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1. OS PRINCÍPIOS, OS DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO E OS VALORES

O PAA é um documento orientador no quadro da organização AEC, um referencial de divulgação das
dinâmicas desenvolvidas no meio escolar de e para a comunidade educativa. É um instrumento de trabalho
que visa, junto dessa comunidade, dar a conhecer, programar e executar as atividades que se desenvolvem na
escola ao longo do ano.
Tendo presentes os domínios de intervenção do Projeto Educativo (Tabela 1) e os seus valores (Tabela 2), o
relatório final de execução do PAA de 2015/2016, e ainda os critérios definidos em sede de Conselho Geral
(Anexo I), este PAA corporiza não só a vontade de melhorar as prestações do AEC mas, também e sobretudo, a
tentativa de perspetivar novas abordagens para promover a qualidade do serviço que pretende prestar.

TABELA 1

Domínios de Intervenção do Projeto Educativo
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Curricular
Pessoal e Social
Ambiente, Saúde e Segurança
Artístico-cultural
Escola/Comunidade
Formação
Organização, Comunicação, Espaços e Equipamentos

TABELA 2

Valores inscritos no Projeto Educativo
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Equidade
Justiça
Cidadania
Responsabilidade
Solidariedade
Transparência
Inovação
Excelência
Empreendedorismo
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A diversidade de estratégias delineadas dá corpo à ideia central de que, o papel da Escola está muito
longe de se esgotar dentro da sala de aula e de que a aprendizagem, nas suas diversas vertentes, pode e deve
ocorrer sob as mais variadas formas e em diferentes contextos.

Nestes pressupostos, são Objetivos do Plano Anual de Atividades:
i.

Interligar os diferentes agentes e ações educativas;

ii.

Partilhar saberes e experiências;

iii.

Diversificar métodos, processos e recursos;

iv.

Garantir a integral formação dos alunos no respeito pelos valores da Escola;

v.

Promover atitudes positivas face ao conhecimento;

vi.

Proporcionar uma adequada integração dos alunos na vida escolar;

vii.

Fomentar a inter-relação entre o saber e o saber-fazer e o saber-ser;

viii.

Promover a educação para a cidadania;

2.

ix.

Afirmar a Escola como veículo de promoção cultural (nas áreas científica, artística, desportiva…);

x.

Reforçar a relação escola/família e o acompanhamento familiar dos alunos;

xi.

Abrir o Agrupamento à comunidade e à participação dos diversos atores educativos;

xii.

Promover a formação integral do aluno.

AS ATIVIDADES

A exemplo do ano anterior, o PAA, aposta no desafio anual à Escola e à Comunidade Educativa para uma
participação empenhada e crítica, de forma a responder aos novos desafios e às novas exigências que o
exercício da autonomia impõe e aos objetivos e metas preconizados no Projeto Educativo.
Por apresentar melhores vantagens pedagógicas e de trabalho, visto atravessar todos os ciclos, áreas
curriculares, e extra curriculares, foi selecionado para o Plano Anual de Atividades, o tema aglutinador
“Comunicação e Cidadania”. A educação para a comunicação e para a cidadania surge como fator estratégico
do desenvolvimento cultural e social, através de atividades promotoras da construção de cidadãos mais
responsáveis e interventivos, atentando os princípios orientadores e os objetivos do Projeto Educativo do
Agrupamento.
Pretende-se, também, dar continuidade a atividades que vêm sendo dinamizadas no Agrupamento e
cuja avaliação tem mostrado serem relevantes no desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem.
Destacam-se em especial as atividades que se vão constituindo como um marco de referência deste
agrupamento, as mobilizadoras da comunidade educativa e as desenvolvidas no âmbito de projetos como o
PNL, o Plano Tecnológico da Educação, o de Promoção e Educação para a Saúde e os da área do Ambiente e do
Desporto e os de Integração como o Crescer+.
Salientam-se ainda as opções ao nível das Atividades Extracurriculares, quer ao nível do 1º, como dos
2º e 3º ciclos. Entendemos que estas atividades proporcionam aos alunos oportunidades de valorização pessoal
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e de ocupação plena dos seus tempos escolares, constituindo-se como dispositivos de consolidação e de
enriquecimento das aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se assumem como formas de educação
para uma cidadania mais informada e participativa. Surgem como clubes, ou atividades de AAAF e CAF, ou
ainda como AEC no 1º ciclo.
i.

Os Clubes - a Escola Sede dinamiza um conjunto de atividades para os alunos do 1º., 2.º e 3.º Ciclos e
as restantes atividades são dinamizadas nas AAAF e CAF

Esquema 1 – Atividades de Enriquecimento do Currículo

ii.

TABELA 3 - AEC no 1º Ciclo
Carga horária
semanal *
1º Ano

Carga horária
semanal *
2º Ano

Carga horária
semanal *
3º Ano

Carga horária
semanal *
4º Ano

Inglês

1

1

------

-----

Expressão Dramática

1

1

------

------

Atividade Física e
Desportiva

1+1

1+1

1+1

1+1

Ciências Experimentais

1

1

1

1

Distribuição

ATIVIDADESDE
ENRIQUECIMENTO
1

CURRICULAR

* Tempos de 60 minutos

1

Atividades de carácter facultativo, nos termos do artigo 14º e do n.º 1 do artigo 9º.
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3. A ESTRUTURA
O Plano Anual de Atividades reporta as atividades a dinamizar pelas diferentes estruturas educativas do
agrupamento (numa perspetiva de centralidade na dinâmica da escola), as quais concorrem para diferentes
áreas de ação do Plano, a saber:
−

Curricular;

−

Organização e Gestão;

−

Complemento do Currículo;

−

Extracurricular;

−

Formação;

−

Autoavaliação;

−

Ação Social.

O Departamento, no Pré-escolar, os Conselhos de Docentes, no 1º ciclo e os Conselhos de Turma, nos 2º e
3º ciclos, são estruturas onde se articulam e operacionalizam as atividades curriculares e extracurriculares, de
molde a dar um sentido coerente e integrador a todo o processo de ensino e aprendizagem e cuja ação é
plasmada no Plano de Grupo/Plano de Turma.

TABELA 3 – ÁREAS DE AÇÃO DAS ATIVIDADES
Áreas de Ação do PAA
ESTRUTURA
Departamentos
Equipa de autoavaliação
Conselho pedagógico
Projetos estruturantes
BE
Clubes
Órgão de gestão
Conselho de Docentes de Ano/
Conselho de Turma
Conselho de DT

Complemento
do currículo

Extra
curricular

Formação










































Curricular

Organização e
gestão




Ação Social













Autoavaliação

A estrutura utilizada para a apresentação do presente documento perspetivou-se basicamente a partir
do modelo dos anos anteriores e visou uma leitura de caráter globalizante e multidimensional. As atividades
propostas são organizadas em tabelas, numa lógica temporal, em que são inscritos, a tipologia (designação da
atividade), os seus objetivos e os destinatários e recursos envolvidos. Para consubstanciar os objetivos e
legitimar as atividades, estão definidos os responsáveis/ dinamizadores e a calendarização das mesmas. Inclui
ainda o plano geral (com tipificação das atividades a desenvolver) das Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), que traduz o desenvolvimento previsto no
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2

regulamento interno destas valências . Deste documento faz também parte um cronograma geral das
atividades a desenvolver pelo Conselho Pedagógico, pelo Órgão de Gestão e pela Equipa de Autoavaliação.
Este plano é complementado pelo Plano de Formação, pelos programas de ação dos Clubes e Projetos
Estruturantes (PTE, PES, DE). Constituem igualmente um complemento precioso deste Plano as iniciativas
programadas pela Educação Pré-escolar que implicam saídas para o exterior, pelo impacto que têm no
aprofundamento das aprendizagens e da socialização das crianças. Neste contexto, são consideradas parte
integrante deste plano as saídas a pé no perímetro da Freguesia do respetivo núcleo educativo, desenvolvidas
ao longo do ano, quando se revelarem de pertinência pedagógica e cumulativamente se verificar que as
condições do tempo são favoráveis e que as condições de segurança estão garantidas.

4. VISITAS DE ESTUDO
4.1 CONCEITO

Por visitas de estudo entendem-se todas as atividades que se realizam fora do espaço físico da escola
e/ou da sala de aula, resultantes da gestão do PE ou dos PG/PT e inseridas no PAA. São atividades
curriculares que visam o desenvolvimento e/ou complemento de conhecimentos relativos aos conteúdos
temáticos constantes dos programas curriculares. Uma visita de estudo é, assim, uma atividade equiparada
a atividade letiva, obrigatória para todos os alunos da turma ou conjunto de turmas para a qual foi
estruturada. Pressupõem, por isso, uma abordagem transdisciplinar, planificada em função das prioridades
e necessidades específicas dos alunos para as quais é organizada. As visitas de estudo devem constar no
Plano de Turma dos alunos envolvidos bem com na planificação da estrutura que as organiza.

4.2 PROCEDIMENTOS

Reveste-se de extrema importância o modo como as visitas de estudo são preparadas, concretizadas e
avaliadas. Importa pois considerar que todo o processo, de preparação, concretização e avaliação das
visitas de estudo, obedece e processa-se de acordo com o estipulado nos seguintes artigos do RI:



Artigo 194º - Planificação



Artigo 195º - Procedimentos a adotar pelos docentes responsáveis



Artigo 196º - Não participação e desistências de alunos



Artigo 197º - Falta dos alunos



Artigo 198º - Registos no livro de ponto



Artigo 199º - Avaliação

2

A planificação e calendarização das atividades de cada uma destas valências (AAAF e CAF) são específicas de cada estabelecimento e são
efetuadas no cumprimento do regulamento específico destas atividades, em vigor no AEC.
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5. PARCERIAS INSTITUCIONAIS E PROTOCOLOS
Muitas das atividades propostas no plano anual de atividades são realizadas em colaboração com
instituições e entidades exteriores ao Agrupamento. O AEC usufruiu de parcerias institucionais e protocolos,
destacando-se os seguintes:


Associação de Pais e Encarregados de Educação



Autarquias Locais



Banco Alimentar Contra a Fome – Área Associação de Recolha de Excedentes Alimentares



BLCS (Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva)



BRAVAL



Cáritas



Casa do Professor – Associação de Solidariedade Social



Centro Cultural e Social de Santo Adrião

 CFBS (Centro de Formação Braga Sul)
 CERCI Braga


CMB (Câmara Municipal de Braga)

 CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens)
 Escola de Condução de Celeirós


GNR (Guarda Nacional Republicana)



Guias de Portugal



Instituto do Emprego e Formação Profissional



MARB



Quercus



Santa Casa da Misericórdia: CLDSMaisBraga nº 6 (Contrato Local de Desenvolvimento

Social de Braga)


Santa Casa da Misericórdia: Colher Social – Cantina Social de Veiga de Penso



TIN.BRA (Grupo de Teatro Infantil de Braga)



TUB (Transportes Urbanos de Braga)



UCC Colina (Unidade de Cuidados na Comunidade Colina - Centro de Saúde de Braga,
Unidade de Saúde de Maximinos)



UM (Universidade do Minho)
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6. PLANIFICAÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES
DOMÍNIOS
DO PE
F, G

D, E, G

A, F

B, E

A, B, D, E

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

AGRUPAMENTO
Formação sobre utilização
do Programa “Alunos”

Abertura Solene do Ano
Letivo
- Café convívio
- Entrega dos prémios de
mérito, excelência e valor
(3º ciclo)

* Esclarecer e promover o
desenvolvimento de
competências, na ótica do
utilizador, sobre a nova versão
do software “JPM-Alunos”
* Estreitar as relações entre os
vários elementos da
comunidade escolar
* Premiar os alunos que
alcançaram bons resultados no
ano transato
* Estimular a participação ativa
dos pais e encarregados de
educação
* Estreitar as relações entre os
vários elementos da
comunidade escolar

Worshop “Laboratórios de * Aumentar os conhecimentos
Aprendizagem (PT)/ Future
sobre as potencialidades das
Classroom Lab (EUN)”
novas ferramentas de
- Ação de curta duração (3h)
aprendizagem
* Estimular o desenvolvimento de
novas práticas de
ensino/aprendizagem
Jantar convívio do Pessoal * Estreitar relações entre a
Docente e Não Docente
comunidade escolar

Receção aos alunos dos 2º
e 3º ciclos
- Entrega dos prémios de
mérito e excelência (2º
ciclo)
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* Promover a integração dos
alunos
* Estimular a participação ativa
dos pais e encarregados de
educação
* Estreitar as relações entre os
vários elementos da
comunidade escolar

Pessoal
docente
Direção

Equipa PTE

----------

5 de setembro

EB 2,3

Pessoal
docente
Pessoal não
docente
Direção

Departamento
de Expressões
DE

----------

8 de setembro

EB 2,3

Ex. Alunos do
9ºano e alunos
com prémio de
valor do 3º
ciclo

Computador
portátil
Projetor
Sistema de som
15 prémios de
mérito
1 prémio de
excelência
16 Diplomas
Lanche

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

Sem custos

150,00€
10,00€
4,00€
50,00€
Total:
215,00€

Familiares
Entidades
convidadas
Pessoal
docente
Direção

Direção

Direção

BE

Lucinda Araújo

Departamento
de Expressões
DE

DGE

----------

----------

9 de setembro

9 de setembro

15 de
setembro

Computador
Projetor
Lembrança

EB 2,3

A definir

EB 2,3

Pessoal
docente
Pessoal não
docente
Pessoal
docente
Pessoal não
docente
Alunos dos 2º
e 3º ciclos
Familiares
Entidades

----------

17 prémios de
mérito
2 prémios de
excelência
19 diplomas

15,00€
Total:
15,00€

Sem custos

170,00€
20,00€
5,00 €
Total:
195,00€
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DOMÍNIOS
DO PE

A, B, E

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

AGRUPAMENTO

Receção aos alunos:
- Receção aos alunos e aos
EE
- Visita ao espaço escolar alunos do 1.º ano e do Préescolar
- Apresentação de regras a
cumprir nos diferentes
espaços
- Canções
- Atividades de Expressão
Plástica
- Oferta de crachás de
identificação

* Premiar os alunos que
alcançaram bons resultados no
ano transato

convidadas

 Promover a integração dos
alunos
 Estimular a participação dos pais
no processo educativo
 Promover o conhecimento físico
e humano do estabelecimento

Alunos do
1º Ciclo de
Cruz

Cartolinas
Papel A4
Tintas
Colas

Alunos do PréEscolar
de Cruz

Cartolinas
Papel Cenário
Colas
Cadernos Pretos
Balões
Pinceis

EB da Cruz

20,00 €
2,00 €
25,00 €
10,00 €
Total:
57,00€
15,00€
8,00€
10,00€
20,00€
8,00€
10,00€
Total:
71,00€

Docentes

AO
AAAF
Encarregados de
Educação
Associação de
Pais

----------

15 de
setembro

EB de
Escudeiros

Alunos do 1º
Ciclo de
Escudeiros
Alunos do
Pré-Escolar
de Escudeiros

“Surpresas”
feitas pelas
docentes
Papel A4
3 Cx marcadores
3 Cx lápis de cor
3 Tubos de cola
10 Cartolinas

Alunos do 1º
Ciclo de
Figueiredo

20 Cartolinas
Folhas de papel
6 Cx lápis de cor
5 Tubos cola
6 Placas de Eva
Olhos
Paus de
espetadas

Alunos do
Pré-Escolar de
Figueiredo

Papel de cenário
Folhas de papel
Marcadores
Lápis de cor

EB de
Figueiredo
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ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

Sem custos
10,00€
10,00€
10,00€
4,00€
3,00€
Total:
37,00€
4,40€
2,00€
6,00€
3,70€
5,00€
10,00€
1,50€
Total:
32,60€
8,00€
5,00€
8,00€
6,00€
Total:
27,00€
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DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

AGRUPAMENTO

EB de
Garapôa

Alunos do 1º
Ciclo de
Garapôa

Papel de cenário
Folhas de papel
Marcadores
Lápis de cor

Alunos do
Pré-Escolar
da Garapôa

Cartolinas
Tintas
Colas Boião
Balões

Alunos do PréEscolar de
Lamas

Cartolinas
Tintas
Papel de cenário
Cadernos pretos

JI de Lamas

EB de
Guisande

C

B, C, E

Participação na cerimónia
do Galardão das EcoEscolas

 Reconhecer o trabalho
realizado ao longo do ano
letivo anterior e premiá-lo

1º Conselho das EcoEscolas

 Promover a participação ativa
e critica dos alunos nas
atividades e na vida da escola
nomeadamente através dos
seus órgãos representativos
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Eco-Escolas

Eco-Escolas

CMB

----------

ABAE

ABAE

30 de
setembro

19 de outubro

Aveiro

EB 2,3

Alunos do
1º Ciclo de
Guisande

Balões
Tintas
Papel de cenário

Alunos do PréEscolar de
Guisande

Balões
Tintas
Papel de cenário
Cartolinas

Aluno(s)
selecionado(s)
do Conselho
das EcoEscolas
Delegado e
subdelegado
de cada turma;
professores
representantes

Autocarro da
CMB

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL
5,00€
5,50€
5,50€
6,00€
Total:
22,00€
15,00€
25,00€
10,00€
8,00€
Total:
48,00€
15,00€
25,00€
5,00€
20,00€
Total:
65,00€
8,00€
25,00€
8,00€
Total:
41,00€
8,00€
25,00€
5,00€
15,00€
Total:
55,00€
Sem custos

Computador
Projetor
Sem custos
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DOMÍNIOS
DO PE

B, C

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

A, B C, E, F

Projeto Pimpolho

 Prevenir a ambliopia

Outubro Onda Rosa
- Participar no dia com a
Comunidade vestida de
rosa
- Elaboração de mensagens
alusivas ao tema
- Decoração de uma árvore
com as mensagens e
tecido rosa
- Registo fotográfico da
atividade

 Comemorar o Dia Mundial da
Luta contra o cancro da mama
 Comprometer-se com atitudes
solidárias
 Garantir a integral formação
dos alunos no respeito pelos
valores da solidariedade
 Consciencializar para valores
humanos relacionados com a
temática

Promoção da Saúde Oral e
da Alimentação Saudável

 Formar alunos e encarregados
de educação em saúde oral e
alimentação saudável
 Promover hábitos alimentares
saudáveis
 Promover a seleção de
alimentos saudáveis para os
lanches das crianças
 Manter a escovagem em todos
os ciclos

- Palestra de sensibilização,
informação prevenção para
os alunos do pré-escolar e
do 1º ciclo e aberta aos Pais
e EE
- Distribuição de kits de
higiene oral
- Recolha de escovas dos
dentes usadas (articulação
PES e Eco-escolas)
- Bochechos Fluoretados

A, B, C, F

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

AGRUPAMENTO

Docentes

B, C, E

COLABORADORES

Palestra de sensibilização,
informação prevenção:
Comportamentos aditivos -
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 Diminuir o número de
consumidores quer de álcool
quer de estupefacientes

Grupos de
EV e de ET

PES

PES

AO

Direção

Serviço de
oftalmologia
do Hospital de
Braga

Liga
Portuguesa
Contra o
Cancro

Equipa de Saúde
Escolar
Departamentos
do pré-escolar e
do 1º ciclo
BE

--------------

GNR
Docentes de CN
do 9º ano

--------------

Outubro
(data a definir)

Outubro

EB Cruz: 25 out
9h
EB Figueir: 2
nov 9 h
EB Escud: 3
nov 9 h
JI Lamas: 10
nov 9 h
Outras EB:
Garapôa: 27
out 9 h
Guisande: 9
nov
*nos JI às 9
horas
*nas EB1 às
10h 30
1º período
numa aula de
90´ de CN

Hospital de
Braga

de cada ciclo;
representantes
de pais,
ONGAS,
Direção; CMB,
e Assistentes
Operacionais
Alunos JI de
Escudeiros

Sinalética de
segurança
Autocarro

Comunidade
Educativa

Tecido rosa
20 folhas de
papel para as
mensagens

Alunos dos JI e
do 1º ciclo Pais
e EE

Projetor
multimédia
Computador
Kits de higiene
oral
Solução
fluoretada

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

Sem custos

0,20€
Total:
0,20€

EB 2,3

Em todas as
EB do
Agrupamento

Sem custos

EB 2,3, sala
de aula
BE

Alunos do 9º
ano

Projetor
multimédia
Computador

Sem custos

Página 12 de 30

DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

Exposição de maquetes
“Construções Neolíticas”

 Prevenir os comportamentos
aditivos
 Sensibilizar os mais jovens e
os respetivos pais e EE para os
riscos do consumo de álcool e
de estupefacientes
 Identificar as principais
construções neolíticas
 Consciencializar para a
importância da revolução
neolítica * Estimular a
criatividade dos alunos

Halloween
Exposição e concurso de
chapéus e de vassouras

 Promover o conhecimento da
cultura inglesa
 Incentivar a criatividade

B

Assembleia de Delegados
de turma

 Promover a participação ativa
e critica dos alunos na escola

A, B, E,

Dia Mundial da Poupança
- Visita ao Supermercado
- Diálogo sobre a data
- Leitura de uma história
alusiva

 Desenvolver na criança o
sentido crítico
 Descobrir como se pode
poupar
 Comparar preços de
diferentes produtos
 Desenvolver noções de
essencial e supérfluo
 Descobrir novas culturas
 Promover momentos de
convívio entre alunos e com a
comunidade
 Realizar trabalhos de
Expressão Plástica
 Envolver alunos e EE na festa
no JI

A, B, D

A, B, D, E

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

AGRUPAMENTO
consumo de álcool e de
estupefacientes

A, E

OBJETIVOS

Halloween
- Festa no JI
- Desfile na freguesia
- Visita à BE dos alunos da
Cruz
- Histórias alusivas

B

Constituição da Associação
de Estudantes

 Promover a participação ativa
e critica dos alunos na escola

D

“Recordar é Viver”

 Promover o registo
fotográfico de todos os alunos
do agrupamento

Plano Anual de Atividades 2016/2017

BE

(alunos)
1º período

EE dos alunos
do 3º ciclo

Grupo
História

Encarregados de
Educação

---------

24 a 28 de
outubro

EB 2,3

Alunos do 7º
ano

---------

Sem custos

Grupo de
Inglês 1º e
2º ciclos

Alunos e EE

----------

26 a 30 de
outubro

Hall
EB 2,3

Comunidade
Educativa

Materiais
recicláveis

Sem custos

Direção

----------

----------

26 de outubro

EB 2,3

Delegados de
turma

Sala do aluno
Computador

Sem custos

Alunos de
todos os JI

Sinalética de
segurança
Iogurtes
Caixas de cereais
Jogo com notas e
moedas

Docentes

AO

----------

28 de outubro

31 de
outubro

Nas
freguesias

Nos JI,
freguesias e
BE do
Agrupamento

Docentes

EE
AO

----------

Direção

----------

----------

4 a 18 de
novembro

EB 2,3

Direção

Diretores de
Turma

----------

novembro

EB 2,3

Todos os
alunos do JI

Todos os
alunos

Alunos do Préescolar, 1º, 2º

Sinalética de
segurança
Toalhas de pano
Cartolinas
Colas
Tintas
Purpurinas

10 Cartolinas
10 Fotocópias

----------

30,00€
Total:
30,00€

20,00€
15,00€
10,00€
15,00€
12,00€
Total:
72,00€
3,00€
3,00€
Total:
6,00€
Sem custos
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DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

RECURSOS

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

Todos os
alunos do préescolar e do 1º
c

Sinalética de
segurança

Sem custos

Todos os
alunos dos 2º,
3º e 4ºano de
escolaridade

Certificados
Prémios (EB da
Cruz)
Certificados
Prémios
(Escudeiros)
Certificados
Prémios (EB de
Figueiredo)
Certificados
Prémios ( EB de
Garapôa)
Certificados
Prémios (EB de
Guisande)

DESTINATÁRIOS

AGRUPAMENTO

A, B, C, D,
E

Saídas ao exterior

A, D, E

Concurso “Um, dois, três,
num minuto lês!”

 Proporcionar aos alunos uma
recordação da turma e
colegas
 Favorecer o conhecimento do
meio

e 3º ciclos

Docentes

Concurso de Ortografia

AO

----------

Ao longo do
ano letivo

Freguesias

 Estimular a prática da leitura
nos alunos do ensino básico
 Promover a leitura de forma
lúdica

Docentes do
1º c

A, D, E

COLABORADORES

-----------

-----------

Ao longo do
ano (uma vez
por período)

Escolas
Básicas do 1º
c

 Desenvolver competências de
escrita

Fotocópias (EB
da Cruz)

Docentes do
1ºc

-----------

-----------

Ao longo do
ano (duas
vezes por
período)
1º ano a partir
do 2º período

Fotocópias (EB
de Escudeiros)
Escolas
Básicas do 1º
c

Alunos do 1º
ciclo, de todos
os anos de
escolaridade

Fotocópias (EB
de Figueiredo)
Fotocópias (EB
de Garapoa)
Fotocópias (EB
de Guisande)

A, D, E

Concurso “Desafio do Mês”

Plano Anual de Atividades 2016/2017

 Fomentar o interesse pela
matemática
 Desenvolver
hábitos
de
persistência e raciocínio

Docentes do
1º c

-----------

-----------

Ao longo do
ano (duas
vezes por
período)

Escolas
Básicas do 1º
c

Todos os
alunos do 2º,
3º e 4º ano de
escolaridade

Fotocópias (EB
da Cruz)
Fotocópias (EB
de Escudeiros)

12,00€
Total:
12,00€
5,00€
Total:
5,00€
12,00€
Total:
12,00€
8,00€
Total:
8,00€
5,00€
Total:
5,00€
20,00€
Total:
20,00€
8,00€
Total:
8,00€
20,00€
Total:
20,00€
16,00€
Total:
16,00€
10,00€
Total:
10,00€
20,00€
Total:
20,00€
8,00€
Total:
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DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

AGRUPAMENTO
Fotocópias (EB
de Figueiredo)
Fotocópias (EB
de Garapoa)
Fotocópias (EB
de Guisande)

A, D, E

Jogo das “Operações e
tabuadas”

 Fomentar o interesse pela
matemática
 Desenvolver o cálculo e a
memória

Fotocópias (EB
da Cruz)
Fotocópias (EB
de Escudeiros)

Docentes
do 1º c

-----------

-----------

Ao longo do
ano (duas
vezes por
período)

Escolas
Básicas do 1º
c

Alunos do 1º
ciclo, de todos
os anos de
escolaridade

Fotocópias (EB
de Figueiredo)
Fotocópias (EB
de Garapôa)
Fotocópias (EB
de Guisande)

A, D, E

Concurso de soletração

 Estimular a prática da leitura
nos alunos do ensino básico
 Promover a leitura de forma
lúdica

Docentes
do 1º c

Plano Anual de Atividades 2016/2017

-----------

----------

Ao longo do
ano
- 1.º ano a
partir do 2.º
período

Escolas
Básicas do 1º
C

Alunos do
1.ºciclo, de
todos os anos
de
escolaridade

Certificados
Prémios (EB da
Cruz)
Certificados
Prémios
(Escudeiros)
Certificados
Prémios (EB de
Figueiredo)
Certificados
Prémios (EB de
Garapôa)
Certificados
Prémios (EB de
Guisande)
Fotocópias (EB

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL
8,00€
20,00€
Total:
20,00€
16,00€
Total:
16,00€
10,00€
Total:
10,00€
20,00€
Total:
20,00€
8,00€
Total:
8,00€
20,00€
Total:
20,00€
16,00€
Total:
16,00€
10,00€
Total:
10,00€
12,00€
Total:
12,00€
5,00€
Total:
5,00€
12,00€
Total:
12,00€
8,00€
Total:
8,00€
5,00€
Total:
5,00€
20,00€
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DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

AGRUPAMENTO
de Figueiredo)
Fotocópias (EB
de Garapôa)
Fotocópias (EB
de Guisande)

B, D, F

Formação de utilizadores
da BE

 Dar formação, aos novos
alunos,
sobre
o
funcionamento, valências e
projetos da BE

A, B, D, F

Comemoração do “Mês
internacional das
bibliotecas escolares”
- Exposição de cartazes e
divulgação do programa de
atividades
- Exposição de capas de
livros e das bibliotecas
- Lançamento de um desafio
literário
- Comemoração do dia
mundial
da
biblioteca
escolar
Visita de estudo à BLCS

 Promover a Biblioteca escolar
como espaço de cultura,
ciência e arte
 Promover os livros e a leitura
(sessões de leitura e sorteio
de livros)
 Envolver os alunos em
concursos literários
 Incentivar os alunos a
frequentarem mais e melhor
a BE

B, D, F

A, D, E

Jogo do Semáforo

Plano Anual de Atividades 2016/2017

Equipa da
BE

Conselhos de
turma

Equipa da
BE

Conselhos de
turma
Associação de
Pais e EE
Alunos dos 2ºe
3º ciclos

 Proporcionar o contacto
direto com o mundo dos
livros e da cultura
 Incentivar para a valorização
do conhecimento e da escola
como fator de oportunidades
 Promover o gosto pelos livros
e pela leitura

Equipa da
BE

Câmara
Municipal
(transporte)
Biblioteca
Municipal
Docente de
Português

 Desenvolver o raciocínio
lógico
 Aperfeiçoar estratégias de
previsão e antecipação
 Desenvolver a capacidade de
resolver problemas através do
jogo

Docentes
do 1º c

-----------

---------

-----------

Durante os
meses de
setembro e
outubro

Durante todo o
mês de
outubro

BE

EB 2,3
BE

Alunos do 5º
ano
(Estudo
acompanhado)

Projetor
multimédia
Computador

---------

BLCS

Turma do 8º B

---------

Uma vez por
período

Escolas
Básicas do 1º
c

Alunos do 1º
ciclo, de todos
os anos de
escolaridade

Total:
20,00€
16,00€
Total:
16,00€
10,00€
Total:
10,00€
Sem custos

10 metros de
papel cenário
Fotocópias
Diplomas

10,00€

Cópias para as
autorizações

3, 00€
Total:
3,00€

Comunidade
Educativa

Outubro com
dia a definir
pela BLCS
4ª feira à tarde

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

10,00€
5,00€
Total:
25,00€

Transportes
(gratuito)

Jogo do
Semáforo

Sem custos
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DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

Ao longo do
ano

EB 2,3

Comunidade
escolar

----------

Sem custos

90 folhas A4

3,60€
Total:
3,60€

AGRUPAMENTO

B, C

Exercícios de evacuação

 Promover comportamentos e
atitudes de segurança

A, D, E

Concurso de ortografia

 Fomentar uso correto da
Língua Portuguesa para
comunicar de forma
adequada e estruturar o
pensamento
 Valorizar a correção
ortográfica

Docentes do
grupo
Português
2º ciclo

Alunos

---------

1º , 2º e 3º
Períodos

EB 2,3

Alunos do 2º c

Concurso de leitura “1,2,3
num minuto lês!”

 Estimular a prática da leitura
nos alunos do ensino básico
 Promover a leitura de forma
lúdica

Docentes do
grupo
Português
2º ciclo

Alunos

---------

1º , 2º e 3º
Períodos

EB 2,3

Alunos 2º ciclo

Campeonatos escolares
superTmatik - Quiz
Astronomia (7º ano):
- Campeonato intra-turma “
- Campeonato inter-turma
- Final nacional Online

 Contribuir para a aquisição,
consolidação e ampliação de
conhecimentos sobre
Astronomia
 Reforçar a componente lúdica
na aprendizagem das Ciências
Físico-químicas

Promoção da Atividade
Física como Hábito de Vida
Saudável
- Avaliação do IMC dos
novos alunos do
Agrupamento

 Encaminhar os alunos obesos
para o médico de família
através das enfermeiras do
GIAA
 Sensibilizar para a
importância da atividade
física
 Avaliar o IMC de novos alunos
dos diferentes ciclos

Pontes para a Saúde,
Inclusão Escolar e GIAA
(Gabinete de Informação e
Apoio ao Aluno)

 Dar resposta às principais
dúvidas dos jovens na área da
sexualidade e outros
problemas relacionados com
a adolescência
 Orientar os jovens para a
tomada de decisões
conscientes e responsáveis
relativas à sua saúde
 Contribuir para a prevenção
das infeções sexualmente

A, D, E

A, B, E

A, B, C

B, C, E, F

Plano Anual de Atividades 2016/2017

Direção

Grupo de
Ciências
FísicoQuímicas

PES

Delegado de
Segurança

----------

Grupo de
Educação Física
dos 2º e 3º ciclos
Grupo AFD – AEC
(1ºciclo)
Equipa de Saúde
Escolar

----------

Eudática

--------------

1º, 2º, 3º
períodos

Ao longo do
ano

EB 2,3

Alunos do 7º
ano

Em todas as
escolas

Todos os
alunos do 1º,
2º e 3º ciclos

-------

Computadores
3 Baralhos de
cartas
“SuperTmatik”
Prémios

Balança
Fita métrica
Folha Excel de
registo dos
dados

Papel para
impressão

PES

Equipa de Saúde
Escolar

-------------

Ao longo do
ano, às 6ªs
feiras, das 9h
às 11h 30,
desde o início
do ano letivo
(23 de set)

EB 2,3

Sem custos

3 x 8 = 24€
30€
Total:
54,00€

Sem custos

15,00€
Total:
15,00€

Comunidade
educativa
(alunos e Pais
e EE)
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DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

EXTERNOS AO

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

Ao longo do
ano

Jardins de
Infância

Alunos dos JI

------------------

Sem custos

AGRUPAMENTO
transmissíveis e gravidezes
indesejadas
 Informar e apoiar no âmbito
da educação para a saúde:
alimentação, higiene,
sexualidade e outros
 Encaminhar os alunos para as
Unidades de Saúde

A, B, C, F

PASSEzinho:
- Preparação e degustação
de ementas saudáveis
- Elaboração da roda dos
alimentos
- Dramatizações sobre
alimentação

Plano Anual de Atividades 2016/2017

 Promover hábitos e
comportamentos de
alimentação saudável
PES

Departamento
do Pré-escolar

-----------------
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7. CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES COORDENADAS PELO ÓRGÃO DE GESTÃO
ETAPAS
Acompanhamento da atividade pedagógica dos docentes

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO































Avaliação de desempenho do pessoal não docente
Designação de Coordenadores de Estabelecimento



Designação dos coordenadores das estruturas de coordenação educativa





Distribuição de serviço





Elaboração de horários







Elaboração do Plano Anual de Atividades



Elaboração do Projeto de Orçamento
Estabelecimento de Acordos e Protocolos de Colaboração



Planificação das reuniões de avaliação dos alunos



Planificação e Organização do Serviço de Ação Social




































Planificação e organização do serviço de constituição de turmas
Planificação e organização do Serviço de Exames



Planificação e organização do serviço de matrículas



Programação de reuniões de Articulação Vertical



Reunião com a comunidade educativa (Associação de Pais, Autarquias)



Reunião Geral de Docentes



Reunião Geral de Não docentes



Reuniões com Pais e Encarregados de Educação



Tratamento estatístico dos resultados escolares
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8. CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES DO CONSELHO PEDAGÓGICO
ETAPAS

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV



Acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações

MAR

ABR

JUN














Apreciação da Execução Final do Plano Anual de Atividades



Apreciação do relatório de Autoavaliação da Escola
Apreciação do Relatório dos Resultados da Avaliação Sumativa Externa



Apreciação do Relatório dos Resultados da Avaliação Sumativa Interna









Apresentação de propostas de atividades e aprovação do horário de funcionamento das AEC
Apresentação de propostas e Aprovação do Plano de Formaçã



Apresentação de propostas e emissão de parecer sobre o Plano Anual de Atividades



Apresentação de propostas e emissão de parecer sobre o Plano de Melhoria



Apresentação de propostas e emissão de parecer sobre o Regulamento Interno








Aprovação de orientações e procedimentos para as Provas Finais e de Equivalência à Frequência
Aprovação de constituição de turmas com caráter excecional



Aprovação do Calendário Escolar







Aprovação das Planificações das AEC
Aprovação das planificações Curriculares



Aprovação do PAA



Aprovação das alterações à constituição de turmas



Aprovação do Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo
Aprovação dos Planos Educativos e Relatórios Circunstanciados


































Avaliação das atividades desenvolvidas






Avaliação do Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo
Definição de critérios gerais de constituição de turmas



Definição de critérios gerais de elaboração dos horários




Definição de critérios gerais nos domínios de avaliação dos alunos



Definição de Critérios para recrutamento de Pessoal Docente e Técnico por oferta de escola


Definição de princípios gerais no domínio dos apoios e complementos educativos e SPO




Emissão de parecer sobre a organização dos tempos escolares



Emissão de parecer sobre as propostas de atividades de promoção do sucesso escolar
Emissão de parecer sobre o Projeto de Contrato de Autonomia



Emissão de parecer sobre processos avaliativos dos alunos e pedidos de revisão de notas



Supervisão das planificações das disciplinas e do cumprimento dos programas



Plano Anual de Atividades 2016/2017





Aprovação dos programas das disciplinas de Opção de Escola e de Oferta Complementar e Educação Sexual

Elaboração da proposta de Projeto educativo





Aprovação do projeto de Desporto Escolar

Aprovação dos dossiês pedagógicos das Visitas de Estudo

JUL


Adoção de Manuais Escolares
Análise e aprovação de propostas de reforço e de estratégias de diferenciação e inovação pedagógica

MAI
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9. ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES
9.1 ATIVIDADES INSCRITAS NO PLANO
As atividades inicialmente contidas no plano podem sofrer alterações quer por razões organizacionais internas
quer por razões externas. Estas alterações caracterizam-se, normalmente, por: calendarização de atividade;
alteração da calendarização ou alteração de condições de realização/destino.
Para o efeito os responsáveis pela dinamização da atividade têm de fazer um pedido de alteração/correção, em
documento próprio (anexo II), seguindo os seguintes procedimentos:
a.

Preenchimento do documento pelo proponente;

b. Envio do documento em suporte de papel e em suporte digital (via correio eletrónico) para a diretora;
c.

Aguardar despacho da diretora;

Após deferimento será feita a inclusão da alteração da atividade (como anexo) ao documento geral do PAA.

9.2 ATIVIDADES NÃO INSCRITAS NO PLANO
O PAA trata-se de um documento flexível, aberto a novas propostas, podendo incluir iniciativas que, depois de
avaliadas e aprovadas, se integrem e reforcem os objetivos e compromissos inscritos no Projeto Educativo.
Tendo por base a delegação de competências dada pelo Conselho Geral e o cumprimento das orientações,
compete à diretora avaliar a relevância pedagógica das mesmas e equacionar a sua integração no PAA.
A realização de atividades não inscritas no PAA carece assim da autorização da diretora devendo para o efeito
ser submetidas à sua aprovação.
Os docentes que apresentem uma nova atividade devem preencher o documento específico (Anexo III).
Após deferimento será feita a inclusão da atividade (como anexo) ao documento geral do PAA.

Plano Anual de Atividades 2016/2017
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10. AVALIAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

A avaliação do Plano Anual de Atividades concretiza-se através da:
I.

Avaliação parcelar imediata de cada uma das suas atividades, pela estrutura dinamizadora, mediante a
elaboração do relatório (Anexos IV e V) onde constam os resultados obtidos em cada um dos
indicadores de avaliação do grau de cumprimento dos objetivos fixados;

II.

Avaliação trimestral dos planos de ação dos projetos estruturantes pelos coordenadores respetivos;

III.

Avaliação trimestral dos planos de ação dos Clubes pelos coordenadores respetivos;

IV.

Avaliação trimestral do plano de atividades das estruturas de orientação educativa;

V.

Balanço trimestral em sede de Conselho Pedagógico;

VI.

Apreciação dos relatórios periódicos pelo Conselho Geral;

VII.

Aprovação do relatório final de execução pelo Conselho Geral.

Aprovado em Conselho Geral de 21 de julho de 2016

Plano Anual de Atividades 2016/2017
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ANEXO I

CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELEIRÓS EM ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS

Considerando que o Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, define que “a autonomia é a faculdade
reconhecida ao agrupamento de escolas (…) pela lei e pela administração educativa de tomar
decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos
recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e
financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos” (ponto 1, artigo
8º);
Considerando que “o projeto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de
atividades e o orçamento constituem instrumentos do exercício da autonomia” do agrupamento de
escolas (ponto 1, artigo 9º), devendo todas as propostas de participação em atividades ser
examinadas pelos órgãos com responsabilidade na matéria, em função do seu contributo para a
concretização dos objetivos e pressupostos contidos naqueles documentos;
Considerando que ao Conselho Geral compete “definir os critérios para a participação” do
agrupamento “em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas” (alínea o), ponto 1,
artigo 13º);
O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Celeirós, no exercício das suas competências,
define os seguintes critérios para a participação do Agrupamento em atividades pedagógicas,
científicas, culturais e desportivas:
a) Conformidade com o Projeto Educativo do Agrupamento: as atividades deverão apresentar-se
como oportunidades relevantes para a concretização dos objetivos e metas constantes no Educativo;
b)Respeito pelo estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento e diretrizes emanadas do
Conselho Pedagógico: a planificação, concretização e avaliação das atividades deverão estar em
conformidade com o Regulamento Interno, bem como as demais diretrizes emanadas do Conselho
Pedagógico;
c) Enquadramento orçamental: a planificação das atividades deverá evidenciar uma necessária
ponderação relativa aos seus custos, quer para o Agrupamento, quer para os pais e encarregados de
educação, e aos seus benefícios para os alunos, sendo de promover a contenção e poupança de
recursos financeiros;
d) Concordância com os objetivos e estratégias definidas no Plano Anual de Atividades e
consequente integração neste:
 A planificação, concretização e avaliação das atividades, enquanto ocasiões relevantes para o
sucesso educativo dos alunos, deverão pressupor um trabalho colaborativo no âmbito
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departamental ou de grupo disciplinar e do conselho de turma, de forma a promover a
interdisciplinaridade e a rentabilizar recursos humanos e financeiros.
 As atividades deverão:
 Ter relação direta ou contribuir significativamente para o desenvolvimento das competências
gerais dos diferentes níveis de ensino e específicas das disciplinas ou áreas curriculares não
disciplinares, sem prejuízo dos calendários estabelecidos para a avaliação dos alunos;
 Estar em conformidade com os Planos de Turma, contribuindo para a sua operacionalização;
 Integrar formas inovadoras e motivadoras de os alunos acederem ou consolidarem saberes
ou aprendizagens das diversas disciplinas ou áreas curriculares;
 Promover a capacidade interventiva e dinamizadora dos alunos;
 Fomentar a participação ativa, empenhada e responsável da Associação de Estudantes;
 Contribuir para o reconhecimento e valorização da Escola, como local atrativo e privilegiado
de recolha de experiências enriquecedoras nos vários domínios do saber e na relação do
indivíduo com o meio;
 Contribuir para a promoção e desenvolvimento das relações com a comunidade educativa;
 Contribuir para a construção da imagem do Agrupamento;
 Promover os valores fundamentais que enformam o Projeto Educativo do Agrupamento:
respeito pela equidade, solidariedade, justiça, cidadania, responsabilidade, transparência,
inovação, excelência e empreendedorismo;
 Contribuir para a inserção social dos alunos e para uma educação inclusiva;
 Promover a formação do pessoal docente e não docente, discente e pais e encarregados de
educação;
 Fomentar a sensibilização para questões de segurança, ambiente e saúde.
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ANEXO II
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2016/2017
ADENDA – Alteração de Atividade
DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

DATA

EXTERNOS AO

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

AGRUPAMENTO

Tipo de Alteração (assinalar com um X)
Domínios do PE
Atividades
Objetivos
Responsáveis
Data
Local
Destinatários
Recursos

Plano Anual de Atividades 2016/2017

Proposta em, _____/_______/________,

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

por _____________________________________________

Despacho

____/____/___

A Diretora___________________
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ANEXO III
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2016/2017
ADENDA – Nova Atividade
DOMÍNIOS
DO PE

PROMOTORES
ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

COLABORADORES

Plano Anual de Atividades 2016/2017

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

AGRUPAMENTO

Fundamentação

_____/_______/________

EXTERNOS AO

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

Despacho

O Proponente _________________________________

____/____/_________

A Diretora_________________
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE

ANEXO IV
Atividade

RESPONSÁVEIS
Data da realização

Local

DOMÍNIOS DO PE

ÂMBITO

Público-Alvo

Departamento de:
Projeto/Plano (identificar) __________________

Pré-escolar

Outro (identificar) _________________________

1º Ciclo

GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

Objetivos não cumpridos e respetiva fundamentação:
Total
Parcial
APRECIAÇÃO GERAL (1=Fraco 

5= Excelente)
1

Adequação:
 ao público-alvo
 da calendarização
 do espaço físico
 do tempo
Metodologia utilizada
Mobilização de conhecimentos
Promoção de valores e atitudes
Relacionamento interpessoal
Promoção de competências de pesquisa e comunicação
Envolvimento da comunidade escolar/educativa
Contributo para as metas definidas no PE
Relação custos/objetivos/atividade
Outro:

2

3

4

5

Notas:
* Assinalar apenas
os itens de
apreciação previstos
e observados.
* Apreciações de
níveis 1 e 2 devem
ser justificadas nos
constrangimentos.

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO /TRABALHOS PRODUZIDOS

Relatórios
Artigos para jornais
Cartazes
Fotografias
Filmes
PowerPoint´s
Outros (especificar) _________________________________________________________________
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OBSERVAÇÕES

JI DE LAMAS

EB DE GARAPÔA

EB DE GUISANDE

EB DE FIGUEIREDO

EB DE ESCUDEIROS

EB DE CRUZ

CONSTRANGIMENTOS
(assinalar com uma x e descrever no espaço das observações)

1. Trabalho preparatório
Participação dos responsáveis no planeamento/organização
Disponibilização de recursos materiais/humanos
Divulgação

2. Participação e adesão do público-alvo
Adesão/ frequência
Comportamento
Interação e intervenção

3. Atividades desenvolvidas
Pertinência das atividades face aos objetivos definidos
Relação custos/objetivos
Articulação com os interesses do público-alvo
Adequação do tempo/do espaço físico

Colaboradores/Promotores (indicados no PAA e/ou outros)

Anexo à ata n.º ___ do _____________________________________________________________________
O Coordenador ___________________________________________________ Data:____/_____/_______
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE

ANEXO V
Atividade

RESPONSÁVEIS
Data da realização

Local

DOMÍNIOS DO PE

Público-Alvo

ÂMBITO

Departamento de:
Projeto/Plano (identificar) __________________

Ciências Sociais e Humanas

Direção

Expressões

Outro (identificar) _________________________

Línguas
Matemática e Ciências Experimentais

GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

Objetivos não cumpridos e respetiva fundamentação:
Total
Parcial

APRECIAÇÃO GERAL (1=Fraco 

5= Excelente)
1

2

3

4

Adequação:
 ao público-alvo
 da calendarização
 do espaço físico
 do tempo
Metodologia utilizada
Mobilização de conhecimentos
Promoção de valores e atitudes
Relacionamento interpessoal
Promoção de competências de pesquisa e comunicação
Envolvimento da comunidade escolar/educativa
Contributo para as metas definidas no PE
Relação custos/objetivos/atividade
Outro:

5

Notas:
* Assinalar apenas
os itens de
apreciação previstos
e observados.
* Apreciações de
níveis 1 e 2 devem
ser justificadas nos
constrangimentos.

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO/TRABALHOS PRODUZIDOS

Relatórios
Artigos para jornais
Cartazes
Fotografias
Filmes
PowerPoint´s
Outros (especificar) _________________________________________________________________
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CONSTRANGIMENTOS
(assinalar com uma x e descrever no espaço das
observações)
1. Trabalho preparatório
Participação dos responsáveis no planeamento/organização
Recursos materiais disponibilizados
Divulgação

(x)

OBSERVAÇÕES

2. Participação e adesão do público-alvo
Adesão/frequência
Comportamento
Interação e intervenção

3. Atividades desenvolvidas
Pertinência das atividades face aos objetivos definidos
Relação custos/objetivos
Articulação com os interesses do público-alvo
Adequação do tempo/do espaço físico

Colaboradores/Promotores (indicados no PAA e/ou outros)
Anexo à ata n.º _____ do _____________________________________________________________
O Coordenador _____________________________________________Data: _____/_____/_____
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