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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 de Avaliação do Plano Anual de 

Atividades, referente ao 1º período letivo.  

 

O presente relatório periódico de execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

de Escolas Júlio Dinis – Grijó, dá cumprimento ao estabelecido na alínea f), art. 13º, do 

Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril. Tem como referente os critérios definidos pelo 

Conselho Geral e os relatórios elaborados pelos Coordenadores de Estabelecimentos de 

Educação e Ensino, pelos Coordenadores de Departamentos e Áreas 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 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. Foi realizada a totalidade das atividades 

previstas no PAA até ao momento, apresentando-se a seguir o balanço efetuado pelos 

responsáveis.



 

 

 

Dados Globais 

 

Atividades Programadas/ Executadas no 1º Período 
 

Gráfico I 

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 1º período 

letivo e ainda as atividades em execução ao longo do ano que serão avaliadas no final do 3º 

período. 

 

 

 



 

 

 

Foram propostas e realizadas 27 atividades (100%) e deu-se início à execução de 18 das 

atividades a efetuar ao longo do ano letivo.  

Salientamos um número significativo de atividades (13) realizadas em articulação por duas 

ou mais estruturas o que traduz o reconhecimento da importância da interdisciplinaridade 

enquanto modalidade organizativa de relação com o saber.   

As 7 atividades realizadas pelos departamentos da Educação Pré-escolar e do 1º ciclo 

ocorreram em simultâneo, nos vários estabelecimentos de educação e ensino. 

Estrutura/Área Previstas Realizadas 
Ao longo do 

Ano 

BECRE 2 2 2 

Clube de Ciência Viva 4 4  

Clube de Fotografia   1 

Clube de Programação e Robótica 1 1  

Clube Júlio Dinis   1 

Departamento 1º ciclo 1 1 2 

Departamento Ciências Sociais e Humanas 1 1  

Departamento Educação Pré-Escolar   2 

Departamento Expressões 1 1  

Departamento Matemática e Ciências Experimentais 1 1 3 

Desporto Escolar 1 1  

Eco Escolas   3 

PES 2 2 1 

Teach For Portugal   1 

Atividade Articulada (mais de que um estrutura) 13 13 2 

 

BECRE 2 

 

  

Departamento do 1º ciclo 7   

Departamento Educação Pré-Escolar 7   

Direção 1   

SPO 2   

Clube de Fotografia 2   

Departamento Ciências Sociais e Humanas 1   

Projeto Artes 1   

NASCE (Núcleo Alargado de Suporte à 
Comunidade Educativa) 

3 
 

 

Teach for Portugal 2   

Total 27 27 18 



 

 

Categoria das atividades inscritas no PAA 
 

Gráfico II 

 

 

A tipologia é diversificada, permitindo formas inovadoras e distintas de os alunos acederem 

ou consolidarem aprendizagens relativas às diversas disciplinas. 

No 1º período, uma percentagem significativa das atividades realizadas inscreve-se nas 

categorias ”Convívio / Comemoração”, e “Conferência/Palestra/Debate. 



 

 

 

Destinatários 
 

Gráfico III 

 

Os alunos, seguidos dos docentes e do pessoal não docente e encarregados de educação 

(online) são os destinatários privilegiados nas propostas apresentadas. Este facto encontra-

se em coerência com a valorização dos objetivos do PEA.  

 

Registam-se 14135 participações nas atividades realizadas. Este nível de participação 

evidencia uma boa adequação das atividades aos interesses e motivações dos alunos, 

podendo ser uma estratégia promotora do sucesso, uma vez que integra um carácter mais 

lúdico e prático na efetiva aquisição e partilha de saberes.  



 

 

Anos de Escolaridade 

 
Gráfico IV 

 

 

A distribuição das atividades pelos anos de escolaridade é equilibrada, salientando-se 

contudo, os anos dos 2º e 3º ciclos para os quais foi proposto maior número de atividades.    



 

 

Articulação das Atividades com as Metas do PEA 
 

Gráfico V 

 

A Direção, os Departamentos, os Projetos e Clubes planificaram as atividades tendo em 

conta as metas do PEA privilegiando:  

         1º - Eixo 3: imagem do agrupamento e relação escola, família, comunidade (43%); 
         2º - Eixo 1: melhoria das aprendizagens (36%); 
         3º - Eixo 2: prevenção do abandono e da indisciplina (21%). 
 
No que concerne às metas e aos objetivos inscritos no Projeto Educativo do Agrupamento é 

visível, neste período, a predominância nas preocupações ao nível da projeção de uma 

imagem positiva do agrupamento e da melhoria das aprendizagens.  

De notar que cada atividade pode abarcar mais do que uma meta ou objetivo.  

 

Através do desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se motivar os alunos para as 

aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse e assiduidade, apelando à sua 

participação, criatividade, autonomia e responsabilidade.  

 

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. 



 

 

Âmbito 

 

 

Foram privilegiadas atividades inscritas nos Domínios Disciplinar e Organizacional, seguidas 

das específicas de Cidadania e Desenvolvimento (CeD).  

 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 

 

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, Bem-

estar, Saúde e Ambiente, Saber Científico, Técnico e Tecnológico, Desenvolvimento Pessoal e 

Autonomia, Relacionamento Interpessoal e Pensamento Criativo. 



 

 

 

Fonte de Financiamento 

 
Das 27 atividades realizadas, apenas 2 envolveram custos (7%):  

- “Palestra sobre Astronomia”, custeada pelos Encarregados de Educação dos alunos do 7º 

ano; 

- “Palestra científica de apresentação sobre os impactos dos plásticos e microplásticos no 

Oceano”, promovida pelo CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e 

Ambiental Universidade do Porto), custeada pelo POCH.   



 

 

Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 

 
3A apresenta-se... aos Assistentes 
Operacionais da EBJD 

 
Reunião da “equipa 3A" com os Assistentes Operacionais da EBJD, inserida no 
âmbito do projeto Sementes: cultivar a saúde mental na comunidade educativa, com 
os seguintes objetivos gerais: Apresentar informação credível e estratégias de 
promoção das competências socioemocionais de cada um; Aligeirar o peso das 
mudanças (como por exemplo a utilização de máscara, a manutenção do 
distanciamento social e a constante indicação para lavar as mãos), reforçando a 
importância de se manter a proximidade emocional, através de novas formas de 
interação – Abraçar a distância. 

 
Sílvia Manuela Marques Silva; 
Manuel António Pereira Oliveira; 
Gabriela Barbosa Gomes Longo 

 
Pessoal não docente 

Receção aos alunos. Apresentar as orientações fundamentais em termos de organização de 
funcionamento do agrupamento. 

Docentes da Educação Pré-Escolar 
e do 1º Ciclo 
 

Alunos (P3; 1.º; 2.º; 
3.º; 4.º) 

Abraçar a Distância Ação de formação para docentes que visa os seguintes objetivos gerais: Apresentar 
informação credível e estratégias de promoção das competências socioemocionais 
de cada um; Aligeirar o peso das mudanças (como por exemplo a utilização de 
máscara, a manutenção do distanciamento social e a constante indicação para lavar 
as mãos), reforçando a importância de se manter a proximidade emocional, através 
de novas formas de interação – Abraçar a distância. 

Sílvia Manuela Marques Silva; 
Manuel António Pereira Oliveira; 
Gabriela Barbosa Gomes Longo; 
Carla Alexandra Marques Silva 

Docentes 

Comemoração do Dia da Alimentação - 
Fotografa o teu lanche 

Seguindo a preocupação da nossa escola de promover hábitos alimentares 
saudáveis, nomeadamente na escolha do lanche levado para a escola, queremos 
lançar um desafio aos alunos.  
 1.º Prepara um lanche saudável para o intervalo da manhã e/ou da tarde;  
2.º Fotografa o teu lanche e envia-o para o endereço fornecido até 16 de Outubro;  
3.º Os “melhores lanches”, serão publicados na página e facebook do Agrupamento 

Patrícia Valente Campos Alunos 

Dia da Alimentação. Realização de marcadores de livros alusivos ao tema; - Canções - Pinturas - 
Construção da roda dos alimentos - Confeção de salada de fruta e batido - Canção 
alusiva ao tema e realização de tarefas relacionadas com uma alimentação saudável 
- Trabalho plástico com recortes de revista, representando uma refeição saudável -
Canções dramatizadas sobre o tema “alimentação ”-Confeção de gelatina de fruta 
pelos alunos da pré - Visualização de vídeos -Trabalhos de expressão plástica -
Canções - Jogos - Pintar a roda dos alimentos -Criar fantoches de alimentos.  
Sensibilizar os alunos para uma alimentação saudável.  
Criação de hábitos alimentares. 

Docentes da Educação Pré-Escolar e do 

1º Ciclo 

Alunos (P3; 1.º; 2.º; 
3.º; 4.º) 

MIBE - Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares  
Formação de Utilizadores 

Sessões de Formação de Utilizadores para os alunos que estão pela primeira vez na 
escola com o objetivo de dar a conhecer a Biblioteca Escolar e as suas normas de 
funcionamento. 

Carla Alexandra Marques Silva Alunos (Todas as 
turmas do 5.º) 



 

 

Cerimonia dos Finalistas Cerimónia de homenagem aos alunos que concluíram o EPE e estão no 1º ano Susana Fernanda Martins Moreira; 
Maria José Torres Pinheiro; Maria 
Lourdes Marques Beleza; Dina 
Maria e Castro Leite de Oliveira 
Martins 

Alunos (1.º 
Murraceses) 

Shows de Ciência - Física Viva (Fábrica 
- Centro de Ciência Viva) 

É um espectáculo que convida os alunos a experimentarem entusiasticamente as 
aplicações da Física. Com base num discurso simples, alia o rigor científico a 
momentos lúdicos de imaginação e criatividade. 

Patrícia Valente Campos Alunos 

Comemoração do Dia Nacional do Mar Palestra científica de apresentação sobre os impactos dos plásticos e microplásticos 
no Oceano e debate sobre as soluções necessárias para combater o problema, 
promovida pelo CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 
Universidade do Porto)  
Exposição “Mar de Plástico” na escola. 

Patricia Valente Campos Alunos 

Dia de S. Martinho. Cantar canções alusivas ao tema, comer castanhas e saltar à fogueira; Explorar a 
lenda de S. Martinho ( 3º e 4º Anos) e a história da Maria Castanha ( 1º e 2º) ; 
Decorar o copo das castanhas; Ouvir/visualizar/ler a Lenda de S. Martinho, a história 
da Maria Castanha e poemas animados no youtube -Fazer cartuchos para encher de 
castanhas assadas oferecidas pela Associação de Pais; Com a distância permitida 
no exterior, partilhar uma canção inter-turmas, alusiva ao tema.  
Promover o conhecimento da cultura e tradições nacionais.  
Criar o gosto pela recolha de produções do património literário oral.  
Desenvolver atividades integradoras de diferentes saberes. 

Docentes da Educação Pré-Escolar 
e do 1º Ciclo 
 

Alunos (P3; 1.º; 2.º; 
3.º; 4.º) 

Sessão online para Encarregados de 
Educação "Como ajudar o meu 
educando a estudar?" 

Projetar de uma imagem positiva da escola na comunidade e otimizar a relação da 
escola com as famílias;   
Fortalecer o espírito de pertença e de entreajuda, a responsabilidade e a gestão da 
aprendizagem;   
Capacitar os EE com técnicas para promover o aumento gradual do sucesso 
académico dos educandos;   
Prevenir o abandono e a indisciplina.  
Aumentar conhecimento dos EE sobre gestão de rotinas, estratégias e métodos de 
estudo, gestão de expectativas, incentivo à aprendizagem informal, autorregulação 
dos educandos (emocional, comportamental e da gestão da aprendizagem) 
 
 
 
 

Catarina Dias Ferreira Encarregados de 
educação/Comunida
de 

Halloween -Inglês Desenvolver o aluno no âmbito da expressão artística e articular com a língua 
inglesa. 

Marta Susana Rodrigues Augusto Alunos (3.º 
St.Antonio;  

Halloween Cantar canções alusivas.  
Ler textos alusivos ao tema.  
Expressão artística de acordo com o tema utilizando diversas técnicas. 

Maria Margarida da Silva Santos; 
Joana Cristina Lima Soares de 
Resende; Mónica Raquel Vieira 
Curato; Carla de Jesus Linhol Neto 
Gomes; Maria Elisabete Silva 
Pereira; Teresa Cristina Ferreira 
Ribeiro; Maria Teresa de Albergaria 
e Silva; Maria de Fatima da 
Assunção Madureira 

Alunos (P3 A e B; 1º; 
2º; 3º; 4º) 
St António  

Palestra sobre a Violência Escolar Com a colaboração da Escola Segura - GNR, os alunos serão sensibilizados para a 
prevenção da violência escolar. 

Maria José Alves Andrade Alunos (Todas as 
turmas do 5.º) 



 

 

Comemoração da Semana da Ciência e 
Tecnologia 

Na Semana da Ciência & Tecnologia 2020, que decorre de 23 a 29 de novembro, 
promovem-se ações por todo o país de divulgação da Ciência e Tecnologia e tendo 
o seu momento alto a 24 de novembro - o Dia Nacional da Cultura Científica.  
Fazendo parte da rede de Clubes Ciência Viva, a nossa escola junta-se a estas 
comemorações, divulgando na TV do átrio da escola programas educativos sobre 
ciência, continuando com o ciclo de palestras sobre a problemática do plástico nos 
oceanos e convidando toda a comunidade educativa a visitar virtualmente museus e 
centros de ciência, assim como, a participar nos eventos on-line a decorrer em todo 
o país. 

Patrícia Valente Campos Docentes; 
Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos 

Dia europeu sobre a proteção de 
crianças contra a exploração sexual e o 
abuso sexual. 

Prevenir os abusos sexuais.  
Sensibilizar para a denúncia de maus tratos/abusos.  
Identificar comportamentos abusivos. 

Maria José Alves Andrade Alunos (Todas as 
turmas do 7.º) 

Sentir o outono-  feirinha de outono 
take-away 

Em cada "bolha" elaborar compotas de abóbora. Com a segurança devida e 
respeitando as normas de higiene,devidamente embaladas. 

Teresa Cristina Ferreira Ribeiro; 
Mónica Raquel Vieira Curato; Maria 
Teresa de Albergaria e Silva; Maria 
Elisabete Silva Pereira; Maria de 
Fatima da Assunção Madureira; 
Joana Cristina Lima Soares de 
Resende; Dulce Moreira Ribeiro 
Pereira; Carla de Jesus Linhol Neto 
Gomes 

Encarregados de 
educação/Comunida
de e Alunos (P3 A e 
B; 1º; 2º; 3º; 4º) 
St António 

Dia do atletismo para o 2º e 3º ciclo Atividade de atletismo para os 2 melhores alunos de cada turma, do 2º e 3º ciclo, 
nas modalidades de lançamento do peso, salto em comprimento, resistência e 
velocidade. 

Rui Pedro de Oliveira Sampaio; 
Lígia Maria da Costa Almeida; 
Joaquim Manuel Nogueira da Silva; 
Francisco António Mendes Neves; 
António Óscar Ribeiro Sá Teixeira 

Alunos (Todas as 
turmas do 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º) 

Comemoração do Dia Internacional da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos 

Apresentação de um vídeo no átrio dos alunos, no âmbito do dia 10 de dezembro - 
Dia Internacionnal dos Direitos Humanos  
Objetivos:  
Sensibilizar para o tema da paz da justiça e da tolerância no mundo.  
Mobilizar conhecimentos e competências na área das ciências sociais e humanas.  
Compreender situações e processos históricos.  
Alertar a comunidade educativa para valores universais  
Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia  
Desenvolver o espírito de grupo entre os alunos 

Margarida Maria Guedes Santos 
Fortuna; Elisa Maria Silva Ferreira 
Tavares 

Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos (9.º D) 

Feira do Livro de Natal Realização de uma Feira do Livro de modo a proporcionar o contacto dos alunos e 
da comunidade escolar com os livros, motivar os alunos para a leitura e cultivar o 
gosto pelos livros. 

Carla Alexandra Marques Silva Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos (Todas as 
turmas do 5º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º; 5.º) 



 

 

Exposição Virtual de Presépios Realização de um vídeo / slide show com os presépios elaborados pelos diferentes 
alunos, no âmbito da quadra natalícia, tendo como objetvos: - Redescobrir a origem 
e o significado profundo do Natal;  
- Valorizar as tradições culturais e religiosas;  
- Estimular a imaginação e a criatividade;  
- Promover a reutilização de materiais usados e sensibilizar para a ecologia. 

Elisa Maria Silva Ferreira Tavares Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º) 

Decoração Natalícia Esta atividade tem como finalidade valorizar o Espaço escola, relembrando a época 
que se aproxima (Natal), não esquecendo a reutilização de materiais. 

Paula Maria Queiroz Monteiro 
Gomes; Mário José Ferreira Martins 

Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos (6.º A; 
Todas as turmas do 
5.º) 

Hour of Code Participação na atividade Hour of code. Os alunos são desafiados a ultrapassar 
diferentes etapas em jogos de  programação 

Barbara Pinheiro Almeida Enes Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º) 

Ação de sensibilização sobre 
Segurança e prevenção Rodoviária 

Palestra realizada pela GNR sobre Segurança e Prevenção Rodoviária Ana Maria Ferreira Gomes; 
Rosalina Maria Ventura Sá Almeida 

Alunos (Todas as 
turmas do 9.º) 

Registo fotográfico dos alunos do J.I. e 
E.B. 1 do Agrupamento 

Registo fotográfico de todos os alunos do J.I. e 1º Ciclo do Agrupamento para a base 
de dados do Inovar.  
Objetivo: Atualizar a base de dados. 

João Manuel Almeida Sousa; João 
José Duque Carreira 

Docentes; Pessoal 
não docente; Alunos 
(Todas as turmas do 
P3; 1º; 2º; 3.º; 4.º) 

Festividades de Natal no AEJD A situação pandémica que atualmente vivemos exige-nos distanciamento dos outros. 
Ainda assim, tal como o mote do 3A indica, essa distância quer-se apenas física e 
não emocional. Deste modo, a equipa 3A irá realizar um conjunto de ações para 
celebração de uma época tão especial (Live de Natal, Edição Especial de Natal dos 
Recreios AEJD, mini-serenata para os Assistentes Técnicos e Operacionais da 
AEJD, Cartaz "Prendas @ Distância", Concurso "Carrinho + Cheio"), em parceria 
com diversos agentes internos e externos ao Agrupamento 

Sílvia Marques Silva; Catarina Dias 
Ferreira 

Docentes; Pessoal 
não docente; Alunos 

Encerramento do 1º período. Teatro online na escola; Sessão de cinema “na sala”; Partilha entre turmas de 
momentos especiais de Natal através de vídeo feitos com as turmas nas suas salas; 
Decorar o espaço exterior da escola com enfeites de Natal; Canções; Poemas; 
Trabalhos de expressão plástica - construir enfeites de Natal.  
Fomentar hábitos seguros de convivência Social.  
Proporcionar acesso a diferentes tipos de atividades culturais.  
Vivenciar o espírito Natalício.  
Conhecer novas formas de comunicação e diversão. 

Docentes da Educação Pré-Escolar 
e do 1º Ciclo 
 

Alunos (P3; 1.º; 2.º; 
3.º; 4.º) 



 

 

Considerações Finais  

Da análise/avaliação intermédia, relativa ao 1º Período, do grau de cumprimento do Plano 

Anual de Atividades para o ano letivo 2020/21, destacam-se os aspetos mais relevantes: 

 Bom grau de execução do Plano Anual de Atividades (100%); 

 Avaliação bastante positiva de todas as atividades realizadas; 

 Articulação do PAA com o Projeto Educativo: a Direção e os departamentos, projetos e 

clubes, planificaram as atividades tendo em conta as metas do PEA, privilegiando o eixo 3 

(imagem do agrupamento e relação escola, família, comunidade: 43%); seguido dos eixos 1 

(melhoria das aprendizagens: 36%) e eixo 2 (prevenção do abandono e da indisciplina (21%). 

É evidente a preocupação das entidades proponentes em promover o sucesso educativo dos 

alunos e reforçar a imagem institucional, assumindo uma aposta na qualidade e no ensino 

de excelência. 

 Articulação das áreas de competências consideradas no do Perfil dos Alunos, relevando a as 

dimensões aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

 Significativa adesão dos destinatários das atividades em todos os níveis de ensino, tendo-se 

registado um total de 14135 participações; 

 Equilíbrio na distribuição cronológica das atividades, ao longo do 1º período; 

 
 

Emitido parecer no Conselho Pedagógico do dia 20 de janeiro de 2021 
O Presidente do Conselho Pedagógico 

 
____________________________ 

 
 

Apreciado no Conselho Geral do dia 03 de março de 2021 
A Presidente do Conselho Geral 

 

__________________________________ 


