
 
 

Plano Anual de Atividades 2018-2019 Página 1 
 

Plano Anual de Atividades  

2019-2020 
O Plano Anual de Atividades (PAA) 2019-2020, do Agrupamento de Escola de Santiago do Cacém, 

é constituído por 232 atividades. O Conselho Pedagógico deu parecer favorável ao presente 

Plano de Atividades na reunião deste órgão realizada no dia 19 de novembro de 2019. 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 % 

1 - Flexibilidade e articulação curricular 
 

57 24,6% 

2 - Inclusão e da Abordagem Multinível no acesso ao currículo 

 

7 3% 

3 - Aprendizagens, competências e resultados  

 

13 5,6% 

4 - Lideranças e Comunicação 

 

7 3% 

5 - Formação e Desenvolvimento Profissional 

 

1 0,4% 

6 - Bibliotecas Escolares 
 

26 11,2% 

7 - Complemento/Enriquecimento do Currículo 

 

111 47,8% 

8 - Envolvimento da comunidade escolar na gestão estratégica do 

Agrupamento. 

7 3% 

9. Recursos Humanos e Materiais 

 

3 1,3% 

 

Total 

232 100% 
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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 

(Pré- escolar, 1º ciclo) ou para todos os alunos de um mesmo ano de escolaridade.  

 

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

ambiente, alimentação, higiene e saúde, relações interpessoais, igualdade de género entre 

outras. 

No Plano Anual de atividades estão contempladas 31 propostas (13,4%) no âmbito da promoção 

das várias literacias (digital, da leitura, da escrita, cientifica, 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. 

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, 1º ciclo, 3º ciclo e Ensino Secundário.  
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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 Profissional (SPO) e as Bibliotecas Escolares, assim como as atividades 

propostas no âmbito dos projetos de Desporto Escolar e do Projeto PES (Projeto de Educação 

para a Saúde), do Grupo de Teatro da Mediateca, da Quinta de Educação e Ambiente e da 

Comemoração dos Patronos das Escolas Básica e Secundária. 

As propostas apresentadas na vertente Visitas de Estudo foram analisadas em conformidade com 

as indicações aprovadas no Plano Curricular de Agrupamento. 

 

No que diz respeito ao trabalho articulado e colaborativo com outras entidades, do meio local, 

regional ou nacional, há uma cada vez envolvência de parceiros nas atividades apresentadas 

Assim, constatamos a existência de parcerias a nível local com o Centro de Ciência Viva do 

Lousal, Saúde Escolar, HLA, Escola Segura, Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém, 

Lions Clube, GNR, Associação de São Francisco de Assis, Ambilital, Associação Intervir. Com, a 

Biblioteca Municipal, Auditório Municipal, Águas de Santo André, Museus do Concelho, IFP, 

Juntas de Freguesia e Câmara Municipal de Santiago do Cacém.  

 

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

Leya, Porto Editora, Instituto Politécnico de Setúbal, Sociedade Portuguesa de Física e de 

Química, Rede de Bibliotecas Escolares e Plano Nacional de Leitura, Universidade de Trás os 

Montes e Alto Douro-UTAD, Embaixada dos Estados Unidos em Portugal. 

 

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

equitativa ao longo do ano letivo.  
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Quanto aos custos, a maioria das atividades (56,9 %) não envolve qualquer financiamento direto.  

 
 

 

Por último, salientamos que, de um modo global, há uma melhoria na definição dos indicadores 

de medida e nos instrumentos de avaliação; a maioria das atividades apontam para 

percentagens de consecução entre 70% a 95%; quanto aos instrumentos de avaliação a aplicar 

são referidos questionários, inquéritos, grelhas de registo, ckecklists das etapas / atividades 

realizadas; trabalhos individuais ou de grupo; relatórios; estatísticas; registo fotográfico e outros, 

o que permitirá proceder-se, futuramente, a uma avaliação mais consistente do PAA do 

Agrupamento. 

 

Santiago do Cacém, 19 de novembro de 2019  

A equipa do PAA do AESC 

 

O Diretor, Prof. Manuel Mourão 

 
 

 

 

 

 

 


