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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 pretende 

fazer o ponto de situação das atividades desenvolvidas entre setembro de 2019 e janeiro 

de 2020. A informação foi recolhida a partir dos relatórios preenchidos pelos responsáveis 

das atividades. Foram disponibilizados dois formulários Google como instrumentos de 

recolha da informação, uma para as atividades realizadas, outro para as não realizadas.  

 

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 

 

Pretende-se fazer o ponto de situação das atividades desenvolvidas no 

Agrupamento ao longo do primeiro semestre, e também tirar algumas conclusões sobre a 

prossecução das metas e objetivos previstos no Projeto Educativo bem como sobre o grau 

de execução do PAAA sobre os aspetos mais positivos e negativos que até ao momento 

foram salientados. Com esta reflexão consideramos estar a criar condições para 

melhorarmos ou consolidarmos a organização e concretização de atividades futuras. 

 

Cumprimento das atividades propostas 
 

Até ao final de janeiro estavam previstas 104 atividades, tendo sido elaborados 

relatórios de avaliação (Relatório de atividades realizadas) de 91 atividades. Houve 10 

atividades não realizadas – 7 foram adiadas e 3 não se irão concretizar. Foram realizadas 

mas não avaliadas 3 atividades. 
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Proponentes e destinatários das atividades 
 

No gráfico 1 podemos observar a participação dos diferentes departamentos e 

serviços responsáveis pela organização e conclusão de atividades durante o tempo em 

análise, sendo que 16 (dezasseis) atividades foram articuladas entre diferentes 

departamentos/serviços.  

 

Gráfico 1 - Proponente da atividade 

 

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

atividades se destinarem, simultaneamente, a 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 pequenas. 

(Gráfico 2). Foram incluídos em “Outros” atividades que envolvem a comunidade em 

geral. 

 

Gráfico 2 - Público alvo da atividade 

6

25

36

31

87

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Outros

Pessoal não docente

Docentes

Encarregados de educação/Pais/Família

Alunos

Público-alvo da atividade

8

7

20

22

6

9

7

4

9

15

7

13

0 5 10 15 20 25

Outro

Clube /Projeto Educativo

Dep. do Pré-Escolar

Dep. do 1º ciclo

Dep. de Matemática e Informática

Dep. de Ciências Experimentais

Dep. de Línguas

Dep. de Expressões

Dep. de Educação Física e Desporto

Dep. de C.Sociais e Humanas

Cides

Biblioteca Escolar

Proponentes das atividades



5 
 

Nas atividades efetuadas houve recolha de informação sobre o número de 

participantes em 91,2 % das atividades (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3 -Recolha do número de participantes 

 

 

 

Do total de atividades destinadas aos alunos 44,9% das atividades envolveram 

mais de 100 alunos (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4- Número alunos envolvidos 
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Quanto aos Encarregados de Educação, houve 40 atividades que contabilizarem a 

sua participação, das quais 25% envolveram mais de 100 encarregados de educação 

(Gráfico 5). 

 

 

 

Gráfico 5- Número de Encarregados de Educação/Pais/Familiares 

 

 

Os professores foram envolvidos em 90 das atividades Gráfico 6). 

 

 

 

Gráfico 6- Número de professores envolvidos 
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O pessoal não docente participou em 49 das atividades. Em 67,3% participaram 

entre 1 a 5 elementos (Gráfico 7). 

Gráfico 7 - Número de elementos do pessoal não docente 

 

Categorização do tipo de atividades 

Quanto ao tipo de atividades dinamizadas, 36 foram atividades de complemento 

ao currículo, 32 atividades de ligação à família/comunidade; 29 comemoração de 

efemérides, dias ou festas tradicionais, 22 atividades de cariz artístico, musical ou 

representativa e 19 palestras, conferências e workshops. As visitas de estudo 

contabilizaram 15 atividades. As restantes categorias contaram menos de dez atividades. 

No gráfico 8 encontramos as atividades organizadas por categorias. 

 

 

Gráfico 8- Tipo de atividades 
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Concretização das metas e objetivos do Projeto Educativo 
 

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

verificou-se que cerca de 84% tiveram em vista o sucesso educativo, 73% , a participação 

da comunidade na vida da escola e  56 % ambientes educativos de pertença. Há ainda a 

realçar que 102 das atividades pretendem contribuir para mais do que uma meta do 

Projeto Educativo.  

 

 

Gráfico  9- Contributo para o Projeto Educativo 

 

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

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

(Gráfico 10). A média de avaliação neste parâmetro situou-se em 4.75, numa escala de 1 

a 5. 

 

 

Gráfico 10 - Avaliação da concretização das metas e objetivos do PE 
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Ligação ao currículo 
Quanto à ligação ao currículo, a avaliação incidiu quase na totalidade nas 

pontuações 4 e 5, tendo sido obtida uma média de 4,74 numa escala de 1 a 5 (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11- 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, as avaliações situaram-se nos parâmetros mais elevados. 

A média de avaliação neste parâmetro situou-se em 4.77, numa escala de 1 a 5 (Gráfico 

12).  

 

 

  

Gráfico 12- Interesse demonstrado pelos participantes 
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Avaliação global da atividade pelos intervenientes  
 

Em 85 % das atividades foi feita a recolha da opinião dos participantes nas 

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

(72,5%) fê-lo de modo informal, através da interação oral. Foi aplicado um questionário 

ou grelha/notas de observação em 4 atividades. A média da avaliação global dos 

participantes é de 4.59, numa escala de 1 a 5 (Gráfico 13).  

  

Gráfico 13 - Avaliação global das atividades pelos intervenientes 

 

 

 

Pontos fortes e fracos das atividades 
 

É de salientar que em todas as atividades realizadas foram salientados mais que 

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

Grande empenho/envolvimento dos alunos 85% 

Grande empenho/envolvimento dos professores 68% 

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

Grande empenho/envolvimento do pessoal não docente 18% 

Elevado número de participantes 54% 

Bom comportamento dos alunos 60% 

Qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos 35% 
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Desenvolvimento de situações de ensino-aprendizagem não formais 54% 

Melhoria da relação professor-aluno 43% 

As expetativas em relação à atividade foram excedidas 23% 

Promoção de competências ligadas à cidadania e aos direitos humanos 46% 

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

media, da informação,..) 

31% 

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

ambiente 

26% 

Promoção da inclusão social, da sociabilidade e convívio 47% 

Estímulo da criatividade, curiosidade, espírito crítico e autonomia 51% 

Colaboração/articulação/organização das entidades parceiras na atividade 34% 

Articulação estabelecida entre a escola e o meio 53% 

Articulação estabelecida entre diferentes alunos/níveis de ensino 31% 

Articulação/interdisciplinaridade estabelecida entre professores de diferentes 

anos/disciplinas/projetos 

28% 

Outro 2% 

Não houve aspetos positivos  

OBS –na atividade onde foi feita esta avaliação aparecem 14 aspetos positivos pelo que 

se depreende ter sido engano referir “Não houve aspetos positivos” 

1% 

 

 

 

Para uma grande maioria das atividades, 74 (81,3%) não foram registados pontos fracos.  

 

Reduzido número de participantes 2% 

Fraco empenho/ envolvimento dos encarregados educação 1% 

Ruido/barulho existente durante a atividade 3% 

Fraca qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos 1% 

Condições climatéricas adversas 3% 

Dificuldades na gestão do tempo/duração da atividade 6% 
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As expetativas em relação à atividade não foram alcançadas 2% 

Não houve aspetos negativos 81% 

Outro 2% 

 

 

Em relação à questão “Pretende que esta atividade seja inserida no PAA do 

próximo ano?” as respostas foram positivas em 88% das atividades. 

 

 

Conclusão 
 

Da análise dos dados recolhidos através dos relatórios de avaliação verifica-se que 

continua a existir, à semelhança de anos anteriores, uma forte dinâmica na comunidade 

educativa, com atividades diversificadas que permitem que todos os envolvidos 

vivenciem experiências enriquecedoras em diferentes áreas.   

A avaliação global das atividades, feita pelos responsáveis das mesmas, apresentam 

parâmetros próximos da excelência, numa escala de 1 a 5, as avaliações situam-se em 

todos os parâmetros acima de 4,74 A avaliação global das atividades realizadas pelos 

participantes é também muito elevada (média 4.59, numa escala de 1 a 5).  

A recolha da informação continuou a ser feita usando Google Forms, uma vez que este 

instrumento se tem revelado adequado aos fins em causa e tem sido referido pelos 

utilizadores como sendo de fácil utilização. Embora continuem a verificar-se alguns 

atrasos na avaliação das atividades estes tem reduzido significativamente; são residuais 

as situações de duplicação da avaliação e de troca da numeração das atividades a avaliar.  

 

 

 

 

 

A coordenadora de projetos 

Maria José Machado 


