contratar à(s) medida(s) 

apresentada(s).  

Artigo 6.º 

Procedimentos após aprovação das candidaturas  

1. A aprovação das candidaturas, que terá lugar até 01/09/2020, é comunicada, logo que 

aprovada, aos Agrupamentos de Escolas ou Escolas não Agrupadas e à Direção Geral 

de Administração Escolar (DGAE), com vista à abertura de contratação do pessoal 

técnico de acordo com o perfil profissional indicado no plano de desenvolvimento 

pessoal, social e comunitário e com o número de recursos humanos atribuídos. 

2. A DGAE comunicará aos Agrupamentos de Escolas ou Escolas não Agrupadas que 

poderão dar início à contratação dos técnicos, que seguirá os termos do procedimento 

de contratação de escola, previsto nos artigos 38º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 28 de abril. 

3. O plano será objeto de avaliação no final do ano letivo de 2020/2021, com base nos 

objetivos e metas contratualizadas. 
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Matriz modelo 

(a que se refere o ponto 2 do artigo 4.º) 

 

Plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário 

 

Caracterização de cada medida (um quadro por medida) 

 

 

1. Designação da Medida  

2. Abrangência: Educação Pré-Escolar e Ensinos 

Básico e Secundário 
 

3. Fragilidade/Problema a superar e respetivas 

fontes documentais e estatísticas escolares de 

identificação 

 

4. Objetivos a atingir com a medida  

5. Metas a atingir com a medida:  

a) Melhoria tendencial de sucesso educativo 

b) Melhoria de resultados sociais (assiduidade, 

ocorrências disciplinares, inserção 

académica e/ou profissional...) 

 

6. Atividades a desenvolver no âmbito da 

medida:  

a) Enquadramento da medida em outros 

projetos/programas já em curso nas escolas;  

b) Explicitação da medida e sua relação com o 

trabalho a desenvolver, nomeadamente pelos 

educadores/professores titulares/conselhos 

de turma.  

 

7. Parcerias e envolvimento comunitário 

(autarquias, organizações não 

governamentais, movimento associativo, 

entre outros) e sua relevância. 

 

8. Indicadores de monitorização e meios de 

verificação de execução da eficácia da medida 
 

9. Responsável pela execução da medida   

10. Indicação do perfil profissional do pessoal 

técnico especializado a contratar. 
 

 


