PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS

MICRORREDE DE ESCOLAS DO CFAC
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE - Medida 6:
Fragilidade/problema a
resolver na escola

Défice de iniciativas que promovam a formação integral dos alunos nas áreas de cidadania,
artísticas, culturais e tecnológicas.

1
Respetiva (s) fonte(s)
de identificação

Atas dos conselhos de turma/ano, departamentos e conselho pedagógico; planos de turma (PT).

2

Anos de escolaridade
a abranger

Turmas de 2º e 3º ciclos.

3

Designação da medida

Oferta complementar: Cidadania e Cultura Local
−
−
−
−

4

Objetivos a atingir
com a medida

Valorizar a cidadania como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais;
Valorizar o património sociocultural;
Promover a educação para a sociedade da informação e do conhecimento;
Reconhecer o papel das novas tecnologias como ferramentas de construção do
conhecimento;
− Colocar as novas tecnologias ao serviço de projetos de articulação com o meio em que os
alunos e a escola se inserem;
− Preservar os patrimónios, cultural e natural, locais;
− Promover a educação para a saúde, para a segurança e para a defesa e valorização dos
direitos humanos.

− Promover a educação para o consumo e para o empreendedorismo.

Metas a alcançar
com a medida
Atividades a
desenvolver no âmbito
da medida

- Aumentar em 20% o número de alunos com formação em Cidadania e Cultura
Local.

7

Calendarização das
atividades

1.
De Setembro de 2016 a junho de 2017.
2.
Ano letivo de 2017-2018: a definir após a monitorização dos resultados obtidos no ano
anterior.

8

Responsáveis pela
execução da medida

5
6

Recursos (crédito horário

9

utilizado ou outros
recursos necessários à
implementação da
medida)

Indicadores de
monitorização e meios
10
de verificação da
execução e eficácia da
medida

Lecionação dos conteúdos da disciplina aprovados em Conselho Pedagógico.

Diretores de Turma/outros professores
Coordenador da medida

1. Um tempo de crédito para cada diretor de turma lecionar a disciplina de Oferta
Complementar, Cidadania e Cultura Local.

1. Atas das reuniões dos conselhos de turma/ano;
2. Acompanhamento e análise dos planos online das turmas envolvidas;
3. Pautas de avaliação.
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Necessidades de
formação contínua

Formação promovida pela escola/coordenador da medida (ação de curta duração para DTs)

