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Plano de Ação Estratégico do Agrupamento de Escolas de Cuba
1. Identificação do Agrupamento de Escolas: Agrupamento de Escolas de Cuba.
2. Compromisso social do Agrupamento de Escolas de Cuba / Histórico e metas de
sucesso:

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo

Histórico de sucesso
2013/2014 2014/2015 2015/2016
87,56
89,12
97,22
95,46
90,62
94,08
84,02
78,36
85,10

Metas de sucesso
2016/2017 2017/2018
92,67
94,06
94,79
96,21
83,73
84,99

3. Caraterização de cada medida (um quadro por medida)
Medida 1:
1. Fragilidade/problema a
resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

2. Ano(s) de escolaridade
a abranger
3. Designação da medida
4. Objetivos a atingir com
a medida

O insucesso observado no final dos 2ºs anos de
escolaridade do ensino básico.
- Atas de departamento curricular do 1º ciclo e do
conselho pedagógico.
- Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do
Ministério da Educação MISI@ (http://www.misi.minedu.pt/).
1ºs e 2ºs anos de escolaridade.
“SEI +”
- Promover o sucesso escolar.
- Melhorar o desempenho escolar.
- Superar dificuldades.
- Melhorar o ritmo de trabalho e a autonomia.
- Atenuar situações de desconcentração na sala de aula.
- Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos no
próprio ano e nos anos subsequentes.
- Melhorar as competências da leitura e da escrita.
-Promover o desenvolvimento das competências da
Matemática.
- Contribuir para a valorização das ciências no 1.º ciclo
ensino básico, promovendo a literacia científica.
- Melhorar a capacidade de raciocínio, do pensamento
crítico e da capacidade de resolução de problemas.
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5. Metas a alcançar com a
medida

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito da
medida

7. Calendarização das
atividades
8. Responsáveis pela
execução da medida

- Promover momentos de reflexão com vista à
reformulação de práticas e estratégias quer com os alunos
quer com os docentes.
Aumentar as taxas de sucesso escolar, tendo por base a
média dos últimos 3 anos, no término dos 2ºs anos de
escolaridade para:
2016/2017: 79,72%
2017/2018: 80,91%
Histórico:
2013/2014- taxa de sucesso 74,51%;
2014/2015- taxa de sucesso 72,22%;
2015/2016- taxa de sucesso 88,89%.
-Os alunos indicados para integrar o grupo quer do 1º ano
quer do 2º ano, serão provenientes de uma ou mais turmas
e selecionados de acordo com o seu perfil e dificuldades
detetadas para integrar o grupo temporariamente.
-Cada grupo constituiu-se com 8/10 alunos e desenvolve
as atividades preferencialmente na Biblioteca Escolar,
em cinco horas letivas, serão acolhidos por um professor
de apoio do 1º ciclo, uma educadora de infância e sempre
que possível com a professora bibliotecária do
agrupamento.
-Os conteúdos programáticos a trabalhar com os alunos,
serão preferencialmente os que estão em aquisição ou por
adquirir.
-Nas restantes horas letivas realizam as suas
aprendizagens no grupo turma.
-Toda esta dinâmica é flexível ao longo do ano.
-Por forma a complementar e enriquecer as áreas
nucleares do 1º ciclo propomo-nos também levar a cabo
atividades de ciências experimentais, contando com a
colaboração dos docentes dos 2.ºs e 3ºs ciclos nas áreas
das ciências naturais do agrupamento, em articulação
com os professores titulares de turma.
-Este programa terá a duração que se considerar
conveniente.
Estas atividades serão levadas a cabo nos anos letivos de
2016/2017 e 2017/2018.
Coordenadora do departamento do 1º ciclo do ensino
básico, professores titulares de turma dos 1ºs e 2ºs anos
de escolaridade, professor de apoio aos 1ºs e 2ºs anos de
escolaridade e educadora de infância afeta a esta medida.
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9. Recursos (crédito
horário utilizado ou
recursos necessários à
implementação da medida)
10. Indicadores de
monitorização e meios de
verificação da execução e
eficácia da medida

11. Necessidades de
formação contínua

Educadora de infância: 5 horas.
Professora de apoio do 1º ciclo: 5 h. Português + 5 h.
Matemática = 10 horas.
- Número de alunos propostos para integrar o projeto.
-Reuniões quinzenais realizadas pelos docentes
envolvidos no processo.
-Avaliação diagnóstica.
-Fichas de avaliação formativa de acordo com os
conteúdos lecionados.
-Percentagem de sucesso dos alunos que integraram a
medida nas áreas de intervenção (a verificar nas
avaliações intercalares e sumativas).
- Percentagem de alunos que saem do grupo de apoio por
melhorarem as suas competências.
-Oficina de formação na área das metas curriculares de
Matemática.
- Oficina de formação na área das metas curriculares de
Português.
- Oficina de formação na área das ciências experimentais
para os docentes do 1º ciclo.

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços Região Alentejo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CUBA (135045)
Escola Básica Fialho de Almeida (330978)

Medida 2:
1. Fragilidade/problema a
resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

2. Ano(s) de escolaridade
a abranger
3. Designação da medida
4. Objetivos a atingir com
a medida

5. Metas a alcançar com a
medida

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito da
medida
7. Calendarização das
atividades

O insucesso observado a Português e Matemática no 2º
ciclo.
- Atas dos departamentos curriculares de Línguas e de
Matemática e Ciências Experimentais, e do Conselho
Pedagógico.
- Infoescolas (http://infoescolas.mec.pt/).
- Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do
Ministério da Educação MISI@ (http://www.misi.minedu.pt/).
5ºs anos de escolaridade.
Tecnologia organizativa “TurmaMais”.
- Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos.
- Promover a integração sócio escolar pelo incremento da
autoestima dos alunos com mais dificuldades.
- Aprofundar práticas de monitorização dos processos e
resultados das aprendizagens.
- Fundamentar o trabalho pedagógico em práticas de
avaliação formativa.
- Reforçar a avaliação segundo uma lógica de ciclo.
- Incentivar medidas centradas na diferenciação e
inovação pedagógicas.
- Reforçar o trabalho colaborativo entre docentes.
Aumentar as taxas de sucesso escolar tendo por base a
média dos últimos 3 anos, no 2º ciclo:
5ºs anos:
2016/2017 – 96,75%;
2017/2018– 98,20%.
Histórico:
5ºs anos:
2013/2014- taxa de sucesso 95,56%;
2014/2015- taxa de sucesso 94,74%;
2015/2016- taxa de sucesso 95,65%.
Metodologia Turma + na disciplina de Português e
Matemática, em articulação vertical com a docente do 1º
ciclo e a professora bibliotecária.
Anos Letivos 2016/2017- 2017/2018.
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8. Responsáveis pela
execução da medida
9. Recursos (crédito
horário utilizado ou
recursos necessários à
implementação da medida)
10. Indicadores de
monitorização e meios de
verificação da execução e
eficácia da medida

11. Necessidades de
formação contínua

-Professores titulares das disciplinas envolvidas.
-Professor de apoio do 1º ciclo.
-Diretores de Turma.
-6 horas para Português.
-6 horas para Matemática.
-6 horas para o professor do 1ºciclo.

- Reuniões quinzenais realizadas pelos docentes
envolvidos no processo.
- Fichas de avaliação formativa de acordo com os
conteúdos lecionados.
- Reuniões intercalares (percentagem de alunos com
níveis positivos a Português e Matemática).
- Oficina acerca da Metodologia Turma+.
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Medida 3:
1. Fragilidade/problema a
resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

2. Ano(s) de escolaridade
a abranger
3. Designação da medida
4. Objetivos a atingir com
a medida

5. Metas a alcançar com a
medida

O insucesso observado a Português e Matemática no 3º
ciclo.
- Atas dos departamentos curriculares de Línguas e de
Matemática e Ciências Experimentais, e do Conselho
Pedagógico.
- Infoescolas (http://infoescolas.mec.pt/);
- Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do
Ministério da Educação MISI@ (http://www.misi.minedu.pt/.
-7ºs anos de escolaridade.

-Metodologia Turma + na disciplina de Português / Par
pedagógico na disciplina de Matemática.
-Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos.
-Promover a integração sócio escolar pelo incremento da
autoestima dos alunos com mais dificuldades.
- Aprofundar práticas de monitorização dos processos e
resultados das aprendizagens.
- Fundamentar o trabalho pedagógico em práticas de
avaliação formativa.
- Reforçar a avaliação segundo uma lógica de ciclo.
- Incentivar medidas centradas na diferenciação e
inovação pedagógicas.
- Reforçar o trabalho colaborativo entre docentes.
-Aumentar as taxas de sucesso escolar tendo por base a
média dos últimos 3 anos, no 3º ciclo.
7ºs anos:
2016/2017:83,93%;
2017/2018:85,19%.

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito da
medida

Histórico:
7ºs anos
2013/2014- taxa de sucesso 84,09%;
2014/2015- taxa de sucesso 78,26%;
2015/2016- taxa de sucesso 85,71%.
-Metodologia turma + na disciplina de Português.
-Par pedagógico na disciplina de Matemática.
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7. Calendarização das
atividades
8. Responsáveis pela
execução da medida
9. Recursos (crédito
horário utilizado ou
recursos necessários à
implementação da medida)

-Anos Letivos 2016/2017- 2017/2018.

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

- Reuniões quinzenais realizadas pelos docentes
envolvidos no processo.
- Fichas de avaliação formativa de acordo com os
conteúdos lecionados.
- Reuniões intercalares (percentagem de alunos com
níveis positivos a Português e Matemática).
Oficina acerca da Metodologia Turma+

11. Necessidades de
formação contínua

-Professores das disciplinas envolvidas.
-Diretores de Turma.
-5 horas para Português.
-10 horas para Matemática.
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Medida 4:
1. Fragilidade/problema a
resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

2. Ano(s) de escolaridade
a abranger
3. Designação da medida
4. Objetivos a atingir com
a medida

5. Metas a alcançar com a
medida

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito da
medida

O insucesso observado a Português e Matemática no 9º
ano.
- Atas dos departamentos curriculares de Línguas e de
matemática e ciências experimentais, e do conselho
pedagógico.
- Infoescolas (http://infoescolas.mec.pt/).
- Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do
Ministério da Educação MISI@ (http://www.misi.minedu.pt/).
-9ºs anos de escolaridade.

-Metodologia Turma + nas disciplinas de Português e de
Matemática.
- Equilibrar os resultados da avaliação interna e externa
nas disciplinas de Português e Matemática.
- Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos.
- Promover a integração sócio escolar pelo incremento da
autoestima dos alunos com mais dificuldades.
- Aprofundar práticas de monitorização dos processos e
resultados das aprendizagens.
- Fundamentar o trabalho pedagógico em práticas de
avaliação formativa.
- Reforçar a avaliação segundo uma lógica de ciclo.
- Incentivar medidas centradas na diferenciação e
inovação pedagógicas.
- Reforçar o trabalho colaborativo entre docentes.
-Aumentar as taxas de sucesso escolar tendo por base a
média dos últimos 3 anos, no 9º ano:
2016/2017: 80,64%
2017/2018: 81,85%
Histórico:
9ºs anos
2013/2014- taxa de sucesso 82,86%;
2014/2015- taxa de sucesso 80,49%;
2015/2016- taxa de sucesso 75,00%.
-Metodologia turma + nas disciplinas de Português e de
Matemática.
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7. Calendarização das
atividades

-Anos Letivos 2016/2017- 2017/2018.

8. Responsáveis pela
execução da medida

-Professores titulares das disciplinas envolvidas
Diretores de Turma.

9. Recursos (crédito
-5 horas para Português.
horário utilizado ou
-5 horas para Matemática.
recursos necessários à
implementação da medida)
10. Indicadores de
monitorização e meios de
verificação da execução e
eficácia da medida

11. Necessidades de
formação contínua

- Reuniões quinzenais realizadas pelos docentes
envolvidos no processo.
- Fichas de avaliação formativa de acordo com os
conteúdos lecionados.
- Reuniões intercalares (percentagem de alunos com
níveis positivos a Português e Matemática).
-Percentagem de alunos com avaliação positiva a
Português e Matemática na avaliação interna e externa.
-Oficina acerca da Metodologia Turma+.
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Medida 5:
1. Fragilidade/problema a
resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

2. Ano(s) de escolaridade
a abranger
3. Designação da medida
4. Objetivos a atingir com
a medida

5. Metas a alcançar com a
medida

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito da
medida

-Falta de recursos humanos e materiais para combater o
insucesso escolar.
- Atas dos conselhos de turma, dos departamentos
curriculares e do conselho pedagógico.
- Infoescolas (http://infoescolas.mec.pt/).
- Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do
Ministério da Educação MISI@ (http://www.misi.minedu.pt/).
-Todos os anos de escolaridade do ensino básico que o
nosso agrupamento de escolas oferece à comunidade
educativa (1º, 2º e 3º ciclos).
-Construindo uma escola de sucesso.
- Melhorar o desempenho escolar de todos os alunos.
- Promover a integração sócio escolar pelo incremento da
autoestima dos alunos com mais dificuldades.
- Aprofundar práticas de monitorização dos processos e
resultados das aprendizagens.
- Reforçar a avaliação segundo uma lógica de ciclos.
- Incentivar medidas centradas na diferenciação e
inovação pedagógicas.
- Reforçar o trabalho colaborativo entre docentes.
- Fortalecer a relação escola / família e autarquias.
Aumentar as taxas de sucesso escolar tendo por base a
média dos últimos 3 anos, no 9º ano:
2016/2017: 80,64%
2017/2018: 81,85%
Histórico:
9ºs anos
2013/2014- taxa de sucesso 82,86%;
2014/2015- taxa de sucesso 80,49%;
2015/2016- taxa de sucesso 75,00%.
- Criação de um Gabinete de apoio ao aluno e à família:
+ Assistente social;
+ Psicólogo;
+ Terapeuta da fala;
+ Técnicos de animação sociocultural (por ex: dinamizar
os intervalos dos alunos).
- Equipar as várias escolas do agrupamento com recursos
TIC:
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+ PCs e tablets para a biblioteca da EB Fialho de
Almeida;
+ PCs para reforçar as Salas TICs da EB Fialho de
Almeida;
+ PCs e tablets para as bibliotecas de Faro do Alentejo e
Vila Alva;
+ Sala de aula do futuro, a instalar na biblioteca da EB
Fialho de Almeida;
+ Criação de um estúdio multimédia na escola sede do
agrupamento;
+ Adquirir as licenças da Escola Virtual para os alunos
do ensino básico.
- Proporcionar viagens de estudo para os alunos do ensino
básico:
+ Jardim Zoológico;
+ Aquário Vasco da Gama;
+ Pavilhão do conhecimento;
+ Planetário;
+ Projeto de parceria com a EDIA;
+ Trazer os alunos das EB1 do agrupamento, com alguma
regularidade, à escola sede para beneficiarem dos
recursos existentes na mesma (por ex: biblioteca,
laboratórios, sala TIC, pavilhão gimnodesportivo, …).

7. Calendarização das
atividades

- Contratação de um docente de Inglês, grupo de
recrutamento 330, para dinamizar a aprendizagem da
língua inglesa aos alunos do ensino básico, dinamização
na biblioteca escolar.
- Parceria com um Centro de Ciência Viva (por ex:
Estremoz).
- Adquirir equipamento de laboratório de ciências
(reforçar o programa experimental das ciências em todas
as escolas EB1 do concelho).
- Equipamento desportivo para as escolas do
agrupamento.
- Ensino do cante alentejano.
- Implementar um projeto de empreendedorismo com o
intuito de fomentar práticas empreendedoras junto dos
participantes e simultaneamente reavivar tradições e
ofícios perdidos/esquecidas no tempo e que enfrentam o
risco de desaparecer por completo, permitindo promover
e reforçar a identidade cultural entre os alunos.
-Anos Letivos 2016/2017- 2017/2018.
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8. Responsáveis pela
execução da medida

-Diretor do Agrupamento de Escolas de Cuba e
Presidente da Câmara Municipal de Cuba.

9. Recursos (crédito
-Dependentes da aprovação da candidatura, por parte da
horário utilizado ou
Câmara Municipal de Cuba, à medida 10.1 dos
recursos necessários à
Programas Operacionais Regionais (POR).
implementação da medida)
10. Indicadores de
monitorização e meios de
verificação da execução e
eficácia da medida

11. Necessidades de
formação contínua

-Reuniões mensais de avaliação intercalar conjuntas,
entre o Agrupamento de Escolas de Cuba e a Câmara
Municipal de Cuba.
-Reuniões mensais de avaliação intercalar do conselho
pedagógico.
-Reuniões trimestrais de avaliação intercalar do conselho
geral.
-Um seminário anual, abrangente às medidas propostas
neste plano de ação estratégico, levado a cabo pela
Direção Geral da Educação.

Plano de ação estratégico aprovado no conselho pedagógico de 06/07/2016.
Plano de ação estratégico aprovado no conselho geral de 08/07/2016.

