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NOTA INTRODUTÓRIA 

Este relatório final do Plano de Atividades do Agrupamento (PAA) responde ao determinado na 

alínea f) do n.º 1 do art.º 13º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 

n.º 224/2009, de 11 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. Pretende-se sintetizar 

e avaliar, numa perspetiva formativa, as atividades desenvolvidas no Agrupamento de Escolas de 

Búzio ao longo do ano letivo 2020/2021. Para a sua elaboração teve-se em conta as avaliações 

efetuadas pelos docentes organizadores/dinamizadores das atividades e os alunos, na plataforma do 

portal do agrupamento. 

O PAA tem procurado exemplificar uma vontade de diferenciação, adequação e flexibilização 

curriculares, procurando motivar os alunos, indo ao encontro dos seus interesses e trabalhando as suas 

diversidades. Pretendemos desenvolver uma comunidade profissional de aprendizagem e incrementar 

uma cultura colaborativa e persistir numa melhoria contínua. 

As diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano tiveram em conta as metas definidas no Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

 Melhorar a qualidade das aprendizagens promovendo o sucesso educativo;  

 Contribuir para o desenvolvimento da educação integral da comunidade escolar;  

 Tornar o Agrupamento mais dinâmico, criativo e aberto à inovação. 

Em relação à estrutura do presente relatório, optou-se por organizá-lo nos seguintes pontos de análise, 

respeitantes a atividades previstas no PAA: 

 Cumprimento das atividades propostas; 

 Proponentes e destinatários das atividades; 

 Concretização dos objetivos do Projeto Educativo; 

 Avaliação global da concretização das atividades; 

 Avaliação dos clubes. 
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CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

Dada a situação atípica que se verificou este ano letivo, com a suspensão das atividades letivas e não 

letivas com presença de estudantes em estabelecimento de ensino, através de uma segunda alteração 

ao Decreto nº3-A/2021, de 14 janeiro pelo Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro, relativas à situação 

epidemiológica da doença COVID-19, carece a análise do cumprimento das atividades do PAA. 

Para este ano letivo, foram propostas 108 atividades, todas elas foram validadas pela Direção do 

Agrupamento e posteriormente, 102 atividades foram avaliadas pelos docentes responsáveis pela 

organização de cada uma das atividades. Assim, a partir da análise das avaliações efetuadas pelos 

professores responsáveis pela organização de cada uma das atividades, verifica-se que, das atividades 

constantes do Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2020/2021, tiveram o seguinte registo: 

 

Descrição Nº 

atividades 

%  

-Atividades Realizadas 69 68% 68% 

-Atividades Não 

Realizadas 

Devido ao contexto pandémico 

vivenciado ao longo do ano letivo. 

30 29% 

32% 

Por outras razões 3 3% 

Total de atividades avaliadas 102 100%  

Tabela 1- Atividades realizadas e não realizadas 

 

Periodicidade das atividades realizadas Nº Atividades 

realizadas 

%  

Atividades contínuas ao longo dos períodos 34 49,3% 49,3% 

Atividades 

pontuais 

1º Período 21 30,4% 

50,7% 2º Período 4 5,8% 

3º Período 10 14,5% 

Total atividades realizadas 69 100%  

Tabela 2- Periocidade das atividades realizadas 
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Pode-se concluir que: 

- pela análise da tabela 1, 68% das atividades foram realizadas e 29% das atividades não se 

realizaram devido à situação de pandemia COVID-19, nomeadamente situações de confinamento e 

restrições no que aos contactos sociais diz respeito. O que se conclui, que se não fosse o contexto 

pandémico vivenciado ao longo do ano letivo, a taxa de realização das atividades seria de 97%. Em 

relação aos 3% das atividades, que foram avaliadas como não tendo sido realizadas por outros 

motivos, deve-se: uma justificação à falta de adesão, outra à ausência da professora bibliotecária por 

atestado médico prolongado e, finalmente, ao Centro de Formação AVCOA, não ter disponibilizado 

a ação em causa. 

- relativamente à periocidade das atividades realizadas, 50,7% das atividades foram realizadas 

pontualmente num dos períodos, com destaque para o 1º Período, com 30,4% de concretização de 

atividades pontuais, facto que se justifica por estarmos com o ensino presencial. Em relação às 

atividades contínuas, com uma realização de 49,3%, corresponde a atividades com a concretização 

de eventos/ações em mais do que um período, o que demonstra o grande dinamismo do Agrupamento. 

 

 

PROPONENTES E DESTINATÁRIOS DAS ATIVIDADES 
 

As propostas de atividades para enriquecimento do Plano Anual de Atividades partiram de todos os 

Departamentos Curriculares, contando inclusive com a colaboração do Município. 

O gráfico 1 reflete o dinamismo dos diversos departamentos. Este ano letivo, o grande destaque vai 

para o envolvimento dos vários departamentos em 30% das atividades realizadas. O que reflete a 

interdisciplinaridade das atividades. Refira-se que, alguns departamentos não têm valores ou são 

pouco expressivos, quando analisados isoladamente, no entanto, estiveram envolvidos com outros de 

departamentos, em mais de metade das atividades realizadas no agrupamento, nomeadamente: o Pré-

escolar, o Primeiro Ciclo e a Biblioteca Escolar. Refira-se também a participação do programa Eco-

Escolas e do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA), nas atividades desenvolvidas pelos 

diversos departamentos. 
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Gráfico 1 – Departamentos responsáveis pelas atividades 

 

 

Relativamente ao público-alvo das atividades, saliente-se o facto de várias atividades terem em vista, 

simultaneamente, diferentes tipos de destinatários, todas envolvem os alunos com exceção das 

destinadas exclusivamente a docentes, Encarregados de Educação/Pais/Familiares e Técnicos de 

Bibliotecas Municipais. Contudo, 64% das mesmas destinaram-se exclusivamente a alunos, como 

se pode constatar pelo gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Público-alvo das atividades desenvolvidas 
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CONCRETIZAÇÃO DAS METAS E OBJETIVOS DO PROJETO 

EDUCATIVO 

Considerando os objetivos e metas do Projeto Educativo do Agrupamento, verificou-se que a maioria 

das atividades se enquadrou nos propósitos delineados. Os objetivos e as metas das atividades 

realizadas foram globalmente atingidos. 

Pela análise do PAA, verifica-se que todos os objetivos gerais do Projeto Educativo do Agrupamento 

(PEA) foram globalmente trabalhados nas mais diversas atividades (gráfico 3), sendo, contudo, mais 

recorrentes os seguintes: “Fomentar o desenvolvimento pessoal e as relações interpessoais”, aplicado 

em 31% das atividades e “Potenciar práticas de trabalho colaborativo/equipa”, aplicado em 27% das 

atividades realizadas.  

 

 

Gráfico 3 - Objetivos mais trabalhados no PAA 
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Foram várias as metas trabalhadas nas atividades do PAA. No gráfico 4, apenas se encontram 

patentes todas aquelas que em termos percentuais tiveram valores iguais ou superiores a 2%. Sendo 

as mais recorrentes: “Envolver alunos em práticas de trabalho de equipa em articulação com o corpo 

docente” e “Envolver os alunos em práticas regulares de ações de desenvolvimento pessoal e 

cidadania ativa”. 

 

 

Gráfico 4 -  Metas mais trabalhadas no PAA 
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As atividades desenvolvidas envolvem múltiplas competências, teóricas e práticas, o que permitiu 

constatar que relativamente às áreas de competência no perfil dos alunos à saída da escolaridade, 

todas as competências foram trabalhadas nas atividades, mais ou menos de forma homogénea, como 

se pode verificar no gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5 - Áreas de Competências no Perfil do Aluno 
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AVALIAÇÃO GLOBAL DA CONCRETIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

 

Sob o ponto de vista do interesse que as atividades despertaram nos participantes (perceção dos 

docentes), 66% dos professores consideraram que as atividades correram conforme o previsto e 19% 

referiram que as expetativas foram excedidas (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 –Perceção dos professores da concretização das atividades 
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Assim, na avaliação das atividades denota-se que as mesmas despertaram bastante interesse nos 

alunos, uma vez que 72% das atividades foram avaliadas com os níveis 4 e 5 (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7- Avaliação global da concretização das atividades 
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Relativamente ao espaço onde as atividades são desenvolvidas, excecionalmente este ano letivo, 

devido aos constrangimentos que a situação pandémica impunha, 77% das atividades ocorreram no 

recinto escolar/dentro da sala de aula. Sempre que foi possível decorreram fora do espaço escolar, 

aproximando assim a escola às comunidades e atribuindo assim um sentido mais holístico à educação.  

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS CLUBES 

 

No presente ano letivo estiveram em funcionamento quatro clubes, desenvolvidos pelos 

Departamentos de Expressões, Departamento de Línguas e pela Biblioteca Escolar, como se segue 

no quadro abaixo:  

Clubes Público alvo 

Avaliação global 

da concretização 

das atividades 

Clube de Teatro 

multilingue 

Comunidade educativa Bom 

Clube de Francês 3.º Ciclo - Todos os Alunos; Secundário - Todos os 

Alunos; 

Turma 12º ano A; Turma 12º ano B; Turma 12º ano 

D; Turma 12º ano E; Turma 12º ano F; 

 

Muito Bom 

Desporto escolar 2.º Ciclo - Todos os Alunos; 3.º Ciclo - Todos os 

Alunos; Secundário - Todos os Alunos; Turma 4º 

ano D; Turma 4º ano D Areias; Turma 4º ano D 

Macinhata; Turma 4º ano H Búzio; Turma 4º ano I 

Búzio; Turma 4º ano Janardo; 

Bom 

Clube de leitura 2.º Ciclo - Todos os Alunos; 3.º Ciclo - Todos os 

Alunos; Comunidade educativa; Secundário - 

Todos os Alunos; 

Muito Bom 

Biblioteca Dairas 

(“ao som das teclas) 

Turma 6º ano AD Suficiente 

Tabela 3- Clubes 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Este relatório resulta da análise das atividades presentes no PAA, O trabalho realizado pelos 

professores e pelas estruturas educativas sai claramente evidenciado, mesmo tendo em conta os 

constrangimentos provocados pelo COVID-19, com o ensino a distância a partir do início do segundo 

período, verificou-se uma grande capacidade dos docentes e alunos em concretizar as atividades 

possíveis. 

A análise da execução do plano anual de atividades permite-nos constatar a continuidade de uma 

elevada dinâmica da comunidade, levando a que a generalidade dos alunos estivesse continuamente 

envolvida em atividades ou projetos.  

A divulgação das diversas atividades pedagógicas desenvolvidas continuou a ser feita através da 

página eletrónica do Agrupamento, bem como em formato de anúncio publicitário em locais próprios 

para o efeito. 

Foram realizados alguns protocolos com diversas entidades (Município, Centro de Saúde, 

Associações de Pais, Empresas …), concursos, entre outros, o que evidencia uma clara abertura ao 

meio envolvente, no sentido de beneficiar ambas as realidades, a escolar e a comunitária/local.  

Como principal ação de melhoria, considera-se relevante a continuidade da ação dos coordenadores 

junto dos professores dos seus departamentos, no sentido de incentivarem a articulação de atividades 

entre grupos/serviços/clubes/departamentos. 

 

 

 

 

 

Vale de Cambra, 13 de setembro de 2021 

 

O Diretor do Agrupamento de Escolas 

_____________________________ 

 

 


