Quiet Time/TM Programme adopted as ͞Plan for improvement͟ in the Alberto Iria
School, Portugal - part of the TEIP programme .

The main aim of the Portuguese TEIP Programme (Território Educativo de Intervenção Prioritária) is to
promote educational inclusion in schools located in disadvantaged areas which include children 'at risk' of
social exclusion. Specific improvement plans are developed and promote an improvement cycle in each
cluster of schools1
On 18th of July 2017 the Principal and Vice principal of the Alberto Iria school in Portugal that is participating
in the EUROPE project and that is applying the Quiet Time/TM programme, have agreed on adopting the
Quiet Time/TM program as a measure/action of the ͞Plano de Melhoria͟ (Plan for improvement) with the
objective of:

- Promoting social inclusion, tolerance, non-discrimination, and personal development;
- Preventing drop-out and absenteeism;
- Improve the process of Teaching-Learning and Students performance;
- Promoting the involvement of parents in school life;

Please find official document attached.

1

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=434

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein .

Designação da Ação de Melhoria
Ação – Tempo de Silêncio

Eixo(s) de intervenção *
1-Melhoria do Ensino e da Aprendizagem

Áreas/Problemas
- Absentismo e abandono escolar
- Incivilidade
- Resultados escolares
Objetivos gerais do Projeto Educativo
- Prevenir o abandono e o absentismo;
- Melhorar o processo Ensino Aprendizagem e desempenho dos alunos;
- Combater a exclusão escolar e social;
- Promover o envolvimento dos Encarregados de educação na vida escolar
Objetivos específicos da Ação
Promover a inclusão social, a tolerância, a não discriminação e o desenvolvimento pessoal;
Promover o papel da educação na promoção da igualdade, da coesão social, do respeito mútuo e da
integração de valores fundamentais na sociedade;
Promover a motivação, a autonomia e a responsabilização;
Desenvolver a resiliência;
Diminuição da ansiedade e da depressão;
Desenvolver a autoestima e a autoconfiança;
Desenvolver a criatividade;
Promover a saúde;
Desenvolver a inteligência emocional;
Aumentar a capacidade de atenção/concentração;
Melhoria dos resultados escolares
Descrição da Ação
Duração
Periodicidade
A ação Tempo de Silêncio é uma estratégia inclusiva, que tem por
base a prática da técnica de Meditação Transcendental em tempo
1 ano
Anual
letivo, duas vezes por dia (ao primeiro e último tempo), por um
(com
período de 12 minutos.
possibilidade de
Os alunos do 1º ciclo fazem o Tempo de Silêncio durante 5
extensão)
minutos.
Esta ação está enquadrada num projeto europeu ERASMUS+, da
qual a Escola é beneficiária – o projeto EUROPE, no qual a
Universidade do Algarve é responsável pelo estudo de
investigação e o Centro de Formação Ria Formosa pela
disseminação/exploração
Estratégias/Metodologias
Após sensibilização de alunos, professores e encarregados de educação (e respetiva autorização destes), procede-se à
formação na técnica de Meditação transcendental (MT), a qual compreende a duração de 5/6 dias consecutivos, uma
hora por dia, aproximadamente.
Os professores são também instruídos de como proceder à monotorização em sala de aula.
Dar continuidade ao acompanhamento de alunos e professores que realizaram formação em MT no ano passado.
Atividades
Público-alvo/destinatários
Dado que se está a desenvolver o estudo de investigação para aferir o
- Alunos do 1º Ano (a iniciar)
impacto do Tempo de Silêncio na Educação, antes da formação, os
- Alunos do 2º e 3º ano (cont)
participantes preencherão um inquérito da Universidade do Algarve. O
- Alunos dos 2º e 3º ciclos
mesmo voltará a ser preenchido após 3/4 meses.
Alunos praticam MT em sala de aula, confortavelmente sentados e com - Docentes interessados
os olhos fechados, durante 12 minutos.
Os alunos do 1º ciclo fazem o Tempo de Silêncio de olhos abertos,
durante 5 minutos, enquanto fazem um desenho, por exemplo.
Os professores praticam também na Escola, de acordo com a sua
disponibilidade.

Indicadores a monitorizar
- Taxa de abandono escolar dos alunos que praticam MT
- Resiliência ao stress
- Número de medidas disciplinares envolvendo alunos que praticam MT
- Resultados escolares dos alunos que praticam MT
Resultados esperados/critérios de sucesso
Espera-se uma melhoria geral do ambiente escolar, pautado por valores fundamentais, como a compreensão, a
tolerância, a aceitação da diferença, bem como um acrescimo do interesse pelo estudo, da capacidade de
atenção/concentração e melhoria dos resultados escolares.
Coordenador da ação
Equipa operacional
Paulo Côrte-Real
Paulo Côrte-Real/Teresa Palaré/Professores dos 1º, 2º e 3º ciclo

Calendarização
-Ao longo do ano letivo
- No final de cada período letivo

Monitorização e Avaliação da Ação
Instrumentos de Recolha
- Construção de um instrumento específico para monitorização e
avaliação de indicadores e resultados.

