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Introdução 

 

Considerando o Plano Anual de Atividades (PAA) um instrumento que 

operacionaliza o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) e do Plano de Melhoria TEIP, 

este relatório, de avaliação intermédia, das atividades realizadas no 1º Período, tem por 

finalidade aferir as atividades efetivamente realizadas, bem como a identificação dos 

constrangimentos surgidos no âmbito das mesmas.  

Este relatório, teve por base os documentos de avaliação da cada atividade, a cargo 

dos responsáveis pelas mesmas, bem como outras evidências recolhidas, nomeadamente 

questionários dirigidos ao público-alvo, observação direta realizada, entre outras.  

Procurou-se avaliar e analisar as condições de implementação e de realização das 

atividades e o seu impacto nas aprendizagens dos alunos. 

A avaliação do grau de execução das atividades do PAA será feita com base nos 

indicadores anteriormente definidos e noutros considerados pertinentes neste momento: 

- Concretização da atividade proposta (1ºPeríodo e ao longo do ano letivo) 

- Objetivos - Execução dos objetivos enunciados 

 - Articulação com o Plano de Melhoria TEIP 

 - Número de pessoas envolvidas nas atividades 

 - Aspetos de melhoria a ter em conta em atividades futuras 

- Cumprimento dos prazos definidos 
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1. Análise da concretização das atividades do PAA 

propostas para o 1ºPeríodo 

1.1. Concretização das atividades 

 

Gráfico 1 – Total de atividades previstas/realizadas no 1º Período 

 

Num total de 28 atividades propostas para o 1º Período, foram realizadas 24.  

Pela análise do gráfico 1, podemos verificar que apenas 4 atividades não se 

realizaram: três da responsabilidade do grupo de Educação Física - “Corta Mato Escolar” 

devido às condições climatéricas; e duas “formações Alunos-Árbitros da modalidade de 

Badminton e Multiatividades de Ar Livre”, pelas datas definidas pelo projeto do Desporto 

Escolar não coincidirem com as propostas iniciais. De salientar que todas estas atividades 

foram reagendadas para o 2ºPeríodo.  

A quarta atividade não realizada - “Dia das Acessibilidades” é da responsabilidade 

da Equipa PES e estava calendarizada para o dia 21 de outubro, tendo a equipa justificado 

a não realização devido à falta de disponibilidade na data calendarizada.  

 

 

 

Atividades 
propostas 

28
Atividades 
realizadas 

24

Atividades não 
realizadas 

4

VENDAS
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1.2. Atividades propostas para o 1º Período, realizadas     

pelas várias estruturas 

 
 

Gráfico 2 – Total de atividades propostas e realizadas no 1º Período pelas várias    

estruturas/grupos. 

 

Foram realizadas 24 atividades das propostas para o 1º Período.  

Pela análise do gráfico 2, podemos verificar que doze (12) estruturas/grupos foram 

responsáveis por uma (1) atividade; três (3) estruturas/grupos por duas (2) atividades e 

apenas uma (1) estrutura/grupo dinamizou seis (6) atividades. 
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2. Objetivos 

2.1. Impacto das atividades nos objetivos previstos 

 

 

 
 

Gráfico 3 – Concretização dos objetivos 

 

Pela análise do gráfico 3 concluímos que, num universo de 24 atividades realizadas, 

apenas em cinco (5) atividades a consecução dos objetivos foi classificada com “Bom", pelo 

seu proponente. Das restantes dezanove (19) a consecução dos objetivos foi classificada 

com “Muito Bom”. 

Da análise dos relatórios realizados pelos responsáveis das atividades, verifica-se 

que os objetivos não foram integralmente cumpridos, em três atividades, devido a algumas 

situações de incumprimento, por parte dos intervenientes. 

✓ Nas atividades – “Ação de Informação/Sensibilização sobre orientação sexual e identidade 

de género” e “(Des)envolve-te” – Intervenção com turmas, a Psicóloga da Associação 

AMPLOS que iria dinamizar as atividades com as turmas, cancelou a sua vinda ao 

Agrupamento, no final do dia que antecedeu à ação. Assim, a ação foi dinamizada pelas 

Técnica do GAAF e Psicóloga do Agrupamento, bem como, com a Coordenadora do Projeto 

P.E.S. 

✓ Na atividade – “Dia Mundial do não fumador” - os alunos não colaboraram na realização 

dos trabalhos que lhe tinham sido solicitados.  

Atendendo a estes resultados, podemos constatar que a maioria das atividades 

tiveram bastante impacto nos objetivos previstos e consequentemente na aprendizagem 

dos alunos.  
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3. Articulação com o Plano de Melhoria TEIP 

3.1. Eixo(s) de intervenção em que as ações se inserem 

 

Gráfico 4 – Eixo(s) de intervenção em que as ações se inserem 
 

Apresentando-se como um complemento ao currículo as atividades obedecem a 

objetivos que procuram enquadrar-se nos 3 eixos estabelecidos no Plano de Melhoria TEIP 

em implementação no Agrupamento, a saber:  

 Eixo 1 – Cultura de Escola e Liderança Pedagógica (organização e gestão);  

 Eixo 2 – Gestão Curricular (Apoio à melhoria das Aprendizagens/prevenção 

do abandono, absentismo e indisciplina); 

 Eixo 3 – Parceria e Comunidade (Relação Escola - Família - Comunidade e 

Parcerias). 

Pela análise do gráfico 4, podemos verificar que a maioria das ações, quinze (15), 

enquadra-se nos Eixos 2/3, sendo que uma (1) ação insere-se no Eixo 2, três (3) ações 

inserem-se nos Eixos 1/3 e cinco (5) ações inserem-se nos Eixos 1/2/3. 
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4. Número de pessoas envolvidas nas atividades  

 

Gráfico 5 – Número de pessoas envolvidas por atividade 
 

Com base no gráfico 5 todas as atividades envolveram um número significativo de 

pessoas, conforme o planificado. A atividade com mais participantes foi a “Celebração de 

Natal”, uma vez que envolveu toda a comunidade escolar (todos os alunos, professores, 

técnicas, assistentes técnicos e operacionais e encarregados de educação); seguiu-se o “Dia 

Internacional do Voluntariado”; o “Dia Mundial de Luta contra a Sida” e a “Comemoração 

do Dia Internacional dos Direitos da Criança”.  
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5. Análise da concretização das atividades do PAA 

calendarizadas para realizar ao longo do ano 

letivo 

 

O PAA do Agrupamento está estruturado por períodos (1º, 2º e 3º), atividades a 

desenvolver ao longo do ano letivo e atividades por calendarizar.  Assim, além das 

atividades do 1º período que já foram alvo de análise, existem outras que constam do 

separador a desenvolver ao longo do ano letivo, mas que, iniciaram o seu desenvolvimento 

no 1º Período, pelo que se vai proceder à sua análise e avaliação. 

Atividades Responsáveis Eixos 
Número de 
Envolvidos 

Avaliação 

“(DES)ENVOLVE-TE”  
INTERVENÇÃO COM TURMAS  

Ações e/ou atividades 
de informação/ sensibilização e 
esclarecimento sobre diversas 

temáticas. 

 
GAAF e SPO, 

Técnicos do PDPSC 

 

2 e 3 116 BOM 

"(DES)ENVOLVE-TE"                        
PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS 
"Passo a Passo..." 

GAAF e SPO, 

Técnicos do PDPSC 
2 19 MBOM 

"(DES)ENVOLVE-TE" 
PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS  
"Tudo começa por mim..." 

GAAF e SPO, 
Técnicos do PDPSC 

2 95 MBOM 

"(DES)ENVOLVE-TE" PROGRAMA DE 
PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS 
"Descobrir, Agir e Refletir" 

GAAF e SPO, 
Técnicos do PDPSC 

2 39 MBOM 

"(DES)ENVOLVE-TE” 
O (SUB)DELEGADO DE TURMA COMO 

MEDIADOR! 
GAAF e SPO 2 52 BOM 

 

“RESPONSABILIZA-TE!”  
SER + VOLUNTÁRIO  

                                                                                                                                                                                                                       

GAAF 2 549 BOM 

 

RESPONSABILIZA-TE! - “TURMA +” 
 

GAAF 2 153 SUF/BOM 

“(IN)FORMA-TE!”                                  
ATIVIDADES SOBRE OFERTAS 

FORMATIVAS E ÁREAS PROFISSIONAIS                   
- Sessões abertas sobre profissões e/ou 

visitas a entidades de várias áreas 
profissionais. 

- Ações de informação para alunos. 

GAAF e SPO 2 e 3 29 BOM 

-ALGUÉM LOGO ALI – 
Apoio de proximidade aos alunos, 

famílias/ 
GAAF 2 e 3 98 BOM 
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Encarregados de Educação e 
comunidade educativa, a nível escolar, 

familiar e pessoal. 

 
-ENVOLVIMENTO PARENTAL -                              

 Realização de espaços de partilha de 
ideias e experiências parentais  

 

GAAF e SPO 2 e 3 290 BOM 

Comemoração Mês/Dia das Bibliotecas 
Escolares: 

“LER PARA A PAZ E HARMONIA 
GLOBAIS”: 

Projeto “Ler + em família” 

Profª Bibliotecária 
em articulação com 

as Docentes 
titulares das 

turmas envolvidas. 

1,2,3 86 MBOM 

Plano 21/23 Escola “Escola a Ler” 
 

Medidas: “Leitura orientada” para o 
primeiro ciclo (em três turmas) e duas 

2 turmas do 2º ciclo, “Vou levar-te 
comigo!” e "Livr' à Mão" para todos os 

alunos do Agrupamento 

Professores da 
equipa “Escola a 

Ler” em articulação 
com os docentes 
envolvidos, em 

articulação com os 
Diretores de Turma 

1,2,3 104 MBOM 

 

Hora do Conto “As nossas histórias… 
/Era uma vez...” Pré-Escolar 

(referencial Atividades para aprender 
com a biblioteca escolar). 

 

Profª Bibliotecária 
e Educadora 

2 e 3 22 MBOM 

“Hora do Conto”: Encontros com a 
Leitura.  1º Ciclo 

(Referencial de atividades para 
aprender com a BE – duas histórias por 

turma/período.) 

Profª Bibliotecária 
e outro docente 

sempre que 
necessário, em 

articulação com os 
Professores 

Titulares de Turma. 

1 e 2 12 MBOM 

Projeto de Ligação Pedagógica do 1º 
Ciclo, aos ciclos subsequentes: 

 
Projeto de Intervenção no 

Agrupamento (Atividade promovida 
entre o departamento de ciências 

socias e humanas, disciplina de 
geografia e a docente da turma do 4º 

ano da Escola Sede, do 1º ciclo do 
Agrupamento) 

Professor Anselmo 
Gonçalves em 

articulação com a 
Professora Titular 
de Turma, do 4º 
Ano, da Escola 

Sede. 

1 e 2 24 MBOM 

Desafio Mensal 
Professora Guida 

Fernandes 
1 e 2 11 MBOM 

 
Desafia-te! 

“Quem é Quem?” 
 

Professora da 
Equipa da BE – 

Susana Brito 
1 e 2 144 MBOM 

Divulgação de autores e obras 

Profª Bibliotecária 
em articulação com 
outro(s)Professores 

da Equipa e 
Assistente 

Operacional da BE. 

1, 2, 3 146 MBOM 
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Atividade de articulação com os DTs e 
EMAEI no âmbito da Aplicação de 

critérios de avaliação – alunos 
abrangidos por medidas educativas 

Dec.     Lei 54/2018 de 6 de julho 

Professores da 
equipa em 

articulação com os 
DTs e/ou outros 

professores. 

1 e 2 27 MBOM 

Atividade no âmbito das competências 
digitais: 

Apoio aos alunos em trabalhos de 
pesquisa e tratamento de informação. 

 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

1 e 2 110 MBOM 

Miúdos a Votos 

Aberta aos alunos 
do 4º Ano e 2º/3º 

Ciclos e Ensino 
Secundário 

1 e 2 137 MBOM 

Exposições temporárias 
de trabalhos dos alunos 

Grupos de 
Educação Visual / 

Educação 
Tecnológica  

(2º e 3º Ciclos) e 
Clube de Artes 

1 e 3 35 MBOM 

 
Comemoração de datas e eventos 

relevantes e circunstanciais 
 

Docentes de 
Educação Especial 

1, 2, 3 33 MBOM 

Tabela 1 – Dados das atividades do PAA calendarizadas para realizar ao longo do ano letivo 

 

A Tabela 1 resume os dados das atividades calendarizadas para desenvolver ao 

longo do ano letivo (Atividades, Responsáveis, Eixos, Número de Envolvidos e Avaliação), 

mas iniciadas no 1º Período. 

     Pela análise da tabela podemos verificar que: 

 A maioria das atividades já desenvolvidas foram da responsabilidade do GAAF e do SPO, 

destacando-se também algumas desenvolvidas por elementos da Equipa da BE; 

 Num universo de 23 atividades realizadas, apenas em uma (1) atividade a consecução dos 

objetivos foi classificada com “Suf/Bom", pelo seu proponente. Das restantes vinte e duas 

(22) a consecução dos objetivos foi classificada com “Bom” em dezasseis (16) atividades e 

“Muito Bom” em seis (6) atividades.   

 A distribuição das ações pelos vários eixos estão mais ou menos equilibradas. Sete (7) 

atividades enquadram-se nos Eixos 1/2, seis (6) inserem-se apenas no Eixo 2; cinco (5) nos 

Eixos 2/3, quatro (4) atividades inserem-se nos Eixos 1/2/3 e apenas uma (1) se insere nos 

Eixos 1/3. 

 Todas as ações envolveram um número significativo de pessoas, conforme o planificado. 

A atividade com mais participantes foi a “RESPONSABILIZA-TE! - SER + VOLUNTÁRIO”, 

seguindo-se o “ENVOLVIMENTO PARENTAL”, ambas por envolverem também os 

Encarregados de Educação e a terceira ação com mais participantes foi a 

“RESPONSABILIZA-TE! - “TURMA +”.         
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6. Análise global  

 

A seguinte análise engloba as atividades previstas e realizadas no 1º Período e as 

atividades previstas a realizar ao longo do ano letivo, mas já iniciadas no decorrer do 1º 

Período. 

 

 Foram realizadas no primeiro período, quarenta e sete atividades (24+23=47), num 

total de 51. 

 Com base nestes dados globais as percentagens de execução do PAA são de 92,15% 

de atividades realizadas e 7,84% de atividades não realizadas. Contudo, três das 

atividades não realizadas foram reagendadas para o 2º Período. 

 A estrutura GAAF, independente ou em articulação com outras estruturas ou 

grupos, foi o responsável pelo maior número de atividades. 

 Num universo de 47 atividades realizadas, a consecução dos objetivos foi 

classificada com “MBOM" em 25 atividades, pelo seu proponente. Das restantes 22 

a consecução dos objetivos foi classificada com “BOM” em 21 atividade e de 

“SUF/BOM” apenas numa atividade. 

 Quase metade das ações, vinte (20), enquadram-se nos Eixos 2/3, sendo que nove 

(9) ações se inserem no Eixo 1,2,3; sete (7) ações inserem-se nos Eixos 1/2 e outras 

sete (7) no eixo 2, restando apenas quatro (4) que se inserem nos Eixos 1/3. 

 Quanto ao cumprimento dos prazos apenas duas (2) atividades ajustaram a data 

inicialmente prevista devido a situações devidamente justificadas. 
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7. Aspetos de melhoria a ter em conta em atividades 

futuras 

 

 

A estratégia de melhoria contínua é essencial para melhorar processos, reduzir os 

constrangimentos e aumentar os resultados e a qualidade dos mesmos. Assim, da análise 

deste PAA foram enumerados, pelos responsáveis das atividades, os seguintes aspetos a 

melhorar: 

 

 Envolver todos os alunos e convidá-los a participar de uma forma mais ativa 

(por exemplo, preenchendo um questionário de conhecimentos e atribuição 

de prémios) 

 Responsabilizar mais os alunos para o cumprimento dos objetivos a que são 

propostos 

 Envolver os restantes alunos e Encarregados de Educação nas atividades 

 Sensibilizar os alunos para o trabalho colaborativo 

 Maior envolvimento do pessoal docente e não docente nas iniciativas 

solidárias  

 Envolver mais alunos na atividade “Quem é quem” no 2ºPeríodo, através da 

divulgação da mesma junto dos alunos, pelos docentes de Inglês 

 Existência de mais recursos humanos e materiais, para as atividades de 

Educação Especial. 
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Conclusão   

 

Este relatório reflete a execução/avaliação das atividades do PAA 

realizadas/iniciadas no 1º período e evidencia o contributo das mesmas no cumprimento 

dos objetivos/metas do Projeto Educativo e do Plano de Melhoria TEIP. 

As iniciativas desenvolvidas pautaram-se pela qualidade e diversidade possível, 

envolveram a Comunidade Educativa, sendo visível um elevado grau de empenho e 

participação dos intervenientes, e deram cumprimento aos objetivos a que se destinavam.  

O predomínio de menções de “BOM” e “MBOM”, na avaliação das atividades, 

constitui um importante reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelas 

diferentes estruturas/grupos dinamizadores e permite inferir que as atividades foram ao 

encontro das expetativas de todos os intervenientes, tendo potenciado muitos momentos 

de partilha e aquisição de saberes, com impacto nas aprendizagens dos alunos.  

Todas as atividades atingiram os objetivos definidos bem como as metas do Projeto 

Educativo, apesar de algumas situações de incumprimento por parte dos intervenientes, 

ou da necessidade de ajuste de algumas datas inicialmente propostas. 

A análise da concretização das atividades do PAA, levou à identificação de 

constrangimentos no âmbito da sua execução conducentes à identificação das áreas de 

melhoria. Porém, este relatório reflete uma execução positiva do PAA evidenciando o 

contributo de todas as atividades e ações no cumprimento dos objetivos do PE e do Plano 

de Melhoria TEIP.  

Por fim, importa valorizar este documento como um ponto de partida da avaliação 

de cada departamento, projeto e estrutura numa perspetiva de construção de dinâmicas 

de trabalho colaborativo, cada vez mais eficientes e eficazes. 

 
Pampilhosa da Serra, 11 de janeiro de 2023                      A Coordenadora do PAA 

                                                                     Marília Falcão  
 
 

Apresentado em Conselho Pedagógico a 11/01/23 
  

A Presidente do Conselho Pedagógico,  
 

_______________________________ 


