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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar, numa perspetiva formativa, o grau de execução do Plano
Anual de Atividades (PAA) 2016/2017 e reporta-se ao período de setembro de 2016 até 6 de março de
2017 (correspondente à data em que foram impressos os resultados em pdf).
Os resultados obtidos baseiam-se na análise de três instrumentos de avaliação disponibilizados online:
questionário de avaliação da atividades realizadas previstas e não previstas no PAA , questionário das atividades não realizadas, ambos destinados a todos os professores responsáveis pela concretização das atividades propostas e um terceiro questionário exclusivamente destinado às equipas de projetos de desenvolvimento educativo.
A aplicação destes questionários pretende dar resposta a questões fundamentais na avaliação do PAA,
tais como:


a caracterização dos responsáveis (coordenadores e professores) quanto à afetação de tempos não
letivos para a execução do projeto;



a execução de atividades em trabalho colaborativo com os grupos de recrutamento, entre projetos e
com os diversos serviços ou estruturas;



as características dos destinatários envolvidos nas atividades promovidas ou projetos desenvolvidos;



o impacte das atividades ou dos projetos na consecução dos objetivos e metas do Projeto Educativo
de Escola (PEE);



a avaliação indireta dos destinatários das atividades e projetos e,



os aspetos positivos e negativos decorrentes da concretização da atividade e desenvolvimento do projeto.

Apesar da prorrogação do prazo para preenchimento dos questionários, responderam à avaliação dos projetos, 12 dos 24 projetos inscritos no PAA. Quanto às atividades do PAA, a maioria foram avaliadas com
exceção das dinamizadas pela biblioteca por motivos justificáveis
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2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
A presente análise incide em 72 respostas obtidas, das quais 75% foram realizadas no 1º período e 25%
no 2º período.
Correspondem a 83,3% das atividades previstas no PAA. Das realizadas, 16,7% não estavam previstas,
mas foram realizadas.

2.1 Tipo de atividades realizadas
Tendo em conta a tipologia definida, constata-se que a maioria das atividades integra-se na comemoração de efemérides, dias ou festa tradicional, correspondente a 24 eventos neste âmbito (33,8%). Seguem
-se com maior expressividade os seguintes tipos: conferências , palestras, acções de sensibilização ou outro tipo de formação, no total de 18 ocorrências, correspondente a 25,4%; atividades categorizadas na
tipologia de complemento de currículo com 13 ocorrências (18,3%) e, visitas de estudo com 11 ocorrências (15,5%).

2.2 Proponentes envolvidos nas atividades
Departamentos Curriculares
Constata-se que todos os Departamentos Curriculares realizaram as atividades propostas até à data de
elaboração deste relatório. Destacam-se com um contributo acima dos 10%, os Departamentos Curriculares de Línguas (Português), de Ciências Sociais e Humanas (História e Geografia), de Matemática e Tecnologias (Matemática) e de Expressões (Educação Física), de acordo com os seguintes dados:
Grupo de Recrutamento

Nº de propostas

%

Português

8

11,4

História

7

10,0

Geografia

9

12,9

Matemática

7

10,0

Educação Física

8

11,4
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2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
Projetos de Desenvolvimento Educativo
Do envolvimento dos projetos nas atividades propostas e realizadas, destacam-se os seguintes, de acordo
com os dados da tabela: EMA (Estimulo à Melhoria das Aprendizagems) - Tejo: um rio de conhecimento,
Programa Eco-Escolas, PES (Programa de Educação para a Saúde) e Ajuda a Ajudar.

Projetos

Nº de propostas

%

EMA—Tejo. Um rio de
conhecimento

6

8,6

Eco-Escolas

7

10,0

PES

10

14,3

Ajuda a Ajudar

7

10,0

Estruturas e Serviços
Nesta categoria, destacam-se pelo envolvimento e/ou participação conjunta em atividades realizadas os
seguintes: Direção, Biblioteca Escolar e GIS (Gabinete de Intervenção Social) e, com a mesma percentagem, a Associação de Estudantes, SPO (Serviço de Psicologia e orientação escolar) e NEE (Núcleo de Educação Especial).
Estruturas e Serviços

Nº de propostas

%

Direção

6

8,6

Biblioteca Escolar

7

10,0

GIS

10

14,3

SPO

3

4,3

NEE

3

4,3

Associação de Estudantes

3

4,3

2.3 Local de realização das atividades
A maioria das atividades realizadas decorreram em sala de aula (25,4%), na biblioteca (21,1%) ou em
local previsto para visita de estudo (15,5%).
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2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

2.4 Público-Alvo
A maioria das atividades realizadas, 54 das 72 respostas, foram destinadas aos alunos, com uma percentagem de 75%. Com uma percentagem menos significativa, segue-se como público-alvo os docentes, com
26,1%.
A leitura de respostas quanto às turmas envolvidas, permite concluir que todas as turmas participaram,
em média, em pelo menos duas atividades promovidas pelos vários proponentes. Por anos de escolaridade, embora a frequência seja muito semelhante, os anos de escolaridade com maior participação são os
8º, 9º e 10º anos de escolaridade. Com percentagens de participação iguais ou superiores a 50%, destacam-se as seguintes turmas, por níveis de ensino:
Ensino Básico

Turmas

Ensino Secundário

Turmas

7º

A, B, C, D

10º

A, G

8º

A, B, C, D, E

11º

A, B, C

9º

A, B, C

12º

A, D, F, G

Vocacional

A1, A2

Das respostas obtidas quanto ao número de alunos envolvidos, conclui-se que a maior percentagem
(54,8%) corresponde ao intervalo de 31 a 100 participantes.
Quantos aos docentes e/ou técnicos participantes, destaca - se com maior percentagem (53,7%) o intervalo que corresponde até 5 elementos envolvidos. A maior percentagem de encarregados de educação
corresponde a 10%, até 10 elementos. As atividades contaram ainda com a participação de instituições
externas à escola, contabilizadas em 42,6% das ocorrências que envolveram instituições.
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2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
2.5 Contributo para o Projeto Educativo de Escola
Tendo em conta as metas do PEE, os proponentes consideram que se atingiram as seguintes metas com
a realização das atividades:
3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem
O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos (39 respostas em 72, com a percentagem de 54,2%)
3.3. Cidadania
O13. - Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes,
que participam de forma crítica e responsável na sociedade (56 respostas em 72, com a percentagem de
77,8%)
3.5. Relações com a comunidade
O19. - Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da Escola ( 17 em 72,
com a percentagem de 23,6%)
Quanto à avaliação do global, de acordo com o grau de concretização das metas previstas no PEE, constata-se que 51,4% das respostas revelam uma expetativa máxima de grau 5 e 40,3% de grau 4.

No âmbito da concretização das aprendizagens previstas é, igualmente notório que as expetativas foram
alcançadas, tendo-se registado que 49,2% das respostas se enquadram no grau 4 e que 41,5 %, no grau
5.
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2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
2.6 Avaliação do público-alvo
A recolha de informação quanto à avaliação por parte dos participantes foi feita sobretudo por recolha de
opiniões/comentário orais (83,7%), concluindo-se que 59,2% das respostas registaram um grau muito
elevado de interesse por parte dos participantes. Igualmente, enquadra-se no grau 5, a avaliação global
da maioria das atividades realizadas (55,6) e no grau 4, 41,3% das respostas obtidas.

2.7 Aspetos positivos e negativos
Com mais de 50% de respostas, destacam-se os seguintes aspetos positivos:


grande empenho/envolvimento dos alunos (70,8%);



desenvolvimento de situações de aprendizagem não formais (63,9%);



bom comportamento dos alunos (65,3);



promoção de competências ligadas à cidadania (62,5%);



elevado n.º de participantes (56,9%) e,



grande empenho/envolvimento de professores (52,8%).
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2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
Dos aspetos negativos destacados com maior frequência, realce-se as dificuldades na gestão do tempo/
duração da actividade (59,3%) e as condições técnicas pouco propícias (37%).
Merecem destaque algumas das observações efectuadas pelos proponentes das atividades:


falta de recursos necessários para o desenvolvimento da atividade de xadrez, designadamente jogos e
relógios, o que condiciona o envolvimento de mais participantes;



melhoria das condições de acesso à internet para a promoção de atividades específicas que envolvam
este recurso;



elevado número de alunos em determinados contextos de visita de estudo e,



preparação prévia das visitas de estudo/saídas de campo: exploração do guião em sala de aula e de
aspetos logísticos.

Face aos resultados obtidos nesta fase de avaliação intermédia, 97,2% dos proponentes consideram que
as atividades realizadas devem ter continuidade no próximo ano letivo.
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3. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO REALIZADAS
Das atividades previstas no PAA e não realizadas, tendo em conta as respostas obtidas pela aplicação
do questionário 2, não foram realizadas as seguintes atividades no período previsto, três das quais são
visitas de estudo.

As atividades não realizadas estavam a cargo de professores de História, Geografia, Economia, Biologia e
Físico-Química. Os motivos apresentados foram variados:


falta de disponibilidade da instituição colaboradora para realizar a atividade até final do 1º período (A
Correr Mundo, Geografia);



houve reformulação do plano (A Correr Mundo, Geografia. Atividade a realizar no 2º período);



a atividade foi substituída por outra em sala de aula (Dia Internacional da Tolerância, Economia);



falta de inscrição dos participantes/nº insuficiente de participantes (visitas de estudo ao Centro de Arte Moderna e Fundação Berardo e Miróbriga e S. Cucufate, História);



falta de tempo para a sua realização (Visita de estudo ao Planetário Calouste Gulbenkian, FísicoQuímica) e,



fraca qualidade do produto final (Cientistas Portugueses, Biologia e Físico-Química).
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4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO
A presente análise tem em consideração as 12 respostas obtidas ao questionário de avaliação do trabalho desenvolvido pelos 12 dos 24 projetos que refletiram sobre o seu trabalho desenvolvido até à data de

elaboração do presente relatório.
No âmbito dos projetos designados de Curriculares não responderam ao questionário as seguintes equipas dos projetos: De Leitura: Ler Depressa ou Devagar, Gabinete de Apoio ao Curso Profissional (TEAC),
Escola Digital, Aprender a Empreender , Oficina das Ideias, Conetando Mundos, Desporto Escolar, Desporto Mais e Atividades Físicas de Aventura na Natureza, Boletim Eletrónico, Agenda Mensal e RTE.
Do conjunto das 12 respostas obtidas, metade dos projetos envolvem 6 professores e 25%, 3 professores, cujo tempo atribuído para o desenvolvimento do projeto foi 4 blocos para o total de professores envolvidos (45,5%) e de mais de 6 blocos para 27,3% dos projetos.
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4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO
4.1 Público-Alvo
A leitura de respostas, quanto às turmas envolvidas, permite concluir que todas as turmas participaram,
em média, em pelo menos 7 atividades promovidas pelos vários projetos. Por anos de escolaridade, embora a frequência seja muito semelhante, os anos de escolaridade com maior número de ocorrências são
os 8º e 10º anos de escolaridade.
Com percentagens de participação iguais ou superiores a 50%, destacam-se as seguintes turmas, por
níveis de ensino:
Ensino Básico

Turmas

Ensino Secundário

Turmas

7º

A, B, C, D

11º

C, F, I

8º

A, B, C, D

9º

A, B, C

Das respostas obtidas, pode-se ainda concluir que os alunos do 11º D, 12º B, C e H e os alunos do Curso
Vocacional nunca participaram em nenhuma das atividades dinamizadas no âmbito dos projetos.
Quanto ao número médio de alunos que participam nos projetos é de 11 a 30 alunos, em 50% dos projetos. A maioria dos projetos envolve até 5 professores e/ou técnicos no trabalho de coordenação e de desenvolvimento de atividades, de 1 a 10 encarregados de educação e a maioria (83,3%) envolve instuições
externas à escola.

10

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO
4.2 Atividades desenvolvidas
No conjunto dos projetos avaliados regista-se a concretização de 46 atividades que se integram em várias
tipologias, das quais se destacam com maior incidência as seguintes:
Tipo de atividades

Nº

%

Complemento de Currículo

7

58,3%

Concurso

5

41,7%

Palestras

5

41,7

Ligação da escola à família/
comunidade

5

41,7

Comemoração de efemérides, dias
ou festas tradicionais

4

33,3

Blogue

4

33,3

O desenvolvimento de atividades em trabalho colaborativo é especialmente expressiva com os grupos de
recrutamento de Português (83,3%), Matemática (66,7%), Físico-Química e Biologia (100%) e Artes Visuais (83,3) e, com valores da ordem dos 50%, nos grupos de Educação Física, Francês, História, Filosofia e
Geografia.
Relativamente à colaboração entre projetos, destacam-se o Programa Eco-Escolas (100%), Eathink
(66,7%), Clube de Jornalismo (66,7%) e Agenda Eletrónica (50%).
Merece igualmente destaque, o trabalho colaborativo entre os projetos e outras estruturas, das quais sobressaem: Diretores de Turma de Ensino Básico e Secundário, Biblioteca, SPO e NEE, todos eles com percentagens superiores a 50%.
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4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO
4.3 Contributo para o Projeto Educativo de Escola
Das atividades previstas, foram desenvolvidas na sua totalidade 75%, conforme o gráfico seguinte:

Tendo em conta as metas do PEE, os coordenadores consideram que se atingiram as seguintes metas
com a realização das atividades, seguidamente elencadas:
3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem
O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos ( 11 respostas em 12, com 91,7%)
03.— Promover o trabalho colaborativo entre os professores (7 respostas em 12, com 58,3%).
3.3. Cidadania
O13. - Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes,
que participam de forma crítica e responsável na sociedade ( 9 respostas em 12, com 75%).
3.5. Relações com a comunidade
O19. - Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da
Escola ( 7 em 12, com 58,3%).
Quanto à avaliação do global, de acordo com o grau de concretização das metas previstas no PEE, constata-se que 50% das respostas revelam uma expectativa máxima de grau 4 e 41,7% de grau 5.
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4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

No âmbito da concretização das aprendizagens previstas é, igualmente, notório que as expectativas foram
globalmente alcançadas, tendo-se registado que 41,7% das respostas se enquadram no grau 4 e que
33,3% , no grau 5.

4.4 Avaliação do público-alvo
A monotorização do impacte do projeto junto do público-alvo foi feito por 66,7% dos projetos avaliados, o
que corresponde a oito dos doze projetos que responderam ao questionário.
A recolha de informação quanto à avaliação por parte dos participantes foi feita sobretudo por registo de
opiniões/comentários orais (100%), sendo que alguns dos projetos monitorizaram também com a aplicação de questionários. Conclui-se que 50% dos projetos registaram um grau muito elevado de interesse
por parte dos participantes.
Igualmente, enquadra-se no grau 5, a avaliação global da maioria das atividades realizadas (50 %) e no
grau 4, 33,3%.
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4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

4.5 Aspetos positivos e negativos
Com mais de 50% de respostas, destacam-se os seguintes aspetos positivos:


desenvolvimento de situações de aprendizagem não formais (75%);



grande empenho/envolvimento dos alunos, bom comportamento dos alunos e qualidade do trabalho
desenvolvido pelos alunos (66,7%);



Melhoria da relação professor-aluno, promoção de competências ligadas à cidadania, estímulo da criatividade, curiosidade, espírito crítico, autonomia (58,3%).

Dos aspetos negativos destacados com maior frequência, realce-se as dificuldades na gestão do tempo/
articulação de horários (88,9%) e as condições técnicas pouco propícias (33,3%).
Merecem destaque algumas das observações efectuadas pelas equipas:
O projeto Eathink referiu a necessidade de um espaço específico e adequado para executar atividades e
arrumos de todo o material necessário para o desenvolvimento do projeto, situação que, à data de execução do relatório, já foi resolvida;
O projeto EMA abrange muitas turmas, alunos e professores de todas as áreas do conhecimento e propõe
a inclusão de diversas inovações pedagógicas e metodológicas. Por tal, existem dificuldades inerentes à
operacionalização de todas as atividades e à atualização das planificações de cada uma das turmas participantes. Nos aspectos positivos e negativos, alguns deles encontram-se a meio caminho entre os termos
"grande" e "fraco", uma vez que ao necessitar de generalizar, há sempre atividades/tarefas que foram
melhor implementadas, desenvolvidas ou concretizadas em algumas turmas, ou em áreas disciplinares
concretas. De notar que, apesar de todas as dificuldades de execução deste projeto, na realidade as turmas dos 7º e 10º anos já estão a usufruir dele, assumindo a escola o objetivo primordial de difundir metodologias e atividades inovadoras às restantes turmas da escola.
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Considerando os resultados obtidos, conclui-se que a operacionalização do PAA reflete:


uma grande diversidade de atividades desenvolvidas, destacando-se pela sua frequência a realização
de palestras, atividades de complemento de currículo e visitas de estudo.



a participação de todos os departamentos curriculares para a concretização de atividades, destacandose com maior incidência de atividades propostas os grupos de Português, História, Geografia, Matemática e Educação Física e, com maior percentagem de ocorrências, os projetos EMA (Estímulo à Melhoria das Aprendizagens), Programa Eco-Escolas, PES (Programa de Educação para a Saúde) e Ajuda a
Ajudar e ainda, no âmbito de serviços e estruturas, a Biblioteca e o GIS (Gabinete de Intervenção Social).



A maioria das atividades realizadas, 54 das 72 respostas, foram destinadas aos alunos, com uma per-

centagem de 75%, envolvendo praticamente todas as turmas do ensino básico e 11 turmas do ensino secundário, incluindo o Curso Vocacional. No caso dos projetos, o maior grau de participação remete para
as turmas do ensino básico.


Em média, no conjunto das atividades desenvolvidas, foram envolvidos entre 31 a 100 alunos. Nos

projetos, a média situa-se entre os 11 e 30 alunos.


O trabalho colaborativo assume uma expressão significativa no envolvimento de vários grupos de

equipas , merecendo destaque o trabalho colaborativo com os grupos de Português, Matemática , FísicoQuímica, Biologia e Artes Visuais; o Programa Eco-Escolas, Eathink, Clube de Jornalismo, Agenda Eletrónica; Diretores de Turma de Ensino Básico e Secundário, Biblioteca, SPO e NEE.


O cumprimento das metas e objetivos do PEE situa-se nos graus 4 e 5, quer nível do contributo para

a promoção do sucesso, quer no desenvolvimento de competências de cidadania, quer na promoção das
relações entre a escola e a comunidade envolvente.


A recolha de opiniões de intervenientes é feita de forma informal na maioria dos casos, situando-se no
grau 5 quanto à avaliação global feita pelos intervenientes.



Os aspetos positivos destacados são, em número, superiores aos negativos, de onde se pode deduzir
um grau de satisfação elevada relativamente à concretização das atividades e projetos de desenvolvimento educativo.

Finalmente, recomenda-se uma análise das dificuldades identificadas designadamente as relacionadas
com a gestão do tempo/articulação de horários e as condições técnicas pouco propícias à implementação
de algumas atividades.
No que concerne aos prazos definidos para a avaliação do PAA, recomenda-se o cumprimento do preenchimento dos questionários, por parte de todos os professores responsáveis pela execução das atividades
e projetos, dentro dos prazos estipulados.
Data, 17 de março de 2017
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