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Resumo: 

O Programa TEIP visa estabelecer condições para a promoção do sucesso educativo de todos os alunos 

e, em particular, daqueles que se encontram em territórios com população carenciada. Pretende-se 

reforçar a autonomia das escolas que, estando integradas em contextos particularmente desafiantes, 

devem ter possibilidades acrescidas para a implementação de projetos próprios, fortemente alicerçados 

em evidências e no conhecimento que detêm sobre as realidades locais. 

Este tipo de resposta educativa mais global é uma imagem positiva da escola pública, especialmente no 

seu propósito mais significante – uma escola de todos, para todos. Contrariar o determinismo social 

continua a ser a principal função da escolaridade obrigatória, por ser ainda a forma mais sustentada 

para o desenvolvimento dos cidadãos a nível social e pessoal. 

Projetos como o TEIP servem para que a escola pública possa passar do paradigma da integração para o 

da inclusão escolar. Não basta obrigar os alunos a virem à escola, é vital que esta os receba, a todos, 

sem exceção, de forma adequada, respeitando as diferenças, garantindo a todos o direito à educação, 

valorizando o empenho e o esforço, permitindo alcançar o sucesso educativo. Sem sucesso educativo 

não pode haver uma verdadeira inclusão. 

O projeto TEIP do AEB surge pela necessidade de encontrar uma resposta educativa mais adequada aos 

desafios que são colocados por uma população escolar muito heterogénea, potenciando a sua plena 

integração escolar. Assenta em ações que visam a melhoria dos resultados escolares dos alunos, a 

redução do abandono escolar e do absentismo e o combate à indisciplina. 

Com a ação Caminho para o Sucesso procura-se, a partir da reorganização temporária das turmas, 

reduzir o insucesso nas disciplinas de Português e de Matemática. Os alunos com dificuldades nestas 

áreas são sinalizados e integrados em pequenos grupos onde se privilegia a individualização do ensino e 

se aplicam estratégias diferenciadas e mais ajustadas ao grupo. 

Quanto ao abandono escolar, ao absentismo e ao combate à indisciplina, foi criado um gabinete – GIALF 

– onde trabalham técnicos sociais, mediadores e professores, na resolução de conflitos e, nas situações 

mais problemáticas ou de reincidência, intervêm junto do aluno e da família no sentido de diminuir 

estas situações e promover o envolvimento e a participação da família na vida escolar dos seus 

educandos. Este gabinete assume um papel de mediação entre a escola, a família e a comunidade. 

Ainda no âmbito deste gabinete está a ser desenvolvida outra ação – Escola de Pais - que promove 

atividades que incentivem a integração escolar dos alunos e fortaleçam a relação entre a escola e as 

famílias. Nestes encontros são tratados temas na área da saúde, da relação parental, da psicologia, da 

violência doméstica, e de outros assuntos do interesse das famílias. 


