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           “Um ´local de aprendizagem’ é aquele em que há um sistema de crenças partilhado,  
                     uma preocupação com o sucesso para todos, um empenho em elevar os níveis e em 
                     fazer sempre melhor.”  
                                                                           

                                                                                                       MacBeath e outros (2005), A História de Serena 
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INTRODUÇÃO 

 O presente relatório do Plano Anual de Atividades (PAA) apresenta uma reflexão sobre o trabalho 

realizado no Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira, no ano letivo 2014/2015, tendo como 

referência o Projeto Educativo do Agrupamento e a Missão: Educar Cidadãos para o sucesso, 

responsáveis e ativos no exercício da sua cidadania, envolvendo toda a comunidade.  

Todas as atividades elencadas no PAA revestiram-se de um carácter colaborativo e integrado, 

pretendendo ser um incentivo à participação de todos os intervenientes da Comunidade Educativa, 

visando criar e desenvolver as condições indispensáveis para o desenvolvimento intelectual, social e 

afetivo dos alunos, numa perspetiva solidária e inclusiva. Assim, constituíram metas deste plano: a 

articulação efetiva entre ciclos; clubes e projetos a cooperação entre a escola, associações de pais, a 

família e o meio envolvente. No que concerne ao processo de ensino-aprendizagem e à consequente 

melhoria dos resultados escolares, o agrupamento traçou o seu próprio plano de ação estratégico e 

reforçou o trabalho em equipa dos professores.  

O PAA é um documento, estruturado de forma organizada. Providencia uma leitura clara e transparente 

expondo uma determinada linha orientadora das práticas educativas desenvolvidas na Escola / 

Agrupamento. Neste documento evidenciam-se, frequentemente, as atividades integradoras do(s) 

saber(es), as articulações disciplinares horizontal e/ou vertical e os valores subjacentes às opções / 

iniciativas levadas a cabo. 

Deste modo, o PAA e os respetivos relatórios de avaliação assumem-se como recursos complementares, 

não devendo ser assumidos como documentos estanques. Estes deverão servir para proceder à correção 

/ melhoria das atividades de enriquecimento curricular a que dizem respeito. 

A “visão globalizante” e a explicitação do grau de concretização – bem como dos pontos fortes, pontos 

fracos e propostas de melhoria – referentes às atividades constantes do PAA, proporcionadas pelos 

sucessivos relatórios de avaliação, permitem fazer uma leitura isenta e comparada do que a esta matéria 

diz respeito. Expressivamente, consideram-se o grau de concretização dos objetivos a alcançar, o grau de 

execução das iniciativas/atividades previstas, a qualidade que lhes é atribuída, o envolvimento dos seus 

intervenientes ou, ainda, o grau de satisfação dos destinatários / participantes.  

Esta síntese documental, destacando as variáveis acima mencionados, deverá contribuir para a 

consolidação de aspetos positivos que se detetam na(s) dinâmica(s) interna(s) da Escola / Agrupamento. 

Por tudo isto, o PAA é um documento dinâmico que, após aprovado, não se fecha em si próprio, 

assumindo-se a necessidade constante do envolvimento de toda a Comunidade Educativa e a abertura a 

novas propostas de atividades e projetos. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO LETIVO 2014 / 2015 

 Atividades do 1º período 

EPE/EB1 

 Receção aos alunos 

 Reunião Geral de Pais e Encarregados de Educação 

 Dia do Animal 

 Dia Mundial da Alimentação 

 Magusto 

 Feira Outonal 

 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – Dia 3 de dezembro 

 Ida ao Teatro - EPE 

 Visita de Estudo (Património Histórico de Guimarães) 

 Encerramento do 1º Período  

ESCOLA BÁSICA (2º E 3º CICLOS) 

 Receção aos alunos/encontro com os Encarregados de Educação do 5º Ano pela Associação de 

Pais 

 Atividades da Biblioteca: Biliopaper- Visita dos alunos do 5º ano à Biblioteca Escolar 

 Divulgação do Desporto Escolar 

 Dia Mundial da Música 

 Assembleia Jovem «Os Pequenos Deputados» – Atividade dinamizada pela Junta de Freguesia de 

Paços de Ferreira 

 Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro 

 Mês das Bibliotecas: Exposição da República 

 Mês das Bibliotecas: Painéis histórias «Queridos Livros» 

 Mês das Bibliotecas: «mimapersonagem» 

 Corta- Mato Escolar 

 Comemoração da Elevação de Paços de Ferreira a Concelho «Exposição Passado/ Presente da 

História do Mobiliário de 24 a 28 de novembro de 2014» Atividade da Câmara Municipal de Paços 

de Ferreira 

 Dia Mundial da Luta contra a Sida 

 Campanha da Solidariedade- «Um pequeno gesto, Um grande sorriso» 

 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
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 Workshops «Vamos construir e decorar um monumento em cada passo e números e formas com 

história» 

 Comemorar o Natal com Música 

 Natal na Escola «Exposição de trabalhos em articulação com a Rota do Românico e motivos 

natalícios»  

 Formação do Pessoal não docente «Gestão e Mediação de Conflitos» - Formação dinamizada pela 

Câmara Municipal de Paços de Ferreira  

 Atividades do 2º período 

EPE/EB1 

 Cantar as janeiras (mês de janeiro) 

 Dia dos Afetos- Escola Básica nº2 de Paços de Ferreira (13 de fevereiro) 

 Carnaval (De 13 a 16 de fevereiro) 

 Visita de Estudo ao Concelho - 3º Ano (19 de março) 

 Encerramento do 2º Período (20 de março)  

 Participação na Assembleia de Pequenos Deputados (21 de março) 

ESCOLA BÁSICA (2º E 3º CICLOS) 

 XXXIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática (12 de novembro a 14 de janeiro) 

 Comemoração de Efemérides- Dia Internacional do Mágico -Workshop de Magia (BE 21 de janeiro) 

 Cerimónia de Entrega dos Diplomas dos Quadros de Valor e de Excelência e dos Prémios de 

Mérito e Empenho 2013-2014 (30 de janeiro de 2015) 

 Comemoração da Semana da Internet Segura (9 a 13 de fevereiro) 

 Dia da Amizade e dos Afetos – 13 de fevereiro 

 Visita de Estudo do 9º Ano (Teatro Sá da a (Auto da Barca do Inferno) e Fundação de Serralves 

(24 de fevereiro) 

 Pintura a Fresco – Rota do Românico (24 de fevereiro) 

 Escola para Pais: «Sensibilizar para um envolvimento mais positivo na Vida Escolar do Educando» 

e «A importância da integração Escola/Família no processo pedagógico para a educação de 

qualidade» - atividade dinamizada pelo SPO (27 de fevereiro) 

 III Encontro de Desporto Escolar da Coordenação Local Desporto Escolar Tâmega Boccia – (27 de 

fevereiro) 

 Semana da Leitura: Teatro «As cozinheiras de livros» de Margarida Botelho (16 e 17 de março) 

 Semana da Saúde: Workshop: «O Primeiro Socorro a prestar a uma Vítima de doença/acidente» - 

Plano de Formação (17 de março) 

 Semana da Leitura: «Workshop de Escrita Criativa» - (19 de março) 

 Semana da Leitura: «Palavras do Mundo» (16 a 20 de março) 
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 Semana da Saúde (16 a 20 de março) 

 Dia do Desporto – Torneio de Futebol (3º ciclo) – Dia 20 de março 

 ATIVIDADES ADIADAS PARA O 3º PERÍODO 

 Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos - esta atividade decorreu ao longo do ano letivo. 

 Palestra de Sensibilização - «Inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais - NEE». 

(a operacionalização, da mesma, ficou a cargo do grupo da Educação Especial). 

 Visita de Estudo do 7º Ano – Adiada para o dia 22 de abril 

 Palestra e  Feira do Comércio Justo – Adiada para o dia 23 de abril. 

 Atividades do 3º período 

EPE/EB1 

 Testes Intermédios do 2º ano Português e Matemática 

 Festa da Família (24 de abril) 

 Dia dos Museus (18 de maio) 

 Visita de Estudo 2º ano ao Parque Temático «Mundo em Festa» (20 e 22 de maio) 

 Visita aos laboratórios da Escola Secundária - 4º ano (29 de maio) 

 Passeio de Finalistas (21, 29 e 30 de maio) 

 Dia Mundial da Criança (1 de junho) 

 Caminhada – Maio (7 de junho) 

 Visitas Pedagógicas 

 Magia das palavras (Ao longo do Ano Letivo) 

 Encerramento do Ano Letivo (12 e 13 de junho) 

ESCOLA BÁSICA (2º E 3º CICLOS) 

Avaliação das atividades da Biblioteca 

              

 Dia Mundial do Livro (23 de abril) 

 Concurso de Poesia (14 de maio) 

 Leituras Partilhadas (14 de maio) 
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Outras Atividades 

              

 Olimpíadas da Biologia (4 de fevereiro e 8 de abril) 

 «Mon école est spéciale» (15 de abril) 

 Canguru Matemático sem Fronteiras 2015 (19 de abril) 

 Visita de Estudo ao Museu e Citânia de Sanfins - 7º ano (10 de abril) 

 Visita de Estudo à Casa da Música e Sealife do Porto – 8º ano (10 de abril) 

 Visita de Estudo à Fábrica da Ciência em Aveiro (22 de abril) 

 Palestra e Feira Comércio Justo – 9º ano (23 de abril) 

 Palestra de Sensibilização e Esclarecimento «O meu filho vai mudar de escola… e agora? (23 de 

abril) Educação Especial 

 25 de abril- Liberdade e Democracia (24 a 28 de abril) 

 Dia do Desporto – Torneio de Basquetebol – 2º Ciclo (6 de maio) 

 Competições Diz + (11 de maio) 

 Competições EquaMat (13 de maio) 

 Mês de Maio – Mês do Coração (12 a 14 de maio) 

 XIII Encontro de Alunos de EMRC (15 de maio) 

 Campanha do Pirilampo Mágico (12 a 27 de maio) 

 Dia Diferente (4 de junho) 

 Concerto Final (apresentado no Dia do Agrupamento – 6 de junho) 

 Dia do Agrupamento (6 de junho) 

 Visita dos Alunos do 4º ano à Escola Sede do Agupamento (11 de junho) 

 Festa de Finalistas do 9º ano (19 de junho) 

Atividades desenvolvidas ao Longo do Ano Letivo 

              

 Campeonato de Verbos 

 Spelling Bee/Les Sons Turbulents 

 Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 
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Projetos/Clubes/ Carta Educativa do Concelho de P.F / Estrutura Interdepartamental -

Atividades desenvolvidas ao Longo do Ano Letivo 

           

 Clube das Ciências Experimentais: Divulgação das Ciências Experimentais no 1º Ciclo 

 Clube Proteção Civil 

 Serviço de Psicologia e Orientação: 

 - «Horizontes –Orientação Vocacional» (2º e 3º período)  

 - «A Psicologia como desafiadora do pensamento da pessoa» 

 Clube de Teatro 

 Desporto Escolar 

 Clube de Ciências (2º Ciclo) 

 Clube das Artes Visuais 

 Clube de Jornalismo / Jornal Escolar 

 Criatividade Aplicada às Ciências Sociais e Humanas  - Projeto: «O Românico» 

 Saúde Em Meio Escolar - Programa PASSE/PASSE Rua/Passezinho 

 Saúde Em Meio Escolar - Saúde Oral (Bochechos e Cheque- dentista) 

 Saúde Em Meio Escolar - PRESSE- Formação de Professores 

 Saúde Em Meio Escolar – PRESSE- (Implementação do PRESSE em todas as escolas do 

Agrupamento do 1º ao 9º ano) 

 Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

 Jovens Promotores da Saúde (JPS) – Formação dos alunos em parceria com a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro  

 Formação Interna (Projeto PESES):   

- “Workshop  - Primeiro Socorro - incluindo SBV” 

- “Workshop - Primeiros Socorros na Infância e Juventude (acidentes escolares/doença 

aguda)” (26 de junho)  

 Carta Educativa do Concelho de Paços de Ferreira 

 Projeto Ensinar e Aprender:«Um Novo Olhar Pedagógico» - Estrutura Interdepartamental 
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 ATIVIDADES NÃO CONCRETIZADAS  

 Desporto Escolar – Visita de Estudo ao Portugal Open de Ténis 2015 -  atividade   não 

realizada devido ao reduzido número de alunos envolvidos e aos custos da deslocação; 

 Museu da Informática – Atividade não realizada por dificuldades logísticas a nível das 

estruturas necessárias; 

 Participação na Feira do Livro Municipal pelas professoras bibliotecárias – a atividade 

não  se realizou, uma vez que, a data do evento foi  posterior ao encerramento do ano letivo, 

dia 12 de junho.  

 ATIVIDADES APROVADAS EM CONSELHO PEDAGÓGICO QUE NÃO CONSTAM DO PAA    

 Mon École est Spéciale – Atividade dinamizada pela Professora de Francês Lurdes 

Martins , com a colaboração das Professoras Ana Paula Moura e Zélia Nogueira. Os alunos 

da turma do 7º H produziram um vídeo, gravado com o telemóvel, sobre o tema "A minha 

escola é especial". O vídeo apresentou imagens das atividades realizadas pela escola, no 

âmbito do Projeto da Educação para a Saúde e Edcação Sexual (PESES), acompanhadas 

por mensagens faladas, em Francês, pelos alunos. Este pode ser visualizado em 

http://www.texto.pt/pt/noticias/passatempo-mon-ecole-est-speciale/. Esta atividade foi 

importante para sensibilizar os alunos para a disciplina de Francês.          

 Campanha do Pirilampo Mágico – Causas Solidárias- A Campanha decorreu de 12 a 27 

de maio nas Escolas do Agrupamento, atividade dinamizada pela professora de EMRC, 

Mónica Barros. Esta campanha teve grande adesão pela Comunidade Educativa na compra 

de pirilampos, o que demonstra mais uma vez a valorização da Comunidade Educativa 

pelas questões/causas solidárias.  

 Exposição: 25 de abril- Liberdade e Democracia – Trabalhos elaborados pelos alunos 

dos 6º e 9º anos nas disciplinas de HGP e História. A Exposição esteve patente à 

Comunidade Educativa de 24 a 28 de abril. 

  

http://www.texto.pt/pt/noticias/passatempo-mon-ecole-est-speciale/
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ESTUDO ESTASTÍSTICO 

O presente estudo estatístico resulta da análise das fichas de avaliação das atividades e dos 

relatórios críticos das mesmas, complementado com uma reflexão global, de modo a que a sua 

continuidade seja alicerçada na qualidade e na pertinência das atividades envolvidas, contribuindo 

assim para uma melhor intervenção de todos os intervenientes educativos. 

Este simples estudo estatístico insere a recolha, organização, análise e exploração da informação 

disponível, com o intuito de matematizar os dados, de modo a transformá-los em indicadores 

orientadores fidedignos. 

 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

REFERÊNCIA 

 

Todas as atividades dinamizadas no 3º Período constam no Plano Anual de Atividades à exceção de 

três atividades que foram propostas posteriormente e aprovadas em Conselho Pedagógico, a saber: «Mon 

école est spéciale»,«Exposição: 25 de abril- Liberdade e Democracia» e a «Campanha do Pirilampo 

Mágico». De todas as atividades propostas no Plano Anual de Atividades apenas três delas não foram 

concretizadas designadamente: 

 Visita de Estudo ao Portugal Open de Ténis 2015;  

 Museu da Informática; 

 Participação na Feira do Livro Municipal pelas professoras bibliotecárias. 
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LOCAL DA ATIVIDADE      

 

ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
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ADESÃO DO PÚBLICO-ALVO 

 

ATITUDE / COMPORTAMENTO DOS ALUNOS 
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CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES 

 

Como se pode verificar pelo gráfico, somente três atividades não foram concretizadas conforme o 

programado. 
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AUTOAVALIAÇÃO PELO PÚBLICO-ALVO 

Segundo a autoavaliação feita pelos participantes nas várias atividades ao Longo do Ano Letivo, estas 

contribuíram para despertar o interesse e a curiosidade nos assuntos abordados assim como para a sua 

aprendizagem, conforme se pode verificar pela leitura dos dois gráficos seguintes. 
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ATIVIDADES  DE GRANDE ÂMBITO 

PROJETO: CRIATIVIDADE APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS «O ROMÂNICO»  

COORDENADO PELA PROFESSORA SUSANA DUARTE 

Dia do Agrupamento – 6 de junho – Exposição de trabalhos realizados ao longo do ano (painéis de 

Pintura a Fresco, Livros de Poesia Trovadoresca, T-shirts pintadas...); 

”Reviver o Passado Medieval no AVEPF“ – banquete real, cânticos gregorianos, cerimónia equestre, 

poesia trovadoresca, acrobatas, danças , músicas medievais, tendas…) 

Nota: Este projeto envolveu várias áreas curriculares (HGP, Hist., EV, ET, Port., Ed. Musical) e não 

curriculares (Clube de teatro e Biblioteca); A parceria desenvolvida com a Rota do Românico foi 

constante; A avaliação realizada pelos alunos, após as diversas atividades, revela bem o interesse 

que este projeto lhes suscitou; Todas as atividades foram alvo de notícias nas edições do jornal 

escolar “Os Pacitos” de modo a divulgar à comunidade o trabalho que ia sendo realizado pelos 

alunos. Entrevistas aos intervenientes, também fizeram parte de algumas das edições.  

 

PROJETO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL – (PESES) E 

SUBPROJETOS:  

 Saúde em Meio Escolar- Programa /PASSE Rua/Passezinho; 

 Saúde em Meio Escolar- Saúde Oral (Bochechos e Cheque-dentista); 

 Saúde em Meio Escolar-  PRESSE – Formação de Professores 

 Saúde em Meio Escolar- PRESSE- (Implementação do PRESSE em todas as escolas do 

Agrupamento do 1º ao 9º ano); 

 Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF); 

 Jovens Promotores da Saúde (JPS)- Formação de Alunos em parceria com a Liga 

Portuguesa contra o Cancro; 

 Plano de Formação Interna - workshop: 

o “Primeiro Socorro - incluindo SBV” 

o “Workshop - Primeiros Socorros na Infância e Juventude (acidentes 

escolares/doença aguda)” pela Drª Constança Festas da Universidade Católica. 
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Todas estas atividades foram coordenadas pela Professora Ana Paula Moura em parceria com o Centro 

de Saúde de Paços de Ferreira, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Serviço de Psicologia, Universidade 

Católica, Centro de Formação,  entre outras.  

As avaliações de todos estes subprojetos/atividades estão mencionadas no dossiê temático do 

Projeto da Educação para a Saúde (PESES), elaborado pela Coordenadora Ana Paula Moura 

entregue ao Diretor do Agrupamento. 

 

DIA DO AGRUPAMENTO «REVIVER O PASSADO MEDIEVAL» - DIA 6 DE JUNHO 

No dia 6 de junho de 2015 comemorou-se o Dia do Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira, 

este ano contemplado com a temática “Reviver o passado medieval”, inserido no âmbito do projeto “A 

Criatividade Aplicada às Ciências Sociais e Humanas - O Românico”. 

Este evento foi organizado por uma equipa Pedagógica nomeada pelo gabinete do Diretor: Ana Paula 

Moura, Susana Duarte, Clara Cunha, Sandra Nobre, Patrícia Cancela, Isilda Meneses e Ana Figueiredo 

em articulação com a Associação de Pais da escola sede.  Teve como objetivos promover o convívio entre 

todos os elementos da comunidade educativa; fomentar um agrupamento unido em prol da missão do 

projeto educativo; “chamar” os encarregados de educação à escola, e promover o trabalho cooperativo 

entre os elementos da comunidade educativa, desenvolver outras  competências, seguindo a Missão do 

agrupamento: “Educar cidadãos para o sucesso, responsáveis e ativos no exercício da sua cidadania, 

envolvendo toda a comunidade.” 

Registou-se uma grande afluência de pais, encarregados de educação, professores, alunos e 

assistentes operacionais e assistentes técnicos. Em suma, toda a comunidade educativa reviveu, 

alegremente, um longínquo passado medieval que engrandeceu e demostrou mais uma vez, o 

dinamismo do nosso Agrupamento. 

 

CANDIDATURA AO SELO DE ESCOLA VOLUNTÁRIA E ATRIBUIÇÃO DO MESMO, PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

A Candidatura ao Selo de Escola Voluntária teve por base o Projeto «Causas Solidárias», no sentido 

de motivar a Comunidade Educativa e levar o nome do Agrupamento ainda mais longe, consolidando o 

espírito de entreajuda que engrandece o seu perfil de Escola Solidária. O Projeto Educativo tem por base 

a formação integral do cidadão, para além do ato de ensinar. A candidatura foi fundamentada pelas 

atividades desenvolvidas no ano letivo 2013-2014 e/ou a desenvolver neste ano letivo 2014-2015, em que 

as escolas do agrupamento participam em parceria com Liga Portuguesa Contra o Cancro, Associação 

Alma Mater Artis, Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, Instituto de Sangue do 

Porto, entre outras. Todas as atividades dinamizadas só foram possíveis pela colaboração e pela 
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envolvência de toda a Comunidade Educativa que se juntaram aos responsáveis pela coordenação das 

mesmas, em prol das causas solidárias, que tanto gratificam o Agrupamento de Escolas de Paços de 

Ferreira.  

Todas as atividades são publicadas no Blogue do Projeto da Educação Para a Saúde e Educação Sexual 

(PESES) que podem consultar através: http://www.apassosparaasaude1213.blogspot.pt/  

http://www.apassosparaasaude1213.blogspot.pt/
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AVALIAÇÃO GLOBAL (MONOTORIZAÇÃO) 

 PONTOS FORTES 

Na sequência do cumprimento do PAA, e considerando as atividades realizadas, tendo como base a 

análise dos respetivos relatórios rececionados, os responsáveis referiram que os objetivos a que se 

propuseram foram atingidos na sua plenitude, destacando-se como aspetos mais relevantes os seguintes:  

 Contributo para o enriquecimento curricular dos alunos; 

 Articulação entre diferentes entidades/intervenientes; 

 Empenho, interesse, motivação e participação dos alunos; 

 Pertinência e adequação dos temas propostos; 

 Empenho dos organizadores; 

 Adesão entusiástica por parte da comunidade educativa; 

 Elevado grau de execução do Plano Anual de Atividades; 

 Qualidade dos trabalhos apresentados; 

 Consolidação dos conhecimentos adquiridos em contexto de sala de aula; 

 Integração dos alunos com necessidades educativas especiais; 

 Articulação com outras instituições; 

 Articulação de saberes; 

 Articulação entre as várias disciplinas; 

 Motivação dos alunos para a leitura; 

 Promoção dos valores cívicos e da solidariedade; 

 Atividades centradas nas aprendizagens; 

 Ligação direta ao programa da disciplina; 

 Promoção de métodos de estudo e de trabalho; 

 Atividades direcionadas à comunidade educativa; 

 Incentivo e hábitos de vida saudável; 

 Integração dos alunos do 4ºano na escola; 

 Diversidade de atividades; 

 Globalmente, boa articulação entre o PAA e o Projeto Educativo;  

 Articulação das atividades do PAA com Educação para a Cidadania; 

 Articulação com todos os Departamentos; 

 Articulação com os Parceiros: Juntas de Freguesia, Câmara Municipal; 

 Notou-se um maior envolvimento e participação dos EE nas diversas atividades;  

 Grande articulação com as Associações de Pais; 
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 Excelente colaboração da Associação de Pais da Escola Sede na Operacionalização do Dia do 

Agrupamento; 

 Visibilidade das atividades na vida do Agrupamento que culminou com o Dia do Agrupamento, dia 

6 de Junho -«Reviver o Passado Medieval»; 

 Candidatura do Agrupamento ao Selo de Escola Voluntária.   

 PONTOS FRACOS 

Na sequência do cumprimento do PAA, e considerando as atividades realizadas ao longo do Ano Letivo 

destacam-se: 

 Pouca adesão dos encarregados de educação/professores/assistentes operacionais e técnicos na 

corrida/caminhada no corta-mato escolar. O grupo disciplinar de Educação Física propôs a não 

realização da mesma, no próximo ano letivo; 

 Pouca adesão na Caminhada – Maio realizada no dia 7 de junho devido às más condições 

climáticas.  Esta atividade foi dinamizada pela Associação de Pais e Junta de Freguesia de 

Meixomil.  

 PROPOSTAS DE MELHORIA 

Algumas sugestões que considero uma mais-valia para o desenvolvimento do PAA: 

 Continuar a promover ações de formação/sensibilização para Encarregados de Educação;  

 Promover sempre um maior envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação, através dos 

meios disponíveis para tal, nomeadamente a Associação de Pais;  

 Cumprimento dos prazos de entrega dos relatórios das atividades já realizadas;  

 Aumentar ainda mais as atividades de carácter transversal, que envolvam várias turmas e que vão 

de encontro a objetivos de várias disciplinas ou áreas disciplinares e não disciplinares, de forma a 

melhorar o sucesso escolar; 

 Refiro ainda que uma mais-valia para o desenvolvimento do PAA, dar continuidade a várias 

atividades realizadas. 
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CONCLUSÃO  

Conforme consta do Plano Anual de Atividades (PAA), todas as atividades foram planificadas tendo em 

conta as áreas de intervenção prioritárias em torno das quais se organizam os documentos estruturantes 

da vida do Agrupamento, designadamente: Aprendizagens; Cidadania e Educação para a Saúde. 

Foram, ainda, planeadas em articulação com a Missão do Agrupamento e com os Projetos de Trabalho 

de Turma. 

Todas as atividades foram concretizadas e, a crer na avaliação que foi feita pelos dinamizadores e pelos 

destinatários, a esmagadora maioria destas, correspondeu às expetativas iniciais dos participantes e umas 

houve que as excederam. Assim, todas as atividades foram avaliadas no seu todo de muito bom. Não 

obstante terem sido atingidos os objetivos do PAA, creio que haverá sempre uma aturada reflexão a fazer, 

designadamente no que diz respeito à articulação interdisciplinar das atividades e um envolvimento ainda 

maior dos alunos nas iniciativas, desde a sua conceção à sua execução e avaliação, como também num 

impacto positivo nas aprendizagens e sucesso dos alunos. Uma área onde há ainda muito caminho a 

percorrer é o envolvimento das famílias na vida escolar dos respetivos educandos. Se é verdade 

que os pais e encarregados de educação vêm mais à escola, há ainda fraco envolvimento e 

corresponsabilização no percurso escolar dos seus educandos (as). 

O PAA é o meio privilegiado que a escola tem à sua disposição para a efetiva concretização do seu 

Projeto Educativo, visando melhorar, enriquecer e ampliar conhecimentos, estimular a curiosidade, abrir 

apetências e desenvolver valores.  

Resulta evidente, cremos, em face dos elementos expostos, o facto de o PAA ter contribuído, de forma 

efetiva, para a concretização do Projeto Educativo do Agrupamento, tendo sido evidente a primazia 

atribuída ao desenvolvimento integral do aluno, respeitando-se as áreas prioritárias de intervenção aí 

definidas.  

Sensatamente, a par da conseguida partilha de experiências de culturas e de saberes entre os diferentes 

elementos da comunidade educativa, foi proporcionado lugar à “não menos importante” componente lúdica 

e inter-relacional, geradora – também ela – de promissores compromissos futuros. E assim, passo a 

passo, se constrói a escola que tomamos como nossa. Num ano exigente, de grandes aprendizagens, 

registe-se ainda, que todos os elementos da Comunidade Educativa contribuíram, individualmente 

e em conjunto, para a consecução do PAA, fazendo justiça à missão do agrupamento e ao lema que 

nos carateriza: “trabalho, responsabilidade e criatividade”. 

Os projetos e as campanhas, em que este Agrupamento acredita e dinamiza, renovam-se anualmente ou 

dão lugar a outros, de modo a que o mais importante permaneça: uma cultura de interesse pelo outro, 

uma vontade de dar aos que mais precisam. 
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        O excelente trabalho desenvolvido no Agrupamento a todos nos deve orgulhar, mas, também nos 

responsabiliza para continuarmos o nosso trabalho no sentido de promover os valores de cidadania e da 

solidariedade e continuar a fortalecer o envolvimento da comunidade educativa no projeto da escola e da 

escola na comunidade, contribuindo para o desenvolvimento de laços sociais dentro e fora dela seguindo a 

nossa missão: «Educar cidadãos para o sucesso, responsáveis e ativos no exercício da sua 

cidadania, envolvendo toda a comunidade».  

O PAA serviu ainda, para reforçar a ligação com entidades/instituições externas, reforçar a cultura e a 

educação para a cidadania nos alunos e, sobretudo, pela visibilidade das atividades na vida do 

Agrupamento.  

 

Paços de Ferreira, 4 de julho de 2015 

A Coordenadora de Atividades e Projetos, 

_________________________________ 

 

(Ana Paula Moura) 

 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico, em 14/07/2015 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

______________________________ 

 

(Adérito Luís Vieira Ferreira) 

 

 

Apreciação do Conselho Geral, em __/__/2015 

O Presidente do Conselho Geral 

____________________________ 

(Pedro Casimiro Sousa) 

 


