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Nota Introdutória 
 

 

Para os efeitos previstos na alínea a) do ponto 2, do artº9º, do 

Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, do Regulamento Interno, 

apresenta-se o presente Relatório Final de Execução do Plano 

Anual de Atividades.  

 

 

O presente relatório sintetiza as ações do Plano Anual de Atividades 2020/21, 

programadas/desenvolvidas pelo Agrupamento de Escolas de Júlio Dinis, ao longo do ano letivo. 

Tem como referentes o documento orientador do plano aprovado pelo Conselho Pedagógico e 

pelo Conselho Geral e os relatórios elaborados pelos Coordenadores de Estabelecimentos de 

Ensino, pelos Coordenadores de Departamentos e Subdepartamentos Curriculares e responsáveis 

pelos Projetos e Clubes.  

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento para 2020/2021 contemplou as prioridades 

educativas e os objetivos previstos no Projeto Educativo, bem como os objetivos previstos no 

Projeto Educativo e a sua correspondência com as áreas de competências consideradas no Perfil 

dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória e as atividades foram programadas de acordo com 

um modelo de intervenção assente numa construção integrada do saber, do saber fazer, do saber 

ser e do saber tornar-se, capaz de contribuir para o desenvolvimento global e harmonioso da 

personalidade dos alunos. Apresenta-se a seguir o balanço das atividades previstas no PAA, 

efetuado com base nos dados disponibilizados pelos responsáveis. 
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Síntese Global de Realização/Avaliação 

Atividades Programadas/ Executadas no Ano Letivo 
 

Os gráficos e tabelas sintetizam a avaliação global/grau de concretização das atividades 

inscritas no Plano Anual de Atividades 2020/21 operacionalizadas ao longo do ano letivo. 

 

Grau de Consecução Global 
 

 

 

Foram propostas 74 atividades e realizadas 67 assim distribuídas: 27 no 1º período, 8 no 

segundo, 14 no terceiro e 18 ao longo do ano. 

Na sequência da suspensão de atividades letivas e não letivas presenciais, no âmbito das 

medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus em 

Portugal, foram canceladas 7 das 74 atividades propostas. 

 

Globamente, o grau de consecução do PAA situa-se em 90%. 
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Por estrutura/área 
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Estrutura/Área Previstas 
Realizada

s 

Não 
realizada

s 

Departamento 1º ciclo 4 4 0 

Departamento Ciências Sociais e Humanas 2 2 0 

Departamento Educação Pré-Escolar 2 2 0 

Departamento Expressões 1 1 0 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais 5 4 1 

BECRE 5 5 0 

Desporto Escolar 4 1 3 

Eco Escolas 8 8 0 

Clube de Ciência Viva 5 5 0 

Clube de Fotografia 1 1 0 

Clube de Percussão 1 1 0 

Clube de Programação e Robótica 1 1 0 

Clube de Teatro 1 0 1 

Clube Júlio Dinis 1 1 0 

NASCE 2 2 0 

PES 4 4 0 

Teach For Portugal 4 4 0 

 
Total 
 
 
 
 
 

51 
 

46 
 

5 
 

Articuladas entre Estruturas/Áreas 

Departamento Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 10 
 

10 
 

0 

Departamento Educação Pré-Escolar /1º Ciclo/Associações de Pais 2 0 2 

BECRE/NASCE 2 2 0 

SPO/ Teach For Portugal 
 

1 1 
 

0 
 

NASCE/ SPO/ Teach For Portugal 
 

1 
 

1 
 

0 
 

Teach For Portugal/ diretor de Turma/ Alunos 
 

1 
 

1 
 

0 
 

Clube de Fotografia / Projeto de Artes 2 
 

2 
 

0 
 

Clube de Fotografia /Clube Júlio Dinis/ Projeto de Artes 1 1 0 

Departamento Ciências Sociais e Humanas/ Clube de Fotografia/ Direção 
 

1 1 0 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Eco Escolas 2 2 0 

Total 
23 

 
21 

 
2 

 
 

A concretização do PAA pretende representar e impulsionar a vitalidade do Agrupamento, 

apostando na interdisciplinaridade e criatividade, na qualidade das relações interpessoais, 

no contacto e na troca de experiências entre todos os intervenientes. O maior número de 

atividades concretizadas foram articuladas entre duas ou mais estruturas/áreas, das quais 

salientamos os Departamentos da Educação Pré Escolar e do 1º Ciclo. Também, com 

grande expressão, as atividades afetas ao Programa Eco escolas, BECRE, Departamento 

Matemática e Ciências Experimentais e Clube de Ciência Viva. 
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Categoria das atividades inscritas no PAA  

 
 

 

A maior percentagem das atividades propostas inscreve-se no domínio das tipologias 

apresentadas.  

Maior expressão das categorias Convívio/Comemoração e Projeto/Clube Interno, seguidos 

de Exposição/Mostra e Conferência/Palestra/Debate.  
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Destinatários 
 

 

 
Os alunos, seguidos dos docentes e do pessoal não docente e encarregados de educação 
foram os destinatários privilegiados nas propostas apresentadas. Este facto encontra-se 
em coerência com a valorização dos objetivos do PEA.  
 
 
As atividades cujo público-alvo integrou as famílias, foram planificadas tendo em 
consideração as suas obrigações profissionais, de forma a, dentro do possível, adequar a 
calendarização às suas necessidades. Contudo, no âmbito das medidas de prevenção 
adotadas para a COVID-19, inscritas no Plano de Contingência procedeu-se ao 
cancelamento destas atividades. 
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Anos de escolaridade 
 

 

 
A distribuição das atividades pelos anos de escolaridade foi equilibrada quando 
considerado o ciclo de estudos. 
 
Salientamos os anos de escolaridade do 3º ciclo para os quais foi proposto maior número 
de atividades.    
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Articulação das Atividades com as Metas do PEA 
 

 

Eixos mais utilizados 

 

 
 

A Direção, os Departamentos, os Alunos, os Projetos e Clubes, as Associações de Pais / 

Encarregados de Educação planificaram as atividades tendo em conta as metas do PEA 

privilegiando:  

1º - Eixo 3: Imagem do Agrupamento e Relação Escola, Família, Comunidade (44%); 

2º - Eixo 1: Melhoria das Aprendizagens (37%); 

3º - Eixo 2: Prevenção do Abandono e da Indisciplina (18%); 

4º - Eixo 4: Monitorização e Autoavaliação (1%). 

 
Através do desenvolvimento das atividades, pretendeu-se motivar os alunos para as 
aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse e assiduidade, apelando à sua 
participação, criatividade, autonomia e responsabilidade. 
 

Pretendeu-se ainda um maior envolvimento dos pais no processo educativo dos seus 

educandos e procurou-se fomentar o gosto pela escola, pela leitura, bem como 

desenvolver aptidões e competências ligadas às várias literacias (incluindo a científica, 

digital, da informação e para os media) visando a diminuição da indisciplina e do 

abandono escolar. 
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Âmbito 

Gráfico VI 

 

Foram privilegiadas atividades de âmbito Disciplinar e Organizacional, seguidas das 

específicas inscritas nos Domínios Curricular EPE e de Cidadania e Desenvolvimento (CeD).  

 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 

Gráfico VII 

 

Das diversas áreas de competências consideradas no do Perfil dos Alunos, é evidente uma 

preocupação das entidades promotoras com as áreas da Informação e Comunicação, 

Relacionamento Interpessoal, Desenvolvimento Pessoal e Autonomia, Pensamento Crítico 

e Pensamento Criativo, Bem-estar Saúde e Ambiente, Linguagens e Textos, Saber 

Científico, Técnico e Tecnológico. 
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Fonte de Financiamento    
 

O orçamento estimado no valor de 1205€, foram gastos apenas 625€ em consequência do 

cancelamento de várias atividades.  

Das 67 atividades realizadas, apenas 6 envolveram custos, financiadas pelo Clube Ciência 

Viva, Programa Eco Escolas e BECRE. 

 
Comparação com períodos homólogos 

 

Atividades previstas 
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Grau de Consecução 

 
 
 

 

A análise comparativa do planeamento e execução de atividades nos últimos quatro anos, 

evidencia o impacto das medidas tomadas para procurar conter e mitigar a proliferação do 

vírus SARS-COV-2 nos últimos dois. Pense-se, por exemplo, em atividdaes cuja realização 

exige, de modo insubstituível, deslocações para o exterior, inviabilizadas por força das 

restrições à circulação.  
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Considerações Finais  
 

O Plano Anual de Atividades é um meio privilegiado que a escola tem à sua disposição 

para a efetiva concretização do seu Projeto Educativo, visando o integral desenvolvimento 

dos alunos, num meio em que a oferta cultural diversificada é escassa. Surge, pois, o PAA 

como uma oportunidade de promover atividades integradoras do saber, a articulação 

horizontal e vertical, podendo ser uma estratégia promotora do sucesso, uma vez que 

integra uma efetiva aquisição e partilha de saberes.  

 

Planeamento e Organização 
 

Ao longo do ano letivo, o planeamento das atividades foi condicionado pela situação 

epidemiológica do novo coronavírus/COVID-19. Não obstante, foi proposto e executado 

um leque diversificado de atividades educativas integrando, numa dimensão interativa, o 

aprofundamento e valorização das Áreas de competência do perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória. 

 

Coerência 
 
As atividades contribuíram para o cumprimento das Metas do Projeto Educativo do 

Agrupamento  

A Direção, os Departamentos, os Alunos, os Projetos e Clubes, as Associações de Pais / 

Encarregados de Educação planificaram as atividades tendo em conta as metas do PEA 

valorizando os três eixos de intervenção: 

1º - Eixo 3: Imagem do Agrupamento e Relação Escola, Família, Comunidade (44%); 

2º - Eixo 1: Melhoria das Aprendizagens (37%); 

3º - Eixo 2: Prevenção do Abandono e da Indisciplina (18%); 

4º - Eixo 4: Monitorização e Autoavaliação (1%). 

 
 

Articulação 

 

(Inter) departamental 

As entidades que planificaram e organizaram as atividades, contaram, na maioria das 

vezes, com a colaboração de outros subdepartamentos/professores para a sua execução, 

em trabalho colaborativo e articulado (32%). 
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Adequação e Cumprimento 
 

Constatamos que houve um número adequado de atividades propostas, apesar das 

restrições impostas no âmbito das medidas extraordinárias de resposta à situação 

epidemiológica do novo coronavírus em Portugal. Foram propostas 74 atividades e 

realizadas 67 tendo sido cancelada a realização de 7 atividades. 

 
Informação 
 
Verificamos uma boa divulgação das atividades, quer a nível interno (mecanismos de 

comunicação interna), quer a nível externo (cartazes, página web do Agrupamento, 

faceboock, Tagarela, reportagens fotográficas, vídeos…), quer antes, quer depois da sua 

realização. O Clube de Fotografia e o Projeto Artes desempenharam um papel assinalável 

neste domínio. Um grande número de atividades realizadas foi publicitado nas redes 

sociais tendo obtido níveis consideráveis de visualizações impulsionando a projeção 

positiva da imagem do Agrupamento na comunidade em geral.  

 

Monitorização 
 
Foram elaborados balanços/relatórios intermédios de execução do Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento, tendo como referentes o documento orientador do Plano 

aprovado pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral e os relatórios elaborados pela 

Direção, pelos Coordenadores de Estabelecimentos de Ensino, pelos Coordenadores de 

Departamentos e Subdepartamentos Curriculares e responsáveis pelos Projetos e Clubes.  

 

Como balanço final, pode referir-se que, apesar dos constrangimentos impostos pelo 

modelo de ensino à distância (E@D) em tempos de pandemia da Covid-19 com 

consequente diminuição do número de atividades planeadas e do grau de execução das 

mesmas, a avaliação global e setorial das atividades realizadas aponta para a consecução 

dos objetivos e metas do Projeto Educativo.  

 

  
Emitido parecer no Conselho Pedagógico do dia 21 de julho de 2021 

O Presidente do Conselho Pedagógico 
 

Eduardo Fonseca 
 
 

Aprovado no Conselho Geral do dia 27 de outubro de 2021 
A presidente do Conselho Geral 

 
Rosa Sousa 


