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1. Introdução 

 

“Escola não deve entender-se como uma instituição que desenvolve única e exclusivamente o seu desempenho 

dentro do espaço aula. Se, porventura, assim acontece, esta segunda casa de todos quantos estão envolvidos no 

ensinar e no aprender, não está a cumprir cabalmente o seu papel.”  

Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/view/12865240/viagem-ao-mundo-do-sonho-que-nunca-existiu . Acesso em: 18/06/2021 

O Plano Anual de Atividades (PAA) enraíza as bases da sua elaboração nos pressupostos anteriormente referidos 

e pretende a promoção do sucesso escolar dos alunos, o desenvolvimento da sua personalidade e das suas 

capacidades construtivas. Assim, no respeito pela coerência legislativa, propõe-se ser um documento do 

planeamento e articulação do trabalho letivo e não letivo a desenvolver, mas também o reflexo do dinamismo, da 

missão formativa e educativa do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. 

Após a apresentação das propostas por parte das várias estruturas da Comunidade Escolar, chegámos a este 

documento final que mais não é do que a expressão do empenho de toda a Comunidade Educativa numa 

instituição que deseja a melhoria da qualidade das aprendizagens, o sucesso educativo dos alunos, o 

desenvolvimento de um espírito de rigor, a diversidade de estratégias e a relação ativa com o meio envolvente. 

Este documento compila todas as propostas para o PAA dos diversos departamentos curriculares e entidades da 

comunidade escolar e contém uma análise global das propostas, análise das propostas por departamento 

curricular, análise das propostas por entidade da comunidade escolar e anexos contendo detalhadamente todas 

as propostas. 

Para finalizar esta breve nota introdutória, há que realçar o papel dos vários intervenientes em todo este processo, 

sobretudo as estruturas e os promotores responsáveis pela vasta panóplia de atividades apresentadas, 

determinantes para o sucesso educativo. Por conseguinte, o seu prévio compromisso com o PAA e a sua 

consequente capacidade de auto e hetero mobilização constituem, naturalmente, a fonte da principal energia para 

o PAA se concretizar na sua plenitude. 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/12865240/viagem-ao-mundo-do-sonho-que-nunca-existiu
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2. Origem dos dados/ publicitação 

 

Este PAA resulta da recolha de todas as atividades inseridas ao longo do ano letivo, em formulário próprio, 

disponibilizado a partir da aplicação InovarPAA disponível no portal web do Agrupamento de Escolas Gabriel 

Pereira, em https://inovar.aegp.edu.pt/Inovarpaa/Inicial.wgx. O formulário encontra-se apenso a este PAA no 

Anexo I. 

Depois de compilado, este PAA é enviado para o Conselho Pedagógico e, depois de parecer positivo pelo mesmo, 

é enviado para aprovação e avaliação em Conselho Geral, o qual será responsável pelo seu acompanhamento. 

Dada a relevância e importância que este documento tem para a escola e a envolvência de toda a comunidade 

educativa, este PAA será disponibilizado à mesma através da página de documentos orientadores do portal de 

web do AE Gabriel Pereira https://aegp.edu.pt/web/pt-pt/node/99. 

https://inovar.aegp.edu.pt/Inovarpaa/Inicial.wgx
https://aegp.edu.pt/web/pt-pt/node/99
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3. Atividades propostas 

 

3.1. Atividades realizadas 

 

No presente ano letivo foram propostas 274 atividades, o que significa que se verifica uma diminuição no que se 

refere ao número total de atividades realizadas relativamente ao ano letivo 2019/2020 (325 atividades), que 

corresponde a uma quebra no número de atividades propostas de 15%. 

O total global não corresponde ao somatório das atividades desenvolvidas por Departamento/Estrutura, uma vez 

que algumas atividades foram dinamizadas, colaborativamente, por dois ou mais Departamentos ou Estruturas. 

 

Apesar da insistência por parte da equipa de Equipa de Monitorização do Plano de Atividades, das 274 atividades 

propostas, 85 não foram avaliadas. Das restantes atividades, 3 foram canceladas. Os motivos apresentados para 

a não realização das atividades foram a substituição da atividade por outra e a pandemia. A situação pandémica 

causou constrangimentos evidentes impossibilitando a realização de visitas de estudo e condicionando a 

realização de muitas atividades e projetos. 

 

3.2. Atividades - Calendarização 

 

Foram dinamizadas mais atividades no primeiro período letivo que no segundo e terceiro períodos, ainda que 

tenham decorrido atividades nos três períodos letivos. Se excetuarmos as atividades realizadas durante todo o 

ano, 39,3% das demais atividades ocorreram no 1º período, 30,6% no 2º período e 30,2% no 3º período. 

atividades realizadas e 
avaliadas

68%
atividades realizadas, 

mas não avaliadas
31%

atividades canceladas
1%

Atividades propostas

atividades realizadas e avaliadas atividades realizadas, mas não avaliadas atividades canceladas
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3.3. Atividades - Parcerias externas 

 

As parcerias existentes ao nível da execução do PAA foram essenciais para o desenvolvimento de 33 atividades. 

Das atividades desenvolvidas que envolveram parceiros externos (18 entidades), destacam-se a Câmara 

Municipal de Évora e a Direção-Geral da Educação - Programa de Educação Estética e Artística (5 atividades 

cada). 

 

28

99
77 76

0

50

100

150

Ao longo do ano 1º Período 2º Período 3º Período

Atividades - Calendarização

Sim; 34; 12%

Não; 240; 88%

Atividade com parcerias externas?

Sim Não
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3.4. Atividades por escola 

 

Na distribuição das atividades por escola, destacam-se as da escola sede do agrupamento, Escola Secundária 

Gabriel Pereira e a EB André de Resende, o que se pode considerar normal visto ser onde se concentram a maior 

parte dos alunos. Se contabilizarmos as atividades por nível de ensino, porém, aferimos que quase metade das 

atividades (47%) foram desenvolvidas em escolas do 1º ciclo do ensino básico (155 atividades). 
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3.5. Atividades - Destinatários 

 

Mais de metade das atividades propostas está direcionada para os alunos do agrupamento, conforme pode ser 

verificado pelo gráfico seguinte. 96% das atividades tiveram como destinatária a comunidade escolar alargada. 
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3.6. Atividades – Público-alvo alunos 

 

Analisando pormenorizadamente o público-alvo “alunos”, é possível constatar que uma boa parte das atividades 

propostas envolve os alunos do Primeiro Ciclo (32,8% das atividades). Esta elevada percentagem de atividades 

dirigidas a alunos do primeiro ciclo encontra-se em linha com o elevado número de atividades propostas pelas 

escolas do 1º ciclo do ensino básico do Agrupamento. De destacar ainda o pouco envolvimento dos alunos de 

Educação e Formação de Adultos nas atividades desenvolvidas.  

 

Alunos: 250; 
53%Pessoal 

Docente: 
85; 18%

Pessoal Não Docente: 
65; 14%

EE/ Comunidade 
Educativa: 53; 11%

Outro: 21; 4%

Atividades - Destinatários

Alunos Pessoal Docente Pessoal Não Docente EE/ Comunidade Educativa Outro
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3.7. Atividades – Tipologias 

 

Ao nível da tipologia existe uma vasta diversidade, destacando-se em número as atividades das bibliotecas 

escolares e a do tipo “Outro” (ações de sensibilização e datas comemorativas). Outras atividades de convívio e 

comemoração, conferência, palestra, debate e atividades de projetos internos, Eco-Escolas e exposições/mostras 

foram também amplamente realizadas, o que traduz uma aposta no desenvolvimento, participação, apresentação 

e envolvimento em atividades de disseminação de conhecimento e mostra de competências e atesta o dinamismo 

dos projetos afetos à escola. 

pré escolar
5%

1º ciclo
33%

2º ciclo
19%

3º ciclo
22%

secundário
19%

EFA
2%

Alunos destinatários das atividades por ciclo de ensino
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4. Atividades – Eixos/Metas do Projeto Educativo 

Verifica-se que a maioria das atividades se prende com os objetivos delineados no eixo pedagógico do Projeto 

Educativo, seguida daquelas referentes ao eixo da cultura organizacional.  

 

 

É importante referir que algumas das atividades desenvolvidas se enquadram em metas correspondentes a mais 

do que um eixo de ação. Se atendermos à totalidade da classificação efetuada, constatamos que 43,18% das 

atividades estão em linha com o segundo eixo (cultura organizacional) e 34,02% com o terceiro (qualidade do 

serviço educativo). “Promover a educação e a inclusão de todos os alunos” (meta 8 - qualidade do serviço 

educativo) foi a meta que mais atividades propuseram alcançar (22,80%), seguida de “fomentar um bom clima 

relacional entre os elementos da comunidade educativa estimulando a criação de uma forte cultura de escola” 
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(meta 5 – cultura organizacional; 20,75%). Destaca-se ainda a promoção de uma cultura ecológica (meta 7; 

12,15%), em linha com o número de atividades realizadas no âmbito das eco-escolas. 

 

4.1. Eixo 1 – Liderança, Gestão e Autonomia 

 

 

 

Meta 1 - Incentivar a participação das 
lideranças intermédias, numa lógica 

de liderança colaborativa

14 atividades

• Fomentar uma cultura de 
participação das lideranças 
intermédias;

• Desenvolver uma visão 
partilhada e estratégias 
conjuntas para se atingirem 
compromissos coletivos;

• Valorizar as lideranças 
intermédias enquanto 
dinamizadores e facilitadores 
do trabalho em equipa.

Meta 2 - Promover uma gestão 
eficaz dedos recursos humanos, 

físicos e financeiros

14 atividades

• Promover uma distribuição de 
serviço, privilegiando a 
continuidade pedagógica, a 
adequação ao perfil do docente 
de acordo com a sua formação 
de base e/ou especializada;

• Fomentar a responsabilidade 
coletiva na gestão e 
manutenção dos espaços 
físicos;

• Potenciar as candidaturas aos 
fundos europeus nos cursos 
Profissionais, EFA e no Centro 
Qualifica;

• Desenvolver auditorias internas 
técnico-pedagógicas e técnico-
financeiras;

• Melhorar a eficiência e a 
eficácia ambiental nos espaços 
escolares.

Meta 3 - Desenvolver a aposta na 
autonomia, enquadradada numa política de 
qualidade transversal a todos os eixos de 

atuação da organização

52 atividades 

• Promover soluções técnico-
pedagógicas no âmbito da 
autonomia e flexibilidade 
curricular;

• Aceitar e desenvolver novos 
desafios que promovam a 
flexibilidade, a inovação e a 
aposta nos recursos humanos;

• Construir consensos, redes 
dinâmicas de compromissos e 
responsabilidades;

• Desenvolver ambientes de 
confiança e respeito mútuo, 
onde todos possam contribuir 
plenamente, substituindo os 
mecanismos de controlo.

Sistema de garantia de 

qualidade EQAVET; Academia 

de Liderança Colaborativa 

UBUNTU 

Avaliação interna Projeto Ubuntu 
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4.2. Eixo 2 – Cultura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 4 - 

Valorização dos 

recursos humanos 

45 atividades 

Meta 5 - Fomentar um bom 

clima relacional entre os 

elementos da comunidade 

educativa estimulando a criação 

de uma forte cultura de escola 

111 atividades 

 

Meta 6 - Promover a 

valorização dos espaços 

escolares 

10 atividades 

• Fomentar a 

participação de 

todos os 

membros da 

comunidade na 

construção de 

documentos 

estruturantes do 

Agrupamento; 

• Aumentar o grau 

de satisfação dos 

intervenientes no 

processo 

educativo, 

mediante a 

auscultação 

sistemática aos 

intervenientes no 

processo 

educativo; 

• Valorizar a 

formação dos 

agentes 

educativos 

promovendo 

ações de 

formação 

adequadas a 

cada grupo. 

 

• Aumentar o envolvimento e a 

participação de todos, 

desenvolvendo uma cultura de 

pertença, com cariz identitário, 

sem prejuízo da manutenção da 

identidade de cada escola; 

• Reduzir progressivamente o 

número de casos de indisciplina 

procurando as suas causas e 

atuando tanto quanto possível 

sobre elas; 

• Melhorar a qualidade do 

ambiente educativo e a 

comunicação; 

• Promover a transparência dos 

procedimentos/informação; 

• Incentivar o envolvimento dos 

alunos, do pessoal docente, 

pessoal não docente e dos pais 

e encarregados de educação na 

vida escolar, especialmente nos 

Projetos e Atividades do 

Agrupamento e nos Órgãos de 

Administração e Gestão da 

Escola; 

• Fomentar a utilização da 

Internet e de outros recursos 

tecnológicos, como a 

plataforma Microsoft, na 

comunicação entre os membros 

da comunidade educativa; 

• Promover a utilização da página 

eletrónica do Agrupamento 

como veículo privilegiado de 

comunicação e informação. 

 

• Melhorar os espaços 

escolares adequando-

os ao público-alvo; 

• Explorar as 

potencialidades 

pedagógicas e 

didáticas oferecidas 

pelos novos espaços 

(ESGP e EBAR) 

adequando a procura à 

disponibilidade física, 

evitando a 

sobrelotação; 

• Promover o 

apetrechamento do 

espaço de sala de aula 

com materiais didáticos 

adequados; 

• Promover a atualização 

e utilização dos 

recursos das 

Bibliotecas Escolares; 

• Zelar pela manutenção 

e embelezamento dos 

espaços, no quadro da 

relação entre uma boa 

arquitetura escolar e a 

qualidade do ensino e 

das aprendizagens; 

• Incentivar o 

cumprimento de 

normas de higiene e de 

segurança pessoal e 

coletiva. 

Meta 7 - Promover uma 

cultura ecológica nas 

escolas do AEGP  

65 atividades 

• Promover valores e 

mudanças de atitudes 

e comportamentos face 

ao ambiente, de forma 

a preparar os jovens 

para o exercício de 

uma cidadania 

consciente, dinâmica e 

informada face às 

problemáticas 

ambientais atuais; 

• Fomentar a utilização 

do conhecimento para 

interpretar e avaliar a 

realidade envolvente, 

para formular e debater 

argumentos, para 

sustentar posições e 

opções face aos efeitos 

das atividades 

humanas sobre o 

ambiente; 

• Incrementar políticas 

de redução, 

reutilização e 

reciclagem, 

implementando um 

sistema colaborativo 

com a participação de 

todas as turmas do 

Agrupamento, em 

articulação com ONG’s.  

 

• Plano de 

Avaliação 

• Tutorias 

• Visitas de Estudo 

• Semana Ubuntu 

• Intervenção nos 
espaços;  

• Aquisição de materiais 
de acordo com as 
necessidades  

vs orçament 

• Eco-escolas 

• Clube de Voluntariado 
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4.3. Eixo 3 – Qualidade do serviço educativo 

 

 

 

Meta 8 - Promover a educação 

e a inclusão de todos os alunos

122 atividades

•Diversificar a oferta 
educativa, adequando-a aos 
interesses e necessidades do 
público-alvo;

•Melhorar a qualidade de 
resposta a todos os alunos 
num quadro de inclusão 
mais vasto;

•Melhorar a articulação entre 
os docentes da 
turma/disciplina, os 
docentes de educação 
especial e os técnicos que 
trabalham com os alunos;

•Estimular a participação de 
todos os alunos em projetos 
desenvolvidos no âmbito da 
Escola/Comunidade;

•Prevenir o abandono 
escolar, através da criação 
de ofertas educativas 
diversificadas, 
designadamente formação 
profissional e cursos de 
educação/formação;

•Reduzir o abandono escolar 
de acordo com as taxas 
previstas no Plano Nacional 
de Promoção do Sucesso 
Escolar; 

•Consciencializar os alunos 
para a sua responsabilidade 
no que respeita ao seu 
processo de aprendizagem;

•Diversificar os mecanismos 
de reconhecimento do 
mérito em diversas áreas.

Meta 9 - Melhorar a qualidade 

do sucesso educativo

19 atividades

•Orientar a ação educativa do AEGP pelo 
referencial «Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória»;

• Institucionalizar mecanismos internos de 
auto e heteroavaliação do desempenho 
dos diversos serviços, estruturas, órgãos 
de administração e gestão escolar e 
agentes educativos;

•Melhorar a qualidade, colocando no 
centro da atividade do AEGP o currículo e 
as aprendizagens dos alunos, avaliando 
de forma sistemática o aproveitamento e 
os resultados escolares cotejadas com os 
preditores do sucesso e do insucesso;

•Disponibilizar informação primária aos 
docentes sobre os principais preditores 
de insucesso (capital escolar dos pais, 
contexto económico do aluno e outros) 
de modo a adequar as práticas aos 
contextos e às necessidades específicas 
dos alunos;

•Definir estratégias específicas para 
superar problemas de insucesso escolar;

•Reconhecer a centralidade das bibliotecas 
escolares do AEGP, e a importância do 
referencial de aprendizagens que estes 
equipamentos culturais implementam e 
que podem dar contributos para a 
definição do perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória;

• Promover a educação global dos alunos, 
num quadro de flexibilidade curricular, 
nas componentes de saúde, desporto, 
civismo, direitos humanos, ética, estética, 
tecnologia e ecologia, privilegiando a 
iniciativa e o empreendedorismo;

• Promover a educação para a saúde, 
dando oportunidades aos jovens para 
adquirirem conhecimentos e 
desenvolverem atitudes e valores que 
lhes permitam tomar decisões assertivas;

• Promover a educação para a cidadania 
solidária nos grupos de voluntariado 
através das aprendizagens interpares. 

•Criar ou desenvolver atividades de 
enriquecimento curricular, numa 
perspetiva de formação integral do aluno;

• Promover a utilização crescente das 
tecnologias no desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem sem 
perder de vista os conteúdos digitais com 
informação sobre a localidade e a região;

•Apoiar, no quadro da gestão local do 
currículo, o desenvolvimento de projetos 
que promovam o conhecimento da 
realidade sócio-cultural local e nacional.

Meta 10 - Melhorar a qualidade 
do desempenho do pessoal 
docente e do não docente

10 atividades 

•Estabelecer áreas de 
formação prioritárias, 
privilegiando a formação 
que habilite os docentes no 
sentido de poderem 
responder aos novos 
desafios;

•Promover a formação 
contínua do pessoal docente 
e do não docente;

•Utilizar os dados da 
avaliação interna e da  
avaliação externa para a 
promoção do   
desenvolvimento 
profissional.

• Projeto Ubuntu 

• Orientação Vocacional 

• Projeto Educarte 

• PNL 

• Olimpíadas de Português 

• ConfinARTE 

 

• PES 

• COVID Ninja 

• Mentorias 

• Cidadania e 

Desenvolvimento 

• Avaliação Interna 

• Parlamento dos jovens 

• Academia de Liderança 

Colaborativa UBUNTU 

• Formação MS Teams 
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Meta 11 - Fomentar a dimensão europeia da 
educação

16 atividades

•Contribuir para o conhecimento da cultura 
dos vários povos que constituem a União 
Europeia;

•Promover a elaboração/implementação de 
projetos que promovam o respeito pela 
diversidade cultural, étnica e religiosa.

Meta 12 - Fomentar a utilização responsável e 
segura das TIC

15 atividades

• Sensibilizar os alunos para as questões 
inerentes à utilização segura da Internet;

• Promover o espírito crítico que permita a 
utilização da informação em suporte digital 
de forma a transformá-la em conhecimento;

•Investir na renovação do parque informático 
fixo e móvel do AEGP.

• Palestras 

• Debates 

 
• Semana da Internet Segura 
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4.4. Eixo 4 – Relação da Escola com a Comunidade 

 

 

 

 

 

  

 

Meta 13 - Promover a relação Escola-Família, 
incentivando  a intervenção ativa e responsável dos 

pais/encarregados de educação na vida do 
Agrupamento

14 atividades

•Incentivar o envolvimento dos pais e encarregados 
de educação na vida escolar, especialmente nos 
Projetos e Atividades do Agrupamento;

•Reforçar a valorização das famílias e as relações 
institucionais com as Associações de Pais e 
Encarregados de Educação;

•Promover a transparência dos procedimentos e 
estratégias desenvolvidas pela escola, garantindo a 
informação, em tempo útil, aos pais e 
encarregados de educação;

•Desenvolver mecanismos que reforcem a relação 
da escola com as Associações de Pais e 
Encarregados de Educação.

Meta 14 - Aprofundar as relações do AEGP com a 
comunidade

28 atividades

•Estabelecer novas parcerias com elementos da 
comunidade e reforçar as já existentes.

Meta 8 – Promover a educação 

e a inclusão de todos os alunos;

122 atividades

• Padrinhos e Afilhados"

• Os Pais e a BE

• Papa-Léguas - Jogo da mobilidade sustentável
• Clube de Voluntariado

• Exposições
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5. Avaliação das atividades 

 

5.1. Número de participantes 

A maior parte das atividades para as quais foi disponibilizado o número de participantes (56% de 125 atividades) 

teve menos de 50 participantes. Onze atividades contaram com 500 a 1000 participantes. Será, no entanto, 

importante referir que não foram indicados o número de participantes de mais de metade das atividades (149). 

 

 

5.2. Grau de consecução dos objetivos 

Ao avaliar o grau de consecução dos objetivos, mais de metade dos proponentes avaliadores (58,15%) mostrou-

se plenamente satisfeito com os resultados das atividades. Dos 184 proponentes que avaliaram o grau de 

consecução, 77,17% admite ter cumprido – parcialmente, na sua maioria, ou na totalidade – os objetivos traçados.  
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5.3. Aspetos positivos a destacar 

A promoção da autoestima e da autoconfiança, motivação e consolidação das aprendizagens, a sociabilidade 

entre alunos, o ambiente de interdisciplinaridade promovido e o acesso a materiais foram os aspetos positivos 

destacados. Estes impactos positivos estão intimamente ligados às metas traçadas no desenvolvimento das 

atividades (sobretudo nos eixos relacionados com a qualidade do serviço educativo e a cultura organizacional), 

relacionando-se especialmente com a promoção de uma educação inclusiva e do sucesso educativo (metas 8 e 

9) e o fomento de um bom clima relacional (meta 5). 

 

 

Não
23%

Parcialmente
4%
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15%

Na totalidade
58%

Grau de consecução dos objetivos
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Aspetos positivos a destacar
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5.4. Aspetos que correram menos bem e/ ou que poderiam ser melhorados 

O impacto da situação pandémica no desenvolvimento das atividades foi assumido por 17,15% dos proponentes. 

 

 

84 proponentes indicaram a existência de alguns aspetos menos positivos (classificados em “outros”), como por 

exemplo: 

• falta de espaço para expor os trabalhos; 

• tempo insuficiente para conciliar e trabalhar alguns temas; 

• envolvimento insuficiente dos encarregados de educação; 

• pouca adesão dos alunos.  

Em 51 atividades, não ocorreu qualquer constrangimento. 
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6. Conclusões 

 
6.1. Pontos fortes/ principais sucessos 

▪ Diversidade do tipo de atividades; 

▪ Valorização da interdisciplinaridade; 

▪ Articulação interciclos; 

▪ Apoio à inclusão; 

▪ Maior divulgação das atividades realizadas através do website do agrupamento; 

▪ Maior envolvimento da comunidade educativa;  

▪ Maior participação dos encarregados de educação; 

▪ Fortalecimento dos elos no Agrupamento, produto do trabalho articulado; 

▪ Reforço das parcerias externas. 

 

6.2. Pontos fracos/ constrangimentos 

▪ Dificuldade de gestão na articulação entre as diversas atividades do Agrupamento, devido à dimensão 

do AEGP. 

▪ Todo o plano foi condicionado pela pandemia, ao nível das propostas e da consecução de algumas 

atividades. 

 

6.3. Propostas de melhoria 

▪ Necessidade de sensibilização dos docentes para alguns aspetos do PAA, nomeadamente: lançamento 

e avaliação dos projetos/atividades em tempo útil; 

▪ Equipa com 3 elementos com um tempo semanal para trabalho de articulação interdisciplinar e interciclos. 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 8 de julho de 2021 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em 21 de Julho.de 2021
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Anexo 1 – Formulário 
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Anexo 2 – Listagem das atividades por período 
 

 

 

 

Anexo 3 – Ficha das atividades 
 

 


