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Capítulo I. Introdução 

 

O presente relatório visa apresentar informação sobre a execução do Plano Anual de Atividades. O 

documento reporta as atividades desenvolvidas no decurso do 1º semestre pelas diferentes 

estruturas em funcionamento. As atividades que já foram realizadas e avaliadas, que estão 

calendarizadas com a referência “Ao longo do Ano”, também foram integradas neste relatório. 

Sendo o Plano Anual de Atividades (PAA) o instrumento que cinge em si as atividades desenvolvidas 

ao longo do ano letivo, elaborado em estreita articulação com o Projeto Educativo, importa agora, 

findo o 1º Semestre, fazer uma reflexão sobre a qualidade do mesmo, o seu grau de execução e o 

envolvimento dos vários agentes educativos na sua prossecução. Assim, o presente documento visa 

apresentar os resultados dessa avaliação e reflexão, tendo por objetivo identificar aspetos 

significativos quanto ao envolvimento dos vários agentes educativos no que concerne à sua 

prossecução e grau de execução, atribuindo particular atenção ao seu contributo para os domínios 

de intervenção e respetivos objetivos estratégicos. 

No que respeita aos Clubes e Projetos, e dado que são atividades programadas e desenvolvidas ao 

longo do ano, os seus proponentes não necessitam de realizar qualquer acção no InovarPAA. Desta 

forma, foi enviado um formulário para obter informações sobre o desenvolvimento das atividades 

dinamizadas, bem como avaliá-las segundo alguns parâmetros definidos para o efeito. Deste 

documento, faz parte integrante, no Capítulo III, o seu relatório – síntese. 
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Capítulo II.    Síntese das atividades propostas 

 

De acordo com as previsões constantes do Plano de Atividades, apresentam-se de seguida alguns 

indicadores que permitem avaliar a taxa de concretização das atividades concretizadas no 1º 

Semestre. 

 

1. Calendarização 

 

 

Devido à situação pandémica, alguns proponentes optaram por adiar algumas atividades. 18 

atividades inicialmente propostas para o 1º Semestre foram recalendarizadas para o 2º Semestre. 

Ainda durante o 1º semestre, foram ainda propostas 22 novas atividades para o 2º Semestre e 7 

novas atividades para serem desenvolvidas ao longo do ano letivo. 
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2. Estado das atividades 

 

 

 

 

Na realização das atividades observa-se que apenas 5 atividades não foram realizadas. 4 

Atividades calendarizada para o 1º Semestre e uma que estava calendarizada “Ao longo do 

ano”. 
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3. Atividades Previstas não realizadas 

Não obstante o grau elevado de execução das atividades, algumas das que estavam 

inicialmente previstas não se realizaram. O quadro seguinte apresenta essas atividades e o 

motivo da sua não realização. 

 

Estrutura Nome Tipologia 

Plano Estratégico da Cidadania 
do Agrupamento (PECA) 

"Voluntariado para a Vida" Projeto de Cidadania e 
Desenvolvimento 

Motivo: A atividade não se realizou devido ao evoluir da pandemia, uma vez 
que se pretendia vender produtos alimentares e outros no mercado 
municipal, a fim de se angariar fundos para apoio e entidade de 
solidariedade social. Neste sentido já foi realizada uma venda de 
"Bolachas do amor" no dia de São Valentim, juntamente com a 
entrega de corações com mensagens alusivas à temática. Estão 
projetadas outras ações de venda no sentido de atingirmos os 
objetivos propostos. 

Biblioteca Escolar Porto de Camilo Visita de estudo 

Motivo: Foi cancelada devido à situação pandémica e ao facto das zonas a 
visitar se encontrarem em obras 

Órgão de Gestão Ceia de Natal Dia/Semana da escola/ 
agrupamento 

Motivo: A atividade não foi realizada devido às orientações da Direção geral 
de Saúde que não aconselhava a realização de eventos. 

Departamento 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Visita ao Perlim Visita de estudo 

Motivo: A atividade não foi realizada devido ao mau tempo 

Departamento de Matemática 
e Ciências Experimentais 

Olimpíadas da Biotecnologia Projeto em parceria com 
entidade externa 

Motivo: Os responsáveis não receberam qualquer informação dos 
proponentes nacionais e quando se aperceberam o prazo de 
inscrições tinha terminado. 
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4. Atividades Realizadas e Avaliadas 

 

Considerando apenas as atividades realizadas com a respetiva avaliação, foram no seu total 66 

atividades realizadas no 1º Semestre, sendo 54 atividades calendarizadas no 1º semestre e 12 

calendarizadas ao longo do ano. 

 

 

5. Tipologia 

Relativamente às atividades por tipologia, as atividades de Convívio e Comemoração foram as que 

se concretizaram mais, com 13 atividades realizadas. Ainda é de destacar, também, as Atividades 

Desportivas, de Conferência/Palestra/Debate e as Visitas de Estudo com 7 atividades, cada. 
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6. Atividades por estrutura 

Quanto às atividades por estrutura, o Departamento de Expressões é o que apresenta mais 

atividades realizadas, com 10 atividades, seguindo-se as atividades da responsabilidade do 

Órgão de Gestão e as atividades dos Projetos. 

 

 

7. Público-Alvo 

No que concerne ao público-alvo das atividades, foram os alunos os maiores alvos das 

atividades realizadas. Das 66 atividades realizadas, 32 eram diretamente dirigidas aos 

alunos. 
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8. Atividade Avaliadas por Objetivo do Projeto Educativo 

Relativamente aos Objetivos do Projeto Educativo trabalhados durante as atividades, destaca-se o 

Objetivo Incentivar o Desenvolvimento e o Pensamento Crítico com 44 atividades que o 

trabalharam. Destaca-se, ainda, no caso de Objetivos pouco ou nada trabalhados, implementar o 

Sistema de Qualidade alinhado com o sistema EQAVET, Monitorizar e Avaliar e Valorização das 

Lideranças Intermédias. 

 

 

D1/01. Promover a Gestão e o desenvolvimento Curricular 
D1/02. Garantir a inclusão no acesso ao currículo e às aprendizagens 
D1/03. Incentivar o Desenvolvimento e o Pensamento Crítico 
D2/O1. Desenvolver a Articulação Curricular e Pedagógica 
D2/O2. Melhorar as Práticas de Ensino e as Práticas de Diferenciação Pedagógica 
D2/O3. Monitorizar e Avaliar 
D3/O1. Promover a Qualidade na Organização Escolar – Criar um Projeto Agregador  
D3/O2. Implementar o Sistema de Qualidade alinhado com o sistema EQAVET  
D3/O3. Valorização das Lideranças Intermédias 
D3/O4. Desenvolver a Articulação interdepartamental 
D3/O5. Promover Tertúlias Dialógicas 
D3/O6. Implementar o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 
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Capítulo III. Clubes e Projetos 

Esta análise não se sustenta em princípios metodológicos nem em protocolos de investigação 
formais. A primeira abordagem do Relatório intermédio consistiu na recolha e análise de um 
formulário, associado ao desenvolvimento dos projetos/clubes. 

No âmbito da implementação de clubes e projetos, foi pedido a todos os Coordenadores de 
Projetos-Clubes, o preenchimento de um formulário para se fazer o balanço das atividades 
desenvolvidas no 1º semestre. Foram questionados 30 e todos responderam, 30% associados a 
clubes e 70% a projetos desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadores dos respetivos Projetos e Clubes: 

 Eco Escolas - Cláudia Rocha 

 Academia Ubuntu - Ana Luísa Guedes 

 PES - Elsa Castro 

 PADDE - Luís Velosa  

 Plano Tecnológico - Mário Pinto 

 SB Design/Unesco - Fernando Ferreira 

 Parlamento Jovem Básico - Pedro santos 

 Parlamento Jovem Secundário - Cristina Correia 

 Hispanistas - Carmen Resende 

 AtMax - Isabel Costa 

 Parlamento Europeu dos Jovens - Virgínia Feiteira 

 PNC - Mário Ribeiro 

 English Plus - Ana Gomes 

 Desporto escolar - José Carvalho 

 GAP - Luís Ferreira 

 Magia da Matemática - Célia Mateus 

 A falar é que a gente aprende - Lurdes Silva 

 Escrita na ponta do lápis - Ana Santos 

 PECA - Teresa Resende 
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 Programa de Mentorias - Ana Luísa Guedes 

 CAA - Elizabel Vaz 

 Erasmus + - Luís Veloso 

 Entre conversas..presente e futuro - Ana Gomes 

 Plano de Artes - Eva Figueiredo 

 Clube de Artes - António Silva 

 Clube Europeu - Virgínia Feiteira 

 Clube de Ciências - Margarida Costa 

 Clube Makers - Luís Veloso 

 Economia e Pensamento - Djalma Marques 

 Clube Fitness - Leonel Silva 

 Clube de Teatro - Fábia Soares 

 Proteção Civil - Mário Rui Lopes 

 

 

1. Constrangimentos no desenvolvimento das atividades 

 

Relativamente aos constrangimentos que algumas das atividades sofreram alterações devido à 
pandemia só 23,% é que foram adiadas, entre as quais as seguintes causas: 

 Restrições no que respeita à dinamização de trabalhos 

de grupo, apresentações à comunidade educativa, visitas 

de estudo, visitas a países de expressão inglesa; 

 Falta de assiduidade dos alunos; 

 Número de alunos participantes foi menor; as eleições 

na escola não puderam envolver muitos alunos; 

 O facto de não ser aconselhável a interação entre alunos 

de turmas diferentes; 

 Redução do número de pessoas no Gabinete, em simultâneo;  

 Observação de distanciamento social nos diferentes momentos de contacto com a 

comunidade; 

 Falta de assiduidade devido a situações de contágio ou isolamento e as atividades previstas 

para as sessões nem sempre foram levadas a cabo com a mesma eficácia.  

 

2. Descrição sumária das atividades realizadas 

 

 Eleição dos deputados e todo o processo inerente.  

 Palestra deputado da nação Dr. Bruno Aragão. 

 Concurso para a elaboração do logótipo do Clube;  

 Divulgação da Ciência Dinamização de diversas Olimpíadas;  
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 Adesão ao Clube Ciência Viva; Promoção de atividades experimentais;  

 Dinamização do Dia do Agrupamento;  

 Realização de sessões sobre hábitos alimentares saudáveis e Pandemia: lições e 

oportunidades 

 Comemoração de dias alusivos à Saúde (Cancro pediátrico; Cancro de mama; Sida; Coração; 

Dia da mulher);  

 Monitorização da cantina;  

 Articulação com ACES e ESSOAZ na organização de sessões de formação no âmbito da Ed. 

Alimentar e Ed. Sexual;  

 Monitorização e acompanhamento do GIA; 

 Realização de trabalhos na área da pintura (pintura sobre azulejo); 

 Preparação e participação na sessão regional em Évora (18,19 e 20 Fevereiro); 

 Utilização do TINKERCAD para desenho 3D e montagem de circuitos eletrónicos com 

microcontroladores; 

 Programação com MICROBIT. Montagem real de circuitos eletrónicos simples com recurso 

ao MICROBIT;  

 Participação no concurso Eco escolas com elaboração de três esculturas no âmbito da 

"Biodiversidade com REEE"; 

 Preparação, montagem e decoração da árvore de natal do clube na sala de alunos; 

 Manutenção de Equipamentos;  

 Assistência SIGE; 

 Gestão Google Workspace;  

 Gestão da rede informática e serviços; 

 Inventário de Equipamentos; 

 Atividades estão a decorrer conforme PADDE do Agrupamento em articulação com o 

Embaixador Digital (CFAE-AVCOA); 

 Participação no Encontro Nacional de Escolas Ubuntu; 

 Capacitação dos formadores e preparação da Semana Ubuntu; 

 Constituição de equipa para iniciar processo de acreditação do Agrupamento ao programa 

ERASMUS 2021-2027; 

 Presença em várias ações de esclarecimento (on-line) promovidas pela agência nacional;  

 Atualização dos dados da plataforma oficial de registo do agrupamento;  

 Alargamento da equipa de trabalho que iniciou com a Eva Figueiredo e Luís Veloso; 

 Reuniões de trabalho e articulação com outros colegas do mesmo agrupamento (Virgínia 

Feiteira do clube Europeu, Sofia Mooney por participar em outras experiências ERASMUS, 

Teresa Resende por coordenar Cidadania e Desenvolvimento, Marisa Ferreira por 

desempenhar funções de articulação com empresas e organizações, Sónia Godinho por 

coordenar o ensino profissional no agrupamento; 

 Campanha de divulgação da Cimeira dos Rios 2021 (European Rivers Summit); 

 Produtos multimédia “SDG's into practice: submit your creative ideas”, em parceria com a 

UNESCO Associated Schools Network in the Republic of Korea; 

 Vídeos de sensibilização para o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, evento 

dinamizado pela ONG OIKOS; 

 Treino da descriminação auditiva;  
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 Campanha de recolha de REEE, recolha de tampinhas; 

 Vídeo de sensibilização e separação de resíduos; 

 Hastear da bandeira; 

 Conversas "Natureza Ameaçada: Espécies Invasoras"; 

 Sessão de apresentação da empresa externa - INACEINOX";  

 Ação de sensibilização Indaqua: Consumo de água”;  

 A construção do exercício de treino no futebol; 

 "À conversa com ex-alunos".  

 Exercícios de treino de atenção. 

 Trabalho inerente ao Coordenador de Diretores de turma. Apoio aos docentes responsáveis 

pelas turmas, numa lógica de trabalho coloborativo; reforço e consolidação do trabalho 

desenvolvido em sala de aula; promoção da qualidade da participação dos alunos nas 

atividades da turma a que pertencem; desenvolvimento de metodologias de intervenção 

interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e de 

adaptação ao contexto escolar; articulação com a psicóloga. 

 Formação de pequenos grupos de alunos de modo a promover o sucesso e a prevenção do 

abandono escolar; promover as competências de relacionamento pessoal, interpessoal e 

académico e favorecer a cooperação, a partilha e a colaboração.  

 Exposição, na BEMS, para comemorar o “Día de la Hispanidad”; 

 Criação e publicação de um vídeo “¿Cuál es tu palabra favorita del español?”, da autoria 

dos alunos do 12.º D/E, no Facebook e na página online da escola;  

 Submissão de um projeto de vídeo na edição XIX dos Prémios Pilar Moreno, inteiramente 

criado pelos alunos de Espanhol do 12.º ano; 

 Publicação online (na página da escola e no FB) de um conjunto de 5 podcasts - "Charlas 

entre amigos" - sobre a língua e a cultura espanholas; 

 Participação no Dia do Agrupamento, com a presença de uma sala dedicada ao Espanhol, e 

uma atividade de 90m que envolveu alunos de Espanhol e hispanofalantes; 

 Criação de um Blogue "A Dança Entre Números e Letras", O Blogue faz a junção dos 

projetos do 1º Ciclo "Escrita na Ponta do Lápis" e "Magia da Matemática" e outras 

curiosidades.  

 Adaptação para texto dramático da obra "O Principezinho", de Saint Exupéry, exercícios de 

treino da postura, da expressividade e tom de voz; noção de cena, ato e didascália ou 

indicação cénica;  

 Elaboração e aplicação regular de atividades de matemática, nas diversas modalidades, de 

acordo com o previsto no projeto. 

 Exibição de 9 filmes; 

 Encontros dos diferentes grupos equipa com outras escolas; 

 Atividades diversas de consolidação do vocabulário específico (em Inglês) da disciplina 

curricular (Ciências Naturais) - "English Plus" e Inglês; 

 Palestra de Anselmo Borges; 
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3. Grau de cumprimento dos objetivos 

 

Verificamos que o índice de concretização das atividades desenvolvidas tem estado de acordo com 
o plano de ação traçado no início do ano letivo e adicionando outras, atendendo às motivações dos 
alunos, com um grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos 60 % foram atingidos. 

 

 

3.1 Número de participantes efetivos (regulares e ocasionais) 

Todos os projetos e clubes têm participantes que vão desde quatro alunos à totalidade de alunos 
do agrupamento, dependendo da atividade que se propõem fazer. 

 

3.2 Recetividade dos destinatários e impacto na comunidade (escolar e/ou educativa) 

Um aspeto bastante importante a salientar é o impacto do que estes projetos e clubes têm para a 
comunidade educativa, podendo-se afirmar que 51,7% estão recetivos a este tipo de atividades. 

 

3.3 Impactos na melhoria das aprendizagens e resultados dos alunos 

Pela análise do gráfico constata-se que 63,3% os projetos e os clubes tiveram um grande impacto 
na melhoria dos resultados dos alunos. 
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 Entre as quais:  

 Maior recetividade às questões políticas. 

 Os participantes que apresentam maior regularidade na frequência do Clube referem 

melhor compreensão das atividades da disciplina de EV. 

 Participação ativa na sociedade portuguesa e na Europa, dando soluções para os problemas 

existentes, desenvolvimento das capacidades de debate e trabalho colaborativo, 

desenvolvimento das capacidades orais na língua inglesa. 

 Oportunidade para experimentar e partilhar experiências de aprendizagem. 

 Trabalho colaborativo, conhecimento de outras línguas e culturas. 

 Melhoria das condições técnicas de salas de aula e serviços digitais disponibilizados. 

 Impactos diretos e indiretos nas dimensões tecnológicas, organizacional e pedagógica. Com 

reflexo na melhoria das condições de trabalho e aprendizagem dos alunos, professores e 

demais elementos da comunidade escolar. 

 Desenvolvimento de competências socio emocionais, como o autoconhecimento, 

autoconfiança, resiliência, empatia e sentido de serviço. 

 Elevou-se a motivação dos alunos para projetos que envolvam a comunidade, o seu espírito 

solidário, criativo e empreendedor e consequentemente os resultados da aprendizagem, 

pois o trabalho foi feito na metodologia de trabalho de projeto nas várias disciplinas que 

leciono. 

 Os alunos estão mais sensibilizados e despertos para o efeito das fake news, bem como 

treinaram o seu poder de argumentação e esprito crítico 

 As crianças aderiram com interesse e empenho nas atividades sugeridas, verificando-se 

uma grande melhoria a nível fonológico. 

 Ligeira melhoria das atitudes dos alunos relativamente à separação dos resíduos e 

sensibilização para as questões ambientais. 

 A globalidade dos alunos tem evidenciado progressos significativos na sua aprendizagem, o 

que se refletiu de forma positiva no seu desempenho escolar. 

 Esclarecimento de dúvidas e apoio na resolução de exercícios/problemas propostos. 

 De salientar, (i) a promoção da língua e cultura espanholas na escola; (ii) a criação de 

pontes entre os alunos de Espanhol do Agrupamento e os alunos hispanos, através das 

atividades desenvolvidas; (iii) o contributo para a construção do conceito de cidadania 

europeia. 

 As atividades são aplicadas em coadjuvação com os professores titulares de turma, na 

disciplina de português. São produzidos trabalhos de escrita criativa e ilustração dos 
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mesmos. A componente estética é muito valorizada. Os alunos contatam com diversos 

tipos de textos poéticos e manifestam gosto pelas atividades. 

 Maior facilidade em comunicar oralmente ideias matemáticas e explicar raciocínios. 

 Comportamento generalizado e observável de respeito, segurança e confiança por parte de 

toda a comunidade educativa. 

 Desenvolvimento das competências específicas da disciplina de Inglês, em especial no 

âmbito da oralidade. O facto de os conteúdos científicos serem lecionados em Inglês torna-

os num desafio (mais motivadores). A qualidade de sucesso dos alunos é muito elevada, o 

que habitualmente tem continuidade no Ensino Secundário. 

 É uma pena que a comunidade escolar não esteja sensibilizada face a eventos culturais 

muito enriquecedores 

 

4. Pontos Fortes e Pontos Fracos 

 

De uma forma geral, apresenta-se o quadro de uma forma sucinta de respetivos pontos fortes e 
fracos: 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• No que concerne às mudanças alcançadas, 
o trabalho realizado apresenta uma 
contribuição extremamente válida nas 
aprendizagens e formação dos alunos.  

• Possibilita uma maior autonomia diante 
das situações propostas, permitindo que o 
mesmo viva desde o seu planeamento até 
a sua execução, através do levantamento 
de hipóteses, investigação, registo de 
descobertas. Também favorece, no 
respeito pelas suas diferenças, o 
desenvolvimento da autoestima e do 
potencial de cada aluno. 

•  GAP - Controlo da disciplina (estimulado 
as capacidades sociais e de comunicação 
proporcionando uma melhor aceitação e 
amizade entre os restantes alunos da 
turma e contribuído para mudanças ao 
nível do relacionamento interpessoal). 

• A motivação e o envolvimento dos alunos;  
• A atualidade e pertinências das atividades 

desenvolvidas;  
• A implicação das atividades na mudança 

de comportamentos na comunidade 
educativa tornando o espaço físico da 
escola mais agradável e seguro;  

• O planeamento, a organização, os 
trabalhos desenvolvidos pelos alunos;  

• Situar muito bem a carga horária atribuída às 
horas destinadas aos projetos considerando 
a sua pertinência, o volume de atividades 
desenvolvidas e o número de alunos 
participantes; 

• Atribuir mais horas para o trabalho a efetuar 
pelos membros de cada clube/projetos, 
considerando o volume de atividade e as 
práticas de monitorização constantes a que 
os coordenadores estão obrigados; 

• Falta de reconhecimento da Escola, como 
Escola UNESCO – utilização do logótipo; 

• Não existência de horário comum entre os 
elementos da equipa de trabalho; 

• Custos associados aos componentes, 
materiais e equipamentos utilizados. 
Gestão do tempo para o funcionamento do 
clube. 

• Não existência de horário comum entre os 
elementos da equipa de trabalho. 

• Constrangimento para desenvolver as 
atividades em termo de espaço físico 
(auditório sempre ocupado) 
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•  O modelo de organização e 
desenvolvimento das atividades, centrado 
no próprio aluno, obrigando-o a 
desenvolver competências organizativas 
que poderão funcionar como uma mais-
valia nas diferentes áreas do currículo;  

• Incremento da autonomia e autoestima, 
melhoria da capacidade de memorização, 
fomento do espírito de entreajuda e do 
espírito crítico, contato com termos da 
área dramática. 

• O facto de evidenciar as boas práticas de 
todo o agrupamento; 

• O incentivo e apoio da CAP – equipa 
experiente 

 

5. Análise final 

 

6.1 Balanço financeiro da atividade (fontes de financiamento) 

Conforme gráfico abaixo, nota-se que 72% das atividades foram financiadas pelo agrupamento. 

 

No entanto, 28% foram financiadas, por:  

 Verba recebida aquando da atribuição do "Selo Saudável" 

 MEC- Clubes de Programação e Robótica 

 Plano de Recuperação e Resiliência 

 Material didático existente na sala. 

 Sem custos 

 Professora dinamizadora 

 

6.2 Montante da receita (caso exista) e da despesa realizada 
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6.3 Apreciação global e avaliação (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom) 

De uma forma geral, apreciação global é boa, convém referir que 63,3% das atividades obtiveram 
menção de Muito Bom. 

 

6.4 Observações e sugestões de melhoria face às dificuldades encontradas/possibilidades de 
desenvolvimento ou continuidade 

 Seleção dos professores integrantes da equipa de acordo com a sua motivação para as 
temáticas a abordar; atribuição de horas comuns nos horários dos elementos da equipa. 

 Continuidade do projeto. Foram selecionados 4 alunos (3 efetivos e uma suplente) para a 
sessão nacional em Lisboa que terá lugar no mês de Abril. 

 Diversificar a área curricular dos docentes responsáveis pela dinamização do clube. Não 
devem ser professores exclusivamente das áreas técnicas ou das ciências. Integrar também 
docentes de outras áreas curriculares. 

 Continuidade - no 2º semestre será dinamizado um concurso de fotografia e uma semana 
da Europa em parceria com as turmas de restauração e com turmas de francês e de 
espanhol. 

 O PADDE é um projeto construído e aprovado para ser implementado nos próximos dois 
anos letivos (2021-2023). 

 Todos os elementos da equipa terem, pelo menos, um tempo comum nos seus horários. 

 Alargamento da equipa e atribuição de tempo real e adequado para a coordenação deste 
projeto. 

 A UNESCO assegura a liderança global e regional na educação a fim de fortalecer os 
sistemas de ensino em todo o mundo desde a infância até à idade adulta. Façamos da 
nossa presença nesta rede uma mais-valia para o nosso Agrupamento. 

 A Rede de Escolas Associadas da UNESCO, criada em 1953 (a mais antiga Rede da UNESCO), 
com 11.500 estabelecimentos de ensino espalhados em 182 Estados, prossegue de forma 
ativa o ideário e os princípios estabelecidos no Ato Constitutivo da UNESCO. Devem 
concentrar-se no “quarto pilar da educação – aprender a viver juntos” tal como definido no 
relatório Delors. 

 Em termos docentes, é recomendável que o Gabinete tenha uma cobertura total e 
equilibrada, na mancha horária do seu funcionamento. 

 Teria outro impacto ser um docente externo a desenvolver o projeto. 

 Fomentar a prática de exercícios de treino de atenção no início das diferentes aulas. 

 Promover ações de formação na área da educação especial/inclusiva. 

 É necessário atualizar o Plano de e Prevenção e Segurança e constituir o Clube de Proteção 
Civil. 
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 Escolhi como horário das sessões as terças e quartas feiras por serem os dias em que há 
mais turmas sem aulas. Algumas das sessões, as associadas ao projeto Ubuntu tiveram 
outros horários. Contudo, a maior parte das presenças deve-se a turmas em tempo de 
aulas. Neste caso são forçadas a sair ao fim de 90 minutos não vendo o filme na totalidade, 
mesmo nos casos em que a seguir não têm aulas. Em alguns casos, poucos, as turmas 
acabaram de ver o filme em aula. Tenho sugerido aos professores que, no caso de os alunos 
terem aulas a seguir, informarem o professor de que os alunos vão chegar atrasados o que 
já aconteceu com uma turma em que o professor teve que sair e foi substituído no 
acompanhamento dos alunos pelo professor que iria dar a aula seguinte. Entendemos que 
deverá ser dada continuidade à implementação deste projeto dados os relevantes ganhos 
pedagógicos que proporciona aos alunos. 
 
 
 
 
 
 

6. Considerações finais 

 

Os projetos/clubes e oficinas em desenvolvimento no AESB cumprem a sua função poliédrica no 
aprofundamento das prioridades educativas do projeto educativo. Numa análise global, estes 
projetos enquanto elementos efetivamente integradores, promovem a educação para a cidadania 
participando na construção da identidade da Comunidade Educativa do AESB. Na verdade, a 
identidade alimenta-se da cidadania que, por sua vez, e reciprocamente, se revela como um 
procedimento desencadeador daquela. 

Pretende-se desenvolver e implementar uma cultura de reflexão na escola e consolidar uma atitude 
crítica relativamente ao trabalho realizado, no sentido de promover a melhoria desta estrutura 
educativa e o sucesso escolar de todos os alunos. Da análise/avaliação intermédia, do grau de 
cumprimento destacam-se os aspetos mais relevantes: 

 Embora ainda com algumas restrições devido á pandemia, os projetos e clubes arrancaram 
com um leque diversificado de atividades.  

  Foram elaborados novos projetos, alguns depois de se ter iniciado o ano letivo, levando a 
um reajuste possível, mas não o ideal, de horários e de equipas. 

 Os coordenadores e suas equipas sentem-se motivados para a continuidade dos projetos/ 
clubes, referindo os pontos fortes e fracos, dando sugestões de melhorias.  

Constatou-se, que todos os coordenadores estão bastante motivados no desenvolvimento das 
atividades e que os progressos dos alunos, nas respetivas áreas, os tonificam. Apesar do 
constrangimento geral associado à carga horária que lhes está atribuída para desenvolvimento dos 
projetos, move-os o sentimento de mais-valia, de trabalho em ambientes menos formais e, por 
isso, mais criativos, desafiantes e diferentes da rotina escolar. 

Com esta observação, teve–se o privilégio de contactar com o que de melhor se faz no 
Agrupamento de Escolas Soares de Basto, ao nível das experiências que favorecem a maturidade 
cívica e socioafetiva dos alunos, criando-lhes atitudes e hábitos positivos de relação, de cooperação 
e de intervenção responsável na Comunidade. Os Desenvolvimento dos clubes e projetos induzem, 
assim, processos de crescimento, que visam influir e influenciar os alunos, com vista à aplicação de 
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novos pontos de vista, novos métodos e metodologias, novas abordagens e perspetivas, novas 
competências, novas formas de consciencialização e de superação dos problemas, em suma, de 
novas formas de “estar” e de “ser”. O facto de grande parte dos projetos se localizar na prioridade 
educativa “Qualidade das Aprendizagens” demonstra, igualmente, o papel relevante que as 
atividades que decorrem destes projetos têm no desenvolvimento curricular e no apoio ao trabalho 
escolar. Tentaremos com este relatório transmitir aos elementos da Comunidade Educativa do 
AESB o “pulsar” de cada um dos projetos  
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Capítulo IV. Avaliação das atividades – Proponentes 

Os proponentes das atividades, após a realização da sua atividade, realizaram o questionário on-

line de avaliação e anexaram o seu respetivo relatório descritivo. 

Com este questionário online pretendeu-se obter informações sobre o desenvolvimento das 

atividades dinamizadas, bem como avaliá-las segundo os aspetos definidos para o efeito. 

Em relação às informações, pretendia conhecer-se os seguintes dados: 

• Grau de consecução dos objetivos; 

• Participação do público-alvo na atividade; 

• Satisfação do público-alvo; 

• Satisfação dos dinamizadores: 

• Correspondência da atividade face às necessidades/expetativas do público-alvo 

• Localização no período letivo; 

• Avaliação Global. 

• Número de participantes 

 

 

1. Resultados Gráficos do questionário 

Os proponentes das atividades eram convidados a avaliar cada item numa escala de 1 a 5, 

onde 1 significa uma avaliação bastante Negativa, e 5 uma avaliação bastante Positiva. 

 

Grau de consecução dos objetivos 
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Participação do público-alvo na atividade 

 

 

Satisfação do público-alvo 
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Satisfação dos dinamizadores 

 

Correspondência da atividade face às necessidades/expetativas do público-alvo 
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Localização no período letivo 

 

 

Avaliação Global 
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2. Número de alunos participantes 

Quanto ao número de alunos participantes, as atividades tiveram uma participação em média de 

205 alunos. Atividades com um número mais reduzido de participantes, por exemplo, “Participação 

no Projeto da Academia de Líderes Ubuntu” com a participação de 6 alunos, as atividades com 

maior número de alunos participantes, por exemplo, “Turma+” e o dia do agrupamento com cerca 

de 1600 alunos. 

 

3. Considerações 

Da análise dos dados obtidos a partir deste questionário online é possível tecer as seguintes 

considerações: 

A elevada atribuição da classificação 5 aos diferentes parâmetros demonstra a constante 

preocupação prestada ao planeamento e desenvolvimento de todas as atividades realizadas no 

Agrupamento. Face a estes indicadores, pode-se concluir que as atividades foram executadas com 

um elevado grau de satisfação dos responsáveis, quer no respeitante à concretização das atividades 

propostas quer no que diz respeito à consecução dos seus objetivos. 
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Capítulo V. Avaliação das atividades – Participantes 

Após os Proponentes das atividades realizarem a sua autoavaliação, os participante das atividades 

(alunos), têm disponível na plataforma InovarConsulta um questionário on-line de avaliação das 

atividades onde participaram. 

Com este questionário online pretendeu-se obter informações sobre o desenvolvimento das 

atividades dinamizadas, bem como avaliá-las segundo os aspetos definidos para o efeito. 

Em relação às informações, pretendia conhecer-se os seguintes dados: 

• Contribuição para o desenvolvimento das aprendizagens/competências; 

• Interesse e utilidade da atividade; 

• A adequação do espaço onde decorreu a atividade; 

• A adequação da duração da atividade; 

• A adequação dos recursos utilizados; 

• Avaliação Global. 

 

 

1. Atividades avaliadas pelos participantes  

 

Nome Tipologia Estrutura 
Resp
ostas 

Apoio em Turma  
Apoio Psicopegagógico 
Alunos/Professores 

GAP 1 

Árvore de Natal Exposição/Mostra 
Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 

1 

O apicultor vem à escola 
Conferência/Palestra/D
ebate 

Departamento 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, Educação Pré-Escolar 

1 

Dia da Alimentação  Convívio/Comemoração 
Departamento 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, Educação Pré-Escolar 

1 

Outubro em Retalhos Rosa 
Projeto de educação 
para a saúde (PES) 

Projetos 5 

Comemoração do Dia 
Internacional da Filosofia. 

Convívio/Comemoração 
Departamento de Ciências Sociais e 
Humanas 

2 

São Martinho Convívio/Comemoração 
Departamento 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, Educação Pré-Escolar 

1 

Vermelho não é só a cor do Natal 
Projeto de educação 
para a saúde (PES) 

Projetos 2 

Campanha eleitoral - Parlamento 
dos Jovens 

Projeto em parceria 
com entidade externa 

Projetos 1 

Visita de estudo à Simoldes Visita de estudo Departamento de Tecnologias 1 

Encontro com André Fernandes - 
Autor Coach e Palestrante 

Conferência/Palestra/D
ebate 

Órgão de Gestão 9 
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2. Resultados Gráficos do questionário 

Os participantes das atividades eram convidados a avaliar cada item numa escala de 1 a 5, onde 1 

significa uma avaliação bastante Negativa, e 5 uma avaliação bastante Positiva. 

 

Contribuição para o desenvolvimento das aprendizagens/competências (%) 

 

 

Interesse e utilidade da atividade (%) 
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A adequação do espaço onde decorreu a atividade (%) 

 

 

 

A adequação da duração da atividade (%) 

 

 



Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades – 1º Semestre Página 29

  
 

Avaliação Global. 

 

 

3. Considerações  

A partir da análise dos dados obtidos por este questionário online é possível tecer as seguintes 

considerações: 

A elevada atribuição da classificação 5 aos diferentes parâmetros demonstra que as atividades 

foram realizadas com um elevado grau de satisfação dos participantes. 

No entanto, constata-se uma fraca adesão dos alunos a este tipo de avaliação, comparando com o 

número de alunos envolvido nas atividades. Este tipo de avaliação deve ser explorado de forma 

mais evidente por parte dos proponentes das atividades de forma a motivar os alunos a realizar a 

avaliação das atividades na plataforma Inovarconsulta.  
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Capítulo I. Notas finais 

 

Apesar da situação que ainda atravessamos, em contexto de pandemia COVID-19, que 

impossibilitou a realização de um número considerável de atividades, de acordo com o que estava 

previamente planeado, o balanço das realizadas é, mesmo assim, positivo. 

No final deste primeiro semestre e feita a análise das atividades desenvolvidas até à data, conclui-

se que as mesmas se revelaram coerentes com os princípios orientadores do Projeto Educativo do 

Agrupamento. Todas as atividades foram objeto de reflexão e avaliação sendo de realçar a 

diversidade e multiplicidade das atividades desenvolvidas, dos participantes e colaboradores que as 

levaram a cabo e dos resultados / produtos que provaram ser francamente positivos. Deste modo, 

conclui-se que as atividades foram ao encontro das expetativas de todos os intervenientes tendo 

potenciado muitos momentos de partilha e aquisição de saberes. O empenho, interesse e nível de 

participação revelados pela comunidade escolar e educativa são sobejamente mencionados o que 

justifica os resultados positivos que se apresentam e o facto de os objetivos a que a grande maioria 

das atividades se propuseram terem sido atingidos. 

Seguindo as orientações emanadas pela DGS, alguns dos proponentes das atividades acabaram por 

adiar as suas atividades para o 2º semestre, de forma a proteger a saúde dos alunos e de todos os 

agentes educativos. 
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