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RELATÓRIO TRIMESTRAL DO PAA
Ano Letivo 2015/2016
1º Período
De acordo com o estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas da
Sé/Plano Anual de Atividades (PAA), vimos apresentar o relatório das atividades desenvolvidas
durante do presente período letivo, essencialmente, numa perspetiva globalizante. Esta
análise tem por base os relatórios das atividades realizadas, realizados na plataforma online
pelos responsáveis pela dinamização das mesmas atividades.
Assim, verifica-se que, durante este período, foram realizadas, no agrupamento, 176
atividades, sendo que, destas, treze dizem respeito a atividades que continuarão a ser
desenvolvidas ao longo do ano. Constata-se que, a organização das mesmas, competiu,
essencialmente, aos diversos departamento/grupos disciplinares ou às diferentes bibliotecas
do Agrupamento, havendo a realçar, o aumento significativo das organizações conjuntas
(12,5%). Regista-se, ainda, a participação dos alunos em muitas atividades organizadas pela
Câmara municipaljunta de Freguesia e outros (34%).

Responsabilidade Organizativa
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Muito embora se verifique que há dois departamentos (Matemática e Tecnologias)
que figuram como não tendo desenvolvido atividades, a sua participação é mais alargada uma
vez que figuram dentro de algumas das atividades inseridas em “Organizações Conjuntas”.
Salienta-se o elevado número de atividades desenvolvidas pelos Educadores de
infância (19,8%), pelos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico (16,5%) e Bibliotecas do
agrupamento (34%).
Quando fazemos a análise sobre o local/unidade orgânica onde se desenvolveram as
atividades, encontramos a seguinte situação:

Salienta-se o número de atividades desenvolvidas nos Jardins de Infância (28%), nas
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico (36%). No que diz respeito às três unidades orgânicas de
maior dimensão verifica-se que nas Escola CBA e São Miguel decorreram quase o mesmo
número de atividades e que na Escola da Sé apenas se desenvolveram 13% das mesmas

Quando se analisam os destinatários das atividades desenvolvidas verificamos que, de
acordo com os dados apresentados nos relatórios, 75% dos destinatários são alunos da
educação pré-escolar ou do 1º ciclo, 10% dos 5º e 6ºs anos e 12% do 7º, 8º e 9º anos.
Relativamente aos alunos do secundário verificou-se que para o 10º ano foram direccionada 6
atividades, 4 para o 11º ano e uma para os alunos do 12º ano.
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Destinatários
A leitura dos relatórios permite-nos concluir que as atividades foram direccionadas,
principalmente, para a prossecução dos seguintes objetivos centrais e estratégicos do projeto
educativo:
1.a) Promover o sucesso escolar e a excelência; 3.a) Desenvolver o gosto pela leitura e
procura de bens culturais, artísticos e desportivos; 1.b) Valorizar todas as aprendizagens
incutindo valores e saberes na formação de cidadãos responsáveis e críticos; 2.a) Implementar
uma cultura de cidadania responsável e participativa; 3.b) Estimular a criatividade e a
expressão através de linguagens estéticas; 2.c) Promover comportamentos e atitudes de vida
saudável e 3.c) Desenvolver o sentimento de pertença a uma comunidade linguística e
cultural. Verificamos ainda que há objetivos são referidos poucas vezes, nomeadamente: 2,f)
(9vezes), 4,b) (4 vezes), 5.c) ( 8 vezes), 5.d) (5 vezes), 6.a) 84 vezes) e 6.b) (1 vez).
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No que diz respeito às metas do projeto educativos verifica-se a seguinte situação:

Particularizando verifica-se que as metas mais seleccionadas foram: meta 2.3.
Aumentar a participação dos alunos em atividades cívicas, culturais e desportivas; meta 2.5.
Aumentar o número de atividades que promovam valores, comportamentos e estilos de vida
saudável; meta 3.3.Assegurar que 50% dos alunos participem em atividades de índole
cultural, artística e desportiva; meta 3.2. Envolver 60% das turmas/grupos em projetos de
promoção da leitura; meta 3.1. Incrementar, até ao final da vigência deste Projeto, a utilização
dos recursos das bibliotecas escolares; meta 1.2. Assegurar o cumprimento das metas ao nível
da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento
interpessoal e da participação social; meta 4.4. Desenvolver projetos de complemento
curricular que respondam às necessidades e interesses dos alunos; meta 5.6.Participar em
atividades de articulação interdepartamental e entre ciclos.
Refere-se que continua a haver metas que nunca são seleccionadas, nomeadamente as
1.6), 4.2), 4.5), 4.6), 4.7), 4.8), 4.9), 4.10), 4.11), 4.12), 4.13), 5.2), 5.3), 6.1) e 6.2).

Quanto à duração das atividades, é de referir que 176 atividades (32,4%) tiveram a
duração de 2 horas, 25% a duração de meio-dia, 18% a duração de 1 hora e 8% a duração de
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um dia e 17% a duração de mais de um dia (nestas encontram-se incluídas as atividades a
desenvolver ao longo do ano).

No que diz respeito à recolha da opinião dos participantes, verifica-se que em 103
atividades (58.5%) esta foi realizada e que em 61 atividades não estava prevista.

Verificou-se que apenas em 35 das 176 atividades se detetaram dificuldades
organizativas nas restantes situações não foram registadas quaisquer dificuldades.
Os dinamizadores das atividades consideraram o nível de concretização das metas e
objetivos Muito Bom (66%) e Bom (32%), registando-se apenas 2 atividades com o nível
Suficiente e unicamente 1 com Insuficiente. Estas últimas situações devem-se,
essencialmente, aos fatores que a seguir se indicam: falta de materiais/equipamentos; falta
de recursos financeiros; falta de apoio logístico; número de participantes não previsto;
planeamento deficiente; causas externas à organização e, condições climatéricas adversas.
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No tocante à divulgação das atividades, constatámos que os meios utilizados foram a
informação veiculada aos encarregados de educação e/ou transmitida aos alunos/turmas e a
afixação de cartazes ou panfletos.

A difusão dos resultados das mesmas fez-se através do jornal e da página do
Agrupamento e, pontualmente, por meio da comunicação social local. O item Outra(s)
aparece de forma expressiva em ambos os casos 48% dos relatórios. É de salientar também
que continuaram a prevalecer muitas situações em que a divulgação dos resultados não
estava prevista 23%.

No que toca aos pontos fortes são referidos o interesse, empenho e envolvimento dos
alunos

nas

atividades,

o

comportamento

assertivos

dos

participantes,

a

cooperação/colaboração demonstrada entre os organizadores e os resultados alcançados.
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Nos pontos fracos, em 163 atividades (97,3 % do total) não há nada a referir. Nas
outras situações são referidas pelo menos uma das seguintes situações: reduzido nº de pais
ou elementos da comunidade a assistir; participação condicionada pelas dimensões do
espaço; dificuldades variadas nos transportes (atrasos ou limitados ou inexistente);
deficientes condições acústicas do espaço;

Quando analisámos a possibilidade de a atividade ter continuidade no próximo ano
letivo, reparámos que essa vontade foi mencionada em 71,6% dos casos, mas em 28
atividades os promotores afirmaram tratar-se de uma realização pontual e em 11% situações
vão repensar.
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Face ao que explanámos, podemos concluir que as atividades foram amplamente
cumpridas, os objetivos propostos foram atingidos e as competências que pretendíamos
desenvolver ou ver adquiridas nas crianças e jovens foram notoriamente obtidas. Acresce
ainda o facto de as mesmas, na nossa perspetiva, terem proporcionado a criação de uma
cultura de Agrupamento, afigurando-se como promotoras do sucesso educativo.

Guarda,11 de janeiro de 2016

A Coordenadora de Projetos de Desenvolvimento Educativo
__________________________________________________
(Maria da Conceição Aleixo)
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