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Introdução 
O presente relatório tem como referência o documento orientador do Plano Anual 

de Atividades do Agrupamento (PAAA), elaborado no início do ano letivo e reformulado 

ao longo do ano e pretende fazer o ponto de situação das atividades desenvolvidas no ano 

letivo 2019-2020. A informação foi recolhida a partir dos questionários preenchidos pelos 

responsáveis das atividades. 

A análise centrou-se nas seguintes áreas: 

 Cumprimento das atividades propostas 

 Proponentes e destinatários das atividades 

 Categorização das atividades realizadas 

 Concretização das metas e objetivos previstos no Projeto Educativo 

 Ligação ao currículo 

 Interesse demonstrado pelos participantes 

 Pontos fortes e fracos das atividades 

 

Cumprimento das atividades propostas 
No início do ano foram propostas 311 atividades tendo sido adicionadas 

posteriormente 47 o que perfaz um total de 358 atividades. Foram realizadas 216 e não 

realizadas 142, em ambos os casos foram elaborados relatórios de avaliação. No gráfico 

1 é apresentada a distribuição por departamentos/proponentes das atividades não 

realizadas. 

 

Gráfico 1 - Proponente da atividade não realizada 
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Os motivos que levaram a não concretização das atividades foram vários, contudo uma 

elevada percentagem, 92%, teve como causa o encerramento das escolas a 13 de março, 

pela situação de emergência provocada pela COVID 19.  

 

Gráfico 2 – Motivo(s)  para a não realização da atividade 

 

Proponentes e destinatários das atividades realizadas 
 

No gráfico 3 podemos observar a participação dos diferentes departamentos e 

serviços responsáveis pela organização e conclusão de atividades realizadas. 
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Gráfico 3 - Proponentes da atividades realizadas 

 

No que respeita aos destinatários das atividades, salienta-se o facto de várias 

atividades terem, simultaneamente, diferentes tipos de destinatários. Algumas das 

atividades tiveram como público-alvo a totalidade dos elementos da comunidade escolar, 

enquanto outras, pelas suas características, visavam populações mais reduzidas. (Gráfico 

4).  

 

Gráfico 4 - Público alvo da atividade realizada 
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Das atividades efetuadas houve recolha de informação sobre o número de participantes 

em 87,5 % das atividades (Gráfico 5). 

 

 

 

 

Do total de atividades destinadas aos alunos, 44,4% das atividades envolveram mais de 

100 alunos (Gráfico 6). 

 

Gráfico 5 - Recolha do número de participantes 

Gráfico 6 - Número de alunos envolvidos 
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Quanto aos Encarregados de Educação, a distribuição é a que consta no Gráfico 7. 

Gráfico 7 - Número de Encarregados de Educação/Pais/Familiares 

 

Os professores foram envolvidos em 213 atividades, a distribuição atendendo ao 

número de professores envolvidos encontra-se no Gráfico 8. 

 

Em relação ao pessoal não docente, a distribuição atendendo ao número de 

elementos participantes está representada no Gráfico 9. 

Gráfico 9 –Número de pessoal não docente envolvido 

Gráfico 8 - Número de professores envolvidos 
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Categorização do tipo de atividades 

 

Quanto ao tipo de atividades que foram dinamizadas, 43% são atividades de 

complemento ao currículo; 25,9% estiveram ligadas à comemoração de efemérides, dias 

ou festas tradicionais; em terceiro lugar surgem as atividades de ligação ao meio 24,1 %; 

19% são atividades artísticas, musicais ou recreativas, as conferências surgem com 

18,1%; as restantes categorias apresentam percentagens inferiores a 15% (Gráfico 10).    

  

Gráfico 10 - Tipo de atividades 

 

Concretização das metas e objetivos do Projeto Educativo 
 

Tendo em conta as três áreas definidas no Projeto Educativo do Agrupamento a 

distribuição foi a seguinte, atente-se que a maioria das atividades contribuíram para mais 

do que uma meta do projeto educativo. (Gráfico 11). 

 

Gráfico 9 - Número de elementos do pessoal não docente 



8 
 

 

Gráfico  11 - Contributo para o Projeto Educativo 

 

Quanto à avaliação da concretização das metas e objetivos previstos no Projeto 

Educativo, é de salientar que a quase totalidade avaliaram nos níveis 4 e 5 esta 

concretização (Gráfico 12). A média de avaliação neste parâmetro situou-se em 4,65, 

numa escala de 1 a 5. 

 

Gráfico 12 - Avaliação da concretização das metas e objetivos do PE 
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Ligação ao currículo 
 

Quanto à ligação ao currículo, a avaliação incidiu maioritariamente nas 

pontuações 4 e 5, tendo sido obtida uma média de 4,64 numa escala de 1 a 5 (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13- Avaliação da ligação ao currículo 

 

Interesse demonstrado pelos participantes 
 

Analisados os questionários sob o ponto de vista do interesse que as atividades 

despertaram nos participantes, 6 responderam que o interesse foi moderado, as restantes 

avaliações situaram-se nos parâmetros mais elevados. A média de avaliação neste 

parâmetro situou-se em 4,82 numa escala de 1 a 5 (Gráfico 14).  

 

 

Gráfico 14- Interesse demonstrado pelos participantes 
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Avaliação global da atividade pelos intervenientes  
 

Em 81,02 % das atividades foi feita a recolha da opinião dos participantes nas 

atividades. Quanto aos instrumentos de recolha de dados utilizados, a grande maioria 

(84%) fê-lo de modo informal, através da interação oral. (Gráfico 15) 

 

Gráfico 15 –Instrumentos de recolha de opinião 

 

 

A média da avaliação global dos participantes é de 4,69, numa escala de 1 a 5 (Gráfico 

16).  

 

Gráfico 16 –Avaliação global da atividade pelos intervenientes 
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Pontos fortes e fracos das atividades 
 

É de salientar que em todas as atividades realizadas foi salientado mais que um 

aspeto positivo. Em relação aos pontos fortes, foram vários os aspetos referidos.  

Grande empenho/envolvimento dos alunos 83,8% 

Grande empenho/envolvimento dos professores 66,7% 

Grande empenho/envolvimento dos encarregados de educação/comunidade 23,1% 

Grande empenho/envolvimento do pessoal não docente 18,5 % 

Elevado número de participantes 55,1% 

Bom comportamento dos alunos 61,6% 

Qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos 48,6% 

Desenvolvimento de situações de ensino-aprendizagem não formais 64,4% 

Melhoria da relação professor-aluno 50,9% 

As expetativas em relação à atividade foram excedidas 28,2 

Promoção de competências ligadas à cidadania e aos direitos humanos 49,1% 

Promoção de competências ligadas às literacias (científica, da leitura e escrita, dos 

media, da informação,..) 

40,3% 

Promoção de estilos de vida saudáveis e competências ligadas à saúde e/ou 

proteção do ambiente 

26,9% 

Promoção da inclusão social, da sociabilidade e convívio 47,7% 

Estímulo da criatividade, curiosidade, espírito crítico e autonomia 59,3% 

Colaboração/articulação/organização das entidades parceiras na atividade 37,5% 

Articulação estabelecida entre a escola e o meio 44,4% 

Articulação estabelecida entre diferentes alunos/níveis de ensino 31,9% 

Articulação/interdisciplinaridade estabelecida entre professores de diferentes 

anos/disciplinas/projetos 

30,1% 

Outro 3,2% 

Não houve aspetos positivos 0,9% 
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Na grande maioria das atividades (79,2%) não foram registados pontos fracos.  

Fraco empenho/envolvimento dos alunos 0,5% 

Fraco empenho/envolvimento dos professores 0% 

Fraco empenho/envolvimento dos encarregados de educação/comunidade 0,5% 

Fraco empenho/envolvimento do pessoal docente 0.0% 

Mau comportamento dos alunos 0.0% 

Ruído/barulho existente durante a atividade 3,2% 

Reduzido número de participantes 1,4% 

Fraca qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos 0,9% 

Condições atmosféricas adversas 2,3% 

Dificuldades na gestão do tempo/duração da atividade 4,6% 

Problemas na organização da atividade 1,9% 

As expetativas em relação à atividade não foram alcançadas 1,4% 

Fraca colaboração/articulação/recetividade das atividades parceiras na atividade 0,0% 

Não houve aspetos negativos 79,2% 

Outro 8,8% 

  

Em relação à questão “Considera que esta atividade deve continuar no próximo 

ano?” houve vinte e cinco respostas “Não”(Gráfico 17).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 –Atividade próximo ano 
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Conclusão 
 

Pela análise apresentada e em conformidade com o que já foi referido no relatório 

intermédio, podemos verificar que continua a existir uma forte dinâmica da comunidade 

em torno do Plano Anual de Atividades. De uma forma geral, realçam-se os seguintes 

aspetos positivos: A elevada taxa de execução das atividades; o facto da maioria das 

atividades, até ao momento do encerramento das escolas, ter sido concretizada de acordo 

com o previsto dando cumprimento aos objetivos propostos; a avaliação global das 

atividades situa-se em parâmetros próximos da excelência, 4,69; o elevado número de 

atividades e/ou número de intervenientes envolvidos. 

A Biblioteca Escolar continua a ser um polo dinâmico no agrupamento, com atividades 

contínuas, diversificadas, apelativas, articuladas com os vários departamentos e projetos, 

tentando envolver toda a comunidade escolar, para concretizar em pleno a sua missão.  

O PAA das Bibliotecas Escolares (BE) têm o seu foco no desenvolvimento das 3 literacias 

que se vão afirmando, progressivamente, nas várias ações e projetos, reforçadas com as 

pequenas formações “Prioridades da BE” dirigidas às equipas BE e também a grupos 

específicos de professores, e que imprimirão mais competências aos docentes para 

melhorar a aprendizagem dos seus alunos, em ambientes digitais. 

Relativamente à literacia da leitura, destacam-se dois projetos que contribuíram (e 

contribuirão) para promoção das competências leitoras: “10 Minutos a Ler”, envolvendo 

17 professores e 27 turmas dos diferentes ciclos, do 2º ciclo ao secundário; e o Projeto de 

Leitura – Ler para Crescer, desenhado por um grupo de professores de Português e 

aprovado em CP para o triénio de 2020/2023. 

Na situação atípica da pandemia, a BE rapidamente emitiu informação e indicação 

de recursos (Padlet | BE em E@D), facilitando a ação de todos. Saliente-se também a 

atividade “Continuamos ligados” que permitiu uma transição mais suave para o E@D, 

com a maioria dos docentes a partilhar mensagens de entusiasmo, reforçando a identidade 

do agrupamento e a ligação de todos à escola. 

Dos diversos projetos em desenvolvimento no agrupamento salientam-se aqueles 

que promovem a verticalidade entre ciclos, Filosofia para Crianças, Projeto Eureka, 

Prática Supervisionada, que continuaram a desenvolver-se com um elevado grau de 

participação; 

As Jornadas Pedagógicas que normalmente são um ponto alto e que se realizam 

habitualmente no final do ano letivo, não puderam ser concretizadas este ano pela situação 

da pandemia;  

Autoavaliação do agrupamento – As atividades constantes no PAAA neste 

domínio foram cumpridas e serão alvo de análise em relatório específico da equipa que 

as supervisiona. 

Em relação à operacionalização do processo de avaliação do PAAA é de referir 

que a situação melhorou no que se refere ao elevado número de atividades avaliadas 
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dentro dos prazos estabelecidos, houve uma aposta numa maior e melhor monitorização. 

Para o efeito foi essencial o apoio dos coordenadores de departamento que serviram de 

intermediários com os professores responsáveis pelas atividades. 

Em jeito de conclusão fica registada a ideia da necessidade de refletir desde já a 

elaboração do PAAA do próximo ano letivo, e como tal sobre as adaptações que as 

atividades habitualmente propostas terão que sofrer dadas as restrições atualmente em 

vigor, distância social, uso de máscara e até eventualmente outras que poderão decorrer 

da evolução da situação da propagação do coronavírus. 

 

 

A coordenadora de projetos 

Maria José Dias Machado 


