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Uma sociedade inclusiva deve partir de uma Educação que 
promova, também ela, a inclusão, a igualdade de oportu-
nidades e o sucesso escolar de Todos, independentemente 
da sua condição e das suas necessidades, motivações ou 
expectativas.

Num contexto marcado por desafios 
cada vez mais exigentes e complexos, 
as respostas asseguradas pela Escola 
assumem-se determinantes, não só no 
domínio da aprendizagem e do desen-
volvimento cognitivo, mas também ao 
nível da integração social.

Santo Tirso, tem refletido, de uma for-
ma ativa e assumida, esse percurso de 
reforço progressivo das políticas de in-
clusão educativa e social.

Há o reconhecimento de que, para con-
seguirmos promover o gosto e motiva-
ção pela escola e, simultaneamente, 
responder às necessidades e ritmos de 
aprendizagem de cada aluno, é impor-
tante investirmos em recursos e meto-
dologias de aprendizagem inovadores 
e criativos, que possibilitem preparar 
os nossos alunos para as exigências de 
um mundo de trabalho cada vez mais 
tecnológico  e competitivo. 

O projeto municipal “Ag(Ir) para o Su-
cesso Escolar” procura promover a uti-
lização de  ferramentas tecnológicas 
e favorecer a aquisição de competên-

cias que, face ao perfil do aluno para 
o século XXI, importa cada vez mais 
valorizar. São disso exemplo as ações 
implementadas nas áreas da robótica 
e da programação, das ciências expe-
rimentais e do teatro, promotores de 
competências como a criatividade, co-
municação, espírito crítico ou a capaci-
dade de resolução de problemas.

Após três anos de implementação do 
projeto, e não obstante os progressos 
conseguidos situarem Santo Tirso aci-
ma dos valores da média nacional e re-
gional, no que às taxas de sucesso e 
de abandono escolar diz respeito, há 
o reconhecimento de que é importante 
continuar e reforçar estes resultados.

Avizinham-se novas e exigentes provas 
de forças, fruto das mudanças que de-
correrão da urgente necessidade de 
reforço do processo de transição digi-
tal das escolas.

O contexto pode mudar, mas o gran-
de desígnio continuará o mesmo: lutar-
mos por uma escola mais inclusiva, de 
Todos e para Todos!

SANTO TIRSO, Cidade Educadora…
Uma Educação Inclusiva para uma Sociedade Inclusiva



APOSTA EM PROJETOS QUE AJUDAM A PROMOVER 
A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
NO ACESSO À EDUCAÇÃO E AO SUCESSO ESCOLAR

Com o objetivo de preve-
nir o abandono/insucesso 
escolar, o projeto iniciado 
no ano letivo 2017/2018, 
chegou já a mais de sete 
mil alunos do 1.º ciclo, en-
volvendo um investimento 
de cerca de 400 mil euros.

     Projeto Ag(Ir) para o Sucesso Escolar 



257 alunos acompanhados 

Uma ESCOLA de TODOS e para TODOS!

MEDEIA – Sessões de EDUCAÇÃO PARENTAL para 
a prevenção do insucesso escolar

CRIAÇÃO de uma EQUIPA MUL-
TIDISCIPLINAR para apoiar alu-
nos em maior risco de insucesso/
abandono escolar.

Um psicólogo, um técnico de inter-
venção social e um mediador so-
ciocultural permitiram intervir em 
diferentes dimensões do insuces-
so escolar: social/familiar; cogni-
tiva; psicológica/emocional.

AÇÕES COM IMPACTO DIRETO NAS APRENDIZAGENS, 
COM A IMPLICAÇÃO E O ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA



2980 Pais e Encarregados de Educação 
envolvidos 

100% das salas do 1.º ciclo equipadas 
com quadros/monitores interativos

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM RICOS EM TECNOLOGIA 

“Aprendi bastante com o Centro Integra. Tem-me ajudado mui-
to nas relações com os meus filhos. A minha filha melhorou bas-

tante a nível de notas e de atenção na sala de aula”. 

(testemunho de Hélder Pereira, 
Encarregado de Educação)

Realização de 18 sessões, sobre temá-
ticas como a participação na vida da 
escola, técnicas de apoio ao estudo e 
resolução de conflitos.

Aquisição de 22 monitores interativos 
para as escolas do 1.º ciclo, envolven-
do um investimento de cerca de 40 
mil euros.

Aprendizagens mais dinâmicas, inte-
rativas, que promovem a partilha de 
experiências e a motivação e o gosto 
pela escola.

PROJETOS INOVADORES ORIENTADOS PARA 
AS COMPETÊNCIAS QUE INTEGRAM O PERFIL 
DO ALUNO PARA O SÉCULO XXI



TECNOLOGIA COLOCADA AO SERVIÇO 
DAS APRENDIZAGENS

Aquisição de plataformas e de recursos didáticos inovadores 
e promotores de mais e melhores aprendizagens.

Um conjunto diversificado de ativida-
des e propostas, alusivas a diferentes 
áreas do currículo e da cidadania, tem 
permitido fomentar o gosto e motiva-
ção para o estudo.

NA ESCOLA OU EM CASA, MAIS DE SETE MIL ALUNOS 
TIVERAM JÁ ACESSO À PLATAFORMA 
“SANTO TIRSO APRENDE +” 

Aquisição de cerca de 120 ta-
blets para as escolas do 1.º ci-
clo num investimento superior 
a 45 mil euros.



“ENSINAR E APRENDER PORTUGUÊS”

Projeto orientado para o desenvolvimento de competências de leitura e escri-
ta nos alunos do 1.º ciclo, onde começam a ser adquiridas estas competências.
Com a validação científica da Universidade do Minho, são ainda parceiros o Pla-
no Nacional de Leitura e o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.

“Costumo ir à Plataforma ver ma-
térias para estudar para os testes, 

costumo também fazer jogos. É mais 
divertido. Podemos depois partilhar. 

No livro é só escrever”

(Clara Gonçalves, aluna do 1.º ciclo)

+ COMPETÊNCIAS DIGITAIS

Comunidade envolvida na estratégia do município 
para o reforço do Sucesso Escolar.



A leitura e a escrita têm o condão 
de transformar, de moldar, de fa-
zer pensar e crescer, sendo espe-
cialmente determinantes para o 
sucesso das aprendizagens. 

+ CRIATIVIDADE E CONHECIMENTO CIENTÍFICO

PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA NO 1.º CICLO 

Mais de 1700 alunos puderam, através da experiência de construir e programar 
um robô, aplicar conteúdos curriculares e desenvolver competências como o 
pensamento lógico, o espírito crítico, a criatividade e a resolução de problemas.

Investimento de cerca de 15 mil euros na aquisição de 70 kits de robótica 
e quatro impressoras 3D.

 PROJETO DE PROMOÇÃO DA LEITURA 

Visa promover a aquisição de 
competências de leitura e da Es-
crita, em especial nos alunos com 
mais dificuldades nesses domí-
nios da aprendizagem.

PROJETO INTERGERACIONAL QUE ENVOLVE 
OS LEITORES SENIORES DO CONCELHO



Promoveu a aquisição de ferramentas essenciais que permitirá a formação de 
cidadãos mais seguros criativos e comunicativos. 

Motivou os alunos para a aprendizagem, permitindo melhorar os resultados à 
disciplina de português, com repercussões nas restantes disciplinas.

EDUCAR PEL’ ARTE

PROJETO PILOTO QUE ENVOLVEU, 
NESTA 1.ª FASE DE IMPLEMENTAÇÃO, 
579 ALUNOS DO 1.º CICLO

EXPERIMENTA + SANTO TIRSO 

Atividades experimentais, em 
sala de aula, articuladas com 
as Aprendizagens Essenciais de 
Estudo do Meio, em regime de 
coadjuvação curricular. 

Durante os anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, mais de 3500 alunos do 1º 
ciclo tiveram um primeiro contacto com as ciências em contexto de laboratório.



PROJETOS QUE INCENTIVAM A ADOÇÃO 
DE ESTILOS DE VIDA MAIS ATIVOS E SAUDÁVEIS

Projeto ‘CICLISMO VAI À ESCOLA’ 

• Iniciativa pioneira a nível na-
cional que tem permitido re-
duzir o analfabetismo motor 
e combater o sedentarismo e 
a obesidade na infância.

Passeio de bicicleta para pais e filhos  

Crianças adquirem hábitos 
de alimentação mais saudá-
veis a partir da idade em que 
começam a ser moldados os 
hábitos alimentares.

Aposta na educação alimentar como promotora de um melhor desenvolvimen-
to e aprendizagem.

Promoção da qualidade nutricional dos almoços e lanches escolares.

Ações de sensibilização para crianças e respetivas famílias sobre a realização 
de escolhas alimentares mais saudáveis.

Programa ‘CRESCER PARA CIMA’ 

+ SAÚDE E BEM-ESTAR

Implementação de programa de alimentação saudável nas escolas 
pré-escolar e 1.º ciclo.



• Das 43% de crianças que no iní-
cio do projeto não sabiam andar de 
bicicleta, mais de 80% já aprende-
ram a pedalar.

Realização de ações de sen-
sibilização nas escolas do 1.º 
ciclo para a importância do 
diagnóstico e da integração 
dos alunos com daltonismo.

A Cor é fator determinante na comunicação 
e na aprendizagem.

Comboio de bicicletas – Alunos 
do 2.º ciclo vão para a escola de 
bicicleta.

COLORADD

PROJETO QUE PROMOVE A IGUALDADE, 
INCLUSÃO E BEM-ESTAR



Abordados temas como a Igual-
dade de Oportunidades e de 
Direitos, e a Igualdade de Gé-
nero.

Organização de concursos e outras ini-
ciativas para promover a formação polí-
tica e cívica dos + jovens.

+ CIDADANIA 

Promoção de iniciativas que visam a formação de cidadãos mais 
ativos, informados, responsáveis e solidários.

Desde o seu início, em 2014/2015, 
foram já realizados mais de 
2500 rastreios e detetados cer-
ca de 200 casos de alunos com 
suspeita de daltonismo.



Após três anos de im-
plementação, há a as-
sinalar uma redução da 
taxa de retenção e de-
sistência, no 1.º ciclo do 
ensino básico, de cerca 
de 67%.

UM PROJETO CONSTRUÍDO COM TODOS E PARA TODOS

SANTO TIRSO PASSA DE UMA TAXA DE TRANSIÇÃO 
E DESISTÊNCIA DE 1,8%, EM 2016/2017, 
PARA 0,6 % EM 2019/2020



“O gosto pela Escola, o perceber que a Escola tem 
muito mais a ensinar do que a Matemática e o Portu-
guês, o programa rígido, puro e duro. Penso que vale 
a pena avançar para estes projetos. Penso que será 

uma mais valia para os miúdos, mais tarde.”
(Roberto Lopes, membro do Conselho Consultivo do Centro Integra/

coordenador do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de D. Afonso 
Henriques)

“Santo Tirso é um exemplo, quer na Área Metropolita-
na do Porto, na região Norte, quer a nível nacional, no 

que diz respeito ao sucesso escolar dos alunos.” 

(Eusébio Machado, coordenador científico do Centro Integra)

SANTO TIRSO É O MUNICÍPIO DA ÁREA METROPOLITANA DO 
PORTO COM MENOR TAXA DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA, 
EM 2018/2019 



POR UMA ESCOLA ONDE TODOS POSSAM 
APRENDER, BRINCAR, EXPLORAR, CRESCER  

E TER SUCESSO, NAS SUAS DIFERENÇAS  
E INDIVIDUALIDADES.

POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE NÃO DEIXE 
NINGUÉM PARA TRÁS 

POR MAIS E MELHOR EDUCAÇÃO



TER SUCESSO É SER IGUAL A MIM PRÓPRIO, 
É CONSEGUIR REFLETIR, CONSEGUIR PER-
CEBER O QUE ME RODEIA (…) SENTIR QUE 
SOU RESPEITADO, QUE NÃO SOU APENAS UM 
NÚMERO, SOU UMA PESSOA, NÃO SOU O “205”, 

MAS SIM O “FRANCISCO”.

(PALMIRA ALVES, DOCENTE E INVESTIGADORA 

DA UNIVERSIDADE DO MINHO)


