RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ANO LETIVO 2016/2017

À elaboração do presente relatório final de execução do Plano Anual de Atividades (PAA)
esteve subjacente a metodologia utilizada em anos anteriores. Os diversos elementos foram
recolhidos através de um inquérito específico, preenchido pelos professores responsáveis pelas
atividades na educação Pré-Escolar, 1º Ciclo e pelos grupos disciplinares dos restantes níveis
de ensino.
Na verdade, este

documento resulta

de uma análise

cuidada dos

inquéritos

supramencionados e pretende mostrar as atividades desenvolvidas, o grau de consecução dos
respetivos objetivos, a gestão dos recursos, a participação da comunidade educativa e os
aspetos facilitadores ou dificultadores patentes na concretização das atividades inscritas no
Plano Anual de Atividades (PAA).
Pretende-se, ainda, que este relatório possa ajudar a compreender a dinâmica interna do
Agrupamento e que, através da leitura dos gráficos apresentados, seja possível desencadear um
conjunto de procedimentos de autoavaliação, condição imprescindível à melhoria do serviço
educativo prestado.
Após a análise dos relatórios das atividades foram observados os seguintes factos:
 foram recolhidas informações relativas a 162 atividades das

quais 98,1% foram

concretizadas;
 não foram realizadas 3 das atividades previstas – 1,9 % - (no 2º e 3º Ciclo), tendo sido
apresentadas as justificações que a seguir se elencam:
1. Visita ao Património Local, promovida pelo grupo 200, por falta de tempo devido à
sobreposição de atividades em período de aulas, tendo-se dado prioridade ao cumprimento
do programa;
2.

Inter Turmas de Futsal e Andebol, atividades promovidas pelo Desporto Escolar, devido à
presença da Seleção Nacional de Voleibol Masculina durante um mês, no Pavilhão
Gimnodesportivo.

Não obstante, e face aos objetivos enunciados para cada uma das atividades concretizadas,
conclui-se que eles foram atingidos em todos os ciclos de ensino.
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Concretização das atividades
Relativamente aos recursos financeiros constatou-se que o Agrupamento e a Autarquia se
destacaram no montante de financiamento usado para a concretização das atividades, sendo que
o Agrupamento se destacou, ainda, no número de atividades apoiadas.
O Município informou o Agrupamento de que despendeu uma verba de 879,90 € para a
concretização das atividades relacionadas com o Carnaval, 2.275.40 € para a comemoração do
dia da criança, 1.796,34 € com transportes /viagens de estudo de alunos.
Há que salientar que 39 atividades não indicam recursos financeiros, no entanto, algumas
delas também já não previam qualquer despesa.
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Origem do Financiamento
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Relativamente aos aspetos facilitadores e dificultadores da execução das atividades
destacam-se os seguintes elementos, de uma forma geral:

Aspetos facilitadores:

O envolvimento dos alunos nas atividades realizadas;
As boas condições atmosféricas;
A colaboração dos encarregados de educação;
O envolvimento do Poder Local;
O envolvimento da comunidade educativa;
Atividades convergentes com os interesses dos alunos;
Boas dinâmicas de grupo;
Boa articulação entre as várias instituições envolvidas.

Aspetos dificultadores
Neste ponto não foram registados aspetos relevantes.

Projeto de Educação para a Saúde (P E S)
A coordenadora do PES informou que as atividades planificadas pelo ensino pré-escolar, 1º
ciclo e 2º ciclo, assim como as organizadas pela equipa do PES (Dia da alimentação, Dia
mundial de luta contra a Sida e Caminhada do Dia do Coração) foram cumpridas na íntegra e
os seus objetivos totalmente cumpridos.

Biblioteca Escolar/Centro de Recursos (BE/CR)
A professora bibliotecária informou, também, através do seu relatório, que durante o ano
letivo foram concretizadas todas as atividades que estavam previstas no PAA da Biblioteca
Escolar. Salientou, no âmbito do currículo e literacia, a importância da biblioteca escolar no
aumento significativo do gosto pela leitura, visível no aumento do empréstimo domiciliário, das
sessões de leitura e rotatividade das malas viajantes e na criação de um clube de leitores.
Destacou, ainda, a importância da semana da leitura para o Agrupamento. Foi uma semana
enriquecedora no que se refere aos hábitos de leitura, mas foi, simultaneamente, culturalmente
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enriquecedora. O envolvimento de toda a comunidade educativa foi notório bem como o
impacto que teve no nosso Agrupamento.
De referir, ainda, que os alunos que foram alvo de um apoio mais individualizado pela equipa
da BE, revelaram, com o passar do tempo, um maior espírito de iniciativa e mais capacidade
para evoluir.
Pode, então, concluir-se que o trabalho realizado ao longo do presente ano letivo foi muito
positivo.

Isabel Videira

Aprovado em reunião de Conselho Geral de ____ de novembro de ________.
O Presidente do Conselho Geral
______________________________________________
(Cândido Augusto dos Santos Reis)
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