AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA
Contrato de Autonomia
ADITAMENTO

Alteração:
Substituir a ação 3 - Assessoria pedagógica

à disciplina de Francês pela acção 3-A -

Melhor falar para bem aprender.

o ponto

4 da clausula 6. a passará a ter a seguinte redação: Autorizar

a concessão de

meio horário de terapeuta da fala e meio de psicólogo, para desenvolvimento de
atividades previstas no plano de ação estratégica reformulada pelo presente aditamento;

Fundamentação

da alteração:

I
lAquando da celebração do Contrato de autonomia havia a imperiosa necessidade de um
horário do Grupo de Recrutamento
550, para desenvolvimento
do ação 9

(informaticando).
No presente ano lectivo por via do regresso ao Agrupamento da professora titular do lugar
do GR 550, para leccionar apenas 6 horas de aulas, esta ficou com disponibilidade para
desenvolvimento da ação 9 do plano de ação.
á no ano lectivo transato se fazia sentir a necessidade de uma terapeuta da fala, sendo
nossa intenção a contratualização de 0,5 horário de terapia da fala e 0,5 do GR 550, o
que viria a ser inviabilizado pela DGesTe, o que em função da priorização das
necessidades conduziria à contratualização de um horário, a tempo inteiro, para o GR de
Informática.
Dado o elevado número de alunos em processo de referenciação no âmbito de DL n. o
3/2008 de 7 de Janeiro, assim como o grande n.? de alunos abrangidos pelo mesmo
diploma, concomitantemente com a redução de horas disponíveis para acompanhamento
psicológico por parte do CRI, pretende-se um reforço da acção 24, através da alocação
de 0,5 psicólogos. Este recurso humano contribuirá ainda para o desenvolvimento das
acções 21, 22 e 23.

Alteração ao Plano de acção:
Ação 3A - "Melhor falar para bem aprender"
Organização de sessões individuais de terapia da fala para apoio às crianças sinalizadas com
problemas de linguagem, em articulação com o apoio individualizado prestado na sala de aula.
Apoio precoce e especializado às crianças que apresentam dificuldades de linguagem,
nomeadamente ao nível da interpretação e da linquaoern expressiva

Público-alvo

Objetivos

Indicadores

Crianças da educação préescolar e do 10 ciclo do ensino
básico

Calendarização

Ao longo do
ano

- Desenvolvimento de competências competências linguísticas das crianças
sinalizadas;
- Adequação do discurso e dos níveis de desempenho em termos de
comunicação verbal à média da faixa etária das crianças;
- Melhoria da auto-imagem e auto-estima das crianças;
- Melhoria das competências de leitura e escrita no ensino básico;
- Melhoria dos resultados escolares, nomeadamente ao nível do 10 ciclo.
N° de crianças acompanhadas
Valores de sucesso
Valores da qualidade do sucesso

Aprovação

o Conselho

Geral do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, reunido a 28 de
novembro de 2013, ouvida a explicitação do Sr. Diretor, Antônio Luís Silva Martins,
conhecido o parecer favorável do Conselho Pedagógico e analisado o presente
aditamento, aprova-o por unanimidade.

A Presidente do Conselho Geral

(Teresa Maria Almei~J

C. Figueiredo)

