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Introdução
Dando cumprimento ao artigo 10º alínea g) do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas
de Paços de Ferreira (AVEPF), apresenta-se o Relatório Final de Execução do Plano Anual de
Atividades, do ano letivo 2018/2019.
As atividades desenvolvidas e agora avaliadas constam do Plano Anual de Atividades (PAA),
aprovado em reunião do Conselho Geral, no final do ano letivo 2017/2018. Todas as atividades
foram planeadas tendo por base pelo menos uma das áreas prioritárias de intervenção do AVEPF:
Aprendizagens e Conhecimento, Saúde e Bem-Estar e Cidadania e Desenvolvimento.
Para levar a cabo o presente relatório procedeu-se à análise do conteúdo dos relatórios de
avaliação de todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano, elaborados pelas
estruturas/órgãos responsáveis pelas mesmas.
O exposto relatório visa apresentar informação sobre o grau de execução das iniciativas
programadas, a sua qualidade, o envolvimento dos diferentes intervenientes e a adesão que estas
atividades suscitaram junto dos destinatários.
Estão descritas, também, as ações desenvolvidas no âmbito de Clube e Projetos, bem como,
informações sobre o seu funcionamento.

3

Relatório Final do Plano Anual de Atividades

2018/2019

Atividades Desenvolvidas no 1º Período
Atividades Gerais do Agrupamento (1ºP)
Calendarização
Semana de 8 a 12 de
Outubro e

Atividades Planificadas
Realizadas
Não realizadas
Dia Mundial da Alimentação

16 de Outubro
30 de Outubro

Dia Nacional da Prevenção do Cancro
da Mama

14 de Novembro

Dia Mundial da Diabetes

28 de Novembro

Cerimónia de Entrega dos Quadros de
Valor e de Excelência e do Prémio de
Mérito Escolar – 2017/2018

Ao longo do ano

Escola Para Pais

Ao longo do ano

Pilhão vai à Escola; Recolha de óleos
alimentares usados; Recolha seletiva
de lixo

3 de Dezembro

Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência

De 1 a 15 de Dezembro
18 de Dezembro

Campanha de Solidariedade - Um
Pequeno Gesto, Um Grande Sorriso
Formação "Proteção do Planeta
Terra" a)

Notas:
a) Dada a impossibilidade de facultar a formação de uma só vez a toda a comunidade educativa, por
falta de um espaço apropriado, foi decidido iniciar-se pelo pessoal não docente. A Formação será,
posteriormente, disponibilizada à restante comunidade educativa.
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Educação Pré-Escolar e 1.ºCiclo do Ensino Básico (1ºP)
Atividades Planificadas
Realizadas
Não realizadas

Calendarização
17 de Setembro

Receção aos Alunos do EPE / 1º CEB

Setembro

Receção aos Pais e Encarregados de
Educação

Outubro
Outubro/Novembro

Menu Saudável a)
Dia Mundial da Alimentação
(Feiras Outonais)

31 de Outubro

Halloween b)

9 de Novembro

Magusto

Ao longo do ano
(Uma vez por período)

Despertar para a Ciência

De 19 a 23 de Novembro

Românico I – A hora do Conto

De 19 a 23 de Novembro

Românico II - Projeto Pedagógico da
Rota do Românico

De Outubro a Dezembro

Árvore de Natal Europeia 2018 c)

14 de Dezembro

Encerramento do 1º Período d)

Notas:
a) Atividade realizada na Escola Básica de Meixomil
b) Atividade realizada na Escola Básica de Paços de Ferreira Nº2
c) Atividade aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 10 de outubro de 2018. A proposta tardia
resulta de o convite ter chegado à escola só depois de ter iniciado o ano letivo.
d) Espetáculo de patinagem artística, promovido pela Juventude Pacense: “A Bela e o Monstro”. Na sua
grande maioria as escolas tiveram que alterar o horário previsto em PAA, uma vez que logo no
primeiro dia em que abriu ao público a aquisição dos bilhetes, o período da manhã já estava
esgotado.
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2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico (1ºP)
Atividades Planificadas
Realizadas
Não realizadas

Calendarização
17 de Setembro
Setembro
17 de Setembro (5ºAno) e
Ao longo do 1ºPeríodo
Ao longo do 1º Período
5 de Outubro

Outubro

Receção aos alunos do 5º Ano
Biblioteca Escolar I – Receção aos
alunos

Divulgação do Desporto Escolar
Desporto Escolar I – Receção aos
Alunos
Dia Mundial da Música
Biblioteca Escolar II – Mês das
Bibliotecas Escolares
• Formação de utilizadores e
Workshop de pesquisa
• FILME: "I kill Giants”

2 de Novembro

Corta-Mato Escolar

9 de Novembro

Magusto

22 de Novembro

Visita de Estudo do 9ºAno – Porto
(Sinagoga, Centro Cultural Islâmico,
Museu Romântico e Jardins do Palácio
de Cristal) a)

De 19 a 23 de Novembro

Dia Mundial do Não Fumador
Comemoração do Dia Mundial da
Luta Contra a SIDA b)

De 29 de Novembro a 1
de Dezembro
10 de Dezembro

Comemoração da Declaração Universal
dos Direitos Humanos

3 de Dezembro

Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência

Dezembro
Última semana do 1º
Período
1º Período
Última semana do 1º
Período
14 de Dezembro

Hora do Código
Dias da Matemática
Natal na Escola – 5º ao 9º ano
Concerto de Natal
Torneio de Basquetebol
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Notas:
a) Não foi possível concretizar o percurso pedonal ao Palácio de cristal, como estava previsto, devido
às condições climatéricas.
b) A atividade “Dia Mundial da Luta Contra a SIDA”, prevista no PAA, não foi realizada por opção da
equipa PESES que teve em conta o grande número de atividades previstas para o 1º período no
âmbito deste projeto. Assim esta equipa, depois de uma reflexão ponderada, selecionou as
atividades a desenvolver de forma a não sobrecarregar os DT e tendo em consideração a pertinência
das mesmas em consonância com o nível etário do público-alvo. Acresce-se ainda o facto dos
elementos da equipa PESES terem sido nomeados este ano letivo, o que provocou alguma falta de
tempo para uma reflexão mais aprofundada no que respeita a seleção das atividades a inserir no
PAA do presente ano.

Atividades Desenvolvidas no 2º Período
Atividades Gerais do Agrupamento (2ºP)
Calendarização
De 4 a 8 de Fevereiro
8 de Fevereiro e
30 de Março
De 11 a 15 de Fevereiro
De 1 a 5 de Abril
2º Período

Atividades Planificadas
Realizadas
Não realizadas
Semana da Internet Segura

a)

Assembleia Municipal Jovem /
Assembleia de Pequenos Deputados b)
Semana da Amizade e dos Afetos
Semana da Saúde
Sessão de Esclarecimento –
Educação Especial c)

Notas:
b) Não foi realizada totalmente conforme o programado, uma vez que não se realizou o concurso a
nível de escola, que era uma de entre as atividades planeadas.
c) Atividade dinamizada pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira, em articulação com o
Agrupamento.
d) A atividade “Sessão de Esclarecimento” prevista para o 2ºP, a desenvolver pelo departamento da
Educação Especial, não se realizou, uma vez que os objetivos da mesma foram atingidos com várias
ações levadas a cabo pela EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva), durante o
1ºperíodo (Justificação apresentada no Conselho Pedagógico de 13 de fevereiro de 2019).

7

Relatório Final do Plano Anual de Atividades

2018/2019

Educação Pré-Escolar e 1.ºCiclo do Ensino Básico (2ºP)
Atividades Planificadas
Realizadas
Não realizadas

Calendarização
Mês de Janeiro
25 de Janeiro
1 de Março
De 11 a 15 de Março

Cantar as Janeiras
Sopa de Pedra
Carnaval
Semana da Leitura a)

19 de Março

O Ilustrador Vem À Escola

21 de Março

Dia da Árvore

5 de Abril

b)

Encerramento do 2º Período

Notas:
b) Atividade realizada na EB Nº2 de Paços de Ferreira.
c) Inicialmente a atividade estava prevista para todos os alunos do 1ºCEB, contudo, por falta de agenda
do Ilustrador, os alunos do 4ºano foram o único público-alvo. No entanto, a atividade vai prolongar-se
por 4 anos letivos, sempre destinada ao 4ºano e acabará por abranger todos os destinatários iniciais.
Esta atividade transitou do 1º para o 2ºPeríodo.

2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico (2ºP)
Calendarização
10 de Janeiro

De 14 a 18 de Janeiro
4 de fevereiro
20 de Fevereiro (Escola)
14 de Março (Regional)

Realizadas

Atividades Planificadas
Não realizadas

Adiadas

Visita de Estudo do 9ºAno –
World of Discoveries e Museu
dos Transportes
Semana das Línguas
Românico III – Pintura Mural a)
Mega Sprinter

21 de Março

Visita de Estudo do 9ºAno –
Teatro e Fundação Serralves

29 de Março

Visita de estudo do 6ºAno Casa da Música e Parque
Biológico de Gaia
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Clube do Ambiente II
2ºPeríodo

Visita de Estudo à
Ambisousa b)

2ºPeríodo

Mês das Artes c)
Saída de Campo do
7ºAno – Citânia de
Sanfins d)

4 de Abril

5 de Abril

Lan Party

5 de Abril

Torneio de Futsal

Ao longo do 2ºPeríodo

Desporto Escolar II

Notas:
a) Esta atividade transitou do 1ºPeríodo.
b) A visita de Estudo ao Centro de Triagem e Aterro Sanitário da Ambisousa, dinamizada pelo Clube do
Ambiente e destinada aos alunos do 8ºano, estava planeada para o 2ºP, mas, por indisponibilidade da
Ambisousa, devido a obras nas suas instalações passou para o dia 8 de maio (3ºPeríodo), com
parecer favorável do Conselho Pedagógico a 13 de março de 2019.
c) A atividade "Mês das Artes" não ocorreu no 2ºPeríodo, como previsto, pelo facto de quatro docentes
dos grupos disciplinares de Educação Visual dos 2º e 3º ciclos terem estado a faltar com atestado
médico, o que condicionou a consecução dos trabalhos.
d) Os docentes das áreas disciplinares de História e Geografia, sendo ao mesmo tempo professores dos
7º e 8º anos, e tendo em conta a realização da Prova de Aferição, cujos conteúdos necessitam de
obrigatoriamente ser lecionados, entenderam não haver possibilidade de realizar a atividade. Para
além disso, verifica-se um atraso significativo do cumprimento dos conteúdos programáticos nas duas
disciplinas (Justificação apresentada em CP de 13 de Março de 2019).
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Atividades da Biblioteca (2ºP)
Dado o elevado número de atividades incluídas no Projeto “Biblioteca Escolar III”, dinamizadas pela
Biblioteca Escolar durante o 2ºPeríodo, as mesmas resumem-se no seguinte quadro.

Calendarização

Atividades inseridas no Projeto Biblioteca Escolar III
Semana da leitura
- Declamação de Poesia
- Dramatização “Palavras Cor-de-rosa”

11 a 15 de Março

- Escrita criativa
- Hora do Conto
- Ler em 2 línguas
- Pa(ss)ços de leitura
- Sessão de Abertura

De 28 de Janeiro a 8 de
Fevereiro

Workshop em Word a)

De 25 de Março a 5 de
Abril

Workshop em PPt

Ao longo do 2º Período

Visionamento de Filmes b)

a)

Notas:
a) Atividade dinamizada em articulação com a Técnica Superior de Educação; não consta do PAA.
b) Atividade no âmbito do Plano Nacional de Cinema
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Atividades Desenvolvidas no 3º Período
Atividades Gerais do Agrupamento (3ºP)
Calendarização
Durante o mês de Abril
16 de Maio
De 3 a 7 de Junho
23 e 24 de Maio

Atividades Planificadas
Realizadas
Não realizadas
Abril, Mês de Prevenção de Maus
Tratos na Infância
Mês de Maio - Mês do Coração
Cuidados a ter com o sol
A Grande Atividade da Educação –
Património, Arte e Cultura

8 de junho

Manhã desportiva - Dia do
Agrupamento

8 de Junho

Dia do Agrupamento

Educação Pré-Escolar e 1.ºCiclo do Ensino Básico (3ºP)
Calendarização

Atividades Planificadas
Realizadas
Não realizadas
Visita ao Centro de Saúde de Paços de
Ferreira a)

Abril

2 e 3 de Maio

Feira do Livro – EB de Meixomil
Dia do Bombeiro a)

3 de Maio
9 de Maio

Dia da Segurança Rodoviária

15 de Maio

Assistir ao Espetáculo Musical “Tio
Óscar”
Dia dos Museus a)

17 de Maio
22 de Maio

22 e 24 de Maio

24 de Maio

Visita de Estudo do 2ºano ao Parque
Biológico de Gaia
Visita de Estudo do 4ºano a Locais
Históricos da Cidade do Porto
Visita de Estudo do Pré-Escolar a
Vagos (Museu do Brincar) e Aveiro –
EB de Ferreira
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24 de Maio

Visita de Estudo do Pré-Escolar a
Viana do Castelo – EB de Meixomil

29 de Maio

Passeio de Finalistas do 4ºano à
“DiverLanhoso” – EB de Meixomil

30 de Maio

Visita de Estudo do 1ºano ao Zoo da
Maia

31 de Maio

Dia Mundial da Criança – EB de
Ferreira

2018/2019

Dia Mundial da Criança – EB de
Meixomil
Dia Mundial da Criança – EB de
Penamaior

31 de Maio
31 de Maio

b)

3ºPeríodo

Agrária em Movimento

3ºPeríodo

“BUS Paper” pelo Concelho b)

3ºPeríodo

Visita aos Laboratórios da Escola
Secundária c)
Feirinha de Brinquedos Usados – EB
Nº2 de Paços de Ferreira

De 3 a 6 de Junho
3ºPeríodo

Orquestra Municipal de Flautas d)

3ºPeríodo

Música nos Refeitórios d)

3 de Junho

Dia Mundial da Criança – EB Nº2 de
Paços de Ferreira

7 de Junho

Visita com a Família (Zoo Santo
Inácio) do Pré-Escolar – EB de
Penamaior

7 de Junho

Passeio de Finalistas do 4ºano ao
Oceanário – EB de Penamaior

11 de Junho

Visita de Estudo do 3ºano ao Museu
do carro Elétrico e Fábrica de
Conservas Ramirez e)

16 de Junho

Passeio de Finalistas do 4ºano a
Lisboa – EB de Ferreira

19 de Junho

Passeio de Finalistas do 4ºano à
“Aktivindoor”, em Famalicão – EB Nº2
de Paços de Ferreira

Final do 3º Período

f)

Encerramento do 3ºPeríodo

Notas:
a) Justificação da não realização da atividade foi apresentada na reunião do Concelho Pedagógico (CP)
de 8 de Maio.
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b) A entidade dinamizadora (Junta de Freguesia de Paços de Ferreira) não realizou a atividade.
c) A entidade dinamizadora (Escola Secundária de Paços de Ferreira) não realizou a atividade.
d) Atividade promovida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira.
e) A atividade não se realizou como programada uma vez que a Fábrica de Conservas Ramirez não
aceita grupos grandes. A alternativa foi visitar o Parque da Cidade do Porto a seguir ao Museu do
Carro Elétrico.
f) Na EB Nº2 de Paços de Ferreira realizou-se a 14 de junho, nas EB de Ferreira e de Meixomil a 21 de
Junho e na EB de Penamaior a 22 de Junho.

2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico (3ºP)
Calendarização

Atividades Planificadas
Realizadas
Não realizadas

Ao longo do 3º Período

Desporto Escolar III

Ao longo do 3º Período

ROMÂNICO V - O Românico nas Artes
Visuais

Junho

Biblioteca Escolar V – Comemoração
de Efemérides (Dia Mundial da Criança)

15, 16 e 21 de Maio

Workshop – Como apresentar um
trabalho a)

23, 24 e 26 de Abril

Comemoração dos 45 anos do 25 de
Abril

26 de Abril

Visita de Estudo do 7ºano – Pavilhão do
Conhecimento e Zona de Belém
(Lisboa) b)

30 de Abril

Visita de Estudo do 8ºano – Galeria da
Biodiversidade e Estação Litoral da
Aguda c)

3 de Maio

Visita de Estudo 5º ano - World of
Discoveries e SeaLife d)

8 de Maio

Clube do Ambiente II (Visita de Estudo
do 8ºano – Instalações Ambisousa Central triagem e Aterro sanitário) e)

17 de Maio

XVII Encontro Diocesano de Alunos de
EMRC
Mês das Artes f)

Junho
5 de Junho

Dia das Cores

12 de Junho

Projeto Palavras Cor-de-Rosa - Ida à
Magikland (6ºB) g)
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12 de Junho

Caminhada Saudável (5ºI)

13 de Junho

Receção aos alunos do 4ºano

De 2 a 5 de Julho

Férias Desportivas

Notas:
a) Atividade dinamizada na Biblioteca, em articulação com a Técnica Superior de Educação; não consta
do PAA.
b) Atividade dinamizada pelo grupo disciplinar 510, em articulação com a disciplina de História do
7ºano.
c) Atividade dinamizada pelo grupo disciplinar 520, em articulação com a disciplina de Português do
8ºano.
d) Atividade que resultou da articulação dos grupos disciplinares 200 e 230.
e) Inicialmente prevista para o 2º Período, a visita só se realizou a 8 de maio, devido às obras que se
realizaram nas instalações da Ambisousa.
f)

A exposição dos trabalhos realizados pelos alunos do 5º ao 9ºano, inspirados na obra plástica de
José de Guimarães, não teve lugar, como estava previsto, no mês de junho, na Câmara Municipal de
Paços de Ferreira, pelo facto de o espaço para o efeito se encontrar ocupado. Inicialmente
programada para o 2º período, esta atividade, concretizar-se-á em setembro do próximo ano letivo.

g) Esta atividade surgiu na sequência do Projeto “Palavras Cor-de-rosa” e a sua inclusão no PAA foi
aprovada na reunião do CP de 29 de maio.
h) Atividade no âmbito do Plano Curricular da Turma do 5ºI, com o tema “Um presente que não põe em
causa o futuro”, a sua inclusão no PAA foi aprovada na reunião do CP de 29 de maio.
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Atividades Desenvolvidas ao Longo do Ano
Atividades Planificadas

Órgão/Estrutura
Responsável
Coordenadoras dos
Estabelecimentos

Realizadas

Não realizadas

Articulação EPE/1ºCEB

Grupo 100 e Grupo 110
Coordenadoras dos
Estabelecimentos
Grupo 100 e Grupo 110
Paços 2000, Centros Sociais e
Paroquiais de Ferreira e
Penamaior
Coordenadora do Estabelecimento,
educadoras e professoras

Visitas Pedagógicas/Atividades Lúdicoculturais/Saídas para o Meio

AAF/CAF – Atividades Diversas
Palestra Escola Segura – EB de Ferreira

Departamento Pré-Escolar

Despertar para a Ciência

Departamento Pré-Escolar

O Cientista vai à Escola

Biblioteca Escolar

Utilização Autónoma da BE (Biblioteca Escolar
IV)

Biblioteca Escolar

Divulgação da Informação da BE (Biblioteca
Escolar VI)

PESES

Parceria com CESPU

PESES

“Hospital dos Brinquedos” Nas Escolas Básicas

SPO

Escola para Pais

SPO

Programa de Orientação Vocacional “A
construção da minha decisão”

SPO

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)

Grupo 230

Maismat e Natweb

Grupo 500

Equamat

Breve Descrição de Algumas Atividades Desenvolvidas ao Longo do
Ano
Despertar para a Ciência
Em cada estabelecimento do ensino, uma vez por período em
contexto de sala ou laboratório, as crianças do pré-escolar têm
oportunidade de experimentar, observar, contar e relacionar
diferentes experiências preparadas pelas titulares de
grupo/encarregados de educação ou outros elementos da
comunidade educativa. É uma atividade enriquecedora que
satisfaz a curiosidade das crianças, fomentando a admiração, entusiasmo e interesse pela ciência.
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Maismat e Natweb
O Maismat e Natweb são competições
nacionais de Matemática e Ciências Naturais
para os alunos do 2º CEB, organizadas pela
Universidade de Aveiro.
Cabe a cada professor promover sessões de
treino na sala de informática. Se não for
possível, deverá utilizar o centro de recursos.
Poderão os alunos que tiverem computador
em casa, e acesso à internet, instalar os
programas essenciais para os treinos.
Estas competições têm como finalidade melhorar a qualidade das aprendizagens, promover o
sucesso educativo, através do envolvimento dos alunos numa atividade a nível nacional, criar o
gosto e estimular à aprendizagem da Matemática e das Ciências Naturais e usar as TIC nas aulas
de Matemática e Ciências Naturais.

Equamat
A competição EQUAmat é promovida pelo Departamento de Matemática da Universidade de
Aveiro. Esta competição tem o formato de jogo de Verdadeiro e Falso, cujos conteúdos incidem
sobre os anos de escolaridade dos alunos inscritos em equipas de dois elementos. As questões
colocadas têm uma dificuldade gradual e a não repetição de perguntas são os ingredientes que
tornam esta competição num forte estímulo para a aprendizagem da Matemática.
Inicialmente os alunos formaram as
equipas
de
dois
elementos
e
inscreveram-se na competição online.
Posteriormente realizaram treinos e os
docentes responsáveis iam consultando
os resultados obtidos pelas equipas.
Tendo
em
consideração
estes
resultados, fez-se a seleção das 15
melhores equipas do 3º Ciclo para
representarem
a
escola
na
Universidade de Aveiro.
Melhorar a qualidade das aprendizagens, promover o sucesso educativo, criar o gosto e estimular à
aprendizagem da Matemática e usar as tecnologias de informação e comunicação nas aulas de
Matemática, são os principais objetivos desta atividade.

Hospital dos Brinquedos
Ao implementar este projeto nas nossas escolas, pretendeu-se que os alunos pudessem contactar
com a figura do Médico e do Enfermeiro, em situação de faz-de-conta, ajudando-os a superar os
medos das consultas de rotina, da profilaxia e das urgências. Pretendemos capacitar os alunos de
hábitos, atitudes diárias e comportamentos adequados, relacionados com a Educação Cívica e a
16
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Saúde; sensibilizar para a importância dos profissionais de saúde, aceitando a sua intervenção nos
respetivos contextos; Promover atitudes e comportamentos de Educação para a Cidadania.

PARCERIA COM A CESPU – “Hábitos de Vida Saudável”
Dando cumprimento ao Protocolo de Colaboração entre a
Cooperativa De Ensino Superior Politécnico Universitário (CESPU) e
o Agrupamento Vertical de Escolas de Paços de Ferreira,
desenvolveu-se um trabalho de Planeamento em Saúde, com todos
os estudantes do 5º ano da Escola Básica de Paços de Ferreira. Este
terá a duração de 2 anos letivos, com início no ano letivo 2018/2019 e
término em 2019/2020.
Este trabalho teve como objetivos: descrever o perfil dos estudantes,
do 5º ano, da Escola Básica de Paços Ferreira, quanto aos seus
hábitos e estilos de vida; identificar quais os hábitos salutogeneos e
menos salutogeneos deste grupo de jovens; intervir com estratégias
de educação para a saúde na área ou áreas que evidenciarem
maiores lacunas.
Assim, foram desenvolvidas várias atividades: avaliação
diagnóstica; sessão de educação para a saúde sobre
lanches saudáveis; atividades lúdicas relativas à
importância da alimentação e da prática de exercício
físico; atividades lúdicas relativas à importância dos Estilos
de Vida Saudáveis; avaliação Diagnóstica.

Escola para Pais: Estimular para um envolvimento mais positivo na vida pessoal e escolar
do educando”
No âmbito da atividade “Escola para pais”, da responsabilidade do Serviço de Psicologia e
Educação (SPO), foram desenvolvidas várias iniciativas, a saber: “Brincar para aprender”; “É para
aprender? Mãos à obra!”; “O sono”; "Sensibilizar para uma escola/educação inclusiva"; "A transição
do 1º para o 2º ciclo"; "Bullying ou conflito de pares?"; "Estou no 7º ano! E agora?".
Estas atividades são claramente positivas. Apesar da presença dos pais ser muito abaixo do
desejável, os presentes demonstraram um interesse elevado através da sua participação ativa, a
fim de obterem esclarecimentos e informações acerca da sua ação enquanto educadores. Esta
atividade deu-se num ambiente tranquilo e imbuído de uma relação empática, entre a Oradora e os
participantes, que muito contribuiu na à vontade que tiveram para exporem as suas preocupações
em relação à temática de cada sessão. Pelo que, todas estas intervenções tiveram, por parte da
oradora, uma devolução de informação esclarecedora, deixando os participantes satisfeitos. As
opiniões dos pais são muito favoráveis para que se dê continuidade à organização destas
atividades.
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GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Elaborou-se um desdobrável informativo do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), que
foi entregue a todos os alunos do Agrupamento, para darem conhecimento do mesmo aos
respetivos Encarregados de Educação.
Para que esta atividade fosse exequível, elaborou-se um horário de atendimento que foi colocado
em todos os livros de ponto, tendo os diretores de turma recebido a informação que poderiam
encaminhar naqueles tempos o aluno que necessitasse desta intervenção, principalmente para os
alunos com ordem de saída de sala de aula.
Assim, os alunos foram encaminhados para o GAAF perante situações que justificassem a
intervenção.
Alguns adolescentes procuraram esporadicamente o GAAF, por motivos pessoais, para
desabafarem situações de separação dos pais, problemas emocionais, baixa autoestima e
problemas relacionais.
É com satisfação que se constata que diminuiu significativamente a procura deste serviço, por
parte das famílias, na procura de respostas de auxílio alimentar entre outras.

Programa de orientação vocacional – Construção da minha decisão
Ao longo do segundo período foram realizadas oito sessões com os alunos que incluíram várias
atividades. Nomeadamente, a introdução à exploração vocacional, com os seguintes objetivos:
conhecer os alunos e explorar expectativas, desbloquear a orientação vocacional e desconstruir
alguns mitos sobre a carreira. De seguida, a atividade Exploração do "EU", com os seguintes
objetivos: consciencializar os alunos para os fatores envolventes na tomada de decisão vocacional,
promover o autoconhecimento em diferentes domínios da vida e interesses vocacionais. Seguida
da atividade a Aplicação de um questionário “Interesses e Preferências Profissionais - Edição
Revista - Mª Victória de la Cruz - Adaptação Portuguesa: Carla Ferreira), exploração dos resultados
e das profissões. Ainda, noutra atividade a Exploração do mundo escolar e profissional, cujos
objetivos são: promover o conhecimento sobre o sistema do ensino português e oferta formativa,
apresentação do diagrama da organização do sistema educativo e simulação do formulário de
matricula e conclusão do processo em grupo. Por último, realizaram-se sessões em pares para
efetuar o ponto da situação da escolha vocacional.
Ainda tiveram a oportunidade de participar na Feira da Educação, Formação e Emprego de Paços
de Ferreira que decorreu no Mercado Municipal de Paços de Ferreira. Como também, tiveram
outras oportunidades na escola através da presença do Instituto Nun'Alvres-Oficina de Santo Tirso
e do Centro de Formação Profissional das Industrias da Madeira e Mobiliário, que divulgaram as
suas ofertas formativas, junto dos nossos alunos. Estas atividades permitiram aos alunos
recolherem informação e experienciarem conhecimentos diretos sobre as ofertas formativas para o
próximo ano letivo.
A maioria dos alunos mostrou o seu interesse para frequentarem os cursos cientifico-humanísticos
e de seguida em cursos profissionais na Escola Secundária de Paços de Ferreira. Alguns alunos
mostraram interesse em frequentar cursos profissionais em Escolas de Santo Tirso.
Foi, também, realizada uma sessão em horário pós-laboral para pais, com o objetivo de informar
acerca do sistema educativo e sobre as ofertas formativas que existem no ensino secundário. Para
além desta sessão, ainda, se realizaram outras de caráter individual. Contou-se com a presença de
três pais, dos quais fizeram a seguinte avaliação: Muito Bom nos quatro itens (organização;
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informação transmitida; pertinência e duração da sessão) com os seguintes comentários: muito
esclarecedor; lamentaram a baixa adesão dos pais a esta sessão e por fim agradeceram a
oportunidade e o tempo disponibilizado pelas técnicas.
Refletindo sobre o trabalho elaborado, globalmente foi muito positivo, embora considere terem
existido algumas limitações, nomeadamente o tamanho do grupo e o tempo disponibilizado. Pelo
que subjaz à indecisão verificada em alguns dos alunos, por estes necessitarem de mais tempo
para a exploração vocacional. Estes aspetos são considerados fundamentais ao processo de
tomada de decisão, tal como refere Jordaan (1963) cit In Taveira (2000) ao definir a exploração
como um processo básico de aprendizagem e de desenvolvimento vocacional e como um meio
privilegiado de relação do sujeito com o mundo que o rodeia.
Para além disto, foi realizada a atividade "Aprendiz por um dia" no âmbito do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa, a equipa do PIICIE-TS que
exerce funções em Paços de Ferreira, em articulação com a Câmara Municipal e as escolas do
concelho, que decorreu na interrupção letiva da Páscoa, proporcionando um dia em contexto real
de trabalho, de acordo com a profissão que o aluno gostaria de exercer no futuro. A atividade
integra a Operação 1 do PIICIE-TS, ação DICAS, 3.ª fase – Orienta-te e Segue. Nesta atividade
participaram quarenta e dois alunos que se mostraram totalmente satisfeitos no envolvimento da
atividade.
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Estudo Estatístico - Variáveis Estudadas
O presente estudo estatístico resulta da análise das fichas de avaliação das atividades pelo
público-alvo e dos relatórios apresentados pelos responsáveis pela sua dinamização. Serão
traduzidos graficamente os resultados que permitem estudar os parâmetros: Referência, local da
atividade, organização da atividade, adesão de público-alvo, atitude/comportamento dos alunos,
consecução dos objetivos, avaliação global das atividades e avaliação pelo público-alvo.

Referência

Nota: No total do ano letivo, 45 atividades fazem parte, simultaneamente, do Plano Anual de Atividades
(PAA) e do Plano Plurianual de Atividades (PPA). Dessas, 18 concretizaram-se no primeiro período,
11 no segundo, 10 no terceiro e 6 ao longo do ano.
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Local da Atividade

Organização da Atividade
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Adesão do Público-alvo

Atitude/Comportamento dos Alunos

22

Relatório Final do Plano Anual de Atividades

2018/2019

Consecução dos Objetivos

Avaliação Global das Atividades
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Autoavaliação pelo Público-alvo (Alunos)
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CLUBES E PROJETOS

CLUBE DAS ARTES VISUAIS
Dinamizadora: Filomena Gomes
Tempo de aplicação do Clube
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Clube de Artes foram realizados ao longo do ano letivo
2018/2019.
Publico Alvo
Alunos do 2º ciclo ensino básico.
Horário de Funcionamento
Funcionou às segundas-feiras das 17:25 às 18:15 e às sextas-feiras das 8:30 às 09:20 com a
professora Filomena Gomes.
Nº de Alunos/Turmas
Total:15 alunos
Turmas: 5º I 6º H
Atividades Desenvolvidas
O Clube de Artes foi um espaço onde se procurou estimular nos alunos a criatividade, o prazer da
descoberta, o espírito crítico e a capacidade de intervir pelos seus próprios m eios, consoante as
situações com que se depararam.
Foram desenvolvidos projetos nas vertentes de desenho, pintura, colagem, escultura e construção.
Pretendeu-se que usassem corretamente diferentes materiais e técnicas na realização dos
trabalhos tais como: marcadores de livros; máscaras; piões; pintura com a técnica da aguarela;
trabalhos em madeira; tinta-da-china, lápis de cera e quilling; reutilização de materiais reciclados e
trabalhos tridimensionais.
Pretendeu-se, desta forma, motivar os alunos para a aprendizagem e valorização da disciplina
Artística, que sentissem o prazer de fazer, a curiosidade de saber mais e que tivessem a
oportunidade de se expressarem de forma livre, sonhar e imaginar.
Puderam, ainda, reconhecer, no âmbito da arte, manifestações culturais e património, as obras do
pintor Amadeo de Souza Cardoso e do pintor José de Guimarães.
Avaliação Global
As atividades foram concretizadas conforme o planificado inicialmente, tendo os objetivos sido
totalmente atingidos.
Os alunos foram assíduos, pontuais e participaram com muito empenho e entusiasmo nas
atividades. Pela avaliação realizada pelos alunos, constatou-se que todos consideraram que as
atividades contribuíram para a sua aprendizagem, despertando a sua curiosidade/interesse.
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A considerar
O Clube deveria decorrer num espaço equipado, especificamente criado para o efeito, e que
permitisse a permanência contínua dos materiais, equipamentos e trabalhos em curso, sem que os
mesmos fossem retirados para a ocupação posterior da sala por outra turma/disciplina/clube.

CLUBE DE TEATRO
Dinamizadoras: Sandra Nobre e Susana Duarte

O Clube de Teatro funcionou todas as quintas-feiras das 9.20 às 11.20 horas com as professoras
Sandra Nobre e Susana Duarte.
Integraram estes clube 14 alunos de duas turmas: 5ºJ e 6ºF. Durante este ano foram trabalhadas
as obras: "A Negra", e "Os Procópios".
Os alunos participaram como figurantes na atividade "Património, Arte e Cultura" realizada nos dias
16 e 17 de Maio, iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira; apresentaram
a toda a comunidade escolar, no "Dia do Agrupamento" que se realizou no dia 8 de Junho,a peça
de Teatro "A Negra" e representaram a peça "Os Procópios" no dia 13 de Junho para todos os
alunos do 4º ano. Para além disso, elaboraram no primeiro período uma notícia para o jornal da
escola.
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De referir o esforço e o empenho destes alunos demonstrado ao longo de todo o ano letivo, cuja
assiduidade foi na sua generalidade de 100%. Quando faltaram foi devidamente justificado e por
razões de força maior.
Ao longo das sessões foi notória a aquisição e desenvolvimento de competências como o
desenvolvimento da comunicação, espírito crítico, trabalho em equipa e das relações interpessoais.
Foi também visível o desenvolvimento da capacidade de memorização e de resolução de
problemas inerentes à representação, da autonomia e o espírito de iniciativa dos alunos. É por isso
necssário salientar e enaltecer a enorme evolução destes alunos, que fizeram um trabalho
excelente bem visível na apresentação final das peças.
Fizeram parte da equipa o professor Jorge Pinto, responsável por toda a cenografia e figuração,
membro essencial ao bom funcionamento de clube.

CLUBE DO AMBIENTE
Dinamizador: Pedro Sousa
Alunos Inscritos no Clube
•
•

20 alunos de CEF de Operador de Informática
5 alunos do 6ºE

Número de sessões realizadas
•
•
•

1º período – 10 sessões
2º período – 12 sessões
3º período – 7 sessões

Objetivos do Clube do Ambiente
•

Promoção da consciencialização da comunidade educativa do AVEPF para atitudes e
comportamentos ambientais adequados.

Atividades
• Formação ao pessoal não docente, efetuada pela Ambisousa, no âmbito da reciclagem e
redução da produção de resíduos.
• Visita de estudo, dos alunos do 8º ano, às instalações de triagem e aterro sanitário da
Ambisousa – Lustosa – Lousada;
• Pilhão vai à escola: recolha de todo o tipo de pilhas e baterias no âmbito do projeto nacional
"pilhão vai à escola";
• Recolha de óleos alimentares usados: colocação de um bidão para recolha de óleos
alimentares usados;
• Recolha seletiva de lixo: separação e recolha de lixo.

27

Relatório Final do Plano Anual de Atividades

2018/2019

CLUBE DE CIÊNCIAS NATURAIS
Dinamizadoras: Clara Santos e Fátima Barreira

Tempo de aplicação do Clube
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Clube de Ciências foram realizados ao longo do ano
letivo 2018/2019.
Publico Alvo
Alunos do 5º/6 º ano do ensino básico.
Professores envolvidos
O Clube de Ciências foi dinamizado pelas docentes Clara Santos (3 tempos) e Fátima Barreira (2
tempos).
Nº de Alunos
No total, frequentaram o Clube 54 alunos.
Objetivos:
O Clube de Ciências foi um espaço onde se programou que os alunos utilizassem a atividade
experimental de modo a tornar o ensino das ciências mais atrativo. Pretendeu-se estimular a
observação, desenvolver habilidades manipulativas, verificar factos e princípios estudados
anteriormente, motivar e manter interesse nos conteúdos, valorizar os conhecimentos prévios dos
alunos e ocupar o tempo livre através da concretização de atividades/experiências com caráter
formativo. Os alunos participantes puderam, ainda, realizar atividades de pesquisa e/ou de
investigação.
Avaliação Global
As atividades foram concretizadas conforme o planificado inicialmente, tendo os objetivos sido
totalmente atingidos.
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Os alunos foram assíduos, pontuais e participaram com muito empenho e entusiasmo nas
atividades. Pela avaliação realizada pelos alunos, constatou-se que todos consideraram que as
atividades contribuíram para a sua aprendizagem, despertando a sua curiosidade/interesse.
A considerar
O horário estabelecido para a dinamização do Clube, deverá ser menos restritivo.
Sempre que possível, um tempo do Clube deverá ser em comum aos docentes que o dinamizam.

PROJETO de EDUCAÇÃO para a SAÚDE e EDUCAÇÃO SEXUAL - PESES
Coordenadora: Manuela Almeida
Ao longo do ano letivo foram variadíssimas as atividades promovidas pela Equipa PESES. A
maioria delas foi descrita nos relatórios apresentados no final de cada período letivo, mas também
no presente relatório, na parte “Breve Descrição de Algumas Atividades Desenvolvidas ao Longo
do Ano”.
O quadro seguinte sistematiza as atividades/clubes/projetos da responsabilidade da Equipa
PESES, operacionalizados no ano letivo 2018/2019.

PESES
Calendarização
Semana de 8 a 12 de Outubro e
16 de Outubro
30 de Outubro
14 de Novembro

ATIVIDADE / CLUBE / PROJETO
Dia Mundial da Alimentação
Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama
Dia Mundial da Diabetes

De 19 a 23 de Novembro

Dia Mundial do Não Fumador

De 1 a 15 de Dezembro

Campanha de Solidariedade - Um Pequeno Gesto,
Um Grande Sorriso

De 11 a 15 de Fevereiro

Semana da Amizade e dos Afetos

De 1 a 5 de Abril
16 de Maio
De 3 a 7 de Junho

Semana da Saúde
Maio, Mês do Coração
Cuidados a ter com o Sol

Ao longo do ano

Clube Jovens Promotores da Saúde

Ao longo do ano

Parceria com a CESPU
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Ao longo do ano

“Hospital dos Brinquedos” Nas Escolas Básicas

Ao longo do ano

Super Saudáveis

Ao longo do ano

Bochechos / Escovagem / Cheque Dentista
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CLUBE JOVENS PROMOTORES DA SAÚDE
Dinamizadoras: Manuela Almeida e Susana Duarte (Equipa PESES)
Os alunos Inês Lemos, Lara Sousa, Letícia
Pedrosa, Daniel Silva, Miguel Pereira, Ivo Santos,
Leonor Silva e Cristiana Fonseca, do 7º ano
serão os Jovens Promotores da Saúde do
AVEPF, ao longo de 3 anos de escolaridade.
Neste ano letivo, desenvolveram um trabalho em
paralelo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC).

Neste sentido, tiveram reuniões mensais com a Dr.ª
Patrícia Pinto (da LPCC) e a Coordenadora do
PESES. Participaram ativamente na atividade " Eu
sou...eu vou", com o intuito de sensibilizarem os
colegas para a luta contra o cancro e para a
necessidade de prevenir este flagelo.
Realizaram o VOX POP da saúde, passando um filme
a alunos dos 5º e 6º anos, também sobre o combate
na luta contra o cancro e distribuíram panfletos, no
dia em que se pretendeu chamar a atenção da
comunidade educativa para os malefícios do sol.
Finalmente, estiveram presentes no 18º Fórum da
LPCC, representando o Agrupamento e participaram
em workshops realizados no Instituto Politécnico da
Saúde do Porto.
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HOSPITAL DOS BRINQUEDOS
Dinamizadora: Ana Cardoso (Equipa PESES)
A atividade consistiu em implementar a criação do «Hospital dos Brinquedos» para os alunos do
Pré-escolar e do 1º ano (com exceção da EB N2 de Paços de Ferreira, devido à existência de 6
turmas do pré-escolar, não foi possível convidar as turmas do 1º ano).
No decorrer da organização da atividade, e, depois de articular com as coordenadoras de
estabelecimento, estas procederam à escolha da data de realização da atividade na respetiva
escola nos dias: 26 abril - EB de Meixomil (84 alunos); 3 de maio - EB de Ferreira (95 alunos); 17
maio - EB de Penamaior (89 alunos); 31 de maio - EB nº 2 de Paços de Ferreira (137 alunos). No
total participaram, 405 alunos.
Ao implementar este projeto nas nossas escolas, pretendeu-se que os alunos pudessem contactar
com a figura do Médico e do Enfermeiro, em situação de faz-de-conta, ajudando-os a superar os
medos das consultas de rotina, da profilaxia e das urgências. Pretendemos capacitar os alunos de
hábitos, atitudes diárias e comportamentos adequados, relacionados com a Educação Cívica e a
Saúde; sensibilizar para a importância dos profissionais de saúde, aceitando a sua intervenção nos
respetivos contextos; Promover atitudes e comportamentos de Educação para a Cidadania.
Para esta atividade, foi solicitado aos pais/encarregados de educação que, na véspera, cada aluno
levasse para a escola um boneco/peluche e enviado um recado para que em casa ajudassem o
aluno(a) a pensar qual nos sintomas / doença imaginária do seu boneco, para informar os técnicos
de saúde.
Os alunos tiveram um comportamento exemplar, para com os seus pares, com médicos e
enfermeiros, respeitando as regras de utilização de espaços e materiais utilizados no decorrer da
atividade. Demonstraram um profundo agrado e empenho pelas tarefas aconselhadas pelos
técnicos de saúde (dar antibiótico a horas, levar os “filhos” a passear em vez de estar tanto tempo
em frente à TV ou ao Tablet/computador pois faz mal aos olhos…, e outras medidas, adaptando-as
caso, a caso).
Foi uma experiência extremamente positiva, em termos de saúde, direcionadas aos mais novos,
tendo sido do agrado de todos os envolvidos (docentes, alunos e técnicos de saúde da UCC
envolvidos na atividade), correspondendo às expectativas demonstradas por todos os
intervenientes. Este interesse destacou-se em diferentes momentos, nomeadamente no decorrer
da atividade, através da colaboração, interação e demonstração de entusiasmo e no interesse em
cumprir as tarefas, revelando-se recetivos às solicitações.

Atividade: “Hospital dos Brinquedos”
Público – alvo

Calendarização por
escola
Horário

Alunos do Pré-escolar e 1º Ano do 1º CEB (exceto o 1º ano da EB
Nº 2 de Paços de Ferreira) – 405 alunos
•
•
•
•

26 abril - EB de Meixomil
03 de maio - EB de Ferreira
17 maio - EB de Penamaior
31 de maio - EB nº 2 de Paços de Ferreira

8h30 (com duração de 30m a 45m)
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Pavilhão gimnodesportivo das Escolas Básicas
Enfermeira Carla Freitas

Técnicos de Saúde
Responsáveis

Enfermeira Rita Pinho
Enfermeira Dalila Ferreira
Enfermeira Susana Regadas
Equipa se Saúde Escolar da UCC Paços de Ferreira

SUPER SAUDÀVEIS
Dinamizadora: Ana Cardoso (Equipa PESES)
Uma das diretrizes da Liga Portuguesa Contra o Cancro visa a promoção de hábitos de vida
saudáveis. Conta com o apoio institucional da Direção-Geral de Educação, Direção-Geral de Saúde
e Associação Portuguesa de Nutrição. A adoção de uma alimentação saudável e equilibrada,
consiste numa forma de prevenção da doença. A aquisição de conhecimentos e a mudança de
hábitos alimentares de forma precoce tem imensa relevância pois podem apreender hábitos que
nos definem para a vida e, quando estes são explorados de forma lúdica, jamais se esquecem.

O projeto “Super Saudáveis” consistiu num Jogo de cartas dirigido aos alunos do 1º CEB, (cada
aluno colecionou 15 cartas que representam 15 alimentos saudáveis com super poderes e um
passaporte: livro que explica as instruções do jogo), de forma a que os alunos apreendessem
práticas de alimentação saudável e adotassem esses hábitos alimentares, nomeadamente nos
lanches e no almoço. Definiam dias para provarem/consumirem determinados alimentos (frutos
secos, fruta, legumes: dia do Kiwi, dos brócolos,…) e, caso cumprissem as regras do jogo, os
alunos solicitavam nova carta. Jogavam sucessivamente até ter o jogo completo. No caso de
algumas turmas (especialmente do 4º ano, os alunos jogavam de forma autónoma e responsável,
sendo necessário apenas a supervisão do professor).
No total foram inscritos no projeto 577 alunos em todas as escolas básicas do AVEPF.
Teve início em meados de fevereiro, decorrendo durante cerca de 5 semanas.
Houve sempre articulação com as coordenadoras de estabelecimento, os docentes, os serviços de
almoço e os encarregados de educação. Nas escolas verificou-se um grande envolvimento por
parte de todos os intervenientes, um forte interesse em participar e adquirir as cartas,
comprometendo-se na mudança de comportamentos, adquirindo progressivamente novos hábitos
na alimentação, no sentido de experimentar novos sabores, mudar os lanches, envolvendo a
família para o conseguir (no caso dos alunos que almoçavam em casa). Alguns docentes
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receberam o feedback dos pais, em forma de recado, outros apenas oralmente. A maioria dos
alunos cumpriu os objetivos do jogo.
Na maioria das escolas, este projeto foi de fácil aplicação, pois já trabalhavam há muito neste
sentido (com o projeto PASSE e PASSEzinho). O projeto “Super Saudáveis” veio reforçar e
estimular a adoção desses hábitos, de forma lúdico-pedagógica, incentivando hábitos de saúde
(bem-estar emocional, físico e social) e cidadania (áreas prioritárias do Agrupamento), envolvendo
os alunos, os pais e encarregados de educação, os docentes e os serviços de almoço.

PARCERIA COM A CESPU – “Hábitos de Vida Saudável”
Dinamizadores: Equipa PESES /CESPU
Dando cumprimento ao Protocolo de Colaboração entre a Cooperativa De Ensino Superior
Politécnico Universitário (CESPU) e o Agrupamento Vertical de Escolas de Paços de Ferreira,
desenvolveu-se um trabalho de Planeamento em Saúde, com todos os estudantes do 5º ano da
Escola Básica de Paços de Ferreira. Este terá a duração de 2 anos letivos, com início no ano letivo
2018/2019 e término em 2019/2020.
Este trabalho teve como objetivos:
•

Descrever o perfil dos estudantes, do 5º ano, da Escola Básica de Paços Ferreira, quanto
aos seus hábitos e estilos de vida;
• Identificar quais os hábitos salutogeneos e menos salutogeneos deste grupo de jovens;
• Intervir com estratégias de educação para a saúde na área ou áreas que evidenciarem
maiores lacunas.
Assim, foram desenvolvidas várias atividades:
• Avaliação diagnóstica
• .Sessão de educação para a saúde sobre lanches saudáveis
• .Atividades lúdicas relativas à importância da alimentação e da prática de exercício físico
• .Atividades lúdicas relativas à importância dos Estilos de Vida Saudáveis
• .Avaliação Diagnóstica
Pretende-se que as atividades desenvolvidas e as previstas para o próximo ano letivo permitam
promover a saúde e prevenir a doença dos estudantes do 5º ano da Escola Básica de Paços de
Ferreira, na medida em que os estilos de vida, o excesso de peso e a obesidade na infância e na
adolescência podem levar ao desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares e doenças
crónicas degenerativas que estão associados com morbilidade e mortalidade na vida adulta.
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PROJETO CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS NO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCICLO
Dinamizadoras: Cláudia Nogueira e Sandra Martins (F.Q.)
Fortunata Cunha e Rosa Santos/Emília Carvalho (C.N.)

Objetivos
• Proporcionar aos alunos do 3.ºano e do pré-escolar a realização/visualização de experiências
em contexto de aula;
• Promover e aprofundar a cultura científica para permitir a aquisição de saberes científicos;
• Desenvolver o gosto pela aprendizagem das ciências pela via experimental fora do espaço
curricular;
• Proporcionar uma compreensão geral e alargada de conceitos importantes em Ciência;
• Valorizar a criatividade e o rigor no trabalho científico;
• Desenvolver o trabalho cooperativo;
• Promover a articulação vertical no Agrupamento;
Destinatários
Alunos do 3.º Ano de Escolaridade do Agrupamento.
Alunos do pré-escolar (4 - 5 anos) do Agrupamento.
Equipa
O Projeto está a ser desenvolvido por duas professoras do grupo 510 – Físico-Química e duas
professoras do grupo 520 – Ciências Naturais.
Operacionalização
O projeto consiste em visitas semanais às turmas do 3º ano do Agrupamento, de forma alternada
entre físico-química e ciências naturais. No terceiro período iniciaram-se as sessões no pré-escolar,
semanalmente. Neste nível de ensino, a atividade “O Cientista Vai à Escola” integra este projeto.
A equipa deslocou-se às escolas do 1º ciclo e ensino pré-escolar, de acordo com o cronograma
infra, quinzenalmente, munida do material necessário à realização de atividades experimentais préselecionadas.
Cada visita teve a duração de cerca de uma hora, decorrendo antes do intervalo da manhã.
As professoras titulares e as coordenadoras de estabelecimento receberam o cronograma no início
do ano letivo, tendo a responsabilidade de encaminhar as turmas para o espaço pré-estabelecido
onde se realiza a atividade.
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Data

Escola

Turma

Professora Titular

Atividade

8 nov

Ferreira

3A2FR

Susana Silva

Físico-química

13 nov

PF2

3BPF2

Adelaide Pereira

Ciências

22 nov

Penamaior

3A2PN

Rosa Afonso

Físico-química

27 nov

PF2

3CPF2

Raquel Barros

Ciências

06 dez

Penamaior

3B2PN

Otília Leal

Físico-química

8 jan

PF2

3DPF2

Mª de Deus Gomes

Ciências

17 jan

Meixomil

3AMX

Ana Paula Alves

Físico-química

22 jan

Ferreira

3A2FR

Susana Silva

Ciências

31 jan

PF2

3APF2

Mª da Luz Madureira

Físico-química

05 fev

Penamaior

3A2PN

Rosa Afonso

Ciências

14 fev

PF2

3BPF2

Adelaide Pereira

Físico-química

19 fev

Penamaior

3B2PN

Otília Leal

Ciências

28 fev

PF2

3CPF2

Raquel Barros

Físico-química

12 mar

Meixomil

3AMX

Ana Paula Alves

Ciências

21 mar

PF2

3DPF2

Mª de Deus Gomes

Físico-química

26 mar

PF2

3APF2

Mª da Luz Madureira

Ciências

3º período - Ciência no Pré-Escolar (para crianças com 4-5 anos)
30 abril

Meixomil

G2

Conceição Hora

Ciências

02 maio

PF2

G1

Florinda Alves

Físico-química

07 maio

Penamaior

G1

Isabel Valinhas

Ciências

09 maio

PF2

G2

Mª de Fátima Silva

Físico-química

14 maio

Penamaior

G2

Ana Cristina Ferreira

Ciências

16 maio

PF2

G5

Paula Carneiro

Físico-química

21 maio

Ferreira

G2

Mª Helena Mota

Ciências

23 maio

PF2

G6

Luísa Dias

Físico-química

28 maio

Ferreira

G3

Mª José Pinto

Ciências
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Atividades desenvolvidas
Físico-química
•

Reações químicas com libertação de gás – “Encher o balão”

•

A pressão atmosférica – “Gaze à prova de água”

•

Indicadores de ácido-base – “Mensagem secreta”

•

Tensão superficial da água – “Chuva amarela”

•

Reações químicas – “Preparação de sumo de laranja, coca-cola, leite e vinho”

•

Dinâmica de fluídos – “Soprar para o saco”

•

Reações químicas – “Vulcão em erupção”

•

Densidade – “Candeeiro de lava”

Ciências Naturais
•

Observação de células do epitélio bucal humano ao MOC;

•

Reprodução sexuada nas plantas;

•

Como encher um balão sem soprar?

•

Quantas cores têm uma cor?” (cromatografia);

•

Simulação da Contaminação das plantas;

•

Contaminação da água;

•

“Arco-íris da poluição”;

•

Simulação de um vulcão do tipo explosivo.

•

Observação de células animais e células vegetais ao MOC;

•

Observação de estomas em folha de sardinheira/tradescância;

•

Como se formam as nuvens?

•

Simulação de um vulcão do tipo efusivo;

Recetividade dos alunos
A recetividade dos alunos às atividades foi caracterizada pelo grande entusiasmo demonstrado. O
objetivo das professoras dinamizadoras foi o de canalizar este entusiasmo e as inúmeras questões
formuladas pelos alunos para a consecução dos objetivos da atividade, nomeadamente associar os
resultados de cada experiência à sua explicação científica, tendo em conta a faixa etária dos
alunos e estimular a sua curiosidade científica, exortando-os a experimentarem algumas das
atividades em casa.

Cumprimento do cronograma
O cronograma foi integralmente cumprido, tendo sido visitadas todas as turmas previstas.
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Avaliação
O projeto decorreu sem quaisquer constrangimentos e de acordo com o planeado, com a
colaboração das professoras titulares, coordenadoras de estabelecimento e assistentes
operacionais, que mostraram sempre disponibilidade e diligência.
Os alunos demonstraram grande interesse e curiosidade por todas as atividades que foram
desenvolvidas. Interagiram nas atividades de forma positiva, tendo tido uma participação ativa, de
acordo com as solicitações das professoras.
Pretendeu-se que as atividades despertassem nos alunos curiosidade científica e contribuíssem,
ainda que de modo incipiente, para o desenvolvimento da literacia científica.

DESPORTO ESCOLAR
Coordenador: Jorge Ribeiro
Na atividade Desporto Escolar I foi feita a apresentação do projeto de Desporto Escolar aos
Encarregados de Educação dos alunos do 5º ano na receção dos alunos. Verificou-se grande
adesão por parte dos alunos às diferentes modalidades no Desporto Escolar, tendo as inscrições
sido repartidas da seguinte forma:

Na atividade Desporto Escolar II, foram desenvolvidas atividades em dois níveis. Nível I (atividade
interna) de âmbito específico/restrito e geral para os alunos inscritos no Projeto de Desporto
Escolar e, atividades Nível II com atividades de treino desportivo semanal dos grupos equipa e
competição desportiva interescolar formal de âmbito local, regional e nacional; quadros
competitivos organizados pelo CLDE Tâmega. Ao longo do segundo período os alunos que
participaram nas diferentes modalidades, desportivas, Golf, Ténis, Orientação, Badminton, Bóccia e
Desporto Adaptado, foram assíduos e muito empenhados.
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Do Desporto Escolar consta também um
projeto especial: competição de basquetebol
3x3 organizado pelo CLDE do Tâmega em
articulação com a Federação Portuguesa de
Basquetebol e plano Municipal da Educação.
No dia 27 de fevereiro, realizou-se no
Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira, o
Torneio de Basquetebol 3X3, Fase CLDE
Tâmega do Desporto Escolar. As equipas
que representaram a EB de Paços de
Ferreira foram apuradas através do Torneio realizado a 14 de dezembro, a nível interno e tiveram
uma ótima prestação, quer através dos resultados, quer pelo comportamento de fair-play e ética
desportiva.
No dia 4 de fevereiro realizou-se o Corta-Mato, fase CLDE Tâmega do Desporto Escolar. Da prova
realizada na EB de Paços de Ferreira, no dia 2 de novembro,
foram apurados os seis primeiros classificados em cada
escalão para representar o AVEPF em Lousada. Como já
vem sendo hábito, a comitiva do AVEPF teve um
desempenho excelente.
Realizaram-se encontros/provas de atividade externa, nas
seguintes modalidades ou projetos: Golfe (3 provas);
Orientação, (3 provas em 6 etapas); Desporto Adaptado (2
provas); Bóccia (2 provas); Ténis (2 provas); Badminton (3
provas); Basquetebol 3x3 (Fase CLDE com apuramento de
uma equipa para a Fase Regional a realizar no terceiro
período); Corta-mato Escolar (Fase CLDE); Projeto Mega Sprinter (Fase CLDE e Fase Final
Nacional em Faro).
Ao longo do terceiro período (Desporto Escolar III) os alunos que participaram nas diferentes
modalidades desportivas, foram assíduos e muito empenhados. Foram realizados os seguintes
encontros/provas de atividade externa: Golfe, 1; Orientação, 1 prova em 2 etapas; Desporto
Adaptado, 1; Bóccia, 1; Ténis, 1; Badminton, 1; Participação no Projeto Basquetebol 3x3 Fase
Regional.
Para acabar um ano letivo em grande, os alunos da Escola Básica de Paços de Ferreira,
participantes no Desporto Escolar, tiveram a
oportunidade de usufruir de umas Férias
Desportivas dinamizadas pela Coordenação do
Desporto Escolar e pelo grupo de professores de
Educação Física. De 2 a 5 de Julho, os alunos
puderam vivenciar uma experiência única, com
uma maratona de atividades como canoagem e
piscina em Ponte de Lima, surf na praia de
Matosinhos, passeios pedestres, percurso de
aventura, arvorismo, orientação noturna e
acampamento no Parque de Campismo de
Cerdeira, no Gerês.
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Esta iniciativa despertou nos alunos o interesse pelas atividades ao ar livre e desmistificou a
floresta como meio hostil familiarizando-os com ela; promoveu o gosto e o respeito pela natureza,
bem como a educação ambiental; desenvolveu e dinamizou relações de convívio, de camaradagem
e de respeito mútuo. Os alunos desenvolveram os valores da cooperação, entreajuda,
solidariedade e do trabalho cooperativo.

CLUBE FITTRAINING
Dinamizadores: Professores de Educação Física
O Clube FitTraining foi criado pelo Grupo Disciplinar de
Educação Física para integrar o Plano de Ação
Estratégica e auxiliar na consecução dos objetivos
propostos no mesmo e emanados nos restantes
documentos
orientadores
do
Agrupamento.
A
operacionalização do clube prende-se com a
dinamização de atividades de carater psicomotor que
potenciam uma melhoria da Aptidão Física geral dos
alunos e que consequentemente tem um impacto muito
positivo na demonstração dos skills motores realizada
pelos discentes na aula de Educação Física.
A planificação/operacionalização do Clube prevê o
funcionamento do mesmo num alargado número de
horas, a serem lecionadas pelos professores do Grupo
Disciplinar de Educação Física em horários compatíveis
com as disponibilidades dos alunos e que seja tão
abrangente que permita a frequência do mesmo a todos
os alunos da nossa Escola. Este projeto prevê não
somente melhorar da condição física geral dos
participantes e promover hábitos de vida saudáveis mas
também aumentar os níveis de sucesso na disciplina de
Educação Física.
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No início de cada ano letivo os docentes do Grupo
Disciplinar realizam uma Avaliação Diagnóstica da
Aptidão Física, aos alunos das suas turmas, e conduzem
todos os que revelam handicaps indiciadores de
desafios na avaliação, para a frequência do Clube
potenciando assim o sucesso na Disciplina.
Neste ano letivo o Clube contou com 90 propostas
realizadas pelos docentes após Avaliação Diagnóstica,
das quais 72 não foram autorizadas pelos Encarregados
de Educação. A maioria das propostas não autorizadas
aconteceu pela indisponibilidade de horário dos alunos
pois tinham aulas nos diversos horários do Clube. Tivemos ainda cerca de 20 inscrições que
aconteceram por iniciativa dos discentes.
Por norma os alunos revelaram-se assíduos, pontuais e muito perseverantes na realização dos
treinos que oscilaram entre: Treino Funcional, TRX, Circuito, BodyAttack, BodyCombat, Ginástica
Artística e Acrobática, Desportos Coletivos e Atletismo.
Trabalhamos com os alunos dando-lhes uma base que
permitiu o desenvolvimento das suas Capacidades
Físicas Coordenativas e Condicionais e sempre que
eles sentiam necessidade de trabalhar alguma área
relativa aos conteúdos programáticos falavam
connosco e nós suprimíamos as suas necessidades.
No final do ano letivo todos os nossos objetivos foram
alcançados pois todos os alunos participantes
melhoraram a sua Condição Física Geral, a sua Saúde
e obtiveram Sucesso na Disciplina de Educação Física.
O Clube deve ter continuidade no próximo ano letivo mas para que tudo funcione ainda melhor é
necessário que os tempos do FitTraining sejam marcados nos primeiros tempos da manhã e da
tarde (14:25) e nos últimos tempos da manhã e da tarde. Este processo deve acontecer
comparando os horários dos alunos e dos docentes para que sejam realizados todos os ajustes
necessários e para que todos os alunos da nossa escola possam ter disponibilidade para
frequentarem este Clube em complemento curricular.

PROJETO “O ROMÂNICO”
Coordenadora: Teresa Moreira
No âmbito do projeto “Criatividade Aplicada às Ciências Sociais e Humanas” e relativamente ao
projeto “O Românico”, no início do primeiro período letivo, entre os dias 16 a 25 de outubro,
decorreu a atividade “Números e formas com História” (Projeto-O Românico IV), dirigida às turmas
do 6º ano de escolaridade e realizada em articulação com a Biblioteca Escolar/História e Geografia
de Portugal e Matemática. A atividade foi dinamizada pela professora bibliotecária em articulação
com a coordenadora do projeto. Os alunos acompanhados pelos respetivos professores de
Matemática ou História tiveram a oportunidade de jogar “O Tangram”, um dos jogos pedagógicos
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da Rota do Românico. O jogo é
constituído por sete peças que
representam os diversos monumentos
deste estilo. Os alunos puderam
construir
figuras
com
formas
geométricas muito variadas, perceber
que todas essas formas têm em comum
a mesma área e se encontram
presentes nas construções românicas.
Este
quebra-cabeças
ajudou-os
também a compreender as formas
geométricas. O jogo suscitou grande
interesse por parte dos alunos, que, de
uma forma motivada, trabalharam
aprendizagens
das
duas
áreas
disciplinares. Como tal, a ligação entre a arte românica e a Matemática é evidente. Foram
momentos de perfeita interdisciplinaridade entre as áreas disciplinares envolvidas, tendo sido
atribuída pelos alunos, a avaliação de Muito Bom.
Na terceira semana do mês de novembro, do dia 19 a 23, decorreu nos vários Centros escolares a
“A Hora do Conto” (Projeto-O Românico I), atividade direcionada para os alunos de cinco anos do
ensino pré-escolar e o “Projeto Pedagógico da Rota do Românico”, intitulado “Valorizar o
Património Cultural do Românico”, (Projeto-O Românico II), direcionado para os alunos do 4º ano
de escolaridade. As duas atividades foram desenvolvidas pelas técnicas do Serviço Educativo da
Rota do Românico, Emília Machado e Paula Monteiro e decorreram nas salas das respetivas
turmas.
Na primeira atividade,
“A Hora do Conto”, as
crianças ouviram a
história de “Diogo e o
mistério
das
sete
pedras” que retratou a
vida
de
três
personagens
muito
importantes da Idade
Média, de forma a
incutir nos mais novos
valores como a força,
a coragem, a união e a
amizade.
Esta
atividade
foi
dinamizada com o recurso à utilização de marionetas alusivas às personagens do conto. No final,
os alunos tiveram a oportunidade de explorar os Cadernos de atividades que lhes foram
distribuídos, uma nova abordagem, simultaneamente lúdica e pedagógica, ao vasto património
histórico-cultural existente no território do Tâmega e Sousa e, em particular, ao da Rota do
Românico.
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O “Projeto Pedagógico da Rota do Românico” (Projeto-O Românico II), direcionado para o 4º ano
de escolaridade, integrado no Serviço Educativo da Rota do Românico e concebido em
complementaridade
com
o
currículo escolar, constou de duas
partes: na primeira, as técnicas
efetuaram a apresentação do
tema com o recurso à projeção de
imagens alusivas ao mesmo e a
um diálogo interativo com os
alunos. Aí deram a conhecer aos
alunos o estilo românico, as suas
características e a sociedade e a
cultura da época medieval no
território dos vales do Sousa,
Douro e Tâmega; na segunda
parte,
sob
supervisão
das
técnicas, em modo de oficina, os
alunos realizaram a sua sigla
identificativa. Inicialmente desenharam a sigla no papel e depois, à semelhança dos canteiros
medievais, transpuseram o desenho para a argila. Na apresentação do tema houve ainda a
preocupação de reforçar a noção de património e os alunos foram sensibilizados para a
importância do património histórico-cultural local e para a necessidade da sua preservação. As
duas atividades foram avaliadas em Muito Bom. Os docentes do 4ºano consideram “Atividade de
muita relevância e que é importante que se mantenha no próximo ano letivo”. Os docentes do
ensino Pré-escolar emitiram a seguinte apreciação: “Apesar do interesse demonstrado pelas
crianças, segundo a opinião das educadoras "as marionetas" - ferramenta pedagógica - deveriam
ter sido utilizadas durante a leitura da história em causa, a fim de complementar a mesma. É de
referir que devido ao pouco tempo de concentração/ atenção que carateriza esta idade a história
em si deveria ter sido um pouco reformulada ou encurtada para que esta fosse interiorizada
corretamente.” A Coordenadora deu conhecer a apreciação aos técnicos da Rota do Românico
para que os mesmos possam proceder aos devidos ajustamentos.
A Coordenadora do projeto acompanhou algumas sessões e pode constatar que estes possibilitam
conhecer e reforçar o interesse pela História e pelo Património local, bem como promover o
desenvolvimento de novos saberes e competências e, por consequência, a necessidade de
preservação do mesmo.
No âmbito do projeto “Criatividade Aplicada às Ciências Sociais e Humanas” e relativamente ao
projeto “O Românico”, foram desenvolvidas no 2º e 3º períodos, conforme previsto no Plano Anual
de Atividades, as duas atividades: e “O Românico nas Artes Visuais” (Projeto-O Românico V),
destinado aos alunos do 8ºano.
O projeto “O Românico III”, a pintura mural, destinado aos alunos com Adaptações Curriculares
Significativas (5º, 6º, 7º e 9º) foi dinamizado pelas técnicas do Serviço Educativo da Rota do
Românico, Emília Machado e Paula Monteiro acompanhadas pelas docentes Adília Rodrigues e
Eva Araújo e decorreu durante a manhã do dia 4 de janeiro, na sala de trabalho dos alunos.
Aqui, a exemplo da pintural mural nos monumentos que integram a Rota do Românico, os alunos
executaram em chacota pinturas a fresco (Técnica de pintura na qual se aplicam as cores pigmentos naturais- sobre uma camada de cal e areia ainda húmida). A atividade teve como
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objetivo desenvolver o espírito crítico e
criativo dos alunos e ao mesmo tempo
dar a conhecer o património do território
dos vales do Sousa, Tâmega e Douro.
O projeto “O Românico nas Artes
Visuais” foi dinamizado durante o 3º
período, na disciplina de Educação
Visual, pela professora Ana Poinhas,
com as turmas do 8º A, B, D e 7º B.
Inserido no estudo do tema do programa
“O Património”, os alunos realizaram um
trabalho de pesquisa sobre um
monumento da Rota à escolha,
elaboram um trabalho escrito sobre o
mesmo
e
registos
gráficos
de
observação de monumentos do património local com a utilização da técnica da grafite.
Os alunos demonstraram muito interesse na realização dos trabalhos das duas atividades,
participando ativamente na execução das diferentes etapas propostas, conforme se constata no
respetivo relatório de avaliação das mesmas.
No conjunto, os cinco projetos realizados ao longo do ano, de acordo com os vários níveis de
escolaridade, conseguiram captar o interesse, envolver os alunos e possibilitar momentos de
grande interatividade entre os vários intervenientes. Para o êxito dos projetos, contribuiu a
recetividade/disponibilidade que as técnicas da Rota do Românico sempre apresentaram, a
jovialidade apresentada pelas técnicas no decorrer da apresentação dos mesmos e o recurso à
interação de atividades lúdicas e pedagógicas, fundamentais para captar o interesse por parte dos
alunos. Por parte das escolas do Agrupamento, a colaboração e empenho demonstrado pelas
várias professoras e coordenadoras envolvidas nos diversos projetos: Isilda Meneses, Denise
Semblano, Nelza Santos, Adília Rodrigues e Susana Duarte, no escalonamento das turmas do 4º
ano de escolaridade e do ensino Pré-escolar, na verificação dos materiais realizados ou no
esclarecimento das dúvidas que foram surgindo.
A título de conclusão, os vários projetos significaram encontros muito agradáveis que possibilitaram
dar a conhecer o património da Rota/local e sensibilizar para a importância do património histórico,
cultural e a necessidade da sua preservação, tendo permitido ainda consolidar aprendizagens ao
nível das várias áreas disciplinares envolvidas e atingir plenamente os objetivos propostos.
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JORNAL “OS PACITOS”
Coordenadora: Manuela Fernandes
O Jornal Escolar "Os Pacitos" teve como objetivo plasmar todas ou a maior parte das atividades de
todo o Agrupamento. O Jornal teve três edições, a primeira e segunda que foram editadas no início
do 2º e 3º períodos e a 3ª edição no final do 3º período.
A participação dos docentes envolvidos nas diversas atividades do PAA, Clubes e diversos
Projetos do Agrupamento foi fundamental para a existência deste jornal, enviando textos
acompanhados de fotografias das mesmas.
Quanto à participação dos alunos, neste projeto, esta foi feita através da solicitação de textos aos
alunos sobre as diversas atividades que se foram realizando ao longo do ano letivo (PAA) e de
textos produzidos pelos alunos na disciplina de Português.
Este Projeto teve a coordenação da docente Manuela Fernandes com a colaboração dos docentes
Nelza Santos, na elaboração de textos, e o docente Jorge Pinto, no tratamento e imagem e edição
do jornal".
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Avaliação Global / Monitorização:
Com base na análise dos relatórios de avaliação das atividades, apresenta-se uma compilação dos
principais pontos fortes e pontos fracos.

Pontos Fortes
•

Consubstanciação da Missão do AVEPF “Educar cidadãos para o sucesso, responsáveis e
ativos no exercício da sua cidadania, envolvendo toda a comunidade”, através de diversas
atividades, nomeadamente no “Dia do Agrupamento” que abordou temas como a
Interculturalidade, a Tolerância, o Respeito pelo Outro e o Empreendedorismo.

•

Criação de momentos de aprendizagem no âmbito da cidadania, desenvolvendo nos alunos
competências para o exercício de uma cidadania ativa e responsável.

•

Desenvolvimento de múltiplas atividades, clubes e projetos que desenvolvem a curiosidade
e o gosto pelas ciências experimentais, contribuindo para a promoção de uma cultura
científica.

•

As atividades relacionadas com as ciências experimentais, empreendidas no EPE e no 1º
CEB satisfazem a curiosidade das crianças, desenvolvendo a admiração, entusiasmo e
interesse pela ciência. Estas atividades de ciências permitem aos participantes a aquisição
de novos vocábulos e o contato com diferentes materiais

•

Valorização da ciência e da tecnologia enquanto área de saber fundamental na educação
dos alunos.

•

Promoção da educação ambiental nos alunos em particular e na comunidade educativa, em
geral.

•

A Biblioteca Escolar apesenta-se como um espaço dinamizador e integrador da Escola,
contribuindo para o desenvolvimento de competências e a formação dos alunos.

•

A Biblioteca Escolar permite aos alunos momentos de descontração e partilha de
experiências e de conhecimentos.

•

Promoção de comportamentos saudáveis e consciencialização quanto a comportamentos
de risco.

•

Promoção do gosto e respeito pela natureza e atividades ao ar livre

•

Valorização do Desporto escolar como grande contributo para o bem-estar e saúde dos
alunos.

•

Valorização do património histórico-cultural existente no território do Tâmega e Sousa e, em
particular, da Rota do Românico.

•

Valorização do mérito dos alunos nos domínios cognitivo, cultural, pessoal ou social.

•

Envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação em muitas das atividades,
constituindo-se, assim, o Agrupamento como um espaço de ligação à família.

•

Existência de uma parceria relevante com as Associações de Pais.

•

Elevada taxa de concretização das atividades planeadas.

•

Grande empenho dos dinamizadores e dos participantes nas diferentes atividades.
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•

Avaliação global das atividades muito positiva, por parte dos alunos.

•

Várias atividades estendem-se a todas as escolas do Agrupamento, verificando-se, assim
uma articulação vertical.

•

Interdisciplinaridade em várias atividades.

•

Estimulação da criatividade e o sentido estético dos alunos.

•

Partilha de conhecimentos, costumes e conhecimento de culturas de outros países.

•

Envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação em muitas das atividades,
constituindo-se, assim, o Agrupamento como um espaço de ligação à família.

•

Os Pais e Encarregados de Educação mostraram muito agrado na forma como foram
recebidos e esclarecidos no início do ano letivo.

•

Promoção de experiências estéticas e artísticas que estimulam a criatividade e o sentido
estético dos alunos.

•

Desenvolvimento do gosto pela leitura.

•

Desenvolvimento dos valores da cooperação, entreajuda, solidariedade e trabalho
cooperativo.

•

Promoção das relações interpessoais, valorização do convívio e das tradições.

•

A interação entre os alunos de diferentes ciclos, contribuindo para a integração e
socialização dos alunos mais novos.

•

Proporcionar aos alunos experiências, vivências e ambientes novos.

•

Promoção de momentos lúdicos que proporcionam alegria e convívio às crianças.

Pontos Fracos
•

Impossibilidade de usufruir de um auditório, o que dificulta a operacionalização de certas
atividades.

•

A Equipa PESES dispôs de pouco tempo para uma reflexão mais aprofundada no que
respeita à seleção das atividades a inserir no PAA do presente ano.

•

Na atividade “Formação de utilizadores e Workshop de pesquisa” inserida Biblioteca Escolar
II, os alunos tiveram pouco tempo para praticar.

•

Comunicação tardia do tema da Assembleia Municipal Jovem e pouco tempo para a
preparação da atividade.

•

O espetáculo escolhido para a atividade de Encerramento do 2ºPeríodo para a Escola
Básica de Penamaior não satisfez as expetativas do público-alvo, uma vez que se revelou
pouco interessante e confuso.

•

A atividade “O ilustrador vem à Escola” teve apenas como público-alvo os alunos do 4º ano,
o que fez com que todos os outros não tivessem a oportunidade de usufruir de um momento
muito enriquecedor.

•

Na operacionalização do “Dia do Agrupamento” existiram constrangimentos por parte dos
parceiros envolvidos, nomeadamente a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a
Associação Empresarial.

•

A atividade “Dia das Cores” não cumpriu o principal propósito para que foi idealizada, que
era os alunos experienciarem atividades no âmbito da educação física.
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•

Na visita de estudo do 7ºano ao Pavilhão do Conhecimento e Zona de Belém, em Lisboa,
constatou-se que a longa viagem torna a visita muito cansativa para os alunos, pois muito
do tempo é passado no autocarro.

•

Ao longo do ano, verifica-se pouco envolvimento nos treinos por parte alunos inscritos no
concurso Maismat.

Propostas de Melhoria
•

Solicitar mais tempo para os alunos poderem praticar na atividade Biblioteca Escolar II “Formação de utilizadores e Workshop de pesquisa”.

•

A atividade "Formação - Proteção do Planeta Terra" pode ser realizada em contexto real
(Aterro sanitário e central de triagem da Ambisousa)

•

Apesar do interesse demostrado pelas crianças, segundo a opinião das educadoras na
atividade “A Hora do Conto” do Românico I, as marionetas (ferramenta pedagógica)
deveriam ter sido utilizadas durante a leitura da história em causa, a fim de complementar a
mesma. É de referir que devido ao pouco tempo de concentração/atenção que carateriza
esta idade, a história deveria ter sido um pouco reformulada ou encurtada para que fosse
interiorizada corretamente.

•

Se a atividade “Encerramento do 1º Período – Espetáculo de Patinagem” se mantiver, as
reservas de bilhetes devem ser feitas com mais antecedência.

•

Comunicação mais atempada do tema da Assembleia Municipal Jovem.

•

Alteração do espetáculo escolhido para a atividade de Encerramento do 2ºPeríodo na
Escola Básica de Penamaior.

•

Deve ser dada continuidade, no próximo ano letivo, à iniciativa de criação de Hortas
Pedagógicas e Mini Estufas na atividade “Dia da Árvore”.

•

Tal como já está programado, de modo a que todos os alunos do 1ºciclo possam participar
na atividade “O ilustrador vem à Escola”, esta deve prolongar-se por 4 anos letivos, sempre
destinada ao 4ºano e acabará por abranger todos os destinatários iniciais.

•

Melhorar a promoção da atividade “Manhã Desportiva” no 1º Ciclo

•

A equipa envolvida no “Dia do Agrupamento” considera que a atividade deveria voltar para
"dentro das portas da escola", o que evitaria alguns dos problemas surgidos.

•

Definir claramente a divisão de competências das partes organizadoras de atividades que
envolvem a articulação com a Associação de Pais.

•

De forma a rentabilizar os objetivos da visita à Ambisousa, futuramente os grupos deverão
ser em menor número de alunos.

•

No próximo ano letivo, os contactos para a visita de estudo do 3ºano ao Museu do Carro
Elétrico e Fábrica de Conservas Ramirez, deverão ser feitos com mais antecedência.

•

A festa de “Encerramento 3ºP” da Escola Básica de Ferreira deverá iniciar-se com as
atuações dos alunos e só depois deverá ter lugar o jantar convívio.

47

Relatório Final do Plano Anual de Atividades

2018/2019

•

Proporcionar condições nos computadores da Sala de Estudo e Biblioteca que permitam
aos alunos efetuar os treinos para o concurso Maismat.

•

Reduzir o número de experiências exploradas na atividade “O Cientista vai à escola”, em
virtude de englobarem muita informação e se tornar difícil a sua interiorização no nível préescolar. Por outro lado, deste modo, seria dada oportunidade a uma intervenção mais ativa,
podendo assim os alunos manusear os materiais e reagentes.

•

Incluir os grupos do pré-escolar da Escola Básica de Meixomil na atividade “O cientista vai à
escola”.

•

Os professores das turmas deverão incentivar mais o envolvimento dos alunos inscritos no
concurso Maismat nos treinos.

•

As estruturas/órgãos responsáveis devem avaliar as atividades dentro dos prazos
estipulados.

•

Os relatórios da avaliação de algumas atividades deveriam ser mais detalhados e fornecer
informações relevantes.

•

Agilizar os relatórios de avaliação das atividades.

Conclusão
Na globalidade, tiveram lugar 121 atividades do PAA e pode-se concluir que é diminuto (8,3%) o
número de atividades planeadas e não realizadas. As justificações da não realização das
atividades em causa foram devidamente apresentadas no Conselho Pedagógico (CP). Refira-se
ainda que houve atividades que se realizaram e que não estavam inicialmente previstas no PAA.
Da análise estatística dos dados recolhidos podemos concluir que 75 atividades decorreram dentro
da escola, 33 fora da escola e 16 dentro e fora da escola. Das realizadas, duas não foram
concretizadas conforme o programado e duas decorreram em data diferente da inicialmente
prevista, tendo sido expostos ao CP os motivos dos reagendamentos.
Ao proceder à avaliação das atividades, os responsáveis pelas mesmas consideraram que: a
organização foi muito boa em 119 atividades e boa em três; a adesão do público-alvo foi muito boa
em 117 e boa em 4 atividades; a atitude/comportamento dos alunos foi muito boa em 119
atividades e boa em 2; 10 atividades atingiram parcialmente os seus objetivos e 111 alcançaram
completamente os objetivos a que se tinham proposto; apenas duas atividades não decorreram de
acordo com o programado.
Por seu lado, a esmagadora maioria dos alunos considerou que o contributo das atividades para a
sua aprendizagem foi muito bom e que despertaram o seu interesse/curiosidade.
As atividades realizadas foram muito diversificadas e promotoras de aprendizagens, competências
de cidadania e educação para a saúde, tendo sido delineadas em articulação com a Missão do
Agrupamento, com os Projetos de Trabalho de Turma (PTT) e os Projetos Curriculares de Turma
(PCT).
No que respeita a clubes e projetos, pelo que foi explanado, fica claro que contribuem igualmente
para atingir os objetivos estratégicos de cada área prioritária de intervenção, definidos no Projeto
Educativo do Agrupamento.
As parcerias estabelecidas foram importantes para a consecução das atividades do PAA.
Destacam-se as parcerias realizadas com a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Juntas de
freguesia, Associações de pais, Centro de Saúde de Paços de Ferreira, Bombeiros Voluntários de
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Paços de Ferreira, Liga Portuguesa Contra o Cancro, CESPU, Instituto Português do Sangue,
Policia Municipal, Farmácia Moderna, Centro de ótica Boa Imagem, Clínica Médico Dentária – Dra.
Susana Mota, Rota do Românico, CPCJ de Paços de Ferreira, APAV, Universidade de Aveiro,
Biblioteca Municipal, Areal Editores, Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e
Mobiliário e outras entidades.
Os dados apresentados e a análise realizada neste relatório evidenciam o dinamismo do
Agrupamento e expressam um balanço global muito positivo das atividades realizadas ao longo do
ano. Para esta avaliação muito contribuiu o envolvimento e a dedicação dos responsáveis pelas
propostas de atividades.

Paços de Ferreira, 15 de julho de 2019

Parecer favorável do Conselho Pedagógico,
em 17/ 07/ 2019

A coordenadora de Atividades e Projetos,

O Presidente do Conselho Pedagógico.

(Alexandra Ribas)

(Adérito Luís Vieira Ferreira)

Apreciação do Conselho Geral, em 18 de julho de 2019
O Presidente do Conselho Geral,
__________________________________________
(Pedro Casimiro Pereira de Sousa)
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