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Nota Introdutória  

 

A fim de dar cumprimento ao estabelecido na alínea a) do ponto 2 do artigo 

20o do Decreto- Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho, a Direção do Agrupamento apresenta o Relatório  de 

Execução do Plano Anual de Atividades 2013/2014, que tem como referência o 

documento orientador deste Plano e os relatórios de avaliação final dos diversos 

responsáveis pelas atividades. Deve ter-se em conta que a informação presente 

neste relatório, por ser o último referente às atividades desenvolvidas pelo 

Agrupamento no ano letivo que se encerra, reúne não apenas os dados relativos ao 

3º Período, mas também aqueles que nos permitem fazer uma leitura global da 

execução do PAA ao longo do ano. 

O levantamento e a avaliação das atividades desenvolvidas no Agrupamento 

são imprescindíveis para uma atuação baseada na transparência, na qualidade e na 

eficiência, numa perspetiva de rentabilização racional dos respetivos recursos 

humanos, financeiros e materiais e de promoção do sucesso educativo. 

O presente relatório visa dotar a comunidade escolar de informação que 

permita uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas, que se refletiram também 

nos resultados escolares. 

À semelhança do período anterior, todas as atividades inscritas e que foram 

planificadas para serem realizadas no 3º período foram objeto de avaliação. Neste 

relatório pretende-se fazer uma breve análise dessas avaliações procurando dar a 

conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano, estabelecendo uma 

comparação com dos dados existentes.  

Como a ficha de avaliação das atividades foi alterada no segundo período, 

alguns dados comparativos referem-se apenas aos dois últimos períodos.  

Insere-se, ainda neste relatório, o Relatório de Execução do Planeamento 

Estratégico 2013-2014, para apreciação do grau de cumprimento dos 

compromissos assumidos pela Diretora a partir de 9 de janeiro de 2014. Este 

Relatório visa dotar a comunidade da informação necessária a uma reflexão tão 

profunda e profíqua quanto possível, tendo em vista a melhoria contínua. 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO 
ESTRATÉGICO 2013/2014 

 
 

O presente relatório pretende espelhar o trabalho realizado pela equipa 

diretiva e pelo Agrupamento ao longo do ano, no que se refere à concretização de 

aspetos relativos aos compromissos assumidos pela Diretora na Carta de Missão. 

Deve ser lido em articulação com o Relatório de Resultados Escolares e o 

Relatório do Plano Anual de Atividades. 

Os resultados das mudanças pretendidas com este Planeamento Estratégico 

não serão visíveis na sua totalidade a curto prazo, pois estão em causa mudanças 

que implicam a adequação do contexto social, financeiro e funcional dos 

estabelecimentos escolares e do agrupamento, como um todo. 

O quotidiano da vida, das interações, a multiplicidade de decisões a tomar, bem 

como a diversidade das necessidades às quais é preciso dar resposta tantas vezes 

urgente, são suficientemente complexos para se compreender que a realização dos 

objetivos deste planeamento estratégico se faz sempre de modo incompleto, 

ficando uma multiplicidade de desafios para o futuro. Todo o trabalho apresentado 

neste relatório de execução, exprime, por isso, apenas alguns aspetos mais 

significativos da ação de gestão do agrupamento. 
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I- Resultados no final do ano letivo 2013-2014 

 
A nova direção tomou posse em 9 de outubro de 2014 e, apesar de já estar o 

ano em andamento, foram necessários vários ajustes nos horários das turmas e 

dos docentes, devido a circunstâncias várias. 

Um aspeto relevante do trabalho desenvolvido durante o 1º período foi o 

esforço de conhecer os estabelecimentos escolares e as pessoas que neles 

trabalhavam, pelo que ocupamos um dia por semana para visitar os 

estabelecimentos escolares que definimos como prioritários tendo em conta 

alguns projetos futuros do agrupamento: a constituição do CAO, a construção das 

instalações da Unidade de Apoio à Multideficiência, a rentabilização dos 

equipamentos tendo em conta os cursos profissionais, etc… 

Durante o presente ano letivo, diversos fatores criaram dificuldades ao 

melhor funcionamento do mesmo, nomeadamente, problemas de saúde com 

pessoal docente e não docente, que levou à redução do pessoal,  à necessidade de 

ajustamentos sucessivos dos serviços dos assistentes operacionais e à contratação 

de pessoal docente. Todo estas decisões foram tomadas celeremente e no sentido 

do menor prejuízo dos alunos. 

Cumprimos integralmente os princípios e premissas básicas do serviço 

público, informando atempada e corretamente todas as pessoas que recorreram 

aos serviços bem como os que trabalham no agrupamento, os encarregados de 

educação e os alunos. 

Todas as situações colocadas à direção e cuja decisão dependia da mesma 

foram tratadas com equidade, imparcialidade e respeito pelos direitos de cada um. 

No nosso diálogo com o pessoal docente, não docente e alunos tivemos 

como prioridade a corresponsabilização pelas ações desenvolvidas e o cultivo de 

uma perspetiva positiva e construtiva face ao comportamento e à vida. 

Tem-se vindo a fazer um esforço de redução das despesas em diversas 

áreas, de modo a criar algumas condições para se poderem fazer melhorias nas 

instalações. Ao mesmo tempo, envolvemos a comunidade escolar em atos de 

solidariedade, partilha e participação dos projetos do agrupamento, sensibilizando 

as pessoas para causas que a todos nos enobrecem, como se espelha nas atividades 

desenvolvidas no PAA. 
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Houve um esforço de simplificação e redução do trabalho burocrático, 

embora se reconheça que esse é um desafio difícil de vencer quando os normativos 

exarados da tutela nos obrigam sistematicamente à criação de novos documentos e 

novos procedimentos burocráticos. Este um campo onde pretendemos no próximo 

ano desenvolver algumas propostas inovadoras, para reduzir o tempo de 

realização das tarefas, em particular dos Diretores de Turma. 

Um aspeto fundamental da atividade deste ano, foi um esforço constante da 

melhoria  dos serviços administrativos, em termos de funcionalidade dos 

programas existentes, estando em estudo a sua remodelação em áreas cruciais 

para a economia do agrupamento. 

Cultivámos a entreajuda e o espírito de colaboração entre os diversos 

intervenientes e ficamos gratos pelo esforço de todos aqueles que aderiram e 

cooperaram neste objetivo. 

Tendo em conta a monitorização efetuada, ficam aqui registados alguns dos 

resultados obtidos e descritas as atividades desenvolvidas no sentido de dar 

cumprimento à Carta de Missão aprovada em 9 de janeiro de 2014.  

O texto que aparece a vermelho é aquilo que este ano não foi possível fazer-

se, se fez de forma incompleta ou está em projeto para o próximo ano. 

 
 
 

A. 1º COMPROMISSO 
 
Construção de um bom clima relacional baseado no trabalho, na cooperação e no 
respeito pelas leis em vigor.  
 
 
Áreas Estratégias Operacionalização Resultados 

R
e

la
çõ

e
s 

 H
u

m
a

n
a

s 

- 
Estabelecimento 
de relações 
abertas e 
acolhedoras 
para com todos 
os membros da 
comunidade 
escolar e 
educativa. 
 
-
Estabelecimento 
de práticas de 
avaliação das 
relações 

- Visitas aos estabelecimentos 
escolares 
- Reuniões com Assistentes 
Técnicos 
- Reuniões com Assistentes 
Operacionais 
- Reuniões com os 
Coordenadores de 
Estabelecimento 
- Entrevistas e auscultação 
individual dos membros da 
comunidade escolar 
- Visita aos postos de trabalho e 
diálogo com os seus 
responsáveis 
- Reuniões por setores 

Ao longo deste ano realizaram-se visitas aos 
seguintes estabelecimentos: 
- EBFL, EBIFA, JI e EB1 de Sátão, JI e EB1 de 
Abrunhosa, JI e EB1 de Casal de Cima, JI das 
Pedrosas. 
Não foram visitados: JI e  EB1 do Avelal, JI e 
EB1 das Rãs, JI de Mioma,  Torre, Cruz e 
Lages. 
 
Realizaram-se 2 reuniões gerais com os 
Assistentes Técnicos e uma reunião com o 
setor da contabilidade. 
 
Realizaram-se 2 reuniões  gerais com os 
Assistentes Operacionais e 2 reuniões por 
setores com o pessoal dos bufetes e grupo de 
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humanas pelos 
diferentes 
setores da vida 
escolar 

- Ações de formação na área 
das relações humanas 
direcionadas para AO e AT 
- Ações de formação na área da 
prevenção do suicídio dirigidas 
a Pais/ EE e a professores 
- Envolvimento da comunidade 
escolar nas atividades abertas 
do agrupamento 
- Inquérito no final do ano 

reflexão sobre o Regulamento Interno. 
Realizaram-se, ainda, duas reuniões na EBFL 
e 1 reunião na EBIFA. 
 
Realizou-se uma reunião com os 
coordenadores de estabelecimento, tendo-se 
mantido uma relação permanente com os 
mesmos. No entanto, este é um ponto a 
melhorar no próximo ano, pelo que se prevê 
uma reunião mensal com os coordenadores 
de estabelecimento. 
 
Deverá incrementar-se no próximo ano 
também a visita aos postos de trabalho, que 
este ano ocorreu de forma aleatória e 
ocasional. Será, ainda, feita uma 
reorganização dos serviços, em função da 
falta de pessoal que se tem verificado. 
 
Desenvolveram-se ações de formação na área 
das relações humanas e da higiene e 
segurança alimentar para AO;   
 
Desenvolveu-se uma ação na área das 
relações humanas para AT. 
 
Aos AT foram pagas pelo  Agrupamento ações 
direcionadas para a melhoria dos serviços 
administrativos: Compras Públicas, CIBE, 
Vencimentos e POC educação. 
 
Não se realizou a ação sobre prevenção do 
suicídio na adolescência por dificuldade na 
marcação das datas. 
 
A comunidade escolar foi informada/ 
convidada a participar na ativadade Escola 
Aberta, tendo havido um forte empenho. 
 
O procedimento de autoavaliação, durante 
este ano, centrou-se na verificação dos 
aspetos negativos e das sugestões de 
melhoria dadas pelas lideranças intermédias 
nos relatórios do final do ano. 
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R
e

la
çõ

e
s 

 d
e

 P
a

rc
e

ri
a

  
- Diálogo 
estratégico com 
os diferentes 
parceiros da 
comunidade 
escolar e 
educativa para 
delinear linhas 
de ação 
conjuntas a 
médio e longo 
prazo 
 
- Valorização e 
incremento dos 
contactos e 
relações com as 
entidades 
parceiras, 
formalizando 
protocolos de 
cooperação 

- Reuniões e contactos com 
membros da comunidade local 
(CMS, Juntas de Freguesia, 
Unidade de Saúde, CPCJ, NLI) 
 
 
- Protocolo a elaborar com a 
Casa do Povo para a cedência 
de instalações, tendo em vista o 
funcionamento de um CAO nas 
instalações da Escola Básica 
Integrada de Ferreira de Aves 

Foram estabelecidas reuniões e contactos 
permanentes com as instituições parceiras da 
comunidade local, estando o agrupamento 
representado pela diretora ou por um dos 
membros da direção em diversos eventos ao 
longo do ano. 
 
Também diferentes empresas do meio local 
colaboraram com o Agrupamento na 
organização de atividades: CMS na cedência 
de transportes e o cineteatro e no apoio 
económico ao 1º Ciclo e Jardim de Infância, a 
Caixa de Crédito Agrícola no apoio aos 
prémios de mérito e de excelência  -
2012/2013, a Porto Editora e a Texto Editora, 
a Secretaria de Estado da Juventude, a Rádio 
AliveFM, a Casa do Povo, as Juntas de 
Freguesia… 
 
Em parceria com CIM Dão-Lafões, 2 turmas 
do Ensino Profissional participaram no 
projeto de educação para o 
empreendedorismo. 
 
Não foi elaborado protocolo pois aguardamos 
orientações do MEC e do MSESS. 
 
Foram elaborados os protocolos de formação 
em contexto de trabalho para os cursos 
profissionais e CEF com diversas empresas da 
região. 
 
Fez-se uma reunião com a CMS para discutir o 
relatório de Higiene e Segurança enviado ao 
Agrupamento, no sentido de definir quais os 
aspetos a melhorar mais urgentemente. 
 
Alguns alunos do Agrupamento participaram 
no Simulacro promovido pela Proteção Civil 
do Município. 
 
O Agrupamento esteve sempre aberto à 
partilha com as instituições locais na cedência 
de instalações e equipamentos (70 pedidos 
autorizados registados). 
 

R
e

g
u

la
m

e
n

to
 

In
te

rn
o

 

- Aplicação do 
Regulamento 
Interno de 
forma a garantir 
o respeito pelas 
pessoas e pela 
escola 

- Sanção dos comportamentos 
indisciplinados  de acordo com 
os regulamentos existentes e 
tendo em conta as 
características das faltas 
cometidas bem como dos 
alunos em causa. 

No presente ano letivo, a direção atuou 
disciplinarmente em 40 situações de 
comportamentos indisciplinados tendo, 
celeremente,  aplicado as sanções que foram 
julgadas adequadas ao comportamento e à 
situação dos alunos. 
 
Prevê-se o funcionamento da equipa 
multidisciplinar no próximo ano letivo, uma 
vez que este ano não foi possível reunir mais 
do que uma vez. 
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M
é

ri
to

 
- Valorização 
pública do 
mérito de todos 
os membros da 
comunidade 
escolar 

- Comemoração solene do Dia 
do Reconhecimento do Mérito 
- Prémio atribuído aos 50 
melhores alunos do 7º ao 10º 
ano 
 

Foi celebrado o dia do Mérito e da Excelência 
e atribuído um prémio aos 50 melhores 
alunos do 7º ao 10º ano, no 1º Período. 
 
Pretende-se implementar um prémio para o 
melhor aluno de cada ano de escolaridade e 
não apenas de cada ciclo, no próximo ano 
letivo. 
 
Pretende-se, ainda, instituir o Prémio 
Cidadania para a turma com o melhor 
comportamento em cada ano, de modo a 
promover nos alunos o desejo de desenvolver 
atitudes de maior integração social e respeito 
e tolerância na convivência escolar. 
 

T
ra

b
a

lh
o

 e
m

 E
q

u
ip

a
 - Promoção do 

trabalho em 
equipa em todos 
os setores 
escolares 

- Criação de equipas de 
trabalho nos diversos setores 
(AO, AT, Lideranças 
Intermédias, grupos de 
trabalho para articulação 
curricular e entre ciclos, equipa 
multidisciplinar, eq. de revisão 
do PEA, do RI, de 
autoavaliação…) 

- Já existe um trabalho contínuo de 
articulação entre o pré-escolar e o 1º Ciclo; 
- Segundo informação dos delegados de 
grupo, a articulação intradisciplinar tem sido 
feita nas reuniões de grupo. 
- Existe também a prática da articulação 
interdisciplinar, em especial nos CT, na 
preparação de atividades conjuntas e visitas 
de estudo. 
- Este ano, devido à remodelação de algumas 
equipas, outras não foi possível constituir e 
funcionar de forma contínua. Espera-se uma 
melhoria neste ponto no próximo ano letivo. 

R
e

g
u

la
m

e
n

to
s 

- Criação de um 
regimento 
interno para 
cada 
estabelecimento 
escolar. 
 
 
- Regulamentar 
o 
funcionamento 
de áreas onde se 
verifique um 
vazio funcional 

- Dinamização do trabalho 
junto dos coordenadores de 
estabelecimento para elaborar 
esse regimento. 
 
- Elaboração de regulamentos 
para o funcionamento das salas 
de estudo e para o 
cumprimento de sanções que 
envolvam a ida para a sala de 
estudo e biblioteca 

Não foram elaborados regimentos novos 
porque os atuais encontram-se adequados.  
 
Foram elaborados anexos ao RI nas áreas da 
definição das competências dos AO e AT e, 
ainda, para o funcionamento da ASE. 
 
Foi elaborado e aprovado o Regulamento 
para a utilização dos Pavilhões e Instalações 
Desportivas. 
 
Foi elaborado um regimento de 
funcionamento para a sala de estudo e 
biblioteca no que diz respeito às sanções 
disciplinares. 

Quadro 1 – Concretização do cumprimento do 1º Compromisso 
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B. 2º COMPROMISSO 

 
Promover a participação efetiva dos diversos intervenientes na vida escolar, 
nomeadamente na construção do PAA.  
 
Áreas Estratégias Operacionalização Resultados 

P
a

rt
ic

ip
a

çã
o

 

- Elaboração e construção do PAA por 
toda a comunidade educativa 
 
- Divulgação do empenho escolar nas 
atividades de solidariedade. 
 

Inserção das atividades 
propostas ao longo do ano 
pelos diferentes atores 
institucionais no PAA. 
 
- Publicitação na página on 
line do agrupamento das 
atividades de solidariedade 
que foram desenvolvidas. 

A página online do 
agrupamento testemunha 
o empenho e a 
participação da 
comunidade escolar nas 
atividades do PAA.  
 
No 1º e 2º Ciclos os AO 
acompanharam os alunos 
em visitas de estudo. 
 
Seria muito importante 
uma maior participação 
dos AT e AO, que 
pretendemos incrementar 
no próximo ano letivo. 
 
Gostaríamos de ver 
incrementada a 
participação dos EE nas 
reuniões de 
esclarecimento e formação 
realizadas ao longo do ano, 
bem como esperávamos 
um maior dinamismo da 
Associação de Estudantes, 
que este ano foi 
revitalizada. 
 
A comunidade escolar 
envolveu-se, como já é 
hábito, em diversas ações 
de solidariedade: o cabaz 
de Natal, as visitas ao 
Centro de Dia e aos Lares 
do Concelho. Participou, 
ainda, na campanha “Papel 
por Alimentos”. 
 

Quadro 2 – Concretização do cumprimento do 2º Compromisso 
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C. 3º COMPROMISSO   

 
Articular o funcionamento organizacional de modo a produzir um sentido 
partilhado da missão do agrupamento.  
 

Áreas Estratégias Operacionalização Resultados 

A
rt

ic
u

la
çã

o
 

- Revisão do PEA e do RI 
tendo em vista a sua 
articulação com a visão e 
missão do agrupamento. 
 
- Promoção de uma autêntica 
articulação entre o PAA e o 
PEA.  
 
- Revisão dos documentos 
internos tendo em conta a sua 
simplificação. 
 

- Reunião das Equipas de 
revisão do PEA a fim de 
rever o mesmo e  articulá-
los com a visão e missão do 
agrupamento. 
 
- Análise dos documentos 
produzidos e produção de 
documentos que veiculem a 
articulação com a visão e 
missão do agrupamento. 

As equipas reuniram e os 
documentos foram debatidos e 
atualizados encontrando-se em 
fase aprovação no Conselho 
Geral. 
 
Tendo em vista a articulação 
entre o PAA e o PEA elaborou-se 
uma ficha única de registo que 
permite a monitorização das 
dimensões do PEA onde as 
atividades do PAA mais 
investiram, identificando-se 
assim, os pontos onde deve 
existir melhoria em cada ano 
escolar. 
 
O documento acima referido 
reduziu o número de 
documentos a preencher sempre 
que se dinamiza uma atividade. 
 
Outro aspeto importante será, já 
no próximo ano, a representação 
em Conselho Pedagógico da 
equipa de acompanhamento do 
PAA, alterando a dispersão que 
existia  entre projetos e clubes e 
as restantes atividades do PAA. 
 
Está já em elaboração um 
formulário digital para permitir 
uma mais rápida recolha dos 
dados de planificação e execução 
do PAA. 
 

C
o

rr
e

sp
o

n
sa

b
il

id
a

d
e

 

- Corresponsabilização de 
todos os intervenientes na 
melhoria das práticas 
organizacionais. 

- Reuniões periódicas com 
as lideranças intermédias 
(Coordenadores de Equipas 
de Trabalho, de 
Departamento, de 
Estabelecimento, Chefes dos 
AO dos estabelecimentos, 
Chefe da Secretaria). 
 
- Elaboração de circuitos 
mais eficazes de informação. 

Fizeram-se as reuniões 
consideradas indispensáveis, 
mas esta é uma prática a 
melhorar no próximo ano. 
 
 
Está em elaboração o manual da 
qualidade, a fim de proporcionar 
um melhor entendimento e 
cumprimento  das  funções e 
circuitos de comunicação. 
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C
o

n
st

ru
çã

o
 d

a
 m

e
lh

o
ri

a
 - Recolha direta e indireta de 

sugestões que visem 
simplificar e tornar eficazes 
os processos organizacionais. 

- Criação de caixas de 
sugestões e sua distribuição 
pelas escolas do 
agrupamento. 
 
- Criação de uma caixa de 
sugestões eletrónica. 

As caixas de sugestões foram 
construídas pela turma 11º F, 
mas ainda não foram 
distribuídas. 
 
Foi criada uma caixa de 
sugestões on line, onde se recolhe 
informação sobre o que pensam 
os membros da comunidade. 
 
Foram, também, como já foi 
referido acima, solicitadas 
sugestões a todas as lideranças 
intermédias nos relatórios do 
final do ano letivo. 

P
la

n
if

ic
a

çã
o

 
E

st
ra

té
g

ic
a

 - Construção de um plano 
estratégico para o 
agrupamento. 
 
-  Divulgação do planeamento 
estratégico do agrupamento a 
toda a comunidade educativa. 

- Aprovado em reunião da 
equipa de apoio à diretora 
após aprovação da Carta de 
Missão em Conselho Geral. 
- Publicação da Planificação 
Estratégica na página on line 
do agrupamento. 

 
Foi elaborado um planeamento 
estratégico, que agora se avalia. 
Este plano encontra-se 
disponível na página online do 
agrupamento. 
 
 

Quadro 3 – Concretização do cumprimento do 3º Compromisso 

 
 
 

D. 4º COMPROMISSO     
 
Promover a autorreflexão em todos os domínios da vida organizacional e a 
melhoria contínua dos resultados dos alunos e da organização.  
 
 
Áreas Estratégias Operacionalização Resultados 

A
n

á
li

se
 d

e
 R

e
su

lt
a

d
o

s 

- Recolha dos dados 
dos resultados 
escolares e elaboração 
de uma primeira 
abordagem estatística.  
- Elaboração de um 
Relatório de Análise 
dos Resultados 
Escolares em cada 
período letivo. 
- Análise de resultados 
escolares produzida 
em grupo curricular e 
transmitida aos 
coordenadores de 
departamento e ao CP. 

- Disponibilização desses 
dados para análise em 
grupos curriculares na 
página on line do 
agrupamento. 
- Disponibilização do 
Relatório de Análise dos 
Resultados Escolares na 
página on line do 
agrupamento. 
 
- Marcação de reuniões de 
grupo para análise dos 
resultados escolares 

Este aspeto está a ser cumprido. 
 
As reuniões realizaram-se; 
O Relatório foi publicado na página online 
do agrupamento.  

 - Divulgação das 
recomendações da 
diretora em CP aos 
professores/ 
educadores nos 
diferentes grupos 
curriculares 

- Marcação de reuniões de 
departamento para 
divulgação das 
recomendações vindas da 
diretora relativamente a 
medidas a adotar para 
melhorar os resultados 
escolares. 
 
- Confrontar atas com 
Planos de Turma 

 Estas reuniões realizaram-se e as 
recomendações foram divulgadas.  
 
 
Ainda não se fez até ao momento o 
confronto das atas com os Planos de 
Turma. 
 
- Criação de um PT eletrónico para 
consulta imediata do DT, CT e Direção. 
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- Sinalização e 
Intervenção rápida 
nos casos 
problemáticos de 
âmbito sócio-
económico,  familiar e 
pedagógico.  
 
- Deteção precoce de 
dificuldades de 
aprendizagem e 
intervenção eficaz em 
tempo útil. 

- Reuniões com equipa dos 
serviços especializados de 
apoio educativo.  
 
 
 
- Reuniões com as técnicas 
dos gabinetes que apoiam o 
agrupamento. 
 
- Reuniões com DT/ EE/ 
membro da CPCJ no sentido 
de articular ações conjuntas 
para melhoria dos 
resultados escolares e 
prevenção do abandono 
escolar. 
 
- Reunião com equipa de 
Saúde escolar. 

Este ano realizaram-se apenas duas 
reuniões com esta equipa, para 
determinar o acompanhamento que estava 
a ser dado aos alunos sinalizados. 
 
Fizeram-se 2 reuniões com as técnicas dos 
gabinetes que apoiam o agrupamento, a 
fim de organizar esse mesmo apoio.  
 
Também foram realizadas reuniões com 
cada um dos gabinetes de modo a 
solucionar a situação dos subsídios de 
educação especial. 
 
Com o intuito de agilizar a atribuição 
desse mesmo subsídio fez-se uma reunião 
com encarregados de educação dos alunos 
NEE, uma recolha de assinaturas e o envio 
de uma queixa ao Provedor de Justiça. 
 
Fizeram-se diversas reuniões com EE, 
alunos e representante da CPCJ no sentido 
de prevenir o abandono escolar, em 8 
situações sinalizadas. 
 

O
fe

rt
a

 F
o

rm
a

ti
v

a
 

- Diversificação da 
oferta formativa e das 
parcerias educativas. 

- Auscultação dos alunos do 
9º ano em relação aos 
cursos pretendidos no 10 º 
ano. 
 
- Parceria com o CAO na 
dinamização de atividades 
formativas para os seus 
utentes 

- Os alunos foram auscultados. 
 
- A Diretora esteve presente em todas as 
reuniões da Rede Escolar onde se focou a 
organização da rede para o próximo ano 
laetivo. 
 
- Foram realizados cartazes de divulgação 
da oferta formativa para a exposição no 
Instituto do Desporto e da Juventude, no 
Fontelo, em Janeiro;  
 
- Novos cartazes foram elaborados para a 
Feira das  Profissões que decorreu na sede 
do agrupamento no 3º período; 
 
- Foram convocados os EE para 
esclarecimento sobre a oferta formativa 
do agrupamento para o próximo ano. 
Nestas reuniões esteve presente a 
Psicóloga do Agrupamento e a Diretora. 
 
Relativamente ao CAO encontramo-nos a 
aguardar a autorização do MEC e do 
MSESS. 

A
u

to
a

v
a

li
a

çã
o

  - Criação de 
procedimentos de 
autoavaliação 
institucional e de 
melhoria contínua 

- Dinâmicas de 
autoavaliação e 
monitorização 
desenvolvidas em cada ano 
pela equipa de 
autoavaliação através de 
inquéritos e outros 
instrumentos de recolha da 
informação. 

 
A equipa, este ano, decidiu, fazer a 
verificação da implementação das medidas 
de melhoria propostas no plano de 
melhoria do ano letivo 2012/2013. 
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- Promoção de uma 
avaliação do 
desempenho centrada 
em competências (AO 
e AT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promoção de uma 
avaliação do 
desempenho docente 
centrada no ensino 
 

- Dar conhecimento aos 
avaliados dentro dos prazos 
legalmente definidos das 
competências avaliadas e 
dos resultados da avaliação 
 
- Elaboração de um mapa de 
funções dos AO e dos AT, 
que permita acompanhar a 
evolução do seu trabalho. 
 
- Informação dos avaliados 
sobre o processo de 
avaliação e sua 
calendarização 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
atempadas e informadas 
 
- Dinamização e organização 
do processo em tempo útil 

- Esta em andamento um conjunto de 
procedimentos no sentido de regularizar 
alguns aspetos em falta neste domínio. 
 
- Foi elaborado o mapa de funções dos AO 
e AT; 
 
 
- Os avaliados foram informados dentro 
dos prazos legais e têm sido solucionadas 
todas as situações em que é necessário 
pedidr esclarecimento às instâncias 
superiores. 
 
- As situações que não obtiveram solução 
durante o presente ano letivo estão 
dependentes da iniciativa de outras 
instituições públicas e privadas e não da 
iniciativa da diretora. 
 
- Ao longo do ano foram desenvolvidos 
diversos contactos com os serviços do 
MEC e das universidades no sentido de 
regularizar o reconhecimento de novas 
habilitações concluídas pelos professores 
do agrupamento. 
 
 

Quadro 4 – Concretização do cumprimento do 4º Compromisso 
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E. 5º COMPROMISSO  

 
Conservar, reparar e requalificar as instalações escolares tendo em vista a 
melhoria dos serviços prestados e das condições de saúde, trabalho e segurança.   
 
Áreas Estratégias Operacionalização Resultados 

In
te

rv
e

n
çõ

e
s 

  

- Identificação de 
espaços físicos que 
carecem intervenção e 
melhorias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reorganização dos 
espaços e serviços 
escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Garantir o respeito 
de normas de higiene 
e segurança. 

- Lista de prioridades das 
intervenções a fazer: 
* bar dos alunos 
* biblioteca da EBFL 
* casas de banho dos 
rapazes e das raparigas do 
pavilhão 2 
* polivalente da ESFRoV 
* portões dos JI (articulando 
com a CMS) 
* Polidesportivo da EBFL 
(em articulação com o ME) 
* Unidade de Apoio à 
Multideficiência 
* telhados dos pavilhões na 
ESFRoV 
* casas de banho da sala dos 
professores 
* Portas das salas de aula do 
Pav. 2 
* Instalação de uma Cozinha 
pedagógica 
 
- Reorganização das salas de 
estudo. 
- Criação de uma sala de 
línguas. 
- Alteração do horário da 
papelaria. 
- Centralização do serviço 
de fotocópias. 
 
 
 
- Aquisição dos 
equipamentos de higiene e 
segurança necessários ao 
bom funcionamento dos 
estabelecimentos escolares 
e das aulas. 
- Visitas aos 
estabelecimentos escolares 
do agrupamento. 
- Fazer as intervenções 
necessárias ou promover 
que estas sejam feitas por 
quem de direito, de acordo 
com as vistorias efetuadas 
aos estabelecimentos do 
agrupamento. 
- Facilitar e organizar a 
formação ou reciclagem dos 
AO dos bufetes 
 
 

- Foi possível realizar intervenções nos 
seguintes espaços: 
 
- Bar dos alunos 
- Biblioteca EBFL 
- Polidesportivo EBFL ( por contacto com 
o MEC e empresa construtora) 
- UAM 
- Sala da direção 
 
- Aguardamos o envio de orçamentos para 
as  obras nas casas de banho dos alunos da 
ESFRoV; 
 
- Iniciou-se a encomenda das portas novas 
para as salas do Pav. 2 da ESFRoV; 
 
- Fez-se o contacto com o MEC para 
retirada do amianto dos telhados dos 
pavilhões da ESFRoV e EBIFA, aguarda-se 
resposta de autorização de obras. 
 
- Não será instalada uma cozinha 
pedagógica na ESFRoV, uma vez que não 
existem condições de segurança 
adequadas. 
 
- Foram reorganizadas as salas de estudo; 
 
- A sala de línguas será a sala 11, a sala da 
Matemática será a sala 30; 
 
- Foi alterado o horário da papelaria de 
modo a estar aberta à hora do almoço. 
 
- Foi centralizado num só lugar o serviço 
de fotocópias. 
 
- Foram adquiridos todos os 
equipamentos necessários à higiene e 
segurança necessários ao funcionamento 
dos diferentes estabelecimentos escolares. 
 
- Foram instalados extintores em todas as 
escolas e aguarda-se a aprovação do plano 
de segurança em Viseu,, para se 
implementar, de seguida, em todos os 
estabelecimentos  escolares. 
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- Realizou-se uma ação de formação junto 
dos AO dos bufetes, bem como reuniões de 
organização dos serviços no sentido de 
melhorar o seu funcionamento e garantir a 
higiene e segurança. 
 
- Fez-se a vistoria ao sistema de 
abastecimento de gaz estando em curso as 
alterações necessárias para o 
funcionamento seguro das cantinas. 
 
- Fizeram-se reuniões com a CMS no 
sentido de serem efetuadas as propostas 
de melhoria feitas no relatório de 
avaliação das condições de higiene e 
segurança  dos diferentes 
estabelecimentos escolares. 

Quadro 5 – Concretização do cumprimento do 5º Compromisso 
 

 
 

F. 6º COMPROMISSO 
 
Desenvolver estratégias de formação que abranjam todos os membros da 
comunidade escolar, criando hábitos de autoformação permanente.  
 
Áreas Estratégias Operacionalização Resultados 

P
la

n
o

 d
e

 F
o

rm
a

çã
o

 

- Elaboração do Plano de Formação 
do Agrupamento. 
 
- Inserção de ações de formação 
direcionadas para os diferentes 
setores da vida do agrupamento. 

- Divulgação do Plano de 
Formação do Agrupamento 
nos órgãos próprios, bem 
como da avaliação das suas 
atividades. 

Foi divulgado e avaliado o 
Plano de Formação. 
 
Houve ações direcionadas 
para quase todos os 
membros da comunidade 
escolar. 
 
Embora tenha havido 
envolvimento de 
professores do 
agrupamento na formação 
de professores, espera-se 
um incremento maior 
destas iniciativas para o 
plano de formação do 
próximo ano. 

Quadro 6 – Concretização do cumprimento do 6º Compromisso 
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G. 7º COMPROMISSO 
 
Gerir os recursos humanos, financeiros e materiais do agrupamento de forma a 
combater o abandono escolar, a minimizar o impacto da pobreza no sucesso 
escolar e a resolver atempada e eficazmente os problemas organizacionais.  
 
Áreas Estratégias Operacionalização Resultados 

S
o

li
d

a
ri

e
d

a
d

e
 

- Divulgação e 
alargamento do 
pequeno-almoço 
económico a toda a 
comunidade escolar 
e à duração do 
tempo letivo. 
 
- Responder 
prontamente 
quando existe 
conhecimento de 
problemas de grave 
carência alimentar e 
económica, com os 
apoios que legal e 
socialmente forem 
possíveis de obter. 

 

- Reunião com as AO dos bufetes para 
explicar o que se espera deste serviço e 
como vai funcionar. 
 
- Articulação dos DT com o SASE. 
- Articulação com o NLI e o NLACJR. 

- Reunião foi feita. 
 
- A articulação está ser feita. 
 
- Este ano foram apoiados pela 
Ação Social Escolar no ensino 
básico (2º  e 3º Ciclos) e 
secundário, um total de 224 
alunos no escalão A e  247 alunos 
no escalão B. 
Destes alunos, 7 (entre o 10º e o 
12º ano) do escalão A e 11 do 
escalão B receberam bolsa de 
mérito. 
 
- Além destes, foram ainda 
sinalizados outros apoios junto 
da Casa do Povo, os quais foram 
prontamente respondidos. 

C
o

n
tr

o
le

 d
e

 D
a

n
o

s 
e

 P
e

rd
a

s - Controle e 
verificação dos 
balanços dos bufetes 
para evitar  e reduzir 
as perdas e danos. 
 
 
 
 
 
- Controle e 
verificação do 
economato e a 
cantina da EBFL 
para evitar perdas e 
danos. 

- Reunião com as AO dos bufetes  e a 
responsável administrativa dos 
mesmos para explicar os 
procedimentos necessários ao controle 
manual e diário das entradas e saídas. 
 
 
- Verificação e, se necessário, 
aperfeiçoamento do registo das 
entradas e saídas – solicitar ao AT / AO 
responsável. 

- As perdas e danos reduziram-se 
substancialmente em todos os 
bufetes e cantinas do 
agrupamento. 
 
 
 
 
 
 
 
- Esta verificação e controle estão 
a ser feitos. 

Im
p

a
ct

o
 d

a
 F

o
rm

a
çã

o
  

- Verificar o grau de 
empregabilidade dos 
alunos que 
concluíram o 12º 
ano. 

- Telefonemas aos alunos ou famílias 
dos mesmos para conhecer o seu 
percurso de vida após a conclusão do 
12º ano. 

- Fez-se este apanhado e 
concluiu-se que 30% dos alunos 
entram no mercado de trabalho 
após o 12º ano, incluindo os 
alunos do ensino profissional, o 
que nos leva a crer que a via 
profissional é vista pelos alunos 
mais como uma estratégia para 
concluir mais rapidamente o 
ensino obrigatório do que para 
entrar efetivamente no mercado 
de trabalho. 
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- Organizar os 
serviços de forma a 
melhor rentabilizar 
os recursos 
humanos e 
materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitorizar os 
apoios educativo de 
modo a garantir a 
sua eficácia. 

- Construção do manual de qualidade 
na área administrativa e do 
funcionamento organizacional. 
 
- Definir circuitos claros para as tarefas 
onde se verifique desarticulação.  
 
- Definir circuitos de comunicação 
claros e eficazes. 
 
- Criação de um registo do nome dos 
alunos propostos para APA em cada 
período escolar; 
- Definição de um circuito de 
comunicação mais eficaz entre os 
professores que dão os APA’s e os 
respetivos  DT dos alunos, de modo a 
envolver e responsabilizar os EE pelas 
faltas destes alunos aos APA’s.  
 

Está em fase de conclusão o 
manual de qualidade, bem como 
algumas iniciativas no sentido de 
melhorar a qualidade do 
funcionamento dos serviços, 
dentre elas a melhoria dos 
sistemas de informação. 
 
 
 
A monitorização dos apoios fez-
se a partir do 2º período, 
verificando-se algumas 
dificuldades de funcionamento 
dos mesmos, que serão 
corrigidas no próximo ano letivo. 

Quadro 7 – Concretização do cumprimento do 7º Compromisso 

 
 

  



2 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAA 
 

 
I- Atividades da Direção 
 

 
Atividade 

Já
 r

e
a

li
za

d
a

 

A
 d

e
co

rr
e

r  
Observações 

Reuniões de Conselho Pedagógico 
Conselho de Diretores de Turma 
Conselho de Docentes  
Departamentos Curriculares  
Reuniões de articulação entre ciclos 
Conselho Geral  
 
Coordenação de Estabelecimentos 

 
 

X 

 
 

Todas as reuniões marcadas foram realizadas, tendo 
cumprido os objetivos  a que se propunham. 
 
Quanto às reuniões de articulação entre ciclos, 
continuaram a realizar-se as de articulação entre Pré-
escolar e 1º Ciclo. 
 
Reuniões e contactos informais sempre que foi 
necessário. 

Visitas a diversos estabelecimentos 
escolares 

X  Realizaram-se visitas sobretudo à EBIFA no sentido de 
preparar as condições para o funcionamento da parte 
prática dos cursos profissionais nas instalações deste 
estabelecimento. 

 
Melhoria da comunicação interna e 
externa. 
 
 
 
 
 
Caixa de Sugestões Eletrónica. 
 
 
 
 
 
Organização e funcionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação 
 
 
 
 
 

 
X 

 
X 

A página on line esteve sempre a ser atualizada de 
acordo com as propostas enviadas pelos membros da 
comunidade.  
Continuará a remodelação a nível da sua 
funcionalidade.  
 
A Direção mostrou total disponibilidade e abertura 
para escutar as pessoas individualmente e 
coletivamente, sempre que houve necessidade. 
 
O email foi um instrumento preferencial de 
comunicação com toda a comunidade escolar, 
especialmente na melhoria de alguns circuitos 
funcionais. 
 
Redimensionamento das funções dos Assistentes 
Técnicos e Operacionais, tendo em conta as alterações 
ocorridas no número de pessoas e nas condições de 
trabalho. 
 
Diálogo permanente com Assistentes Técnicos e 
Assistentes Operacionais no sentido da resolução dos 
problemas do quotidiano.  
 
Elaboração do mapa de funções dos Assistentes 
operacionais e assistentes técnicos. 
 
Discussão em equipa dos problemas/necessidades do 
agrupamento, no sentido de assegurar uma resposta 
adequada às diversas sensibilidades dos diferentes 
níveis de ensino, estabelecimentos escolares e áreas de 
serviço. 
 
Reajustamento periódico do PAA, no sentido de inserir 
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novas atividades e propostas dos diferentes membros 
da comunidade escolar. 
 
Encontra-se em elaboração o manual de qualidade de 
procedimentos administrativos e organizacionais. 
 
Diálogo permanente com a CM de Sátão na organização 
de diversas atividades e na resolução de problemas de 
funcionamento dos diferentes estabelecimentos 
escolares. 
 
Diálogo com as entidades parceiras do agrupamento no 
sentido de resolver a situação dos alunos com NEE. 

Divulgação do Estatuto do Aluno, do 
Regulamento Interno e de outras 
normas disciplinares. 
 

 
X 

 Além da divulgação feita no início do ano pelos 
Diretores de Turma, o RI pode ser consultado na página 
on line do agrupamento e é divulgado sempre que se 
julga oportuno.  
A Diretora acompanhou a reformulação do 
Regulamento Interno do Agrupamento, apresentado ao 
Conselho Pedagógico no dia 25 de junho. 
 
Junto dos EE de alunos com dificuldades 
comportamentais, e junto dos próprios alunos, foram 
analisados o Estatuto do Aluno e o RI.  
 
Reunião com membros da CPCJ / Família e Diretores de 
Turma no sentido de providenciar e evitar 
comportamentos de risco e abandono escolar. 
 
Aplicação de sanções disciplinares a alunos que 
transgridem as normas internas, perturbando o normal 
funcionamento das aulas. 

Criação e acompanhamento de 
comissões especializadas 

 
X 

 Foram criadas algumas comissões de acordo com as 
necessidades já identificadas, nomeadamente a de 
revisão do Regulamento Interno e do Projeto educativo 
do Agrupamento, não estando ainda em pleno 
funcionamento a equipa multidisciplinar. 
 
 Realizaram-se reuniões das equipas do Regulamento 
Interno e Projeto Educativo no sentido de fazer a 
revisão destes à luz do Projeto de Intervenção.  

Reconhecimento do Mérito  X  Decorreu uma visita de estudo a  museus na cidade de  
Viseu, com almoço no MacDonalds para os cinquenta 
melhores alunos do 7º ao 10º ano do 1º período. 

Protocolos de cooperação X  Desenvolvimento dos protocolos com o Gabinete de 
Psicologia, o PSINAPSES e a APCV. 
Em preparação o protocolo com a Casa do Povo de 
Sátão para a criação do Centro de Atividades 
Ocupacionais. Reuniões com a Dgest-Centro e o 
Presidente da Câmara Municipal de Sátão 
relativamente à implementação do CAO. 

Encontros com Pais / Encarregados de 
Educação 
 

  
X 

Sempre que se considerou necessário foram realizadas 
reuniões com os Pais/EE de alunos com problemas de 
comportamento, em articulação com os pedidos feitos 
pelos Diretores de Turma. 
 
No dia 14/02/2014 decorreu uma reunião com 
Pais/EE de alunos do 3º Ciclo para dialogar sobre o 
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impacto da escolaridade obrigatória no projeto de vida 
dos seus educandos. Esta reunião realizou-se por 
iniciativa da CPCJ. Estiveram presentes 8 pais. 
 
Foram realizadas reuniões com encarregados de 
educação, preparatórias dos exames nacionais, na EB1, 
EBFL, EBIFA. 
 
Para apresentação dos cursos vocacionais, foi realizada 
uma reunião para os Encarregados de Educação com 
vista ao esclarecimento do funcionamento dessa oferta 
formativa para o próximo ano letivo. 

Dias Comemorativos X  Iniciada no 2º período, esta atividade deu a conhecer 
na página do Agrupamento várias datas 
comemorativas, com muita adesão por parte dos 
grupos disciplinares. 
 

Escola Aberta X  Decorreu de acordo com o planificado.  
Esta atividade correu muito bem, graças ao entusiasmo 
e empenho de toda a comunidade educativa.  

Exames Nacionais  X Foram desenvolvidas todas as atividades preparatórias  
dos exames nacionais que têm decorrido dentro da 
normalidade. 

Acompanhamento Extraordinário X  A direção elaborou um mapa de acompanhamento 
extraordinário dos alunos que não obtiveram 
aprovação no final do 2º ciclo.  

Visitas de estudo/projetos X  A direção apoiou, ao longo do ano letivo, todas as 
visitas de estudo realizadas e os projetos 
desenvolvidos. 
A Diretora acompanhou a visita a Bruxelas para 
receber o prémio internacional eTwinnig e a Lisboa  
para receber o selo europeu das Línguas, inseridos no 
Projeto Comenius. 

Convívio de encerramento do ano letivo   A Direção promoveu, à semelhança dos anos 
anteriores, uma sardinhada/convívio de encerramento 
do ano letivo de forma a estimular  momentos 
informais de convívio entre o pessoal docente e não 
docente do Agrupamento. 

Unidade de Apoio à Multideficiência  X Ao longo do ano letivo foram sendo analisadas as 
possibilidades de localização da UAMM. De momento, 
encontram-se em fase de desenvolvimento as obras da 
nova UAMM, nos antigos balneários da EBFL. 
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II– Atividades realizadas por período letivo 

 

O Quadro abaixo apresenta a participação dos alunos nas atividades  cuja avaliação foi 

entregue  e onde era possível discriminar o número de alunos participantes. Embora esta 

percentagem não reflita ainda a totalidade das atividades e alunos envolvidos, queremos criar 

o hábito de refletir sobre o impacto das mesmas junto dos alunos e outros intervenientes. 

 

 

 

Quadro 8 - Atividades do PAA 2013-2014 por Período Letivo  

 
 

Não aparece aqui a percentagem de participação dos Pais/EE de Educação, embora nas 

atividades da CPCJ, SPO e Clube Europeu se tenha apurado a participação de cerca de 163 

pessoas, no 2º Período, sendo que cerca de 88 destes EE participou na atividade sobre 

internet segura desenvolvida pelo Clube Europeu durante o presente ano letivo.  

Verifica-se que foram propostas 179 atividades pelas diferentes estruturas e 

departamentos e conclui-se que todas as atividades propostas foram concretizadas. As 

atividades foram propostas em dois momentos do ano: 

 no início do ano letivo e posteriormente atualizadas em fevereiro. 

Pela análise do gráfico conclui-se que o 3º Período teve um elevado número de 

atividades, que se prende com o facto de muitas visitas de estudo terem sido realizadas neste 

período, esperando por uma melhoria das condições atmosféricas. Por outro lado, algumas 
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atividades desenvolvidas ao longo do ano só foram avaliadas no final do mesmo ano. 

 

III– Atividades realizadas por departamento/estrutura 

 

O Quadro seguinte apresenta o número de atividades desenvolvidas ao longo do ano, 

por Período Letivo e o número total dessas atividades distribuídas pelos departamentos e 

outros setores da vida escolar. 

 

 

 

Quadro 9 - Atividades do PAA por Período e por Estrutura 

 

 

De um modo geral, pode concluir-se que o número total de atividades realizadas por 

departamento/estrutura, ao longo do ano, foi equilibrado e reflete o empenho de todos os 

docentes na construção de um agrupamento de qualidade.  

As atividades previstas no Plano Anual foram todas realizadas,  à exceção das seguintes 

situações: 

 

- Visita a um moinho de azeite, atividade proposta pela  Educação Especial.  Esta 

atividade, proposta para o mês de janeiro, não foi concretizada  por motivo de mau 

tempo, atendendo a que se destinava a alunos com multideficiência.  
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- Concurso “Mentes Brilhantes” – os docentes do grupo disciplinar de Matemática do 

2ºciclo, decidiram não participar, este ano letivo, no referido concurso, uma vez que o 

mesmo se realizava na mesma semana das Provas Finais de Ciclo de Português e 

Matemática, o que provocaria alguma instabilidade nos alunos que teriam de 

interromper as atividades letivas.  

 
 

- Visita de estudo ao Funchal, proposta pelo grupo de EMRC, não se realizou por falta 

de inscrições por parte dos alunos.  

 

- Visita de estudo a Sintra, proposta pelo grupo de História, por falta de interesse dos 

alunos. 

 

IV – Interdisciplinaridade  

 

O quadro abaixo apresenta as formas diversas de interdisciplinaridade das atividades 

desenvolvidas no 2º e 3º Períodos.  

 

Quadro 9- Interdisciplinaridade nas atividades do PAA 

 

A grande maioria das atividades planeadas decorreu envolvendo os vários elementos da 

comunidade educativa salientando-se uma dinâmica participada e muito positiva. A maior 



Plano Anual de Atividades - Relatório do 3º Período 
Agrupamento de Escolas de Sátão 

                       
2013/14 
 

 

 24 

parte das atividades desenvolvidas implicaram diretamente a comunidade e vinte e seis delas 

exigiram cooperação interdisciplinar ou entre órgãos do Agrupamento, existindo, assim, um 

grande dinamismo do agrupamento e uma cada vez maior intenção de trabalhar 

cooperativamente, aproveitando as sinergias dos diversos grupos de trabalho.  

Pelo Quadro acima pode verificar-se que 89,2% das atividades realizadas  (e que 

preencheram a ficha de avaliação dos projetos e atividades do PAA no item relativo à 

Interdisciplinaridade) tinham uma intencionalidade cooperativa, manifestando sinais 

importantes do comportamento organizacional escolar como comunidade aprendente. 

Aprender a trabalhar em conjunto na diversidade e na pluralidade de sensibilidades e 

preocupações é também um testemunho de maturidade, tolerância e democracia que 

passamos aos nossos alunos. 

Das atividades que envolveram a comunidade destacam-se: 

- a Escola Aberta com a Feira da Primavera,  pela adesão do meio envolvente;  

- as atividades promovidas pelas Bibliotecas Escolares, nomeadamente a Leitura de 

Histórias, Serão na Semana da Leitura e a Biblioteca da Amizade; 

- as atividades organizadas pelo Clube Europeu.  

 

V – Grau de satisfação 

 

O Quadro abaixo exprime o grau de satisfação dos participantes nas atividades em cuja 

avaliação constava este item. 

 
Quadro 10 - Grau de satisfação 

 
As atividades realizadas na generalidade corresponderam aos interesses dos 
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participantes e organizadores, sendo na sua maioria avaliadas com Muito Bom ou Bom. 

Verificou-se, no entanto,  que nem todas as avaliações entregues referiram o grau de 

satisfação, pelo que se considera que o Agrupamento deve criar mecanismos mais eficazes de 

perceção do grau de satisfação, o que implica, possivelmente, a existência / criação de um 

documento de avaliação da atividade a preencher imediatamente à realização da mesma.  

 

 

VI – Visitas de Estudo  

 

Foram realizadas visitas de estudo em todos os níveis de ensino com particular 

incidência no 1º ciclo e no pré-escolar. Genericamente os custos foram suportados em 30% 

pelo município.  

Além das visitas de estudo mencionadas no Quadro 11, 42 alunos do 3º ciclo e ensino 

secundário participaram em visitas de estudo fora do país: 17 na visita de estudo a Londres 

promovida pelo Clube Europeu, 19 na visita de estudo a Barcelona, promovida pelo Grupo de 

Espanhol, 2 alunos a Roma para receber o Prémio do Concurso Science4you e 4 alunos a 

Bruxelas para receber o prémio eTwinning. O agrupamento não suportou os custos destas 

viagens, sendo as mesmas suportadas pelos projetos em que os alunos estavam inseridos, a 

partir das iniciativas desenvolvidas por estes para angariar apoios e fundos. 
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Como alguns alunos participaram em mais que uma visita de estudo, o volume de participação dos alunos nalguns Ciclos pode ser  

maior que o número de alunos do mesmo Ciclo, nomeadamente no Pré-Escolar e no 1º Ciclo. 

 

 

Quadro 11 – Volume Total de participação de alunos nas Visitas de Estudo ao longo do ano 

 

O volume total de participação dos alunos apresentado no Quadro 11 é de 1258, mas dever-se-ão ainda ter em conta os alunos dos 

cursos profissionais que também realizaram visitas de estudo durante este ano: 22 alunos do curso de Restauração e 18 do curso de Desenho 

de mobiliário. Entretanto, este número é inferior ao número de alunos do agrupamento, pelo que se continua a verificar a distribuição desigual 
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das visitas de estudo pelas diferentes turmas, nomeadamente a partir do 3º ciclo e ensino 

secundário. Considera-se que essa diferença resulta, em parte, do facto de que o mau 

comportamento dos alunos em sala de aula leva a que o Conselho de Turma decida por não 

programar visitas de estudo enquanto os alunos não modificarem o seu comportamento. 

Finalmente, deve salvaguardar-se que a redução do número de visitas de estudo à medida 

que avança o ano de escolaridade prende-se com a exigência do cumprimento dos programas e da 

preparação dos alunos para os exames nacionais. 

 

 

VII – Atividades do Desporto Escolar 

 

As atividades do Desporto Escolar são diversificadas e proporcionaram experiências 

inesquecíveis aos alunos. O Agrupamento recebeu alunos em 61 atividades, proporcionou aos 

alunos 40 saídas no nosso distrito e 8 saídas por todo o país desde o Algarve, Lisboa, Castelo 

Branco, Guarda, Aveiro e Maia. 

Os transportes foram quase sempre assegurados pela Câmara Municipal de Sátão. 

 

 

Quadro 12- Dados Gerais de Execução das Atividades do Desporto Escolar 
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Quadro 13 - Despesas das atividades do Desporto Escolar 

 

A gestão das verbas do Desporto Escolar encontra-se discriminada acima, de forma a 

proporcionar a todos os alunos a oportunidade de terem as melhores condições para praticar 

desporto, desenvolver as suas capacidades e habilidades e participar nos campeonatos 

distritais e nacionais. 

 

 

VIII - Dimensões de Articulação com o Projeto Educativo 

 

Relativamente às áreas de intervenção ou dimensões previstas no Projeto Educativo, 

foi possível apurar alguns dados sobre a consecução dos objetivos gerais definidos no Projeto 

Educativo do Agrupamento.  

No Quadro abaixo encontram-se as dimensões gerais do PEA que foram privilegiadas 

na planificação e desenvolvimento das atividades do PAA. 
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Quadro 14 - Dimensões do PEA abrangidas pelas atividades do PAA ao longo do ano 

 

Verifica-se pelo Quadro acima que a maioria das atividades concretizadas se 

concentram mais nos domínios do desenvolvimento Social/Integral do Aluno e na dimensão 

Científico- Pedagógica, o que é compreensível tendo em atenção a necessidade de criar 

oportunidades de socialização e de consolidação dos conteúdos de aprendizagem.   

 

 

Quadro 15 - Dimensão do Desenvolvimento Social / Integral do Aluno 
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Os objetivos mais significativos que foram atingidos pelas atividades do PAA 

desenvolvidas no 3º Período, na dimensão de Desenvolvimento Social/Integral do Aluno 

foram: 

- fomentar o desenvolvimento de competências sociais e interpessoais; 

- reforçar as aprendizagens escolares; 

- fomentar a autonomia; 

- criar um clima de escola propício ao ensino-aprendizagem; 

- promover o desenvolvimento da criatividade.  

Mantém-se, assim, a tendência das atividades já avaliadas no 2º Período, para esta 

dimensão. 

 

 

Quadro 16 - Incidência dos aspetos da Dimensão Científico-Pedagógica nas atividades do Agrupamento 

 

No que respeita à dimensão científico-pedagógica,  as atividades mais valorizadas estão 

relacionadas com a promoção e aquisição de métodos de trabalho colaborativo, pretendem a 

melhoria dos resultados académicos e, simultaneamente, não se abdica de fomentar uma 

cultura de qualidade. Apesar de ter uma menor incidência, no 3º Período, a promoção da 

oferta de percursos educativos diversificados foi uma área de investimento por parte da 
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Direção do Agrupamento, tendo sido realizadas reuniões com pais e alunos, a publicitação dos 

cursos na feira das profissões, na página do agrupamento, através da distribuição de panfletos 

e estando a preparar um spot publicitário na rádio AliveFM. 

Onde o Agrupamento deve investir para melhorar é nas iniciativas centradas nas 

componentes de combate ao absentismo e abandono escolar, com medidas ainda mais 

incisivas na prevenção do Risco de Abandono e de Insucesso Escolar. Uma das medidas já 

implementadas para o próximo ano é a abertura dos cursos vocacionais.  

Outro aspeto a desenvolver mais no próximo ano é a promoção de utilização 

pedagógica das TIC, alargada à lecionação e às atividades organizativas do agrupamento.   

 

 

Quadro 17 - Aspetos da Dimensão de Organização e Gestão 

 

Pelo gráfico acima pode ver-se que a intencionalidade das atividades que envolveram a 

dimensão Organização e Gestão, centraram-se, aumentando no 3º Período, no reforço da 

cultura de escola, sendo este um aspeto fundamental do planeamento estratégico da direção. 

de garantir o sucesso dos objetivos a que o mesmo agrupamento se propõe. Os outros aspetos 

que se destacaram no 3º Período foram a melhoria da qualidade dos serviços e a colaboração 

com a BE e outros órgãos do Agrupamento. Estes indicadores revelam uma progressiva 
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orientação das atividades e reflexão sobre as mesmas no sentido do seu valor e impacto no 

desenvolvimento e melhoria do Agrupamento.  

 

 

Quadro 18 - Grau de incidência dos aspetos relativos à dimensão da relação entre a Escola e a 
Comunidade 

 

 

No que respeita à dimensão da relação da escola com a comunidade verifica-se, no 3º 

Período, um incremento de todas as áreas desta dimensão, sendo que as áreas mais 

valorizadas foram a articulação entre a escola e o meio e  projeção social e a disseminação do 

trabalho realizado no agrupamento. Destaca-se, como meio privilegiado para a disseminação 

das atividades desenvolvidas, a página eletrónica do Agrupamento. 

O Agrupamento carece de conhecer melhor o impacto das atividades  na área da 

promoção nas famílias de uma cultura de participação responsável, bem como terá de 

desenvolver mais atividades que envolvam e impliquem diretamente os pais e encarregados 

de educação, de modo a obter uma maior participação.  

Continua a reforçar-se, no entanto, a ideia de que as atividades desenvolvidas no 

âmbito da promoção da qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo, não se esgotam 

nas atividades plasmadas no presente relatório.  
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IX - Aspetos positivos   

 

Sublinham-se como principais aspetos positivos: 

 - Elevada taxa de execução das atividades;  

-  Avaliação global das atividades muito positiva;  

-  Atividades massivamente destinadas aos alunos e à comunidade educativa;  

- Envolvimento de muitos alunos do Agrupamento em atividades;  

- Marcante envolvimento dos grupos e departamentos como responsáveis das atividades;  

 -  Visibilidade das atividades na vida do Agrupamento, nomeadamente na página on-line; 

- Contribuição de algumas atividades na resolução de problemas do meio envolvente;  

- Grande variedade na disseminação/divulgação dos resultados: página do Agrupamento; 

facebook; blogues institucionais ou outros; departamentos e grupos de recrutamento e  

Conselhos de Turma, integrados nos respetivos Planos de Turma; 

- As atividades realizadas foram objeto de avaliação por parte dos dinamizadores; 

- O empenho e o envolvimento da comunidade, que se vem progressivamente alargando a 

todos os membros da mesma; 

- O elevado número e qualidade dos projetos da BE. 

 

Para se ter uma visão mais precisa da concretização dos objetivos fundamentais 

definidos pela Direção do Agrupamento no Planeamento Estratégico e no Plano Anual de 

Atividades, destaca-se o seguinte: 

- O nível do sucesso educativo dos alunos subiu no 3º Período; 

- Os resultados dos nossos alunos nos exames nacionais do 4º e 6º ano superou a 

média nacional ; 

- As taxas de abandono e absentismo foram objeto de cuidadoso acompanhamento e 

intervenção persistente ao longo do ano; 

- A indisciplina, embora em pequena percentagem, foi sempre tratada com uma 

correção de intencionalidade educativa e segundo opinião de observadores, inferior ao ano 

passado na gravidade e na persistência das situações; 

- Continua a disponibilizar-se uma boa oferta de cursos profissionais e implementou-se 

este ano os cursos vocacionais com o desejo de dar resposta às questões do insucesso escolar 

e cumprir nos alunos a intencionalidade de que estes completem a escolaridade obrigatória; 
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- Na área da segurança fizeram-se diligências internas para a melhoria das condições 

para todos os membros da comunidade educativa (vistorias, plano de segurança, melhoria de 

instalações) e externamente participamos no Simulacro Municipal; 

- Ao longo do ano foram desenvolvidas diversas ações de formação para docentes, não 

docentes, discentes e EE, promovidas quer pelo Agrupamento, quer por entidades parceiras; 

- O dinamismo dos departamentos curriculares, conselhos de turma, conselho de 

titulares de turma e grupo, permitiu a realização de atividades comuns a todos os níveis de 

ensino, nomeadamente: 

* o Canguru Matemático (dinamizado interciclos) 

* as atividades desenvolvidas pela BE no âmbito da leitura e do incentivo à leitura e à 

escrita, bem como à solidariedade; 

* as atividades  da Escola Aberta (envolvendo todos os membros da comunidade 

escolar) 

* a atribuição do Selo Europeu das Línguas, pelas atividades desenvolvidas no Clube 

Europeu; 

- Ainda no contexto da Escola Aberta é de relevar a organização e a participação da 

comunidade nos Laboratórios de atividades experimentais; 

- No departamento de CSH destacam-se as atividades comemorativas do “25 de Abril”, 

o Acantonamento e a Escola Solidária; 

- No departamento de Expressões destacam-se a quantidade de atividades 

desenvolvidas pelo Desporto Escolar e as atividades de ornamentação dos espaços escolares, 

bem como os resultados surpreendentes obtidos pela Musicoterapia na Unidade de Apoio à 

Multideficiência; 

- A dinamização de atividades diverisificadas pelos estabelecimentos do agrupamento 

no sentido de comemorar o Dia da Pessoa com Deficiência, promovido pelo grupo de 

professores da Educação Especial; 

- Um vasto número de atividades desenvolvidas pelos professores do 1º Ciclo e pelos 

Educadores do Pré-Escolar, envolvendo os Encarregados de Educação; 

- A dinamização de atividades para promover o convívio e a motivação escolar, com 

destaque para a receção aos alunos encarregados de educação, as festas de S. Martinho, Natal, 

Carnaval,  atividades de final de período e final de ano; 

- As visitas de estudo que contribuíram para alargar o conhecimento do mundo. 
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X - Aspetos que carecem de melhoria  

 

Considera-se que carecem de melhoria, os seguintes aspetos: 

 

- Necessidade, em algumas situações, de uma maior celeridade na avaliação das 

atividades; 

- O auditório da ESFRoV nem sempre é aconselhável a atividades que envolvem um 

elevado número de alunos; 

- Necessidades de incrementar atividades com uso das TIC e valorizar mais a dimensão 

europeia da educação; 

- Necessidade de implementar medidas de combate ao abandono e absentismo escolar,  

bem como de anulação de matrícula, retenção ou exclusão por faltas, situações que se 

tornaram mais complexas com a introdução da obrigatoriedade do ensino até ao 12º 

ano; 

- A fim de se poder calcular com maior precisão o impacto das atividades, é importante 

que os seus coordenadores indiquem o número de alunos e outros intervenientes 

nessas atividades; 

- Ainda se verificou o uso do documento de avaliação anterior, pelo que deve continuar 

a divulgar o novo documento de recolha da informação sobre as atividades do PAA; 

- Deveria aumentar gradualmente o envolvimento e participação dos AO, AT, 

Associação de Estudantes e Associações de Pais e Encarregados de Educação. 

 

 

XI– Conclusão 

  Plano de Atividades do nosso agrupamento foi e devera  ser sempre o re le o de um 

conjunto de realizações, que ao longo de muitas semanas de trabalho espelham o empenho, 

esforço e dedicação de todos os profissionais de educação que servem esta instituição, em 

prol do alcance de um objetivo comum. A seleção de atividades e recursos pedagógicos 

inscritos no PAA procuraram responder a  diversidade das necessidades e motivações dos 

alunos, refletindo o esforço que este Agrupamento tem vindo a fazer no investimento da 

qualidade da educação, no combate ao insucesso e na orientação e valorização profissional. 
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Sendo este relatório final e simplificado apenas foram destacados alguns aspetos mais 

relevantes e exemplificativos da sua operacionalização. 

A execução do Plano de Atividades de 2013/2014 decorreu com normalidade, dentro 

dos prazos previstos e, genericamente, no respeito pela planificação efetuada. As atividades 

realizadas confirmam, conforme vem sendo hábito, que no quadro das orientações definidas 

para o ano letivo, o Agrupamento procurou centrar a sua aça o numa gesta o e iciente dos 

recursos e meios dispon  veis, sem descurar os padro es de qualidade na prestaça o de serviços 

que tem procurado alcançar. 

  Plano Anual de Atividades a irmou-se como um instrumento imprescind  vel para a 

e ecuça o ordenada e criteriosa de iniciativas que demonstraram o dinamismo da comunidade 

escolar e contribu  ram para a prossecuça o dos ob etivos plasmados no Projeto Educativo. 

 

 

XII – Execução do Plano Anual de Atividades 

 

Face ao exposto, e considerando que quase todos os objetivos definidos foram 

superados, avalia-se de Muito Bom a execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

de Escolas de Sátão. Para que tal fosse conseguido foi fundamental o empenho e o 

profissionalismo de todos os agentes educativos (Docentes e Não Docentes) que, diariamente, 

contribuíram para o bem estar, integração e formação dos alunos e para o fortalecimento do 

bom relacionamento entre os elementos da Comunidade Educativa. 

A Direção do Agrupamento procurou ao longo do ano letivo 2013-1014 acolher as 

iniciativas e a criatividade de todos os que se propuseram desenvolver as atividades aqui 

plasmadas e proporcionar aos alunos e famílias as melhores condições de qualidade do ensino 

e aprendizagem, pondo ao seu dispor todos os meios existentes, de forma a conseguir um 

amplo sucesso educativo. 

De salientar que sem o apoio das entidades parceiras, algumas destas atividades não se 

poderiam ter realizado, destacando-se, entre outras, no apoio dado, a Câmara Municipal de 

Sátão, as Juntas de Freguesia,  as Entidades Bancárias, as Empresas do Concelho, a GNR E A 

Unidade de Saúde de Sátão.  
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ANEXO 1 

Avaliação dos projetos desenvolvidos na Saúde Escolar 2013/2014 

 

 

Projeto Ano 
Intervencionado 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Nº de auxiliares Nº de encar. de 
educação 

 
Sorrir à Mesa 

Pré-escolar (3 anos) 
 

161 14 14 46 

1º ano do 1º CEB 
 

158 14 1 0 

 
Medidas para o 

Equilíbrio 

5º ano do2º CEB 
 

106 6 - - 

7º ano do 3º CEB 
 

113 6 - - 

 
 
 

Educação Sexual 
 

Pré-escolar (3 anos) 
 

151 15 16 - 

 1º CEB 118 8 - - 

7º ano do 3º CEB 22 1 - - 

 9º ano do 3º CEB 
 

167 11 - - 

+ Contigo 7º ano do 3º CEB 121 6 - - 
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Relatório do Projeto EPS 

 

O Projeto da Escola Promotora de Saúde - EPS, para o ano letivo 2013/2014 foi elaborado tendo 

por base as temáticas prioritárias que constam do Despacho do Senhor Secretário de Estado da 

Educação, de 27 de Setembro de 2006 e outra legislação de referência em vigor. Foram 

consideradas temáticas prioritárias as seguintes: a Alimentação/Atividade Física; a 

Prevenção/Consumo de SPA; Educação Sexual/IST e Saúde Mental/Violência em meio escolar. 

Da equipa do projeto fizeram parte os seguintes elementos: educadora Margarida Nunes, os 

docentes Angelina Saraiva, Manuela Quinteiro, Lúcia Martinho, António Casal, Ângela Bártolo, 

Emília Nicolau, Armindo Domingos, a psicóloga Teresa Fernandes e a enfermeira Teresa Gomes 

posteriormente substituída pela enfermeira Lúcia Oliveira e, ainda, a enfermeira Célia Grilo. 

 

Os objetivos gerais do projeto foram: 

- Dotar os alunos da comunidade escolar de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer 

opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde; 

- Desenvolver atividades no âmbito das diferentes áreas propostas; 

- Dar continuidade ao projeto de Educação Sexual em todas as turmas das escolas do agrupamento; 

- Assegurar o acompanhamento, monitorização e desenvolvimento das atividades da saúde em meio 

escolar; 

- Promover um ambiente escolar saudável e seguro para toda a comunidade; 

- Coordenar as atividades com as áreas não curriculares; 

- Dar continuidade ao Gabinete do Aluno (GAL); 

- Dar formação a professores/educadores na área da educação sexual; 

- Promover parcerias no âmbito da promoção da saúde; 

- Cooperar na aplicação do Programa Nacional de Saúde Escolar; 

- Promover os princípios de uma escola promotora de saúde. 

 

I - Alimentação/Atividade Física 

 

- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação  

- Feira da Alimentação (na Escola EBI de Ferreira de Aves) 

- Avaliar o Índice de Massa Corporal de alunos do 5º e 7º ano através da aplicação do programa 

“MEDIDAS PARA O EQUILÍBRIO 2013-2014”. 

- Inquérito sobre hábitos alimentares (2ºciclo e CEF) 

- Distribuição de um folheto sobre hábitos alimentares (2º Ciclo e CEF) 

- Passeios de bicicleta 

- Distribuição de fruta aos alunos do 1º ciclo. 

- Elaboração de trabalhos sobre alimentação equilibrada 

 

II - Prevenção/Consumo de SPA 

 

- Realização de trabalhos no âmbito da educação para a cidadania; 

- Realização da semana da saúde nas turmas de 9º ano na disciplina de CN; 

- Divulgação dos trabalhos junto da comunidade; 

- Campanhas de sensibilização; 

- Sessões de esclarecimento. 
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III - Educação Sexual/IST 

 

- Educação Afetivo-Sexual no jardim-de-infância; 

- Projeto de educação sexual em todas as turmas do agrupamento; 

- Sessões diversas sobre a temática da sexualidade; 

- Construção de novos materiais para utilização na abordagem destas temáticas. 

 

IV - Saúde Mental/Violência em meio escolar 

 

- Aplicação do projeto local +contigo. 

- Aplicação do projeto “Sou Livre”, para todos os alunos do 10º da ESFRoV. 

 

Outras temáticas: 

 

- Distribuição dos cheques dentista e recolha dos respetivos comprovativos; 

- Divulgação do projeto SOBE – Saúde Oral Bibliotecas Escolares; 

- Comemoração do Dia Mundial da luta contra a SIDA; 

- 2 Recolhas de sangue. 

 

Algumas sugestões para o próximo ano letivo: 

 

- Reunir a equipa do EPS, logo no início de setembro para que sejam definidas as áreas de 

intervenção e as atividades a realizar; 

- Melhor articulação da equipa EPS com os diretores de turma; 

- Utilizar mais a página do agrupamento para divulgação de ações relativas à EPS; 

- Divulgar novamente o GAL e criar um regulamento GAL, em parceria com os serviços de saúde e 

os SPO; 

- Melhorar a coordenação entre as diferentes escolas, de forma que não saiam da alçada da equipa 

EPS as atividades que são desenvolvidas por vezes sem conhecimento prévio. 

 

Como coordenador do projeto tenho a referir o seguinte: 

 

- Como fui selecionado para a ação de formação “Formação de Professores em Oncologia”, além de 

enriquecer muito as minhas competências nesta área muito interessante, o material que recebi nesta 

ação de formação pode ser utilizado no próximo ano letivo pela equipa do projeto nos diferentes 

níveis de ensino; 

- A equipa foi trabalhadora e empenhada na realização e na planificação das atividades; 

- O único ponto menos positivo foi a transferência para outro Centro de Saúde da enfermeira Teresa 

Gomes que complicou a execução de várias ações devido a férias e calendário preenchido das 

enfermeiras Lúcia Oliveira e Célia Grilo. 

 

Sátão, julho de 2014 

 

 

O coordenador do projeto EPS 

 

Armindo José Chaves de Figueiredo Domingos 
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ANEXO II  

 

Relatório Final da Coordenação de Projetos e Clubes  

(Não foi possível anexar por se encontrar noutro formato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sátão, 17 de julho de 2014 

 

A Diretora 

 

 


