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 Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 

2019-2020 

Adenda  

 

Uma vez que, se verificou a existência de novas propostas no âmbito do Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento 2019_2020, foi criado um novo link do formulário PAA para o 

preenchimento e inserção das novas atividades, denominado de PAA AESC_ adenda.  

Após a análise das atividades inseridas neste segundo período constatou-se que, foram inseridas 

doze novas atividades.  

Uma dessas atividades (Prova de Orientação na escola) foi agora inserida em PAA, apesar de já se 

ter realizado no primeiro período (3 e 4 dezembro) e de ter decorrido com sucesso. A referida 

atividade insere-se no órgão/ serviço Desporto Escolar e a sua coordenadora refere que, a 

mesma não foi introduzida no formulário PAA em outubro por lapso. 

As atividades agora inseridas no PAA AESC adenda inscrevem-se nos órgãos/ serviços 

dinamizadores das atividades: 

 Desporto Escolar _ 5 atividades, sendo três das atuais atividades referentes à Fase 

Distrital das modalidades face ao apuramento de alunos do Agrupamento. 

 Serviço de Psicologia e Orientação Profissional (SPO) _ 1 atividade no âmbito da Formação 

interna do Agrupamento e direcionada a assistentes técnicos e operacionais. 

 Departamento de Expressões _ inseridas 5 atividades, uma das atividades propostas no 

âmbito da Educação Musical promove um Concurso de Flauta no 2° ciclo e as restantes 

quatro envolvem a divulgação/ exposição pública, aberta à comunidade de trabalhos dos 

alunos nas áreas da disciplina de Educação Visual e dos Cursos de Artes. 

 Departamento do Primeiro ciclo _ 1 atividade relativa a uma Visita de estudo "Visita de 

Estudo ao Pavilhão do Conhecimento e ao espetáculo Disney on ice 100 anos de Magia" 

para os alunos da EB1 de Santa Cruz. 
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As Atividades agora inseridas enquadram-se, na sua maioria, no vetor estratégico 7; uma delas no vetor 

estratégico 5 e uma outra no vetor estratégico 1:  
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Constata-se, igualmente, que se trata de atividades que abrangem turmas/ anos de escolaridade 

ou ciclos (todas as turmas de 5ºano; alunos do 2º ciclo, do 3º ciclo e Ensino Secundário). 

 
Relativamente ao item custos a maioria não implica custos diretos e as atividades propostas no 
âmbito do Desporto Escolar apresenta custos com transporte e alimentação enquadrados no 
orçamento do próprio projeto. 
 
A Visita de estudo proposta pelo departamento do primeiro ciclo conta com a contribuição dos 
próprios encarregados de educação. 
 

 
 
 

Santiago do Cacém, 3 de março de 2020 

 

A equipa do PAA do Agrupamento 


