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Plano Anual/Plurianual de Atividades 2015-2016 

Avaliação da Execução 

  No site do Agrupamento, encontra-se disponível o Plano de Atividades 2015 -2016 

com a avaliação de todas as atividades, podendo ser consultado no seguinte link: 

http://www.aesc.edu.pt/plano-de-atividades-2015-16.htm 

  A avaliação do Plano pode ser consultada por ordem cronológica e por número de atividade, 

existindo ainda a possibilidade de a consulta ser realizada por atividades não realizadas, 

parcialmente realizadas ou totalmente realizadas. Existe ainda a possibilidade de consultar 

apenas a informação relativa às visitas de estudo e uma secção com o tratamento estatístico 

da execução do Plano de Atividades. 

 

DADOS ESTATÍSTICOS 

Total de atividades do PAA: 277 

 Atividades  avaliadas: 277 (100%) 

 
1- Atividades não realizadas: 31 (11,2%) 
 
2– Atividades parcialmente realizadas: 29 (10,5%) 

 
3 – Atividades totalmente realizadas: 217 (78,3%) 
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 Avaliação por Objetivo Estratégico 

Objetivo Estratégico Nº 1- Melhorar as competências/resultados escolares dos 

alunos. 

 

Total: 13 atividades. 

Realizaram-se integralmente todas as atividades previstas. 
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Objetivo Estratégico Nº 2 – Proceder à articulação curricular intra e interciclos a 

nível horizontal e vertical. 

 

Total: 20 atividades. 

Realizaram-se integralmente todas as atividades previstas. 

 

Objetivo Estratégico Nº3 – Aumentar a utilização de tecnologias 

inovadoras/ambientes de trabalho digitais no processo ensino-aprendizagem. 

 

Total: 11 atividades. 

Totalmente realizadas -  4  (36,4%) 

Realizadas parcialmente -  4 atividades   (36,4%) 

Não realizadas -  3 atividades  (27,2 %) 

Motivo: 

-  falta de adesão dos alunos; 

 - o facto de não existirem salas com computadores para trabalhar com turmas. 

 

 

Objetivo Estratégico Nº 4 – Promover atividades de enriquecimento ou de 

complemento do currículo. 

 

Total: 169 atividades. 

Totalmente realizadas -  127 atividades    (75,1%) 

Realizadas parcialmente -  16 atividades    (9,5%) 

Não realizadas -  26 atividades   (15,4 %) 

Motivo:  

- impossibilidade de calendarização. 

- falta de transporte (pré-escolar e 1º ciclo). 
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As atividades incluídas neste objetivo estratégico constituem 61% das atividades do PAA, o 

que revela um desequilíbrio na distribuição das atividades pelos vários objetivos estratégicos. 

No entanto, este objetivo é muito abrangente, pode incluir atividades muito variadas, sendo 

que muitas destas poderiam enquadrar-se simultaneamente noutros objetivos estratégicos. 

Incluem-se, aqui, muitas das atividades dos clubes e projetos, a participação em concursos 

como as Olimpíadas, o Oriescolas ou em atividades propostas por entidades do meio. 

Inserem-se, neste objetivo, atividades no âmbito da promoção de hábitos de vida saudável ou 

da leitura, exposições de trabalhos de alunos, algumas atividades de caráter desportivo, 

palestras, atividades do âmbito da educação especial e atividades destinadas a assinar datas 

festivas ou histórico-culturalmente relevantes do calendário. As atividades inserem-se, 

portanto, nos mais variados campos: artes plásticas, teatro, leitura, ciência, desporto e saúde. 

 

Neste objetivo estratégico, assumem particular relevância as visitas de estudo. 

Visitas de Estudo previstas: 31 
 
-Totalmente realizadas: 18 (78,3%) 

- Parcialmente realizadas: 2 (6,5%) 

- Não realizadas:  11 (35,5%) 

 
As visitas totalmente realizadas foram no âmbito dos seguintes níveis de ensino:  

Pré-escolar: 4,5% 

1º CEB: 22,7% 

2º CEB: 4,5% 

 8º ano: 4,5% 

10º ano: 18,2 % 

11º ano: 13,7% 

12º ano: 18,2 % 

Vocacional/profissional: 13,7% 
 
 
Foram apresentados os relatórios de todas as visitas realizadas, de acordo com o previsto no 
Regulamento Interno do Agrupamento. 
 
  A grande maioria dos relatórios refere que as visitas atingiram os objetivos propostos, 
constituíram momentos de enriquecimento dos alunos e que estes apresentaram um ótimo 
comportamento. 
 
Das visitas realizadas, um número significativo envolveu mais do que uma disciplina, o que se 
verificou, maioritariamente, no 3º ciclo e nas formações profissionalmente qualificantes. 
 
No entanto há a salientar que não se realizou um significativo número de visitas, o que se 
prendeu com dificuldades de calendarização, ao que não terá sido alheio o facto de os anos 
sujeitos a avaliação externa não terem podido realizar visitas no 3º período. 
Há ainda a salientar a desigual distribuição de visitas pelos vários anos (o 2º e o 3º ciclos 
realizaram muito poucas visitas) e o facto de as formações profissionalmente qualificantes 
terem realizado, igualmente, um reduzido número de visitas, o que não se justifica dadas as 
caraterísticas deste tipo de ensino e existir financiamento para estas atividades. 
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Objetivo Estratégico Nº 5 – Aumentar o envolvimento dos pais e encarregados 

de educação e das estruturas representativas dos alunos na vida do 

Agrupamento. 

 

Total:  40 atividades. 

Totalmente realizadas - 36 atividades    (90%) 

Realizadas parcialmente - 3 atividades    (7,5%) 

Não realizadas - 1 atividade   (2,5 %) 

Motivo: 

- impossibilidade de calendarização. 

        

 

Objetivo Estratégico Nº 6 – Promover práticas inclusivas. 

 

Total : 4 atividades 

Realizaram-se integralmente todas as atividades previstas.   

 

Objetivo Estratégico Nº 7 – Promover hábitos de vida saudáveis. 

 

Total : 8 atividades 

Totalmente realizadas - 6 atividades   (75%) 

Realizadas parcialmente - 1 atividade   (12,5%) 

Não realizadas - 1 atividade  (12,5 %) 

Motivo: 

- condições climatéricas adversas (Peddy Paper - Saúde) 

 

 

 



 

Plano Anual/Plurianual de Atividades 2015-2016 – Avaliação da Execução. Página 6 
 

Objetivo Estratégico Nº 8 – Melhorar a gestão dos recursos humanos. 

 

Total : 12 atividades 

Totalmente realizadas - 9 atividades   (75%) 

Realizadas parcialmente - 3 atividades   (12,5%) 

 

 
Pontos fortes: 
 

- O PAA era constituído por um grande número de atividades muito diversificadas. 
 
 - Realizaram-se integralmente 217 atividades das 277 previstas, o que corresponde a 
78,3%, sendo apresentados os motivos da não realização, quando tal se verificou. 
 
- Todas as ações foram avaliadas no formulário, pelos responsáveis, tal como foi 
solicitado e foram apresentados todos os relatórios das visitas de estudo. 
 
 

Pontos fracos: 
 
- Distribuição pouco equitativa das visitas de estudo. 
 
- A avaliação definida para cada uma das atividades é, nalguns casos, pouco objetiva 
e não apresenta indicador de medida. 
 
 
 
 
 
 
                         A coordenadora da equipa de acompanhamento da execução do PAA 
 
                                                              Ana Ascenso Silva 


