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Com o objetivo de elaborar
ar o presente relatório final de execução do Plano Anual de
Atividades, esta equipa de trabalho definiu como metodologia a seguir, a recolha de
elementos através de um inquérito (construído para este efeito), preenchido pelos
professores responsáveis pelas atividades, do ensino Pré-Escolar, 1º Ciclo e pelos
grupos disciplinares dos restantes níveis de ensino.
Este documento resulta portanto de uma análise aos referidos inquéritos e pretende
mostrar as atividades desenvolvidas,
desenvolvida o grau de consecução dos objetivos, a gestão dos
recursos e a participação da comunidade educativa.
O relatório poderá ajudar a compreender a dinâmica interna do Agrupamento e,
através da leitura dos gráficos
áficos apresentados será possível desencadear um conjunto de
procedimentos de auto-avaliação,
avaliação, condição imprescindível à melhoria do serviço
educativo prestado.
Da análise aos inquéritos a equipa de trabalho constatou os seguintes factos:
No Plano anual encontravam-se
encontravam
previstas 235 atividades a realizar ao longo do ano
letivo, tendo sido recolhida informação relativa a 278. Esta diferença deve-se
deve se ao facto
de a mesma atividade ter envolvida várias escolas, dando origem a mais do que um
relatório para a mesma.
A maioria das atividadess previstas no plano anual de atividades
atividades foi concretizada. Em
todos os níveis de ensino 11 atividades previstas não foram realizadas por
or motivos que
se relacionam sobretudo com a necessidade de cumprimento dos programas
program das
disciplinas;
Face aos objetivos enunciados para cada uma das atividades, conclui-se
conclui se que eles
foram atingidos em todos os ciclos de ensino.
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Relativamente aos recursos financeiros a equipa constatou que as Juntas de Freguesia
e Agrupamento se destacam nos montantes de financiamento e a Autarquia se destaca
no número de atividades apoiadas.
O Município informou o Agrupamento que despendeu uma verba de 2500€
2500€ em teatro
para o 2º e 3º Ciclo; 1575,62€€ para
para a organização do desfile de Carnaval e 125
125€ na
plantação de árvores nas escolas, conforme documento que se anexa.
Há também um total de 125 atividades que não indicam recursos financeiros
financeiros, no
entanto em algumas delas também já não previam qualquer despesa.
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Relativamente aos aspetos facilitadores e dificultadores da execução das atividades a
equipa destaca os seguintes elementos, por nível de ensino:
Jardins-de-infância
Aspetos facilitadores
• Disponibilidade e empenhamento dos pais;
• Boa recepção da comunidade escolar;
• Apoio da Junta de Freguesia;
• Boa recepção da parte das instituições;
• Material fornecido pelo Plano Nacional da Leitura.
Aspetos dificultadores
• Mau tempo
1.º Ciclo
Aspetos Facilitadores
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• Disponibilidade e empenhamento dos Encarregados de educação;
• Bom relacionamento entre os professores;
• Envolvimentos dos docentes das AEC's;
• Cedência de transporte pelas Juntas de Freguesia;
• Receptividade das instituições/empresas contactadas;
• Envolvimento das auxiliares de acção educativa.
Aspetos Dificultadores
• Falta de espaço adequado (EB1 de Santa Comba da Vilariça);
• As más condições climatéricas que se fizeram sentir;
• Falta de tempo para a elaboração dos disfarces (desfile de Carnaval);
• Falta de transporte;
• A não entrega atempada das árvores a plantar (Dia Mundial da Floresta).
EB2,3/S de Vila Flor
Aspetos facilitadores
• O interesse mostrado pelos alunos;
• O gosto pela com competição;
• Transporte fornecido pelas Juntas de Freguesia (Ed. Especial).
Aspetos dificultadores
• Realização de outras actividades em simultâneo;
• O horário utilizado (hora de almoço);
• Obras no pavilhão;
• Dificuldades acústicas do Polivalente.
Causas da não realização das actividades previstas
• Falta de tempo/ preocupação no cumprimento dos programas;
• Dificuldades na acústica do Polivalente;
• Licença de Paternidade;
• Falta de verba;
• Não houve adesão dos alunos.
As observações feitas pelos professores, permitem concluir que houve um elevado
grau de satisfação dos responsáveis e dos intervenientes/participantes nas atividades.
A participação e colaboração de todos os elementos da comunidade educativa foi um
elemento facilitador para a concretização do plano.
Na concretização de diversas actividades, é visível a busca de sinergias e o
estabelecimento de parcerias, nomeadamente com as Juntas de Freguesia e outras
entidades do meio local, bem como a articulação entre o ensino Pré-escolar e o 1º Ciclo.
A equipa de trabalho conclui, assim, que a execução do plano anual de atividades
traduz um elevado dinamismo do Agrupamento, tendo em vista o sucesso educativo.
Com as atividades desenvolvidos ao longo do ano letivo 2011/12 o agrupamento
cumpriu a sua missão e avançou no reforço da sua identidade, capacidade de resposta
institucional e cumprimento dos objetivos propostos que se encontram definidos no
Projeto Educativo do Agrupamento.
A equipa:
Eduardo Acácio Parreira
Aníbal Gonçalves
Cândido Reis
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