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Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
2020-2021 

 
 

As atividades a integrar no Plano Anual do agrupamento têm sempre por referência os documentos 

estruturantes, Projeto Educativo e Plano Curricular do agrupamento,  aos quais acrescem os específicos para 

este ano atípico. As condições de segurança e de distanciamento social obrigam-nos a respeitar um conjunto 

de regras e procedimentos, em linha com as normas da Direção Geral de Saúde, aprovadas no Plano de 

Contingência do agrupamento.  

Uma das recomendações do Plano Estratégico do PAA 20_21 consistia em garantir a todos os alunos 

o mesmo tipo de experiências educativas, pelo que as atividades a desenvolver devem abranger todas as 

turmas do mesmo ano de escolaridade, evitando desigualdades entre turmas no acesso ao currículo.  

O Plano Anual de Atividades (PAA) 2020-21 apresenta um total de 112 atividades. Estas estão 

organizadas por vetores de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento. 

A diversidade de atividades que integram o Plano Anual de Atividades pretende dar resposta aos 

Vetores Estratégicos, pela forma como as atividades se enquadram nos objetivos e metas do Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

No que respeita à distribuição das atividades pelos nove Vetores Estratégicos, podemos constatar os 

seguintes dados: 

Atividades por vetor estratégico 

Vetor estratégico 
Atividades 

Nº % 

Vetor estratégico nº1- Flexibilidade e Articulação Curricular 24 21,4% 

Vetor Estratégico nº2 - Inclusão e Abordagem Multinível no Acesso ao Currículo 09 8% 

Vetor Estratégico nº3 - Aprendizagens, Competências e Resultados 07 6,3% 

Vetor Estratégico nº4 - Lideranças e Comunicação 05 4,5% 

Vetor Estratégico nº5 - Formação e Desenvolvimento Profissional 02 1,8% 

Vetor Estratégico nº6 - Bibliotecas Escolares 15 13,4% 

Vetor Estratégico nº7 - Complemento/Enriquecimento do Currículo 44 39,3% 

Vetor Estratégico nº8 - Envolvimento da Comunidade Escolar na Gestão Estratégica do 

Agrupamento 

02 1,8% 

Vetor Estratégico nº 9 - Recursos Humanos e Materiais 04 3,6% 

Total 112 100% 

 

 



Enquadramento PAA_AESC-20_21 Página 2 

                                                            

 

 

 

O Plano Anual de Atividades  contempla apenas 2 atividades que se enquadram no vetor estratégico 

nº5, Formação e Desenvolvimento Profissional, contudo, destaca-se o facto de neste vetor se enquadrarem 

ainda um total de 26 ações de formação interna que se encontram enquadradas no Plano de Formação 

Interna do AESC para 2020-2021: 19 ações destinadas a docentes do agrupamento, 6 a pessoal não docente, 

sendo 5 destinadas a assistentes técnicas e 1 a assistentes operacionais. 

O PAA contempla propostas de atividades validadas no seio do conselho de turma que envolvem as 

turmas de cada ano de escolaridade e integram os Planos Curriculares de turma. 

Algumas das atividades propostas podem assumir um caráter mais online/digital e menos 

físico/presencial, sempre que tal for possível e considerado mais adequado à situação atual. 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento apresenta atividades de tipologia diferente e que 

incluem alunos dos vários níveis de ensino, do Pré-escolar ao 12º ano de escolaridade e alunos dos Cursos 

das Formações Profissionalmente Qualificantes.  

 

Várias atividades evidenciam um caráter abrangente ao planear a atividade proposta para todos os 

alunos de um mesmo ciclo ou para todos os alunos de um mesmo ano de escolaridade.  



Enquadramento PAA_AESC-20_21 Página 3 

                                                            

 

De salientar a apresentação de várias atividades que abordam as temáticas de Cidadania, Ambiente, 

Alimentação, Património, Ciência e Tecnologia. No Plano Anual de atividades estão contempladas 22 

propostas (19,6%) no âmbito da promoção das várias literacias (da leitura, da escrita, digital, científica, 

matemática e visual).  

 

De referir também a apresentação de propostas de atividades que promovem a inclusão de todos os 

alunos, através da articulação interdisciplinar e de ciclos e do trabalho colaborativo (9 atividades inseridas no 

vetor 2 - Inclusão e Abordagem Multinível no Acesso ao Currículo). 

Também visível pela análise do documento, a existência de atividades que objetivam a 

interdisciplinaridade, a articulação curricular e o trabalho colaborativo, incluindo a articulação 

departamental e interdepartamental entre os diferentes ciclos, como por exemplo entre Pré-escolar e 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e Ensino Secundário. Registam-se 2 atividades a ser desenvolvidas em articulação 

vertical na Educação Pré-escolar e no 1º ciclo do Ensino Básico. 

As atividades propostas envolvem membros de toda a comunidade educativa, docentes, assistentes 

operacionais e técnicos e encarregados de Educação.  

O Plano anual de atividades integra igualmente propostas de setores / serviços pedagógicos do 

agrupamento como o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e as Bibliotecas Escolares, assim como as 

atividades propostas no âmbito dos projetos Ciência Viva na escola, Desporto Escolar,  PES (Projeto de 

Educação para a Saúde), Projeto ALMA (artista residente), do Grupo de Teatro da Mediateca, da Quinta de 

Educação e Ambiente e da Comemoração dos Patronos das Escolas Básica e Secundária. 

De salientar as atividades inseridas no âmbito do Plano de Inovação e das oficinas SeMeio, Descol@b 

e Vis@arte, bem como as previstas no projeto ALMA da responsabilidade  da artista residente. 

As propostas apresentadas na vertente Saídas de Campo foram analisadas em conformidade com as 

indicações aprovadas no Plano Estratégico: linhas orientadoras para o PAA 20-21. O Plano contempla 

propostas de realização de visitas de estudo, no formato digital, ao Oceanário, a museus e um espetáculo 

musical virtual de Magia no Gelo para o pré-escolar. 

No que diz respeito ao trabalho articulado e colaborativo com outras entidades há referências à 

envolvência de parceiros nas atividades apresentadas. 
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Assim, constatamos a existência de parcerias a nível local com o Centro de Ciência Viva do Lousal, 

Saúde Escolar, Escola Segura, GNR, Biblioteca Municipal, Lions Clube de Santiago do Cacém, unidades de 

Turismo Rural, Associação Intervir.Com: Associação de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Social e 

Cultural; Escola Segura e CRI; Juntas de Freguesia e Câmara Municipal de Santiago do Cacém. 

A nível regional ou nacional destacam-se Coordenação Regional do Desporto Escolar, Centro de 

Ciência Viva de Estremoz, Embaixada dos Estados Unidos em Portugal, Associação Ajudaris (associação de 

carácter social e humanitário), Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício de Évora, Produtora AM 

Live; ICE; Pavilhão do Conhecimento, Oceanário; Rede de Bibliotecas Escolares e Plano Nacional de Leitura. 

No que concerne à calendarização das atividades, registamos que existe uma distribuição equitativa 

ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos custos, a maioria das atividades (93 %) não envolve qualquer financiamento direto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, salientamos que, de um modo global, a maioria das atividades aponta para percentagens 

de consecução entre 70% a 100%; quanto aos instrumentos de avaliação a aplicar, são referidos 

questionários, inquéritos, grelhas de registo, checklists das etapas/atividades realizadas, trabalhos 

individuais ou de grupo e relatórios com registo fotográfico/vídeo, o que permitirá proceder a uma avaliação 

consistente do PAA do Agrupamento e dar visibilidade na comunicação/divulgação das dinâmicas de 

trabalho e da tipologia de atividades implementadas na concretização das atividades propostas para o Plano 

de atividades. 
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O Plano Anual de Atividades é um documento flexível, podendo verificar-se a necessidade da sua 

reformulação ao longo do ano letivo, permitindo a integração de iniciativas que surjam, devidamente 

planificadas pelos seus proponentes, consideradas pertinentes/relevantes para a prossecução dos objetivos 

do Projeto Educativo e das competências do Perfil dos Alunos. 

As atividades propostas poderão, na sua grande maioria, ser adaptadas, caso se verifique uma 

situação de ensino não presencial. 

O Conselho Pedagógico deu parecer favorável ao presente Plano de Atividades na reunião deste 

órgão realizada no dia 25 de novembro de 2020. 

 

A equipa de acompanhamento do  Plano  Anual de Atividades  do agrupamento, 

Mariana Vera 

Catarina Fernandes 

Tânia Correia 

 

O Diretor,  

Prof. Manuel Mourão 


