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Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é o instrumento que reúne as atividades que se espera 

desenvolver ao longo de todo o ano escolar, de forma articulada e coerente. De facto, este é o meio 

privilegiado que o Agrupamento tem à sua disposição para a efetiva concretização do seu Projeto 

Educativo (PE), visando melhorar, enriquecer e ampliar conhecimentos, estimular a curiosidade, abrir 

apetências e desenvolver valores, tendo em conta a sua Missão enquanto organização educativa. 

Sendo o PAA o instrumento que cinge em si as atividades desenvolvidas ao longo de todo o ano 

letivo, elaborado em estreita articulação com o Projeto Educativo, importa agora, findo o ano letivo, fazer 

uma reflexão sobre a qualidade do mesmo, o seu grau de execução e o envolvimento dos vários agentes 

educativos na sua prossecução. Assim, este relatório pretende dar conta, de forma clara e concisa, das 

atividades desenvolvidas no Agrupamento de Escolas de Ourique. Será feita uma reflexão global de modo a 

identificar aspetos menos bem conseguidos, com vista a melhorar a organização/prossecução das 

atividades futuras. A presente reflexão resulta de uma análise dos relatórios de avaliação das atividades 

elaborados pelos docentes dos diferentes departamentos responsáveis pelas mesmas e ainda pelos 

responsáveis dos Projetos, Clubes, Biblioteca Escolar e Direção. 

  

Para os efeitos previstos na alínea a) do ponto 2, 

do artº9º, do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril 

apresenta-se o presente Relatório de Avaliação Final de 

Execução do Plano Anual de Atividades, referente ao ano 

letivo 2017/2018. 
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1. Caraterização do Agrupamento - destinatários e proponentes  das atividades 

1.1. Comunidade Escolar 

1.1.1. Alunos 

Níveis de Ensino Turmas Nº de crianças/alunos Nº de alunos NEE Nº de alunos com ASE 

Pré-escolar 

JI de Garvão 1 5 --- 5 

JI de Ourique 2 45 1 14 

JI de Panóias 1 6 --- 3 

JI de Santana da Serra 1 9 --- 7 

1ºCiclo 

EB1 de Ourique 5 125 12 60 

EB1de Garvão 1 10 1 5 

EB1 de Santana da Serra 1 7 1 6 

2ºCiclo 

EB2,3/S de Ourique 4 77 11 41 

3ºCiclo 

EB2,3/S de Ourique 7 126 7 56 

CEF 

EB2,3/S de Ourique 2 24 7 14 

Ensino Secundário 

EB2,3/S de Ourique 3 62 2 17 

Curso profissional 

EB2,3/S de Ourique 1 10 1 6 

Total 30 506 43 234 

 

1.1.2. Pessoal Docente 

Quadro de Agrupamento 45 

Quadro de Zona Pedagógica 5 

Contratados 15 

Técnicos especializados 2 

Total 67 

 

1.1.3. Pessoal Não docente 

Assistentes operacionais 50 

Técnicos superiores  10 

Informático 1 

Técnicos especializados 1 

Total 62 
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2. Atividade das diferentes estruturas  
 

2.1. Atividades do Conselho Geral 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa. 

Entre setembro de 2017 e julho de 2018, este órgão teve três reuniões. A tabela seguinte dá conta da ordem 

de trabalhos abordada em cada uma das reuniões do Conselho Geral. 

Data Ordem de trabalhos 

11/12/2018 

Ponto Um: Leitura da ata relativa à reunião do dia 24 de Julho de 2017; 
Ponto Dois: Informações; 
Ponto Três: Apreciar os resultados do processo de autoavaliação relativo ao Quadriénio 13-17; 
Ponto Quatro: Apreciação do relatório intermédio do Plano de Ação Estratégica; 
Ponto Cinco: Aprovação do Plano Anual de Atividades; 
Ponto Seis: Definição das linhas orientadoras do plano de execução das atividades do domínio da 
Ação Social Escolar; 
Ponto Sete: Definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 
científicas, culturais e desportivas; 
Ponto Oito: Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano 
económico 2018; 
Ponto nove: Outros assuntos.  

06/03/2018 

Ponto Um: Leitura e aprovação da ata relativa à reunião do dia 11 de dezembro de 2017; 
Ponto Dois: Informações; 
Ponto Três: Tomar conhecimento do Projeto de Intervenção do Diretor; 
Ponto Quatro: Validação da Carta de Missão do Diretor; 
Ponto Cinco: Aprovação do Projeto Educativo; 
Ponto Seis: Aprovação do Plano de Ações de Melhoria; 
Ponto Sete: Apreciação do Relatório Periódico de Avaliação Interna; 
Ponto Oito: Nomeação de comissão eleitoral para acompanhamento da votação da Proposta do 
Orçamento Participativo. 

28/03/2018 

Ponto Um: Leitura e aprovação da ata relativa à reunião do dia 6 de março de 2018; 
Ponto Dois: Informações; 
Ponto Três: Aprovação do relatório de Contas de Gerência relativo a 2017; 
Ponto Quatro: Aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento; 
Ponto Cinco: Revisão do Regimento Interno do Conselho Geral; 
Ponto seis: Outros assuntos.  

 

2.2. Atividades da Direção 

O ano letivo 2017/2018 teve início com a execução de diversas atividades, imprescindíveis para a sua preparação 

que se desenrolaram antes do dia 1 de setembro. Assim, e para que conste, referem-se as seguintes:  

• Planificação e organização do serviço de matrículas e constituição de turmas; 

• Distribuição do serviço letivo e não letivo; 

• Elaboração dos horários dos Alunos, Pessoal Docente e Não Docente; 
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• Calendarização e planificação das reuniões e outras atividades de lançamento do ano letivo para as estruturas: 

Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, Conselho de Diretores de Turma, Reunião Geral de Professores e 

Reunião Geral de Funcionários; 

 Calendarização e realização de reuniões de articulação entre ciclos (pré-escolar/1ºciclo e 1ºciclo/2ºciclo); 

 Formação em formulários online e arquivos partilhados. 

Ao longo do ano letivo: 

 Desencadeamento de todo o processo ligado à contratação dos docentes e técnicos especializados; 

 Participação em reuniões com a DGEstE; 

 Preenchimento de plataformas inerentes à dinâmica escolar; 

 Gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros; 

 Resolução de problemas ligados à indisciplina e desencadeamento de procedimentos; 

 Gestão de recursos e estabelecimento de contactos para a concretização das atividades integradas no PAA; 

 Representação do Agrupamento em eventos da comunidade local; 

 Articulação com todas as estruturas do agrupamento. 

 

2.3. Atividades do Conselho Pedagógico 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação, supervisão pedagógica e orientação educativa do 

Agrupamento de Escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos 

alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

Entre setembro de 2017 e julho de 2018, este órgão teve onze reuniões. Diversos assuntos foram discutidos 

e aprovados durante o referido período de tempo. A tabela seguinte dá conta da ordem de trabalhos abordada em 

cada uma das reuniões do Conselho Pedagógico. 

Data 
Ordem de trabalhos 

27/09/2017 

Ponto um – Informações; 

Ponto dois – Composição do Conselho Pedagógico / Alterações ao Regimento do Conselho 

Pedagógico; 

Ponto três - Balanço e Avaliação Intermédia do Plano de Ação Estratégica do Sucesso Escolar 

(2015/2016);  

Ponto quatro – Balanço do ciclo avaliativo 2015/2017, do Projeto Educativo /do Plano de Melhoria; 

Ponto cinco – Definição do calendário de apresentação de propostas para a elaboração do PAA; 

Ponto seis – Outros assuntos. 

25/10/2017 

Ponto um – Informações; 

Ponto dois - Avaliação de desempenho docente - Eleição dos docentes para a secção de avaliação do 

desempenho docente do Conselho pedagógico. 

Ponto três – Outros assuntos 

Parecer sobre a proposta das atividades do Projeto da Missão País ESHTE, para o presente ano letivo. 

15/11/2017 

Ponto um – Informações; 

Ponto dois – Apresentação de propostas para o Plano Anual de Atividades; 

Ponto três – Definição das atividades de final de período; 

Ponto quatro – Outros assuntos –  
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Apresentação da calendarização das reuniões de final de período. 

29/11/2017 

Ponto um – Informações; 

Ponto dois – Apresentação de propostas para o Plano Anual de Atividades; 

Ponto três – Definição das atividades de final de período; 

Ponto quatro – Outros assuntos 

Apresentação da calendarização das reuniões de final de período. 

31/01/2018 

Ponto um –  Informações; 

Ponto dois  – Balanço da avaliação do 1º período; 

Ponto três  – Análise dos relatórios dos Projetos e Salas de Estudo; 

Ponto quatro –  Balanço das atividades do Plano Anual de Atividades relativas ao 1º período; 

Ponto cinco – Parecer do Plano de Melhoria do Agrupamento, 2017- 2019; 

Ponto seis – Elaborar a proposta de Projeto Educativo do Agrupamento, 2017/2021; 

Ponto sete – Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento; 

Ponto oito - Outros assuntos. 

08/02/2018 

Ponto um – Balanço da avaliação do 1º período; 

Ponto dois  – Análise dos relatórios dos Projetos e Salas de Estudo; 

Ponto três – Balanço das atividades do Plano Anual de Atividades relativas ao 1º período; 

Ponto quatro – Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento; 

Ponto cinco - Outros assuntos. 

15/02/2018 

Ponto um – Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento; 

Ponto dois – Aprovação dos Planos de Recuperação de Aprendizagens, do Curso de Educação e 

Formação do 1ºano. 

21/03/2018 

Ponto um – Informações;  

Ponto dois - Rede Escolar para o ano letivo 2018/2019; 

Ponto três – Provas de aferição/Provas Finais de Ciclo/Exames Finais Nacionais; 

Ponto quatro – Aprovação de P.E.I.; 

Ponto cinco – Outros assuntos 

Aprovação do clube das artes. 

10/05/2018 

Ponto um – Informações;  

Ponto dois - Rede Escolar para o ano letivo 2018/2019; 

Ponto três – Provas de aferição/Provas Finais de Ciclo/Exames Finais Nacionais; 

Ponto quatro – Balanço da avaliação do 2º período; 

Ponto cinco – Análise dos relatórios dos Projetos e Salas de Estudo; 

Ponto seis –  Balanço das atividades do Plano Anual de Atividades relativas ao 2º período; 

Ponto sete – Outros assuntos. 

15/05/2018 
Ponto um – Continuação da análise do Relatório Intermédio de avaliação do 2º período; 

Ponto dois – Outros assuntos. 

27/06/2018 

Ponto um – Informações; 

 Ponto dois – Adoção de manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 

 Ponto três – Ponderação da implementação da Gestão Flexível do Currículo, no próximo ano letivo 

(Despacho nº 5908/2017); 

 Ponto quatro – Parecer do Conselho Pedagógico relativamente aos percursos curriculares 

alternativos do 5º e 7º anos de escolaridade; 

 Ponto cinco - Outros assuntos 
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2.4. Atividades dos diferentes departamentos curriculares 

Desde o início do ano letivo realizaram-se reuniões ordinárias e outras das áreas disciplinares. Os 

departamentos curriculares, além da transmissão de informações dos assuntos tratados em conselho pedagógico, 

desenvolveram, entre outras, as seguintes ações que se integram nos planos de ação: 

 Revisão/sugestões para o regimento interno do departamento; 

 A apresentação, reflexão e análise pormenorizada dos critérios gerais de avaliação; 

 Os critérios de avaliação por disciplina e distribuição de pesos pelos diversos tipos de ferramentas a utilizar 

na avaliação dos alunos; 

 A elaboração de planificações anuais das disciplinas que compõem cada departamento e respetivas metas; 

 A definição de estratégias de trabalho;  

 A planificação das atividades a realizar em ambiente de aula e extra aula;  

 As articulações curriculares; 

 Trabalho colaborativo, através de partilha de estratégias e da troca de materiais pedagógicos; 

 Elaboração das informações-prova de equivalência à frequência e respetivas provas; 

 Efetuou-se a análise dos resultados das avaliações dos alunos no final de cada período e a discussão de 

estratégias de remediação nos casos em que tal se revelou necessário;  

 O balanço do cumprimento dos programas/planificações das disciplinas; 

 Concretização e monitorização da supervisão por parte dos coordenadores; 

 Concretização dos procedimentos inerentes à avaliação de desempenho de docentes; 

 A preparação/articulação das atividades que constam do PAA e respetiva avaliação das mesmas; 

 Levantamento das necessidades de formação dos docentes e propostas de ações de formação; 

 Análise dos documentos internos estruturantes do Agrupamento e propostas de melhoria. 

 

2.5. Atividades das coordenações de ciclo e do ensino secundário 

No exercício das funções inerentes à coordenação de ciclo e ensino secundário, houve a preocupação dos 

seus coordenadores se inteirarem dos diversos procedimentos e de toda a legislação produzida para o Ensino Básico 

e Ensino Secundário, de interesse direto dos Diretores de Turma/Coordenação.  

 Preparação das reuniões com os Diretores de Turma; 

 Transmissão de informações dadas nas reuniões de Conselho Pedagógico; 

 Elaboração de guiões para as diversas reuniões; 

 Definição de estratégias para maior envolvimento do Encarregado de Educação; 

 Organização e atualização de documentos/ anexos que constam do PTT; 

 Análise e atualização dos critérios de avaliação de Educação para a Cidadania; 

 Leitura e análise da legislação em vigor; 

 Propostas de atividades para Educação para a Cidadania; 

 Análise dos resultados obtidos na Oferta Complementar; 

 Orientações/tarefas relativas ao final do ano letivo.  
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2.6. Atividades da coordenação da Educação Especial 

No exercício das funções inerentes à coordenação da Educação especial, procedeu-se ao desenvolvimento 

das seguintes atividades: 

 Apresentação dos critérios de avaliação específicos para os alunos com Currículo Específico Individual 

CEI; 

 Elaboração dos Planos Individuais de Transição (PIT) de todos os alunos com CEI e estabelecimento dos 

contactos necessários com as empresas, assim como o acompanhamento periódico e a avaliação dos 

alunos; 

 Definição e acompanhamento das medidas do regime educativo especial; 

 Planificação das atividades de Apoio individualizado em sala de aula; 

 Planificação anual e diária das diferentes áreas disciplinares do CEI; 

 Articulação com todos os docentes do Agrupamento e divulgação dos documentos da Educação Especial; 

  Análise dos resultados das avaliações dos alunos da Educação Especial no final de cada período e a 

discussão de estratégias de remediação nos casos em que tal se revelou necessário;  

 Elaboração e organização de todo o processo CIF;  

 Elaboração dos relatórios circunstanciados; 

 Atualização dos Programas Educativos Individuais; 

 A preparação/articulação das atividades que constam do PAA e respetiva avaliação das mesmas; 

 Levantamento das necessidades de formação dos docentes e propostas de ações de formação. 

 

 

2.7. Atividades da coordenação das diferentes ofertas formativas 

As ofertas formativas qualificantes tidas por necessárias e convenientes contemplam os Cursos Profissionais os 

Cursos de Educação e Formação de jovens. A coordenação pedagógica das ofertas formativas qualificantes é 

assegurada por um coordenador designado pelo Diretor que desenvolveu as seguintes atividades: 

 Acompanhamento e articulação das diferentes ofertas formativas qualificantes; 

 Apoio aos diretores de Turma/Curso na planificação das atividades e projetos a desenvolver anualmente; 

 Articulação entre os diferentes coordenadores de curso e gestão curricular dos percursos qualificantes; 

 Representação dos Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação; 

 Coordenação do diagnóstico das Ofertas Formativas do Agrupamento; 

 Levantamento, junto das instituições, em articulação com o SPO das necessidades de emprego local para a 

manutenção ou criação de novos cursos; 

 Apresentação das propostas de oferta formativa para a escola; 

 Coordenação da elaboração das candidaturas; 

 Acompanhamento da execução das candidaturas aprovadas; 

 Avaliação do funcionamento dos Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação. 
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2.8. Atividades da equipa multidisciplinar – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), 

Gabinete de Supervisão Disciplinar (GSD), Gabinete de Apoio Psicológico (GAP) e 

Gabinete de Terapia da Fala (GTF) 

No exercício das funções inerentes à coordenação da equipa multidisciplinar, procedeu-se ao desenvolvimento 

das seguintes atividades: 

 Aplicação do jogo “A brincar e a Rir O Bullying vamos Prevenir” tendo por destinatários os alunos do 1º ciclo; 

 Participação no “Encontro de Voluntariado” promovido pela Esdime;  

 Atividade do BVE (Bolsa de voluntários da escola) no âmbito do combate ao isolamento social “Visita aos 

montes do concelho”; 

 No âmbito do Projeto de combate ao insucesso escolar e em articulação com o departamento de 

Matemática – peça de teatro “Amiga Matemática” para 1º,2º,3º Ciclo e Secundário; 

 Realização de sessões de promoção de competências pessoais e sociais no 1º ciclo; 

 Realização de sessões de robótica na aula de educação para a cidadania para o 2ºciclo; 

 No âmbito do Plano de Combate à Indisciplina, em articulação com o Gabinete de psicologia realizou-se 

sessões de competências pessoais e sociais nas turmas de 2º ciclo e CEF1 com o objetivo de “prevenir 

comportamentos desajustados e sessões em articulação com a escola segura sobre “Violência em meio 

escolar/Indisciplina”, 2º e 3º ciclo; 

 Em parceria com o PESES, realizaram-se sessões sobre a temática “Violência no Namoro ” direcionada para 

os alunos do ensino secundário;  

 Orientação e acompanhamento dos Encarregados de Educação sinalizados; 

 Acompanhamentos em psicologia (educacional e clínica) e em terapia da fala dos alunos sinalizados. 

Relativamente aos aspetos administrativos desenvolvidos pelo GSD, destaca-se o seguinte: 

Ao longo deste ano letivo, os elementos constantes deste gabinete, exerceram a sua ação conforme o estipulado 

no regulamento do GSD, obedecendo às regras e de acordo com a legislação em vigor. Assim, além do registo e 

análise das participações disciplinares recebidas, e do atendimento aos alunos enviados pelos docentes após ordem 

de saída de sala de aula, com ou sem atividade, serviram estas ocasiões para sensibilizar os alunos para o estrito 

cumprimento dos seus deveres conforme estipulado na lei, e das consequências que poderão advir do seu não 

cumprimento.  

Em relação aos processos disciplinares, alguns tiveram elevada carga burocrática conforme o número de 

envolvidos dificultando a sua instrução. Por outro lado o facto das audiências aos interessados e testemunhas se 

realizarem fora do tempo normal de aulas (tendo em conta o prazo legal de instrução), provocou algumas 

dificuldades. Também foi dada mais ênfase aos contactos diretos e pessoais com os alunos, encarregados de 

educação e Diretores de turma para uma maior rapidez na resolução de conflitos. 

 

2.9.  Atividades da equipa de avaliação interna 

Após a nomeação da equipa em setembro, esta iniciou a sua atividade em outubro. No exercício das funções 

inerentes ao processo de avaliação interna, procedeu-se ao desenvolvimento das seguintes atividades: 

 Reuniões/sessões de trabalho semanais; 

 Elaboração e aprovação do Regimento Interno da equipa; 
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 Elaboração do Plano de Ação da Equipa de Avaliação Interna; 

 Tomada de Conhecimento da legislação em vigor que regula o processo de avaliação interna; 

 Análise dos relatórios de avaliação interna elaborados no ano letivo transato e outros documentos relativos 

à avaliação externa (IGE); 

 Sem formação na área, a equipa procurou decifrar o modelo de avaliação CAF aplicado à Educação; 

 Identificação dos pontos fortes do Agrupamento e dos aspetos a melhorar e consequente elaboração do 

Plano de Ações de Melhoria; 

 Elaboração de novos documentos de análise dos resultados académicos obtidos pelos alunos (Balanço da 

avaliação) facilitadores na recolha/tratamento de informações úteis para a concretização do trabalho da 

equipa de avaliação interna; 

 Uniformização de documentos de análise transversais a todos os níveis de ensino; 

 Elaboração de inquéritos direcionados para os pais e encarregados de educação e pessoal docente; 

 Elaboração dos seguintes relatórios:  

o Avaliação intermédia referente aos  1º e 2º períodos;  

o Questionário aos pais e encarregados de educação; 

o Execução do Plano Anual de Atividades. 

 

Apesar de ter sido solicitada formação na área, esta nunca chegou a concretizar-se, no entanto, ao longo do ano 

letivo, todas as sessões de trabalho decorreram num ambiente pacífico de partilha, colaboração, participação e 

espírito crítico, promotor da troca de experiências e da valorização de práticas e saberes. A Constituição da equipa 

ser representativa de todos os níveis de ensino foi, sem dúvida, uma mais-valia.  

A equipa desempenhou sempre a sua atividade de forma dinâmica e participativa, assumindo uma posição 

crítica e construtiva. Perante as dificuldades e os constrangimentos sentidos, quer no que diz respeito ao 

conhecimento da terminologia e dos conceitos específicos, face à complexidade do desenvolvimento de um 

dispositivo de avaliação, quer ao tempo que é necessário para executar as tarefas inerentes a todo este processo, 

houve sempre um espírito de entreajuda e a participação de todos para que fossem adotadas estratégias no sentido 

de os colmatar.  

Os membros da equipa salientaram o importante papel da coordenadora na orientação e na realização de todo 

este trabalho. 
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3. Atividades do Plano Anual de Atividades 
 

3.1. Número de atividades propostas  
Número total de atividades que integraram o PAA 200 

 

3.1.1. Número de atividades propostas realizadas/ não realizadas /não avaliadas 

 

Das 200 atividades propostas contempladas no Plano Anual de Atividades, 15 não se realizaram e 42 não 

foram avaliadas. Assim, a taxa de execução no presente ano letivo foi de 71,5%. 

 

3.1.2. Atividades propostas não realizadas – justificação (indicação da justificação e da sua frequência absoluta)  

 

Justificação apontada para a não realização da atividade proposta 
Frequência 
Absoluta 

 Falta de verbas/ materiais 3 

 Motivos alheios à escola 3 

 Coincidência com outra atividade - sobreposição 2 

 Não houve inscritos 2 

 Más condições climatéricas 2 

 Impossibilidade por parte do Pré-Escolar 1 

 Doença 1 

 Falta de transporte e logística 1 

 

 

143 

15 

42 

Ativ. Realizadas Ativ. Não Realizadas Ativ. Propostas/ Não Avaliadas
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3.2. Atividades propostas e realizadas 

3.2.1. Pelos diferentes departamentos e estruturas 

 

 Verifica-se que os departamentos que propuseram o maior número de atividades e que as concretizaram 

foram: Departamentos de Expressões, de Ciências Sociais e Humanas e Matemática e Ciências Experimentais. 

 

3.2.2. Pelos clubes e projetos 
 

 

Relativamente às atividades propostas no PAA, não foram introduzidos dados de determinados Clubes e 

projetos, como consta no gráfico. Apesar de não contempladas no PAA, um número elevado de atividades 
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realizaram-se de acordo com os dados que constam nos relatórios dos clubes e projetos apresentados (consultar o 

quadro síntese, em anexo). 

Os clubes/projetos que desenvolveram um maior número de atividades foram: a Biblioteca escolar, 

Desporto escolar, “PESES” e “Projeto GENIUS”. 

 

3.3. Tipologia das atividades propostas 

 

 As atividades dinamizadas foram muito diversificadas, prevalecendo as categorias “Comemoração de dias 

festivos ” e “visitas de estudo”, com cerca de 35% do total, como tipologias mais implementadas. 
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Tipologia das atividades 
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3.4. Destinatários das atividades propostas 
 

 

As atividades promovidas tiveram por público-alvo essencialmente toda a comunidade educativa. Destaca-se 

o 2º ciclo como nível de ensino mais visado como destinatário das atividades que a ele se destinaram exclusivamente 

ou em articulação com outros níveis de ensino. 
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3.5. Atividades propostas que envolveram vários ciclos de ensino ou áreas disciplinares 

(articulação e interdisciplinaridade) 

3.5.1. Número de atividades propostas em articulação e interdisciplinaridade 

 

 

 

3.6. Número de atividades por área de intervenção do Projeto Educativo 
 

 

Legenda 

A1 - Resultados Escolares | ENSINO/APRENDIZAGEM 

A2 - Ação Educativa | ENSINO/APRENDIZAGEM 

A3 - Alunos | ENSINO/APRENDIZAGEM 

B1 - Relação Interna | ESCOLA/COMUNIDADE 

B2 - Relação Externa | ESCOLA/COMUNIDADE 

C - FORMAÇÃO DOS ALUNOS ENQUANTO CIDADÃOS 

D - FORMAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

E - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

nº de atividades 
realizadas em  

Articulação/interdi
sciplinaridade 

55%;  

nº de atividades 
não articuladas 

45%;  

nº de atividades 

130 
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98 

116 

118 

4 

20 
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3.7. Nível de satisfação decorrente das atividades realizadas 

O nível global do grau de satisfação é considerado bastante satisfatório. 

 

3.8. Atividades com custos / sem custos 
 

 

 O maior número de atividades realizou-se sem custos para o agrupamento. 

  

54,50% 

42% 

3% 
0,50% 

Atividades 

Sem custos

Com custos

Custos suportados pela autarquia

Custos suportados pelo projeto

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

Interesse dos alunos

Divulgação

Participação e Recetividade

Consecução dos objetivos

Pertinência para o PE

Apreciação global
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3.9. Pontos fortes sinalizados  

3.9.1. Nas atividades realizadas integradas no Plano Anual de Atividades  

 

Frequência  

Absoluta 

Empenho/ colaboração dos alunos e da comunidade escolar 54 

Maior consolidação dos conhecimentos académicos/ culturais (novas situações de 

aprendizagem) 
42 

Articulação entre ciclos/ docentes/ assistentes operacionais 35 

Envolvimento/ contributo de parcerias 15 

Divulgação das potencialidades turísticas / dar ênfase ao património da região (tradições)  14 

Convívio/ envolvimento da comunidade escolar com outras  24 

Forte adesão 10 

Incentivo/ promoção de hábitos saudáveis (prática desportiva; alimentação; higiene,…) 10 

Visibilidade dos trabalhos escolares 9 

Promoção da educação literária 8 

Cooperação entre pares/ partilha de aprendizagens e saberes 7 

Promoção da disciplina/ correção de comportamentos/ valores e atitudes (bom ambiente) 7 

Permitir o acesso a outras formas de cultura 6 

Boa organização/ planeamento/ formação 5 

Sensibilização/ educação ambiental 5 

Rentabilização/ promoção dos recursos humanos e materiais do agrupamento 5 

Reconhecimento por mérito 4 

Promover o espírito solidário 3 

Fomentar a reflexão crítica 3 

Promoção da autoestima dos alunos 2 

Desenvolver o gosto pela competição/ participação em concursos e/ ou projetos 2 

Promoção da inclusão 2 

Utilização das TIC  1 

 

3.9.2. Nas atividades realizadas no âmbito dos clubes e projetos apresentados nos relatórios elaborados 

 
Frequência 
Absoluta 

Promoção de valores (respeito, cooperação, vida saudável e autoestima…) 14 

Convívio entre alunos 14 

Ocupação dos tempos livres 14 

Realização de exercício físico regular 12 



Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2017/2018 

 

 
19 

 
Frequência 
Absoluta 

Boa articulação com parceiros/entidades locais 10 

Consolidação de conteúdos 10 

Empenho e motivação dos alunos 10 

Desenvolvimento de várias técnicas ligadas às áreas das expressões 6 

Articulações estabelecidas entre várias áreas disciplinares/ ciclo de ensino 5 

Horário de funcionamento do clube 3 

Espaço da Biblioteca Escolar (escola-sede) amplo, calmo, agradável e calmo 3 

Participação e dinamização de atividades que envolvem diferentes grupos disciplinares ou 

departamentos 
3 

As Atividades correspondem aos interesses da comunidade escolar 3 

Desenvolvimento de hábitos de pesquisa e utilização de suportes digitais/redes sociais 3 

Saída de campo /aprendizagem autónoma e pela descoberta 3 

Fomentação do espírito cooperativo 1 

Trabalho cooperativo/de grupo 1 

Motivação para as atividades escolares 1 
 

3.10. Aspetos a melhorar identificados em algumas das atividades realizadas 

3.10.1. Nas atividades realizadas integradas no Plano Anual de Atividades 

PONTOS FRACOS Frequência  
Absoluta 

Limitação do tempo 12 

Logística (espaços adequados; falta de material; falta de rede;…) 11 

Comportamento desajustado (indisciplina) 9 

Fraca adesão/ desinteresse 8 

Falha na articulação entre parcerias (indisponibilidade/desorganização) 6 

Falta de verbas para aquisição de materiais 5 

Ausência dos alunos (por outros compromissos) 4 

Incompatibilidade de horários/ sobreposição de atividades 4 

Falta de comunicação/ organização 3 

Condições climatéricas adversas 3 

Alteração de hábitos pouco saudáveis 1 

Maus resultados na competição/ concurso 1 

Falta de divulgação 1 

Falta de transporte 1 

Falta de autonomia na realização das atividades (alunos) 1 
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3.10.2. Nas atividades realizadas no âmbito dos clubes e projetos e apresentados nos relatórios elaborados 

 
Frequência 
Absoluta 

Reduzida participação dos alunos de forma autónoma e voluntária 6 

Inexistência ou escassos recursos tecnológicos e materiais 4 

Reduzida participação dos pais e encarregados de educação 3 

Ausência de verbas para a realização das atividades 3 

Reduzidas atividades de animação/incentivo à leitura na Biblioteca escolar do centro escolar 3 

Equipa de trabalho com pouca formação 3 

Conjugação de horários dos responsáveis o que dificulta a articulação 3 

Demora na aquisição dos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades 2 

Tempo disponível insuficiente para a preparação e desenvolvimento das atividades 2 

Falhas na comunicação entre as partes envolvidas nas atividades 2 

Sobreposição de atividades 2 

Tempo disponível insuficiente para trabalhar o currículo específico das áreas disciplinares envolvidas 

no projeto 
2 

Falta de espaço próprio para o desenvolvimento das atividades 1 

Falta de assiduidade dos alunos inscritos 1 

Reduzida divulgação das atividades 1 

 

4. Apreciação global do grau de execução do plano anual de atividades 
 

Da análise/avaliação final do grau de execução/cumprimento do Plano Anual de Atividades, destacam-

se: 

a)  Como aspetos mais relevantes: 

 A análise da quantidade, da qualidade e da taxa de execução das atividades desenvolvidas 

assegura, com evidência, o trabalho e empenho dos professores e outros promotores na 

concretização das atividades; 

 As atividades organizadas corresponderam aos objetivos nucleares traçados no Projeto Educativo. 
Houve um claro contributo para a consecução dos objetivos definidos pelo Projeto Educativo, com 
uma forte incidência nas áreas de intervenção A3 e A1 - Processo Ensino/Aprendizagem – 
respetivamente “alunos” e “resultados escolares”; 

 O elevado número de atividades e a sua diversidade denotaram dinamismo e capacidade de 
mobilização por parte dos promotores, designadamente na promoção da articulação entre 
departamentos, áreas disciplinares e ciclos de ensino; 

 Reflexão dos promotores sobre as atividades desenvolvidas; 

 A realização de mais de 50% de atividades que não envolveram custos; 

 Avaliação global das atividades é bastante satisfatória; 

 Reduzido número de atividades destinadas apenas a um ciclo de ensino; 

 Envolvimento da escola com a comunidade; 

 Nos clubes e projetos, foram considerados pontos fortes: promoção de valores, convívio entre 
alunos e comunidade e ocupação dos tempos livres; 

 Foi um plano aberto e dinâmico, permitindo a realização de novas atividades que surgiram ao longo 
do ano. 
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b) Como aspetos menos conseguidos: 

 Dificuldade na gestão do tempo útil para articular a operacionalização de atividades conjuntas e de 

envolvimento dos alunos;  

 Escassos recursos tecnológicos e materiais e reduzida manutenção dos mesmos; 

 Nos clubes e projetos, foram considerados como aspetos menos positivos: a reduzida participação 

dos alunos de forma autónoma, voluntária e regular; 

 Alguma dificuldade no planeamento e organização do trabalho, por parte dos promotores. 

 

c) Constrangimentos  

 Inexistência de recursos financeiros para o desenvolvimento de algumas atividades; 

 Inexistência de um espaço apropriado para o desenvolvimento das atividades propostas pelo clube 

da criatividade e pela Biblioteca do centro escolar; 

 Instabilidade dos grupos de trabalho no desempenho das mesmas funções; 

 Equipa de trabalho da Biblioteca do Centro Escolar sem formação na área. 

 

5. Sugestões de melhoria 
 

a) Carecem de melhoria os seguintes aspetos: 

 Evitar que um grande número das atividades se centre num determinado público-alvo; 

 Participação da associação de pais e associação de estudantes na organização das atividades, 

isolada ou em parceria; 

 A avaliação das atividades, clubes e projetos encontra-se muito centrada nos promotores, devendo 

ser criados instrumentos facilitadores de uma monitorização dos projetos e atividades de auto e 

heteroavaliação do trabalho desenvolvido. 

 

 

b) Aspetos organizacionais a ter em conta: 

A Equipa de Avaliação Interna sentiu muitas dificuldades na consulta do documento disponibilizado 

online para realizar o presente relatório. Perante a diversidade e quantidade de atividades e 

promotores envolvidos na elaboração do PAA, as nossas principais sugestões não se prendem com as 

atividades em si, mas com o documento de suporte ao PAA. Assim, a Equipa sugere: 

 Constituição de uma equipa responsável pela reformulação dos documentos, do acompanhamento 

das atividades, sua calendarização e monitorização;  

 Relativamente ao documento, propõe-se: 

o Que este se torne de fácil consulta, onde a informação disponibilizada seja precisa e 

inequívoca; 

o Que seja elaborado um documento por cada estrutura proponente, com parâmetros 

uniformizados, colocado na drive e preenchido por cada um dos elementos pertencentes à 

mesma (departamentos curriculares, associação de pais e encarregados de educação, 

associação de estudantes…); 
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o Que o documento permita o acompanhamento/supervisão de cada responsável pela 

estrutura no que toca às propostas formuladas, execução e avaliação; 

o A uniformização da linguagem no preenchimento de determinados campos (ex.: 

público-alvo, tipologia da atividade…), de modo a facilitar o tratamento da informação 

estatisticamente; 

o A definição de critérios relativamente à contagem das atividades realizadas (ex.: no 

Desporto Escolar, a modalidade de natação constitui uma atividade, no entanto, esta 

subdivide-se em sessões de treino, campeonatos, encontros, que poderão ser 

considerados como diferentes atividades ou não); 

o A criação de uma coluna onde se assinale se a atividade será desenvolvida em 

articulação ou interdisciplinaridade; 

 Todas as atividades devem ser introduzidas no PAA, incluindo as realizadas pelos clubes e 

projetos, evitando-se o surgimento de atividades que foram realizadas mas que não tinham sido 

propostas e consequentemente não aprovadas pelos órgãos competentes; 

 O PAA deve permanecer aberto e dinâmico, permitindo a realização de novas atividades que 

surjam ao longo do ano; 

 A avaliação das atividades deve ser feita, apenas, por um promotor. Se for uma atividade de 

parceria/ articulação deve ser avaliada pela estrutura que a propôs/pensou originalmente; 

 Avaliação atempada e efetiva, por parte dos proponentes, de todas as atividades. 

          O não cumprimento de prazos no preenchimento dos relatórios das atividades propostas 

condicionou o trabalho da Equipa e os resultados aqui apresentados. 

A Equipa de Avaliação Interna 

Julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitido parecer no Conselho Pedagógico no dia ___/___/____ 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

_____________________________________ 

(Fernando Santos) 

 

 

Aprovado no Conselho Geral no dia ___/___/____ 

A Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________ 

(Beatriz Alves) 
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ANEXOS  
 

Quadro síntese do número de alunos/turmas inscritos e que frequentam regularmente os clubes ou projetos do Agrupamento 

Projeto/Clube 
Nº de alunos/turmas  inscritos(as) 

Nº de alunos que 

frequentam regularmente as 

atividades 

Nº de atividades desenvolvidas 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

Biblioteca Escolar 
Todas as turmas do 

Agrupamento 

Todas as turmas do 

Agrupamento 

Todas as turmas do 

Agrupamento 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 
13 21 21 

Clube da Criatividade 28 28 28 8 5 8 17 14 5 

Clube de Música 10 10 10 6 6 6 Sem dados 4 4 

Desporto 

Escolar 

Equipa de 

badminton 
18 22 22 11 14 14 

4 (inclui 

treinos) 

4 (inclui 

treinos) 
4 (inclui treinos) 

Equipa de 

Boccia 
13 14 14 8 8 

Não se 

aplica 

2 (inclui 

treinos) 

5 (inclui 

treinos) 

5 (inclui treinos e 

campeonatos) 

Equipa de 

Natação 
38 40 41 18 15 

Não se 

aplica 

2 (inclui 

treinos) 

3 (inclui 

treinos) 

7(inclui treinos e 

campeonatos) 

Equipa de 

voleibol 
20 18 18 12 12 12 

5 (inclui 

treinos) 

3 (inclui 

treinos) 
3 (inclui treinos) 

Proteção 

Civil 

EB1 de 

Garvão 
Turma M de Garvão Turma M de Garvão Turma M de Garvão 10 10 10 3 2 2 

EB1/JI de 

Ourique 

Turmas do 1º ciclo e  

Pré-escolar de 

Ourique 

Turmas do 1º ciclo e  

Pré-escolar de 

Ourique 

Turmas do 1º ciclo e  

Pré-escolar de 

Ourique 

Não se aplica Sem dados 
 

2 
Sem dados 

EB2,3/S de 

Ourique 
7 10 10 7 0 0 6 

3 

(organização) 
2 

Parlamento Jovens 7 4 --------- 7 4 ------- 3 6 -------- 

Euro escolas 2 2 --------- 2 2 ------- 2 2 -------- 
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Projeto/Clube 
Nº de alunos/turmas  inscritos(as) 

Nº de alunos que 

frequentam regularmente as 

atividades 

Nº de atividades desenvolvidas 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

PESES 
Todas as turmas do 

Agrupamento 

Todas as turmas do 

Agrupamento 

Todas as turmas do 

Agrupamento 
Não se aplica 4 17 24 

Projeto Ciências 

Experimentais no 1º 

ciclo 

Alunos do pré-

escolar e do 1º ciclo 

do Agrupamento 

Alunos do pré-

escolar e do 1º ciclo 

do Agrupamento 

Alunos do pré-

escolar e do 1º ciclo 

do Agrupamento 

Não se aplica 

Não funcionou 

por falta de 

articulação 

1 

(articulação) 
2 

Projeto Genius 
-------- 

 

Todos os alunos do 

2º ciclo 

Todos os alunos do 

2º ciclo 
------- 

Todos os 

alunos do 

2º ciclo 

Todos os 

alunos do 

2º ciclo 

-------- 18 22 

Projeto  

Eco 

escolas 

Brigada da 

água 
Sem dados 17 Sem dados 

Sem 

dados 

Não se 

aplica 

Sem 

dados 
Sem dados 3 Sem dados 

Brigada da 

floresta 
Sem dados 10 Sem dados 

Sem 

dados 

Não se 

aplica 

Sem 

dados 
Sem dados 2 Sem dados 

Brigada dos 

resíduos 
Sem dados 17 Sem dados 

Sem 

dados 

Não se 

aplica 

Sem 

dados 
Sem dados 

 

3 
Sem dados 

Brigada da 

Energia 
Sem dados 7 Sem dados 

Sem 

dados 

Não se 

aplica 

Sem 

dados 
Sem dados 4 Sem dados 

Projeto EDP Twist --- 7 7 --- 7 7 --- 4 0 

 

 


