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1 – Introdução 

Considerando o Plano anual de Atividades (PAA) um instrumento que operacionaliza o 

Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), este relatório, de avaliação intermédia, tem por 

finalidade aferir o grau de consecução das metas do (PEA), através das atividades realizadas 

no 1º Período.  

Procurou-se avaliar e analisar as condições de implementação e de realização das 

atividades e o seu impacto nas aprendizagens dos alunos.  

 

2- Análise de concretização das atividades do PAA 

2.1. Concretização das atividades 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Total de atividades previstas/realizadas no 1º Período 

Num total de 38 atividades propostas, incluindo as atividades do PESES e do Desporto 

Escolar, foram realizadas 37.  

     Pela análise do gráfico 1, podemos verificar que apenas a atividade, “Mostra de Teatro 

Infantil”, não se realizou devido à situação de pandemia 
 

2.2. Atividades realizadas pelas várias estruturas 

 

 

 

 

  

 

 

 
Gráfico 2 – Atividades realizadas pelas várias estruturas 

Nº Previsto 
de 

Atividades; 38

Nº Total de 
Atividades 

realizadas ; 37

Nº Total de 
Atividades 

não 
realizadas; 1
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Cética/Musical, Convívio, Comemorativa, Desportiva, Exposição

Ativismo/Sensibilização, Convívio, Enriquecimento/Articulação,…

Ativismo/Sensibilização, Conferências/Palestras/Workshops,…

Ativismo/Sensibilização, Comemorativa,…

Ativismo/Sensibilização, Comemorativa, Exposição

Convívio, Comemorativa, Exposição

Ativismo/Sensibilização, Saída da escola

Ativismo/Sensibilização, Comemorativa

Convívio, Comemorativa

Comemorativa, Exposição

Ativismo/Sensibilização

Concurso

Conferências/Palestras/Workshops,

Convívio

Comemorativa

Desportiva

Exposição

Ativismo/Sensibilização

No gráfico 2 estão representadas as atividades realizadas pelas diferentes estruturas. É de 

salientar a participação dos alunos com proposta/realização de duas atividades. 

 

2.3. Tipologia das atividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Tipologia das atividades 

 O gráfico 3 representa as diferentes tipologias das atividades realizadas. Podemos 

constatar que há um número significativo de atividades de desporto. De referir que cada 

atividade pode ter mais que uma tipologia. 

 

2.4. Disciplinas/Áreas envolvidas 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Disciplinas/Áreas envolvidas  

 Pela análise do gráfico 4 podemos concluir que, apenas sete das atividades realizadas, 

envolveram mais de duas disciplinas. Dez envolveram duas disciplinas e vinte das atividades 

realizadas envolveram apenas uma disciplinas. 
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3- Impacto nas aprendizagens 

3.1. Articulação das atividades com as “Áreas de Competência do Perfil do 

Aluno”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 5 – Impacto das atividades nas “Áreas de Competência do Perfil do Aluno” 

Com o gráfico 5 pretende-se demonstrar o impacto das atividades nas Áreas de 

Competência do Perfil do Aluno. Podemos verificar que foi na área de “informação e 

comunicação”, “relacionamento pessoal” e “desenvolvimento pessoal e autonomia” onde 

se verificou o maior impacto das atividades. Nas Áreas de Competência do Perfil do Aluno: 

“Sensibilidade Estética e Artística” e “Pensamento Critico e Pensamento Criativo” o 

impacto das atividades foi também significativo. As áreas de Competências onde as 

atividades tiveram menos impacto foram “Consciência e Domínio do Corpo”. 

A tipologia das atividades realizadas poderá justificar, em parte, os dados representados 

no gráfico 5. 

 

3.2. Concretização dos objetivos/metas do Projeto Educativo 

 

 

 

 

 
                                         Gráfico 6 – concretização dos Objetivos/Metas do PE 

Linguagens e Textos

Informação e Comunicação

Raciocínio e resolução de problemas

Pensamento Critico e Pensamento Criativo

Relacionamento interpessoal

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Bem-estar, Saúde e Ambiente

Sensibilidade Estética e Artística

Saber Científico Técnico e Tecnológico

Consciência e Domínio do Corpo

N/Aplica Sem impacto Pouco impacto Algum impacto Muito impacto Bastante impacto

Muito fraco
Fraco

Satisfaz
Bom

Muito Bom
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Pela análise do gráfico 6 concluímos que, num universo de 37 atividades realizadas, 

apenas em duas atividades a consecução dos objetivos foi classificada com “Satisfaz", pelo 

seu proponente. Das restantes, a consecução dos objetivos foi classificada, em sete 

atividades com “Bom” e em vinte e oito com “Muito Bom”. 

Da análise dos relatórios feitos pelos responsáveis das atividades, verifica-se que todas 

as atividades atingiram os objetivos definidos bem como as Metas do Projeto Educativo.  

 

3.3. Impacto da atividade nas aprendizagens dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Impacto das atividades nas aprendizagens 

 

Pela análise do gráfico, podemos constatar que a maioria das atividades tiveram 

“Bastante Impacto” tanto na aprendizagem dos alunos como ao nível das atitudes. 

Bastante
Impacto

Muito
Impacto

Algum
Impacto

Pouco
impacto

Sem Impacto

Conhecimento 23 8 4 1 1

Capacidades 28 5 3 0 1

Atitudes 31 2 4 0 0

Conhecimento Capacidades Atitudes



 

4 - Balanço do funcionamento dos projetos, clubes e ateliês 

Nas tabelas abaixo apresentadas, encontra-se o balanço do funcionamento dos projetos, clubes e ateliê realizado pelos respetivos professores 

dinamizadores/responsáveis. 

4.1. Projeto “PESES” 

Coordenadora: Prof. Teresa Santos 

Colaboradores: Prof. Maria Odete Miguel e Prof. Carla Cordeiro 

 

 

 

Designação da atividade Data de Realização Público alvo/Professores envolvidos/outros 
Consecução dos objetivos/impacto nas 

aprendizagens 

“Comemoração do Dia da 

Alimentação” 

11/10/21 a 

22/10/21 

Todos alunos, num total 396, 10 professores. Com 

grau de participação entre 90% a 100%. 

As docentes consideram que, o impacto da 

atividade nas aprendizagens dos alunos, foi 

“Muito Bom” bem como a Consecução dos 

objetivos do Projetos Educativo.   

“Comemoração do Dia do Não 

Fumador” 

17/11/2021 a 

03/12/2021 

Comunidade educativa. 4 professores participante 

e o grau de participação verificou-se entre 90% a 

100%. 

As docentes consideram que, o impacto da 

atividade nas aprendizagens dos alunos, foi de 

“Bom” nos conhecimentos e “Muito Bom” nas 

capacidades e atitudes.   

“Comemoração do Dia 

Mundial de Luta Contra a 

SIDA” 

02/12/2021 a 

17/12/21 

Comunidade educativa. O grau de participação 

verificou-se entre 90% a 100%. 

As docentes consideram que, o impacto da 

atividade nas aprendizagens dos alunos, foi 

“Muito Bom” bem como a Consecução dos 

objetivos do Projetos Educativo.   
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4.2. “Desporto escolar” 

Coordenadora: Prof. Helena Machado 

Colaboradores: Prof. grupo disciplinar de Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

Designação da atividade Data de Realização Participantes/colaborantes 
Consecução dos objetivos/impacto nas 

aprendizagens 

Corta Mato Escolar 10/11/21 226 alunos 

As docentes consideram que, o impacto da 

atividade nas aprendizagens dos alunos, foi 

“Muito Bom”.   

Megas Intra-Turmas 21/11/21 432 alunos 

Formação de Árbitros de 

Futsal, Voleibol e Ténis de 

Mesa 

Durantes o 1º 

período 
12 alunos 

Treinos Futsal Inf.B Masc. 
Durante o 1º 

Período 
18 alunos 

Treinos Futsal Iniciados Masc. 
Durante o 1º 

Período 
18 alunos 

Treinos Futsal Juv. Masc. 20/09/21 18 alunos. 

Treinos Voleibol Inic. Fem. 20/09/21 18 alunos 

Treinos Voleibol Juv. Fem. 20/09/21 18 alunos 

Treinos Ténis de Mesa 20/09/21 18 alunos 

Treinos DE Escola Ativa 20/09/21 18 alunos 

Torneio de Futebol - Iniciados 17/12/21 40 alunos e 4 professores 
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4.3.  “Cozinha divertida”  

 

Responsável: Prof. Octávio Pinto e Prof. Eduardo Freitas 
 
Colaborador: Profa. Justina Maia e Equipa Multidisciplinar do Municipio  
 

O Clube da Culinária” Cozinha Divertida”, dinamizado pelo grupo Educação Especial, é um espaço de aprendizagem das artes culinárias, mas também de 

convívio e de divertimento, dinamizado pelo grupo de Educação Especial e professores do agrupamento, em articulação com a equipa multidisciplinar do 

município de Mondim de Basto retomou o funcionamento no início do 1º período. Consiste num clube de culinária, dirigido aos alunos com medidas adicionais. 

Pretende desenvolver competências básicas na preparação de refeições/ doces, contribuindo para aumentar a autonomia dos alunos na área da culinária e a 

sua independência no autossustento enquanto adultos. O balanço neste primeiro período é muito positivo, visto que os alunos aderiram e participaram nas 

atividades com muito empenho e entusiasmo. 
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4.4. “Ateliê D’Artes”  

1. Identificação  

2. Concretização do Atelier 

Atividades Previstas e realizadas Aprendizagens/Competências Adquiridas  Avaliação do impacto nas 

aprendizagens/Competên

cias (sendo 1 o menos e 5 

o mais) 

Observaçõe

s 

As atividades previstas estão relacionadas com a 
organização/preparação de materiais e 
criação/testagem  de protótipos enquadrados no 
desenvolvimento de temas transversais à aprendizagem. 
Estas atividades pedagógicas reforçam as 
aprendizagens/técnicas desenvolvidas nas disciplinas de 
E.V.,E.T.,e CEA e que,  na sua operacionalização através 
de eventos/exposições da escola e comunidade 
contribuem para o enrequecimento da cultura artística. 
.  Durante este primeiro período, os alunos participaram 

e articularam os trabalhos com o projeto “Família com 

Estrelas” dinamizado pelos grupos das artes visuais (E.V., 

ET. e CEA) que consta no PAA. 

Conhecimento e aplicação de técnicas básicas de 
alguns materiais e instrumentos. 

 Desenvolvimento da autonomia e ritmo de trabalho 
a partir das diretrizes técnicas e sequênciais. 

Organização higiene e segurança dos espaços e dos 
materiais. 
 

1  2 3 4 5 
É um recurso 
para 
desenvolver 
e aperfeiçoar 
competência
s inerentes à 
aprendizage
m. 

 

    X 

    x 

 3. Concretização das Metas do Projeto Educativo 

Metas do Projeto Educativo Pontos fortes do Projeto/Clube/Atelier Constrangimentos do Projeto/Clube/Atelier 

M1 - MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO  Apropriação e reflexão /Interpretação e Comunicação/  
M2 - MELHORAR O COMPORTAMENTO  

Professoras Dinamizadoras: Maria Bernardete Barreira  

Número de Alunos inscritos :  6/7      Alunos que participaram : 4  alunas do 7ºA + 2 alunas do 5ºB 
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DOS ALUNOS Experimentação e Criação. 

- Participação  de experiências de aprendizagem técnica e 
artística, nos projetos educativos – PAA. 
- O interesse, a motivação e a aprendizagem personalizada  
dos alunos. 
- Troca de experiências e espírito de inter ajuda na 

realização criativa dos trabalhos pretendidos. 

M3 - ENVOLVER A COMUNIDADE 
EDUCATIVA NA VIDA DO AGRUPAMENTO 

 

 
4.5. “Horta Pedagógica”  

Professoras Dinamizadoras: Ana Teixeira, Anabela Rodrigues, Maria Emília Gonçalves e Rosa Mota        

Publico alvo: Todos os alunos que frequentam o pré-escolar 

O projeto "Horta pedagógica" começou a ser implementado em todos os jardins-de-Infância deste agrupamento, com o objetivo de uma forma lúdica 

sensibilizar as crianças para a importância do meio que nos rodeia e partilhar vivencias, tradições e costumes. 

Realizaram várias atividades como: preparação do terreno; sementeiras e plantações. 

As crianças mostram-se motivadas e interessadas pela natureza e pela preservação do meio ambiente, não realizarem as atividades. 

 

 

4.6. Clube de leitura “Páginas Soltas”  

1. Identificação  

Professora Dinamizadora: Clementina Gomes        

Número de Alunos inscritos: 36 Alunos que participaram: Ano de Escolaridade: 12º  Turmas A e B       nº de       alunos: 36 

2. Concretização do projeto/Clube/Atelie 
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Atividades Previstas e realizadas Aprendizagens/Competências Adquiridas  Avaliação do impacto nas 

aprendizagens/Competências 

(sendo 1 o menos e 5 o mais) 

Observ

ações 

1  2 3 4 5 

Leituras partilhadas – sugestões de leitura utilização proficiente de diferentes linguagens e símbolos 

associados às línguas, à literatura;  
    x  

CC dos livros 

Concurso de fotografia a partir de leituras 

interação com tolerância, empatia e responsabilidade para 

argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, 

desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na 

sociedade.  

    X  

Mural de Pessoa(s) capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal.  
    x  

Atividade(s) prevista(s) não realizada(s) Especifique o motivo pelo qual a(s) atividade(s) não foi(ram) realizada(s) 

À conversa com um escritor Incompatibilidade de data/horário 

 3. Concretização das Metas do Projeto Educativo 

Metas do Projeto Educativo Pontos fortes do Projeto/Clube/Atelier Constrangimentos do Projeto/Clube/Atelier 

M1 - MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO x Participação e envolvimento dos alunos 

Qualidade dos trabalhos realizados 

Compatibilidade dos horários das 

turmas/docente 
M2 - MELHORAR O COMPORTAMENTO DOS 

ALUNOS 
 

M3 - ENVOLVER A COMUNIDDADE 

EDUCATIVA NA VIDA DO AGRUPAMENTO 
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4.7. Educação especial 

Professores responsáveis: Prof. Eduardo Freitas e Prof. Octávio Pinto 

 

Os alunos que integram a educação especial do nosso agrupamento, frequentaram no primeiro período o projeto “Hipoterapia”. Esta atividade é destinada 

aos alunos com Medidas Adicionais, tendo como objetivos o desenvolvimento cognitivo, postura corporal, desenvolvimento da motricidade, autoestima e 

autonomia.  

 Comemoramos, com o nosso agrupamento, o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência (dia 3 de dezembro de 2021), com o intuito de mobilizar para a 

defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar para que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência. Assinalamos a data com 

a realização de um “Circuito Sensorial”, onde os alunos tiveram a oportunidade de experienciar as dificuldades sentidas por pessoas portadoras de deficiência. 

Com o objetivo de sensibilizar para a “diversidade e inclusão”. Os alunos do 2º ciclo participaram numa ação que incluiu o visionamento da curta-metragem 

“Cordas”, seguida de um momento de reflexão e partilha com testemunhos dos utentes da Associação Social de Apoio à Deficiência. 

As atividades propostas realizaram-se conforme o previsto e os alunos tem participado de uma forma assídua, empenhada e motivada. 

 

 



 

4.8. “EQAVET”  

A equipa EQAVET (Sistema de Garantia de Qualidade do Ensino Profissional) considera 

que a realização das atividades, propostas no Plano Anual de Atividades, para o 1.ºperíodo, 

correspondeu às expetativas, sendo o balanço extremamente positivo. 

Procurou-se não só divulgar e apresentar o Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino 

Profissional, envolver aumentar o envolvimento dos Stakeholders Externos na gestão do Ensino 

e Formação Profissional do agrupamento, como também incentivar o acesso ao Ensino Superior 

e promover a empregabilidade. As atividades demonstraram o dinamismo, empenho e espírito 

colaborativo de toda a comunidade escolar, trabalho que continuará a ser desenvolvido nos 

períodos seguintes. 

As estratégias de implementação, a avaliação e a revisão das atividades EQAVET 

constarão no Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação EQAVET - 1° Período, que está a 

ser executado pela Equipa EQAVET. 

 

4.9. “Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família” 

 No âmbito do plano de atividades que responde ao Plano de Desenvolvimento Pessoal, 

Social e Comunitário, insere-se o programa a “Parentalidade Positiva” onde, em parceria com a 

E-Redes e a Direção Geral da Educação se iniciou a Academia Digital para Pais, que dá a 

possibilidade e se direciona aos pais e aos encarregados de educação de crianças do Ensino 

Básico. Este programa teve início no decorrer do primeiro período, no entanto terá a sua 

continuidade no segundo período.   

 Dentro da atividade Interagir e Incluir, ingressou a Academia de Líderes Ubuntu, para 

professores do 3º ciclo do ensino básico e secundário, psicóloga, educadora social, e auxiliar de 

ação educativa. Esta iniciativa está concebida com vista à recuperação das aprendizagens de 

todos os alunos, apresentando um conjunto de medidas que se alicerçam nas políticas educativas 

diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso escolar, sobretudo, no combate às desigualdades 

através da educação e em parceria com o IPAV. No primeiro período decorreu a formação dos 

educadores facilitadores para que o programa se desenvolva ao longo do ano letivo.  

 Ainda sobre a atividade “Interagir e Incluir”, iniciaram-se novamente os Clubes 

Comunitários, que irão ter o seu desenvolvimento na turma do 10ºB, até ao final do ano letivo.  

 Nesta continuidade, deu-se lugar ao Projeto Tabu que une a cultura e a vertente social 

envolvendo os jovens num prisma de ação preventiva, direcionado aos alunos de 10º e 11º anos. 
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Com vista a clarificar conceitos e questões relacionadas com a violência no namoro, bullying e 

cyberbullying e igualdade de género. Esta atividade teve um balanço positivo uma vez que 

acedeu à maioria dos alunos visados, consciencializando os mesmos a atuar em situações da vida 

real.  

No âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário em articulação 

com uma das áreas temáticas do projeto PES, propôs-se a atividade “vencer o Bullying sem 

recorrer à violência”. Esta atividade iniciou-se no primeiro período e vai decorrer até ao final do 

ano letivo, com o objetivo de prevenir comportamentos de risco.  

 Durante o primeiro período procedeu-se à divulgação do programa Mentorias entre 

Pares, assim como à recolha de todas as inscrições dos voluntários. Após esta etapa decorreu a 

primeira ação de capacitação que teve por objetivo relembrar qual o papel do mentor. 

Atualmente participam no programa 8 alunos do 6º e 7º ano de escolaridade, com o objetivo de 

promover o sucesso escolar de todos os jovens envolvidos.  

 No âmbito do “Programa Eu e os outros” este foi dinamizado ao longo do 1º período em 

várias turmas do 2º, 3º ciclo e nível secundário, como forma de prevenção Universal no que diz 

respeito a vários comportamentos promotores da saúde juvenil. No 2º período dar-se-á 

continuidade ao desenvolvimento deste programa.  

 Saber + este programa destina-se a estudantes do 10º e 12º ano de escolaridade. Trata-

se de um programa de intervenção em grupo para a promoção do desenvolvimento positivo de 

adolescentes, estimulando a aprendizagem e otimização de competências socio emocionais, 

através do envolvimento proactivo nas atividades da vida diária. Houve uma elevada 

percentagem de alunos inscritos pelo que se considera que alcançará um efeito significativo no 

desenvolvimento de competências socio-emocionais.   

 Apesar de termos iniciado a parceria com a Câmara Municipal de Mondim de Basto, em 

relação à atividade A Luz do Natal, com o intuito de promover relações intergeracionais, 

trabalhar questões relacionadas com a empatia e solidariedade, promover competências sociais 

dos alunos e cooperar com instituições locais, e posteriormente à cooperação da escola e 

articulação constante, não foi viável seguir com a atividade.  

 

5 – Balanço Final 

Este relatório reflete a execução/avaliação das atividades do PAA realizadas no 1º período e 

evidencia o contributo das mesmas no cumprimento dos objetivos/metas do Projeto Educativo. 



   Avaliação Trimestral 1º período 
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O impacto das atividades nas aprendizagens, de acordo com a avaliação feita pelos 

professores responsáveis pela sua execução, foi “Muito Bom” ao nível do conhecimento, 

capacidades e atitudes. 

Todas as atividades atingiram os objetivos definidos bem como as metas do Projeto 

Educativo.  
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A Presidente do Conselho Pedagógico, 
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