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Introdução 
 

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

Atividades do Agrupamento (PAAA), elaborado no início do ano letivo, e pretende fazer o 

ponto de situação das atividades desenvolvidas entre setembro de 2020 e janeiro de 2021. A 

informação foi recolhida a partir dos relatórios preenchidos pelos responsáveis das atividades. 

Foram disponibilizados dois formulários Google como instrumentos de recolha da informação, 

uma para as atividades realizadas, outro para as não realizadas.  

 

A análise centrou-se nas seguintes áreas: 

 Cumprimento das atividades propostas 

 Proponentes e destinatários das atividades 

 Categorização das atividades realizadas 

 Concretização das metas e objetivos previstos no Projeto Educativo 

 Ligação ao currículo 

 Interesse demonstrado pelos participantes 

 Pontos fortes e fracos das atividades 

 

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

longo do primeiro semestre, e também tirar algumas conclusões sobre a prossecução das metas 

e objetivos previstos no Projeto Educativo bem como sobre o grau de execução do PAAA sobre 

os aspetos mais positivos e negativos que até ao momento foram salientados. Com esta reflexão 

consideramos estar a criar condições para melhorarmos ou consolidarmos a organização e 

concretização de atividades futuras. 

 

 

Cumprimento das atividades propostas 
 

Foram elaborados relatórios de avaliação de 37 atividades realizadas e 12 de atividades 

não realizadas. Destes 46 dizem respeito a atividades previstas até 31 de janeiro (estavam 

previstas 63 – foram avaliadas 73% das atividades) e 3 referem-se a atividades que estavam 

previstas para datas posteriores mas que foram antecipadas e que já estão concluídas.  
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Proponentes e destinatários das atividades 
 

No gráfico 1 podemos observar a participação dos diferentes departamentos e serviços 

responsáveis pela organização e conclusão de atividades durante o tempo em análise.  

 

Gráfico 1 - Proponente da atividade 

 

 

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

se destinarem, simultaneamente, a diferentes tipos de destinatários. Algumas das atividades 

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

pelas suas características, visavam populações mais pequenas. (Gráfico 2). Foram incluídos em 

“Outros” atividades que envolvem a comunidade em geral. 

 

Gráfico 2 - Público alvo da atividade 
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Nas atividades efetuadas houve recolha de informação sobre o número de participantes 

na totalidade das atividades (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 -Recolha do número de participantes 

 

Do total de atividades destinadas aos alunos 62,9% das atividades envolveram mais de 

100 alunos (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4- Número alunos envolvidos 

Houve 20 atividades que contabilizarem com a participação dos Encarregados de 

Educação, das quais 30% envolveram mais de 100 encarregados de educação (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5- Número de Encarregados de Educação/Pais/Familiares 
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Os professores foram envolvidos em 37 das atividades (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6- Número de professores envolvidos 

 

 

O pessoal não docente participou em 26 das atividades. Em 65,4% participaram entre 1 

a 5 elementos (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 - Número de elementos do pessoal não docente 
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Categorização do tipo de atividades 

No gráfico 8 encontramos as atividades organizadas por categorias. Verifica-se, em 

relação a anos anteriores uma forte diminuição em todas as categorias (em média cerca de 50%), 

sendo que as categorias “Visitas de estudo” e “Feiras ou campanhas” não estão contempladas. 

 

Gráfico 8- Tipo de atividades 

Concretização das metas e objetivos do Projeto Educativo 
 

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

se que cerca de 92% tiveram em vista o sucesso educativo, 49% a participação da comunidade 

na vida da escola e 68 % ambientes educativos de pertença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9- Contributo para o Projeto Educativo 
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Quanto à avaliação da concretização das metas e objetivos, previstos no Projeto 

Educativo, é de salientar que a totalidade avaliou nos níveis 4 e 5 esta concretização (Gráfico 

10). A média de avaliação neste parâmetro situou-se em 4.65, numa escala de 1 a 5. 

Gráfico 10 - Avaliação da concretização das metas e objetivos do PE 

 

Ligação ao currículo 
 

Quanto à ligação ao currículo, a avaliação incidiu quase na totalidade nas pontuações 4 

e 5, tendo sido obtida uma média de 4,76 numa escala de 1 a 5 (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11- Avaliação da ligação ao currículo 
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Interesse demonstrado pelos participantes 
 

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

despertaram nos participantes, verifica-se que a média de avaliação neste parâmetro se situa em 

4.69, numa escala de 1 a 5 (Gráfico 12).  

Gráfico 12- Interesse demonstrado pelos participantes 

 

Avaliação global da atividade pelos intervenientes  
 

Em cerca de 89% das atividades foi feita a recolha da opinião dos participantes nas 

atividades. Quanto aos instrumentos de recolha de dados utilizados, a grande maioria (85%) fê-

lo de modo informal, através da interação oral; recolheram opiniões em formato escrito 42%, 

Foram aplicados questionários ou grelhas/notas de observação em 6 % atividades e em 21% 

dos casos referem que aplicaram “Outros” instrumentos de recolha de dados. A média da 

avaliação global dos participantes é de 4.67, numa escala de 1 a 5 (Gráfico 13).   

Gráfico 13 - Avaliação global das atividades pelos intervenientes 
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Pontos fortes e fracos das atividades 
 

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

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

Grande empenho/envolvimento dos alunos 84% 

Grande empenho/envolvimento dos professores 78% 

Grande empenho/envolvimento dos encarregados de educação/comunidade 24% 

Grande empenho/envolvimento do pessoal não docente 22% 

Elevado número de participantes 60% 

Bom comportamento dos alunos 49% 

Qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos 62% 

Desenvolvimento de situações de ensino-aprendizagem não formais 62% 

Melhoria da relação professor-aluno 49% 

As expetativas em relação à atividade foram excedidas 30% 

Promoção de competências ligadas à cidadania e aos direitos humanos 24% 

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

media, da informação,..) 

30% 

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

ambiente 

32% 

Promoção da inclusão social, da sociabilidade e convívio 35% 

Estímulo da criatividade, curiosidade, espírito crítico e autonomia 73% 

Colaboração/articulação/organização das entidades parceiras na atividade 24% 

Articulação estabelecida entre a escola e o meio 35% 

Articulação estabelecida entre diferentes alunos/níveis de ensino 24% 

Articulação/interdisciplinaridade estabelecida entre professores de diferentes 

anos/disciplinas/projetos 

30% 

 

 

Para uma grande maioria das atividades, 32 (86,5%) não foram registados pontos fracos.  

Fraco empenho/ envolvimento dos professores 3% 

Ruido/barulho existente durante a atividade 3% 

Não houve aspetos negativos 87% 

Outro 14% 

 

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

ano?” as respostas foram positivas em 89% das atividades. 
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Conclusão 
 

Numa primeira análise verifica-se uma forte diminuição do número de atividades 

integrantes no Plano Anual de Atividades. Embora os professores tenham procurado inovar em 

novas formas de implementação e novas dinâmicas há atividades que fruto das limitações 

impostas pelas entidades de saúde não podem concretizar-se. 

A biblioteca escolar manifestou a dificuldade em concretizar as atividades propostas 

não só devido às circunstâncias atuais, mas também por ser necessário reforçar a articulação 

entre todos para que a missão da biblioteca se possa realizar com sucesso. A potencialidade 

desta estrutura está a ser subaproveitada no 2º, 3º ciclo e secundário. 

A análise dos dados recolhidos através dos relatórios de avaliação permite concluir que 

a qualidade das atividades propostas é muito idêntica a anos anteriores. 

As avaliações globais das atividades, feitas pelos responsáveis das mesmas, apresentam 

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

parâmetros acima de 4,65 o que se traduz numa avaliação média global de 4,69 numa escala de 

1 a 5.  

A avaliação continuou a ser feita usando formulários do Google Forms, uma vez que 

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

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

avaliação das atividades estes tem reduzido significativamente; não há a salientar situações de 

duplicação da avaliação e de troca da numeração das atividades a avaliar, verificando-se assim 

uma significativa melhoria em relação a anos transatos.  

Numa tentativa constante de melhoria, a aposta deste ano foi a utilização de formulários Google 

no processo de elaboração do PAA. A recolha de propostas foi feita desta forma simplificando 

todo o processo.  

 

 

A coordenadora de projetos 

Maria José Machado 


