PROSUCESSO – Orientação / Motivação para a melhoria na ECCN
A equipa ProSucesso da Escola Básica e Secundária da Madalena organizou um mapa de atividades, para
além das já elencadas no Plano deste ano letivo, a implementar no 3.º período, de forma a motivar os
alunos para a melhoria. Desse mapa constam as seguintes atividades:
1 – “Alerta para o estudo!”
Apresentação direcionada para a preparação das fichas de avaliação, realizada pela mediadora Épis, Rita
Alves, nas respetivas salas de aula de algumas turmas do 3.º ciclo.
2 - “Workshop” orientado pela psicóloga do SPO, Teresa Silveira, e pela estagiária de psicologia, Sheyla
Terra, sobre métodos de estudo, na Sala Lopes Correia, como complemento à atividade “Alerta para o
estudo”.
3 – “Faz Por Ti!”
No dia 13 de Abril, 12 alunos do 9.ºC realizaram uma atividade com as turmas A,B e C do 5.º ano, que
consistiu na partilha de métodos de estudo. Esta atividade enquadrou-se nos objetivos da área curricular
não disciplinar de Cidadania e do ProSucesso.
4 – “No meu tempo de escola”
A EBS da Madalena dirigiu um convite a todos os familiares dos alunos de 8.º ano de escolaridade, para
que informalmente apresentassem o testemunho do seu tempo de estudantes, apoiados pela Equipa do
ProSucesso, nas aulas de Teatro e Educação Tecnológica.
A coordenadora da Equipa ProSucesso, e a presidente do Conselho Executivo visitaram as turmas de 8.º
ano, no dia 9 de abril, para sensibilizarem os alunos para a atividade e entregar os convites.
No dia da entrega das avaliações, 11 de abril, os diretores de turma do 8.º ano, fizeram o registo dos 10
familiares interessados. Três das turmas envolvidas já realizaram a atividade.
5 - Cada docente foi convidado a incluir, ou continuar a incluir, ao longo do 3.º período, métodos e
técnicas de estudo nas suas planificações de aula, para trabalhar com os alunos a melhor forma de
estudar conteúdos específicos. Esta proposta estendeu-se a todos os anos de escolaridade.
6 - Frases motivacionais “Pop Art – Desenha o teu futuro” – a Associação de alunos da EBS da
Madalena elaborou frases de incentivo ao estudo, que estão expostas em vários espaços da escola, bem
como uma apresentação em Ppoint, a projetar na sala de convívio, uma vez por semana, até ao final do
corrente ano letivo.
7 – “De pais para pais” – a Associação de Pais da EBS da Madalena está a promover encontros informais
de reflexão sobre a vida escolar, com encarregados de educação, pelas freguesias do concelho da
Madalena, durante o 3.º período. Já estiveram em 5 das 6 freguesias a visitar no concelho. Os
encarregados de educação têm aderido em número considerável a esta iniciativa.
A equipa apresenta desta forma o seu agradecimento a todos os que continuam a ACREDITAR na Escola
como um TODO!

