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Nota Introdutória 
“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência”.  

Augusto Cury 

Para os efeitos previstos na alínea a) do ponto 2, do artigo 9º, do decreto-lei n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo decreto-lei no 137/2012, 

de 2 de julho e na alínea f) do artº38º, do Regulamento Interno, apresenta-se o Relatório de Avaliação do Plano Anual de Atividades, referente 

ao 2º semestre do presente ano letivo. 

Este relatório tem por finalidade aferir o grau de consecução dos objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento [PEA], através das atividades 

realizadas, considerando que o Plano Anual de Atividades [PAA] é um instrumento de autonomia do Agrupamento de Escolas, que operacionaliza 

o seu PEA. 

As atividades foram planeadas em função dos eixos e objetivos estratégicos do PEA, assim como das áreas de competência do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória [PASEO], assim como com o Plano Escola+21.23. Procurou-se avaliar e analisar as condições de implementação 

e de realização das atividades e o seu impacto nos participantes. 

Como metodologia de avaliação foi disponibilizado a todos os proponentes um modelo de relatório que deve refletir a avaliação de todos os 

intervenientes (dinamizadores, intervenientes e destinatários). 

No presente relatório avaliam-se, igualmente, as atividades previstas para se realizarem ao longo do ano letivo. Estas atividades englobam os 

projetos/planos/programas, assim como as atividades decorrentes dos aspetos tecnológicos, pedagógicos e organizacionais inerentes à 

instituição. 
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Avaliação das atividades 
 

 Atividades propostas: realizadas e não realizadas 
  

Para a avaliação de cada atividade realizada, os proponentes preencheram um relatório (modelo disponibilizado) em que salientaram os pontos 

fortes, os aspetos a melhorar, o número de docentes envolvidos, o número de alunos participantes e níveis de educação e ensino envolvidos, 

assim como sugestões de melhoria. O mesmo modelo permite reportar as atividades não realizadas e apontar os motivos para que as mesmas, 

previstas em sede de PAA, não se concretizassem.  

Das 34 atividades propostas para o 2º semestre, registadas em sede de PAA, verificou-se, tal como expresso no quadro que se segue e na respetiva 

representação gráfica, que 24 delas foram realizadas, mas foram também realizadas mais 19 atividades não previstas no PAA inicial e que 

surgiram decorrentes da dinâmica do AEG. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1- Atividades propostas/realizadas/não realizadas/não previstas  

                                                                                                                                                        Gráfico 1 - Atividades propostas/realizadas/não realizadas/não previstas 
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Atividades não realizadas 
 

Pode verificar-se que os motivos subjacentes à não realização destas atividades, 10 no 2º semestre e 7 ao longo do ano letivo, estiveram 

relacionados com dificuldades de concretização imputadas à atual situação pandémica e a doença dos docentes dinamizadores, 

incompatibilidades de horários e outras atividades no mesmo espaço temporal. 

No quadro abaixo (Quadro 2) é possível verificar quais as atividades não realizadas e a respetiva justificação. 

Atividades não realizadas 
 (ao longo do ano e 2º semestre) 

Justificação 

Academia: “Erasmus em Ação” (incluído no 
PADDE) 

A atividade não se realizou devido às datas em que ocorreram as mobilidades no âmbito do Plano Erasmus. Sugere-
se que a disseminação/Workshop se realize no início do próximo ano letivo. 

Semana Cultural Esta atividade foi substituída pela comemoração do Dia Mundial da Criança e Dia do Eco-Escolas. 

Projetos eTwinning 

Os projetos eTwinning não foram realizados por inúmeros de fatores:  
Multiplicidade de atividades/projetos em que as turmas estiveram envolvidas; 
Dificuldades em conseguir parcerias; 
Instabilidade devido ao contexto (ainda) pandémico. 
A turma A, do 9.º ano, iniciou um projeto eTwinning, intitulado 8th March International Women’s Day - Greek and 
Portuguese Women that made history, em parceria com uma escola situada em Davlia, Grécia. Todavia, não foi 
possível concluir este projeto, que se pretendia desenvolver no âmbito da unidade temática “Art and Science”, 
devido à participação da professora de Inglês na semana UBUNTU e no projeto Erasmus+, à ausência da docente 2 
semanas devido a problemas de saúde, e aulas que não ocorreram em virtude de os alunos estarem presentes em 
atividades escolares não letivas. 
Os alunos envolvidos no projeto All different, all the same (3º CEB) participaram indiretamente no projeto eTwinning 
desenvolvido no âmbito do Erasmus +. 

Programa de intervenção no âmbito do bullying 
 (Plano Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência) 

As turmas 6º B e 8ºB beneficiaram de intervenções no âmbito da prevenção do bullying através de outras entidades, 
logo o SPO não realizou esta atividade. 

Sessões de Sensibilização/Informação dirigidas aos 
EE 

As sessões não foram realizadas, pois face à dinâmica do SPO não houve possibilidade de as operacionalizar. 

Sessão de relaxamento Pessoal não docente 
A sessão realizar-se-á no próximo ano letivo, dado que devido às diversas solicitações não foi possível operacionalizá-
la. 

Exposição de pinturas sobre tela, no espaço da 
Biblioteca Municipal 

A atividade não se realizou por doença prolongada da docente. 
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Exposição de criações plásticas tridimensionais a 
partir da análise de obras de autores 

contemporâneos 

A atividade não se realizou por doença prolongada da docente. 

Desenvolvimento de atividade expressão plástica 
junto de EE dos alunos do 9ºA, dinamizado pelos 

próprios educandos 

A atividade não se realizou por doença prolongada da docente. 

Sessões de Relax A Mente 
Devido à situação pandémica ainda não estar normalizada, a ELI considerou mais prudente iniciar as sessões no início 
do próximo ano letivo (22-23). 

Workshop “Clase de Español” para os alunos do 
6ºAno 

A atividade não foi realizada por a docente se encontrar de atestado médico. 

Clube UBUNTU 

No presente ano letivo, nos horários de todas as docentes que integraram a Equipa Ubuntu, não foi possível colocar 
horas para implementação do Clube Ubuntu. A Semana Ubuntu realizou-se entre 21 e 25 de fevereiro, mas como as 
turmas já estavam selecionadas, começamos a envolver os alunos em algumas atividades desenvolvidas pelo 
agrupamento quer como participantes quer como dinamizadores.  
É nossa intenção implementar o Clube no início do próximo ano letivo. 

Ação de sensibilização: “3º ciclo! E depois?” (8º 
ano) 

A atividade não se realizou. 

Vivências e culturas diferentes, uma língua em 
comum – EU, TU, NÓS falamos português! (Escola 

UNESCO e PCE) 

A atividade não se realizou por diversos motivos: sobreposição de outras atividades a decorrer, as/os turmas/alunos 
estavam envolvidos noutros projetos; algumas turmas com avaliação de PAEB; as turmas do CP TIAT e TRB 
terminaram as atividades letivas a 6 de maio; instabilidade devido ao contexto pandémico… 

Passeio de BTT Esta atividade não se realizou, por não existirem datas disponíveis. 

Torneio de Futsal 
Esta atividade não se realizou, por não existirem datas disponíveis, pois no mês de maio surgiram as fases finais, 
provas de aferição e não encontramos alternativas… 

Festa de Futebol Feminina em Lisboa –– “Sub-15” 
 Escola Básica e Secundária de Gavião apurada e 

representante distrital 

Garantimos o apuramento para a Festa do Futebol Feminino, por sermos a única equipa inscrita, que se iria realizar 
em Lisboa na Cidade do Futebol / Jamor, nos dias 27 e 28 de maio. Acontece que no dia 26, alguns EE não deram a 
autorização, uma vez que iriamos pernoitar em Lisboa e tivemos de desistir por não reunirmos o número mínimo de 
atletas, quando já tudo estava planeado, transportes e dormidas pela FPF. 

 

Quadro 2 - Justificação da não realização das atividades 
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Atividades realizadas – Avaliação 
 

Atividades realizadas ao longo do ano letivo Avaliação 

Plano de Contingência do Agrupamento 
Plano de Higienização do Agrupamento 
Reorganização dos Espaços Escolares do 

Agrupamento 

Ao longo do ano letivo o Plano de Contingência do Agrupamento foi reformulado e adaptado ao contexto 
pandémico e à atualização das normas da DGS. No início do ano foram realizadas sessões formativas em todos os 
grupos e turmas do AEG, dinamizadas pela coordenadora da Equipa da Saúde, abordando questões como a 
higienização das mãos e utilização correta das máscaras. Nestas sessões sensibilizaram-se os discentes para o 
cumprimento das normas constantes na reorganização dos espaços escolares do agrupamento dado que as 
atitudes individuais influenciaram a segurança de toda a comunidade.  
Atentos ao evoluir da situação pandémica estes planos foram sendo reajustados e a gestão feita de acordo com 
as diretrizes emanadas pelos órgãos competentes. 

Plano Escola 21I23 

No dia 17 de maio foi submetida a 2ª monitorização do Plano 21I23 Escola+. 
No Eixo 1 -Ensinar e Aprender, domínio + Leitura e Escrita, o AEG implementou as medidas: 
- “Escola a Ler” no 1º, 2º ciclos e secundário, tendo colocado em prática as medidas “Leitura orientada em sala 
de aula, por professores e alunos, de um mesmo livro; “Tempo para ler e pensar (leitura e exploração de livros, 
jornais, revistas e/ou outros materiais de leitura na biblioteca escolar/sala de aula, em articulação com docentes 
de diferentes áreas curriculares, com periodicidade e tempo estipulado)”; “Vou levar-te comigo” (dinamização 
periódica de sessões de requisição domiciliária na biblioteca escolar)”; “Livr´à mão (leitura silenciosa de um livro 
que o aluno traz sempre consigo, em momentos letivos autorizados pelo professores)”;” Outra: Clubes de Leitura 
na Escola, integrado no PNL; Milhas de Leitura (reler com a BE, apoiado pela RBE); Eu escolho, leio, partilho”; 
- “Diário de Escritas” no 1º, 2º, 3º ciclos e secundário, tendo colocado em prática as medidas “Oficinas de escrita”. 
No Eixo 1 - + Autonomia Curricular o AEG implementou as ações específicas: 
- “Gestão de Ciclo” no 1º ciclo, com a medida “Outra: Redistribuição ao longo do ciclo das cargas horárias das 
disciplinas da matriz curricular-base”; 
- “Começar um ciclo e/ou Promover o sucesso escolar – 1º ciclo e novos ciclos” no 1º e 3º anos do 1º CEB, 5º 
ano do 2º CEB e 7º ano do 3º CEB, tendo colocado em prática as medidas: 
- “ Articulação entre a educação pré-escolar e o 1º ano do 1º CEB: - Análise e mapeamento dos documentos 
curriculares dos 2 níveis (Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e Aprendizagens Essenciais do 1º 
CEB) para um conhecimento mais profundo e potenciador da articulação das aprendizagens a desenvolver; - 
Partilha de informação entre docentes sobre o processo pedagógico desenvolvido na educação pré-escolar e as 
aprendizagens realizadas pelas crianças para assegurar mecanismos de continuidade educativa e de identificação 
de aprendizagens a desenvolver”;  
-“Articulação curricular na transição entre o 2º e o 3º ano do 1º ciclo: - Identificação das aprendizagens não 
concretizadas ou não consolidadas que possam vir a impedir o aluno de progredir; - Construção de propostas 
curriculares conjuntas com vista a facilitar a progressão gradual das aprendizagens e do desenvolvimento de áreas 
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competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA)”; - “Transição entre o 1º e o 

2º ciclo: - Conhecimento prévio do espaço; - Conhecimento das regras de funcionamento dos diferentes serviços; 

- Apoio aos encarregados de educação; - Apoio no processo de passagem da monodocência para a pluridocência;  

- Outra: Projeto Interciclos; Inglês curricular (3º e 4º anos) assegurado pela docente do 2º ciclo”; 
- “Articulação curricular entre diferentes ciclos e níveis de ensino: - Análise e mapeamento das Aprendizagens 
Essenciais dos diferentes anos/ciclos/níveis de ensino para um conhecimento mais profundo e potenciador das 
aprendizagens a desenvolver; - Partilha de informação entre docentes sobre o processo pedagógico desenvolvido 
e identificação das aprendizagens não concretizadas ou não consolidadas que possam vir a impedir o aluno de 
progredir de forma a assegurar mecanismos de continuidade educativa e identificação de aprendizagens a 
recuperar; - Construção de propostas curriculares conjuntas com vista a facilitar a progressão gradual das 
aprendizagens e do desenvolvimento das áreas de competência previstas no PA; - Realização e avaliação das 
propostas curriculares com recurso à codocência ou coadjuvação interciclos; - Outra : Projeto Interciclos (nas 
disciplinas de matemática e português); Oferta Complementar do 1º ciclo (coadjuvação por docentes do 2º e 3º 
ciclos); Projeto de Inglês. 
- “Avançar recuperando” no 1º, 2º e 3º ciclos, com as medidas: - “Modelos multinível”; - “Outra: Apoios 
pedagógicos individualizados e/ou em pequenos grupos; Tutorias individualizadas e/ou pequenos grupos”; 
- “Aprender integrando” no 1º, 2º e 3º ciclos e secundário, com as medidas: - “Combinação total ou parcial de 
disciplinas com recurso a domínios de autonomia curricular (DAC), sem alteração da matriz curricular base; 
No Eixo 1 - “+ Avaliação e Diagnóstico” o AEG implementou ação específica: - “Capacitar para avaliar” no âmbito 
do projeto MAIA. 
No Eixo 1 - “+ Inclusão e Bem-estar” o AEG implementou ação específica: “Rastreios Visuais” na educação pré-
escolar, 1º, 2º 3º ciclos e secundário. 

Educação Inclusiva 

Ao longo do ano promoveu-se o desenvolvimento de opções metodológicas que concorressem para uma escola 
inclusiva, onde todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, possa encontrar 
respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação e formação facilitadores da sua plena 
inclusão social . Esta atuação foi desenvolvida de acordo com os recursos e disponibilidade existente não sendo 
suficientes. 

Acompanhamento do funcionamento do Centro de 
Apoio à Aprendizagem 

Foram desenvolvidas atividades em parceria com outros serviços/recursos da escola para apoio à inclusão de 
crianças jovens nos grupos/ turmas e nas rotinas e atividades da escola, através da diversificação de estratégias 
de acesso ao currículo; promoção e apoio no acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-
escolar e promoção e apoio no acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. Ao longo do ano foi 
trabalhada a transição para a integração na vida laboral com o CRIPS. 

Educação Sexual no AEG 
Ao longo do ano letivo e de acordo com a legislação em vigor foram implementados em todos os grupos e turmas 
os projetos de educação sexual definidos em equipa educativa, após diagnóstico de cada grupo/turma. Na 
implementação destes projetos foi solicitada a colaboração do Centro de Saúde de Gavião e da Equipa da Saúde.  
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Plano de Formação do Agrupamento 

O Plano de Formação para o presente ano letivo baseou-se na recolha das necessidades formativas, do pessoal 
docente e não docente, realizada pelos diferentes departamentos curriculares e setores e posterior definição de 
prioridades em função das necessidades identificadas e do objetivo estratégico do Projeto Educativo do 
Agrupamento “Investir na valorização profissional, ajustando-a, sempre que possível, às competências individuais 
que importa desenvolver de acordo com as necessidades identificadas e as prioridades pedagógicas da 
organização”. 
A sua implementação foi feita em articulação com o Centro de Formação Prof`Sor, a autarquia e demais parceiros 
externos, nomeadamente a Associação Hypatiamat. 
Apostou-se, igualmente, numa Estratégia de Desenvolvimento Europeu face a um mundo cada vez mais 
globalizado, procurando integrar na vida diária da Escola e dos seus agentes educativos uma cultura europeísta 
mais efetiva e integradora dos valores europeus, resultado de candidatura a um Plano Erasmus 2021/2027: 
“Crescer com a Europa”. As ações inscritas no relatório final concorreram para dotar os docentes das 
competências necessárias para a implementação de metodologias de ensino dinâmicas, flexíveis e inovadoras em 
sala de aula, para a utilização de ferramentas/plataformas digitais para o alcance de um percurso pedagógico 
inclusivo, e de sucesso, para todos os alunos do agrupamento. Procurou-se reforçar dos mecanismos de promoção 
da igualdade e equidade, concebendo ação estratégica específica mitigadora de desigualdades, por forma a que 
todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 
apostando na promoção do trabalho colaborativo e cooperativo interdisciplinar, potenciando o enraizamento da 
identidade comunitária, a capacitação para a utilização de pedagogias questionadoras e promotoras de 
autodescoberta, colaboração e comunicação e a 
mobilização para a proximidade (articular a Escola, o currículo, o território, a comunidade). 
Verificou-se, na globalidade, um grande investimento da parte dos docentes na frequência de diversas 
modalidades formativas de acordo com as suas necessidades. 

Curso Básico da Música (5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos) 
Curso de Educação e Formação de Empregado de 

Restaurante/Bar (9º ano) 
Ensino Profissional de nível secundário: Técnico/a de 

Restaurante e Bar, Técnico/a de Informação e 
Animação 

Turística, Técnico/a Auxiliar de Saúde 

No presente ano letivo deu-se continuidade ao curso básico de música em parceria com a Escola de Artes do 
Norte Alentejano. 
Relativamente ao ensino profissional de nível secundário existiram uma turma de 11º ano e outra de 12º ano que 
se encontrava repartida em duas por serem cursos diferentes. 
Considerando-se de extrema relevância continuar a investir na diversificação da oferta formativa, por forma a 
garantir a igualdade de oportunidades a todos/as os/as alunos/as, existiu uma turma do Curso de Educação e 
Formação de Empregado de Restaurante/Bar (9º ano). No próximo ano letivo irão existir 2 turmas no ensino 
secundário profissional: 1 de 10º ano dividida em 2 meias turmas (Desporto e Restaurante) e 1 de 12º ano de 
Técnico Auxiliar de Saúde. 

Candidaturas/manutenção de vários 
programas/projetos 

 

Ao longo do ano letivo foram realizadas diversas candidaturas a programas/projetos de cariz regional e nacional.   
 Foi realizada com sucesso a inscrição no programa Eco-Escolas. 
Foi mantida a adesão ao Plano Nacional das Artes consubstanciada no Projeto Cultural de Escola: “O voo do 
Gavião”. 
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No âmbito da Equipa da Saúde foram realizadas 3 candidaturas, após auscultação das diretoras de turma, visando 
as turmas do 9º ano e 9º CEF à Unidade Móvel do IPDJ da área saúde mental. A mesma foi aprovada e executada 
no 2º semestre, com dinamização da psicóloga do IPDJ, seguida de visita à Unidade Móvel. Foi feita a 
apresentação dos programas e linhas de apoio de que o IPDJ dispõe nas várias áreas da saúde e sexualidade. 
Foram feitas 2 candidaturas ao Programa Cuida-te do IPDJ, tendo sido aprovada uma na área dos 
Comportamentos Aditivos sem Adição de Substância (videojogos, telemóvel, computador…)., tendo como 
destinatários os alunos do 7º ano. A mesma foi aprovada e executada no dia 26 de maio: Sons de consciência 
sobre as dependências – Comportamentos Aditivos e Dependências. A sessão foi dinamizada pela Associação Sol 
sem Fronteiras, tendo como base a música. O musicoterapeuta desenvolveu atividades muito lúdicas e 
pedagógicas, cativando os alunos das turmas A e B do 7º ano e incentivando a sua participação. O objetivo 
primordial foi sensibilizar e alertar os jovens para as consequências dos seus comportamentos e os riscos 
associados. 
Foi feita uma candidatura aos Clubes de Ciência Viva na Escola (CCVnE), ancorado numa perspetiva de 
desenvolvimento da metodologia STEAM adequada ao contexto local e potenciadora da “abertura” ao exterior. 
Cientes da importância do passado para melhor conhecer o presente e perspetivar o futuro, o nosso projeto 
intitula-se “Navegantes no Tempo” tendo por base a sustentabilidade com apropriação por parte de todos os 
intervenientes para construirmos um futuro com maior qualidade de vida. Não nos podemos dissociar da era de 
transição digital que vivemos de forma acelerada e, por isso, iremos integrar a programação e a robótica enquanto 
espaços potenciadores do desenvolvimento técnico e tecnológico.   
Foi elaborada uma candidatura ao Selo Escola Saudável, tendo sido aprovada e atribuído o selo de nível avançado 
que passou a constar de documentos oficiais. Foi elaborada uma candidatura ao Selo Escola SaudávelMente tendo 
o AEG também sido distinguido. Foram ainda elaboradas candidaturas à Escola Amiga da Criança, ao Galardão 
Eco-Escolas, aos “Artistas Digitais, ao Projeto solidário “Histórias da Ajudáris” e ao Selo Escola Sem Bullying. Escola 
Sem Violência, das quais ainda não se sabem os resultados. 
 A Biblioteca Escolar fez 3 candidaturas que foram aprovadas, a saber: (Re)Criar a BE para requalificação do 
espaço, especialmente mobiliário, LOSA (Leitura Orientada em Sala de Aula) do PNL com a atribuição de um 
animador de leitura, Escola a Ler da RBE com atribuição de verba para aquisição de fundo documental. 
Participação em Concursos da plataforma Aprender+. 
Tivemos alunos e turmas distinguidas a vários níveis, desporto, concursos, eventos regionais e nacionais que 
elevam o nome do agrupamento e lhes permitem experiências enriquecedoras.  

Projeto Interciclos 

O Projeto Interciclos implementado com a turma do 4º ano da escola sede e envolveu as disciplinas de português 
e matemática.  
Pontos fortes: 
Para os docentes do 2º ciclo, é bastante positivo o conhecimento que se adquire dos alunos, o que facilita a prática 
letiva no ano seguinte, 5º ano de escolaridade; 
Para os discentes é enriquecedor, uma vez que contactam com várias formas de comunicar e estratégias diversas.   
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Pontos fracos: 
O horário da aula de Matemática, às 13h de 6ª feira. 
Observações/Sugestões:  
Sugere-se que a aula de Matemática seja lecionada na parte da manhã, uma vez que na parte da tarde os alunos 
têm muito mais dificuldade em concentrarem-se; 
O projeto deveria realizar-se quinzenalmente, para não quebrar as rotinas da turma, uma vez que os mesmos se 
confrontam semanalmente com uma diversidade de docentes/técnicos que passam pela sala, causando-lhes uma 
certa instabilidade, assim como na docente titular de turma, que se confronta com uma diversidade de variáveis 
que terão que ser resolvidas de  imediato e que acresce dificuldade na gestão das mesmas. Qualquer planificação 
antecipada mais alargada temporalmente, poderá ser sempre adaptada; 
Sugere-se a continuidade do projeto no ano seguinte. 

Projeto “Aprendizagem do Violino” 

Este projeto é resultado de uma parceria com a Escola de Artes do Norte Alentejano, a Câmara Municipal e a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do concelho de Gavião. No que respeita ao contacto com o violino, 
todas as crianças demonstraram interesse e empenho na sua aprendizagem. Saindo de dois anos de pandemia, 
foi como começar do zero o trabalho desenvolvido, no entanto a avaliação é boa nos resultados conseguidos. 
Salienta-se o esforço feito pelas educadoras, pessoal auxiliar e da escola no acompanhamento das crianças no 
que respeita à disciplina do violino. 
Como em todas as disciplinas há alunos que se destacam e assimilam as matérias com maior facilidade, ainda 
assim é consensual ter-se conseguido levar o grupo mais ou menos juntos e dentro do nível pretendido.  
Foram realizados alguns momentos abertos à comunidade escolar e, no final do ano letivo, uma aula 
demonstrativa com participação dos pais e encarregados de educação. 
Relativamente ao 1º ciclo, nomeadamente no 1º ano, considera-se que nem todos os alunos estiveram 
interessados na aprendizagem do violino, pelo que se sugere uma reflexão para procurar a melhor forma de 
ultrapassar esta dificuldade.  

Manutenção, reparação e certificação de: 
Instalação de Gás, Instalação do Aquecimento, 
Equipamentos da cozinha e bar, Equipamentos 

desportivos, Desinfeção/Análise à água do Pavilhão 
Gimnodesportivo, Ascensor da escola sede 

A Delegada de Segurança assegurou que fossem efetuados todos os arranjos e manutenções necessárias nos 
equipamentos da escola.  
Foi pedida e realizada a inspeção às instalações de gás. 
Foi realizada a manutenção periódica ao elevador.  
Desde o início da pandemia, os balneários do pavilhão não se encontram em funcionamento, de acordo com o 
plano de contingência.   

Estabelecer contactos com: 
Escola Segura; GNR; Bombeiros Voluntários; 

Proteção Civil; CPCJ de Gavião 

Sempre que necessário, foram estabelecidos pela Delegada de Segurança os contactos necessários no sentido de 
encontrar as melhores estratégias de resolução dos problemas que foram surgindo ao longo do ano letivo. 

Atividades em Coadjuvação: Educação Física, Inglês e 
Música 

Atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, envolvendo 53 crianças da educação pré-escolar, 3 docentes e 
4 dinamizadores. 
Pontos fortes: 



Relatório de Avaliação do Plano Anual de Atividades | 2º semestre 2021/2022 
 

 

13 

Estimularam o desenvolvimento global da criança, no respeito pelas suas características individuais, 
Favoreceram aprendizagens significativas e diferenciadas; 
Desenvolveram a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas (meios de relação, de informação, 
de sensibilização estética e de compreensão do mundo); 
Permitiram a utilização e gestão integrada dos recursos do agrupamento; 
Desenvolvimento do espírito crítico; 
Promoveram a curiosidade. 
Pontos fracos: 
A pandemia dificultou o desenvolvimento mais aprofundado de muitas destas atividades. 
Observações/Sugestões: 
Dar continuidade a todas as atividades coadjuvadas. 

Oferta Complementar 
 

No 1º Ciclo, os docentes titulares das turmas, coadjuvados por docentes do 2º e 3º Ciclos e outros, desenvolveram 
um leque variado de atividades em diversas áreas: Educação Literária; TIC; Laboratório; Expressão Plástica. 

Apoio Tutorial Específico - ATE 

O ATE decorreu ao longo do ano letivo e envolveu a professora tutora e 5 alunos, com participação das DT e 
equipas educativas do 5ºA, 6ºA, 6ºB e 8ºA, dos Encarregados de Educação, técnicas do SPO e docentes da 
Educação especial. 
Pontos fortes: 
Avaliação de impacto, pelos tutorandos, extraordinariamente positiva ao nível das dimensões do bem-estar, 
autorregulação e envolvimento com a escola; 
Avaliação positiva, pelos Conselhos de Turma, do impacto do ATE ao nível da assiduidade, comportamento e 
resultados escolares dos alunos; 
Todos os tutorandos transitaram; 
2 dos 5 alunos não apresentaram qualquer nível inferior a 3; 
Todos os alunos registaram progressos ao longo do ano letivo; 
Articulação sistemática com as DT (e, consequentemente, equipas educativas), para partilha de informações e 
concertação de estratégias. 
Pontos fracos: 
Necessidade de organização dos grupos de alunos prévia à elaboração dos horários, para que estes sejam 
concretizados tendo em atenção este apoio de oferta obrigatória; 
Necessidade de assegurar que os alunos que beneficiam deste apoio, e pelo seu perfil, não o encarem como uma 
penalização, ao serem “forçados” a permanecer na escola após o término das aulas, o que em nada contribui para 
a motivação da frequência das sessões nem para o impacto que estas possam vir a ter; 
 Sugestões/Observações: 
Sugere-se que as sessões de ATE ocorram sempre no tempo de DT alunos; 
Impossibilidade de registo de faltas no E360 dos alunos tutorandos. 
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Observatório Interno dos Resultados Escolares 
(OIRE) 

Pontos fortes: 
Alcance das metas traçadas com a apresentação semestral de relatório de monitorização de resultados escolares 
(Educação Pré-Escolar; 1º, 2º e 3º ciclos e Cursos Profissionais), pautada por objetivos estruturantes, maximizados 
no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), nos vários eixos de intervenção. 
Também foi possível apreciar em CP de 18 de maio o balanço do 2.º reporte de avaliação formativa dos 2.º e 3.º 
ciclos. 
Consolidação, no Conselho de Diretores de Turma de 2.º e 3.º ciclos, da análise do OIRE, enquanto instrumento 
que potencia a reflexão interpares (docentes/técnicos) e a impulsão de práticas pedagógicas com impacto (valor 
acrescentado) no tecido social da comunidade educativa, tendo sido possível: 
- contributo de qualidade na expansão de matriz SWOT do 1.º semestre, assente na premissa reflexão-ação-
reflexão, círculo pedagógico filiado sempre no “com todos, para todos”, sendo evidente a robustez do 
envolvimento de todos os elementos, testemunho de empowerment e interiorização da visão e missão do 
Agrupamento (constante no Projeto Educativo 19- 22), bem como a indicação de medidas a incorporar a ação 
estratégica de turmas para o 2.º semestre (analisadas, de imediato, nas sessões síncronas quinzenais de equipas 
educativas). 
Disponibilidade dos DTG/DTT/DT em partilhar resultados globais dos grupos/ turma (constantes em atas e 
documentos de registo individual), sempre que solicitados pela responsável do OIRE. 
Disponibilidade/envolvimento de vários docentes dos departamentos de Educação de Infância e 1º Ciclo e de 
Matemática e Ciências Experimentais na identificação de dados a corrigir/reformular, possibilitando que o 
documento espelhasse, efetivamente, os resultados alcançados. 
Valorização do documento em sede do departamento de Educação de Infância e 1.º Ciclo – análise detalhada por 
parte de todos os elementos. 
Análise do documento em Conselho Geral – apropriação por todos os setores representativos da Comunidade 
Educativa da Matriz SWOT do Agrupamento, potenciando assim, decisões sustentadas em conhecimento e não 
em meras observações sem validação factual. 
Pontos fracos: 
Permanência de constrangimento indicado no ano transato – necessidade de promover maior articulação 
(planeamento) entre as estruturas de liderança intermédias e a responsável do OIRE (em simultâneo, 
coordenadora de DT). Não foi operacionalizada a sugestão que constava de relatório de PAA do ano letivo anterior 
(no que concerne às sessões de CDT), que se transcreve: Integração do coordenador de diretores de turma em 
algumas (preparação do ano letivo – início e final) das sessões de trabalho das coordenadoras de departamento 
para articulação de procedimentos organizativos e pedagógicos, contribuindo para a otimização e eficiência dos 
recursos humanos. 
Neste caso, teria sido fundamental a consubstanciação da medida atrás citada, para se evitar a situação que se 
expõe nas sugestões /observações, e que se considera incorreta para o presente ano letivo. 
Observações/Sugestões: 
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A docente considera importante esclarecer uma opinião registada, e veiculada como facto (por escrito e 
oralmente), na dinâmica World Café (4 de maio de 2022), que não corresponde, de todo à prática do presente 
ano letivo, citando o redigido na ata do encontro mencionado (cf. ata de departamentos curriculares número 
cinco): “o OIRE permite a mudança de estratégias de acordo com os resultados apresentados, embora seja 
necessário evitar a duplicação de trabalho (a análise dos resultados, incluindo taxas de sucesso e média de 
qualidade por turma e por disciplina, é, muitas vezes (expressão que a docente considera 
desadequada/incoerente, pois esta reunião previa a reflexão sobre o ano letivo atual. À data, somente um OIRE 
havia sido divulgado - versões provisórias a 9/02/22, para análise em CP e posteriormente, reflexão em seio de 
departamentos curriculares, e 22/02/22, para complementar a informação enviada anteriormente, dado que 
eram grelhas excel com as taxas de sucesso e médias de qualidade por disciplina/ano de escolaridade; versão 
definitiva a 29/03/22, pois o Agrupamento adotou a semestralização) efetuada em departamento, antes da 
disponibilização do documento).” Salvaguarda a docente, para evitar a metamorfose de mitos em verdades 
insuspeitas, que no final do ano letivo anterior (20.21) apresentou em Conselho Pedagógico um plano de ação 
para a planificação, conceção, análise e divulgação do OIRE, que se recupera, e transcreve na íntegra (e que 
constava no relatório enviado a 21.07.21 à coordenadora do PAA, bem como no documento PWP_OIRE20_21_3.º 
período, logo com divulgação na Comunidade Educativa), a saber: “Anacronismo na apreciação, pelos 
Departamentos Curriculares, dos relatórios trimestrais divulgados, e delineação/reformulação de ação estratégica 
pedagógica, consequência natural da impossibilidade de apresentação dos mesmos em tempo imediato, durante 
o período de interrupção letiva (excetua-se o segundo período). Sugere-se a reformulação pragmática da 
organização deste “núcleo” e do processo de construção-apresentação (idealização, planificação, construção, 
apresentação e avaliação) do documento OIRE nas dimensões de avaliação sumativa, cenários sociais e 
atitudinais/comportamentais. Assim, é perentório a criação de cronograma (quem? quando? onde? como? Para 
quê?), que promulgue a dinamização de teia de trabalho colaborativo no universo de docentes/técnicos. Seria 
possível reforçar o protagonismo pedagógico destes agentes educativos, porque responsáveis e conhecedores da 
realidade do Agrupamento, e “visionários” ou empreendedores de ações potenciadoras da melhoria e 
maximização de recursos. 
Assim: I. Protagonistas da apresentação para debate na Comunidade Escolar e Educativa: Direção; II. 
Protagonistas da estruturação, compilação e análise global de resultados: coordenadores de Departamento 
Curricular, coordenador de diretores de turma; III. Protagonistas de monitorização e análise específica de 
resultados: docentes de todas as áreas curriculares (dimensão: turma, ano, ciclo) e diretores de turma; IV. FONTE 
de Dados: Plataforma E360, BIME – estatística (solicitar autorização superior).”  Apesar de se manter a elaboração 
do OIRE nos moldes de anos letivos anteriores, a docente articulou a partilha dos vários documentos OIRE com o 
senhor Diretor (enviados em momentos anteriores às reuniões de departamento, que continuam a realizar-se 
sem cronograma trimestral ou semestral ou anual…), solicitando, SEMPRE, a participação ativa de todos, em 
particular no referente aos seguintes itens: indicação de erros/gralhas, para correção; colaboração na delineação 
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da MATRIZ SWOT do Agrupamento ou formulação de MATRIZ SWOT por departamento, com referência a medidas 
de sucesso a acionar (Ação Estratégica). 

Apresentação de Referencial HGEOCID 7.º ano 

Estiveram envolvidos 2 docentes (História e Geografia).  
Pontos fortes: 
A possibilidade de criar uma parceria entre duas disciplinas da mesma área curricular, garantindo uma 
proximidade rotineira com os alunos, bem como um conhecimento aprofundado, e intercomunicante, das 
aprendizagens essenciais de ambas (indo ao encontro do PASEO – a educação tem por base uma visão 
HUMANISTA), aplicando-se, em permanência, os vários referenciais de Cidadania e Desenvolvimento, nos 
domínios selecionados (a saber: Interculturalidade; Direitos Humanos; Risco; Instituições e Participação 
Democrática; Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental; Saúde; Igualdade de Género; Segurança, 
Defesa e Paz; Bem-Estar Animal); 
Capacidade inicial de trabalho entre as docentes, apesar de todos os constrangimentos e limitações vivenciados 
(adaptação mútua em contexto pedagógico; parco tempo disponível para trabalho de parceria; horários 
incompatíveis); 
A consubstanciação de cultura de avaliação em detrimento da cultura de classificação, sendo as turmas 
esclarecidas, permanentemente, através de exemplos práticos e aplicáveis às dinâmicas pedagógicas em ação, 
sobre o sistema de avaliação e classificação do Agrupamento. Assim, disponibilizaram-se e discutiram-se rubricas 
de avaliação formativa e sumativa, bem como cenários de resposta, promotores da autocorreção da 
consciência individual das fragilidades/oportunidades/pontos fortes, concedendo-se indicações(feedback) aos 
alunos do que deveriam aperfeiçoar com especial acuidade. Ou seja, a autorreflexão e autorregulação foi contínua 
e sistemática, não se efetivando exclusivamente no final do semestre. 
Valorização das disciplinas intervenientes pela Direção, possibilitando esta experiência – piloto no agrupamento, 
na área das CSH, através da utilização avultada de crédito horário da escola. 
Pontos fracos: 
A impossibilidade de o referencial ser delineado atempadamente, dificultando a análise pragmática do impacto 
da disciplina (aprendizagens esperadas e aprendizagens efetivas nos alunos); 
A não atribuição de um tempo em comum para o par pedagógico planear/reformular a ação estratégica de forma 
concertada. Não obstante, há a valorizar como ponto forte, o tempo quinzenal assíncrono de equipa educativa- 
7.ºano, que foi rentabilizado para a consubstanciação da avaliação formativa e sumativa (aqui, refira-se que 
mesmo estando de atestado médico em janeiro, a docente Raquel Gouveia participou em todo o processo de 
avaliação sumativa dos alunos, de acordo com os deveres consagrados na Lei); 
 A ausência letiva justificada (janeiro a março de 2022 da docente Raquel Gouveia; em outubro, da docente Carla 
Pedro) impossibilitou a consubstanciação contínua dos princípios que fundamentaram a criação desta disciplina, 
a partir de 10 de janeiro de 2022. Assim, regista-se o seguinte para o segundo semestre (conclusões expressas em 
atas de CT – 7.º ano, de avaliação formativa e sumativa): - a docente Carla Pedro, referiu que neste semestre, 
desde o dia sete de fevereiro até ao dia oito de abril assumiu as aulas da disciplina sozinha, visto a docente Raquel 
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Gouveia se encontrar de atestado médico. Assim, durante as quarenta e sete aulas lecionadas neste período 
apenas foram abordados temas de Geografia e realizadas algumas atividades de Cidadania e Desenvolvimento. 
(ata 20.06.22) - a docente Raquel Gouveia mencionou ir assumir na íntegra os tempos de HGEOCID por forma a 
desenvolver/aprofundar as aprendizagens essenciais de História, Cidadania e Desenvolvimento, em articulação 
com aprendizagens essenciais de Geografia já lecionadas e avaliadas, porém a recuperar na exploração dos vários 
temas, tendo presente o paradigma que determinou a criação desta disciplina (visão holística do conhecimento) 
no âmbito da flexibilidade e autonomia curricular. (ata de 6.04.22); 
 A lecionação quinzenal de três tempos letivos ao 7º B (cansativo e desadequado ao nível etário, apesar do caráter 
dinâmico das estratégias pedagógicas aplicadas, centradas no trabalho colaborativo entre pares e em desafios 
que promoviam as competências PASEO); 
Mediania dos resultados da avaliação sumativa final (em ambas as turmas): apesar de taxa de sucesso de transição 
ser plena, a média de qualidade é pouco consistente: 3,14, 7.º A; 3,41, 7.ºB, não expressando, de todo, os recursos 
humanos envolvidos. Esta afirmação é sustentada por FACTOS e não por opinião (sempre subjetiva) assente em 
“olhómetro” e juízos de valor pessoais que originam a desinformação e não contribuem para a delineação de ação 
estratégica futura sustentável (tomada de decisões organizacionais, pedagógicas e administrativas) no 
agrupamento. 
Observações/Sugestões: 
Relembra-se o contexto em que surgiu esta “nova disciplina”: 

Reunião de Departamento LCSH, ata nº 9 – 21.07.2021: 
“No tocante ao desenvolvimento de articulação curricular com a criação de novas disciplinas, através da 
mobilização parcial ou total de tempos fixados para disciplinas da matriz curricular base, a docente Raquel 
Gouveia apresentou a proposta integrada no espírito da autonomia e flexibilidade curricular, e na construção 
diversificada de linhas organizativas dos docentes de Geografia e História lecionarem em regime de parceria 
permanente, a totalidade dos tempos afetos na matriz curricular às disciplinas da componente de ciências sociais 
e humanas, configurando-se a distribuição em duzentos e setenta e cinco minutos no sétimo ano; duzentos e vinte 
e cinco minutos nos oitavo e nono anos de escolaridade. Esta proposta pressupõe mais do que colaboração e 
partilha entre os docentes orientadores, a construção de um referencial de aprendizagens essenciais articuladas, 
por ano letivo. O docente Laureano Heitor considerou a proposta bastante interessante, embora reforce que a 
aplicabilidade da mesma dependa do crédito horário disponível, carecendo, como todos sabem, de validação e 
aprovação pelo Conselho Pedagógico.” 

Reunião de CP, ata nº 11 – 26.07.2021: 
“O departamento de Línguas e Ciências Sociais e Humanas é de opinião que: (…) 
- no que diz respeito às abordagens transdisciplinares/diferentes modelos e estratégias de promoção do trabalho 
interdisciplinar, e podendo haver lugar à combinação total ou parcial de disciplinas com recurso a domínios de 
autonomia curricular (DAC), sem alteração da matriz curricular-base ou uma integração curricular recorrendo a 
Guiões/Referenciais (Eixo Ensinar e aprender: Domínio + Autonomia Curricular: aprender integrando), foi 
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apresentada uma proposta pela docente de História, Raquel Gouveia. A referida proposta encontra-se integrada 
no espírito da autonomia e flexibilidade curricular e na construção diversificada de linhas organizativas, sugerindo-
se que os docentes de Geografia e História lecionem, em regime de parceria permanente, a totalidade dos tempos 
afetos na matriz curricular às disciplinas da componente de ciências sociais e humanas, configurando-se a 
distribuição em duzentos e setenta e cinco minutos no sétimo ano; duzentos e vinte e cinco minutos nos oitavo e 
nono anos de escolaridade. Esta proposta pressupõe mais do que colaboração e partilha entre os docentes 
orientadores, a construção de um referencial de aprendizagens essenciais articuladas, por ano letivo.” 
Esta proposta foi apresentada como exequível (e a constar no horário das docentes de História e Geografia de 3.º 
ciclo) pela Direção, na 1ª Reunião Geral de Docentes no ano letivo 2021.22 (6.09.21), com a particularidade de 
agregar também Cidadania e Desenvolvimento. As docentes reuniram durante o pouco tempo possível, 
percebendo de imediato que seria inconcebível/impossível a conceção de um Referencial Formal Escrito para o 
imediato, dado ser um trabalho moroso (TEMPO), que obriga à partilha, análise, reflexão aturada e consciente, a 
partir de todos os documentos em vigor, e devidamente alicerçado no Projeto Educativo do Agrupamento. 
Importante mencionar que houve dois momentos informais (novembro 2021) de reunião com o senhor Diretor, 
para agilizar procedimentos associados à avaliação sumativa e à gestão/utilização da plataforma E360. 
O índice provisório do Referencial de HGeoCid é o seguinte: Introdução; Articulação com o Projeto Educativo do 
Agrupamento; Ação Estratégica e impactos desejados; Bibliografia. Assume-se que o mesmo tem por base o 
trabalho desenvolvido ao longo do ano (baseado no preconizado no DL n.º 55/2018, de 6 de julho), e também o 
expresso pelos alunos envolvidos nos dois questionários de autoavaliação final de semestre. 
Sugere-se que no próximo ano letivo a disciplina não se mantenha (pelo facto de ser pouco provável a 
continuidade da docente Carla Pedro no agrupamento), aperfeiçoando-se/maturando-se, entretanto, o 
referencial com a colaboração de docentes de outras áreas curriculares, reavaliando-se no final do próximo ano 
letivo (22.23) a possibilidade de recuperar este projeto que perpetua o Homem de Vitrúvio, de Da Vinci (saber 
global, saber enciclopédico, saber humanista, saber eclético= o SABER UNIVERSAL) 
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Sessões de trabalho colaborativo do Conselho de 
Diretores de Turma 
Programa Mentoria 

Encontros Literários – O meu Eu Invisível 

No CDT participaram 10 docentes, 3 3 – SPO/EMAEI/BE 1- Coordenadora de Projetos e EECE. 
Pontos fortes: 
Ao longo do ano letivo realizaram-se nove sessões formais de trabalho colaborativo do conselho de diretores de 
turma para: 
- análise e apropriação reflexiva de documentos estratégicos e da orgânica funcional do Agrupamento; 
- apreciação/reajustamento/validação de cronograma semestral de reuniões diversas, onde constava, também, a 
tipologia de reuniões quinzenais de equipa educativa, e os assuntos a debater/operacionalizar; 
- preparação de momentos de trabalho das equipas educativas e de avaliação; 
- participação nos vários projetos do Agrupamento; 
- reflexão sobre a evolução global das turmas (OIRE) e análise de casos individuais, discussão e apresentação de 
sugestões/propostas de práticas e procedimentos pedagógicos e organizacionais potenciadores da melhoria das 
aprendizagens dos alunos, e a consolidação do Agrupamento 
do século XXI, baseado na inclusão, equidade e sustentabilidade. 
Permanente comunicação entre os elementos do CDT, através de e-mail e Equipa MS TEAMS (partilha de 
documentos, esclarecimentos, dúvidas) e disponibilidade presencial semanal (4ª feira) da coordenadora para 
apoiar o trabalho das DT, se necessário. 
Simultaneidade da hora semanal de trabalho dos DT: possibilitou que a maioria das sessões se realizassem em 
modo presencial – contribuindo para uma participação muito mais ativa, enérgica e realista dos elementos. Todas 
as propostas apresentadas à Direção ou ao CP foram decididas pelo CDT, partindo de votação sempre que não 
era possível a unanimidade/consenso. 
Elaboração de cronogramas de gestão de reuniões (por semestre) enviados (sempre) atempadamente à Direção 
(que os deveria enviar a todo o corpo docente), por forma a organizar/otimizar a ação (e a agenda) de cada 
docente/técnico, possibilitando, em simultâneo, que outras estruturas intermédias de liderança também 
organizassem o seu calendário a longo prazo. 
Colaboração do Pessoal Não Docente com as DT ao longo do ano letivo, apoiando na gestão dos recursos 
materiais, mas também no acompanhamento de alunos e no contacto com os Pais/EE. 
Programa Mentoria: concertação de estratégias entre coordenadora e DT, com divulgação nas equipas educativas 
(e solicitação de participação de todos os docentes na promoção do trabalho colaborativo entre alunos, na 
perspetiva mentor –mentorando). 
Encontros Literários – O meu Eu Invisível: a coordenadora propôs, no início do ano letivo, esta iniciativa 
(sublinhando que era “Com Todos e para Todos”, caso o desejassem) em articulação com a BE, com o propósito 
de promover a aproximação e o conhecimento pessoal entre pares, impulsionando a leitura em rede e a 
Bibliodiversidade, mas também os sons do vinil, a partilha de memórias felizes, de aventuras, de sonhos, de 
talentos e interesses, de dons, de momentos singulares e livres. Realizaram-se 3 encontros sendo o feedback dos 
participantes muito bom. Recorda-se, especialmente o 1.º encontro (Dezembro de 2021), no link partilhado na 
página do Agrupamento: 
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https://app.emaze.com/@ALRFFWOTF/eastergreetings#/1 
Pontos fracos: 
Não integração da coordenadora de diretores de turma em algumas (preparação do ano letivo – início e final) das 
sessões de trabalho dos coordenadores de departamento para articulação de procedimentos organizativos e 
pedagógicos, contribuindo para a otimização e eficiência dos recursos humanos – proposta apresentada em CP 
(julho 2021), e que constava em documento escrito de apreciação do impacto da ação do CDT para o alcance das 
metas do Projeto Educativo do Agrupamento – fragilidades na articulação entre estruturas intermédias 
(fragmentação de atuação) e nos assuntos a abordar/analisar. 
Apesar de se ter proposto (o ano transato) reformulação da lógica organizacional digital e de comunicação do 
Agrupamento (no âmbito do PADDE, ação “Menos é Mais”), não se conseguiu reverter a multiplicidade de equipas 
TEAMS (Departamentos, PCT, Supervisão Pedagógica e, ainda, BOX para o CEF/Cursos Profissionais) - para além 
do uso do e-mail institucional. Ou seja, nada mudou (apesar de toda a reflexão e de todo o trabalho efetuado 
para superar constrangimentos detetados), dado que se manteve a partilha obrigatória dos mesmos documentos 
várias vezes (impossibilitando a otimização do tempo do docente para o que realmente é importante e fulcral). 
Ao longo do ano letivo, em vários momentos/sessões (para além de estar devidamente claro no documento de 
apoio aos docentes – Cronograma Semestral), abordou-se a importância, e os objetivos, das reuniões semanais 
de equipas educativas. 
Sugere-se, para confirmar esta ilação, a leitura da ata número seis do CDT, de nove de março de 2022, onde 
consta: “as reuniões de equipa educativa têm propósitos bem definidos (consultar cronogramas): devem ser 
pragmatizadas, e valorizar-se efetivamente o que é importante. Não promovem somente a elencagem de 
informações, sem valorização da ação estratégica a desenvolver e do reforço da atuação comum dos docentes em 
prol de verdadeiros ganhos pedagógicos (alcance de sucesso). Assim, há que fomentar a cooperação e colaboração 
na equipa no planeamento, operacionalização, monitorização e avaliação de DAC e outros projetos em 
desenvolvimento.”). Não obstante este caminho, aferiu-se, na sessão de trabalho de quatro de maio de 2022 
(dinâmica World Café) ser necessário (e cita-se, o constante em ata número cinco comum a todos os 
departamentos): “otimizar as reuniões, através do enfoque no aluno, nas estratégias de trabalho com cada aluno 
e na planificação. No início do ano letivo, deverá realizar-se uma reunião para esclarecer as equipas dos assuntos 
a tratar nas reuniões.” Perante estas evidências, concluí a coordenadora de DT que, volvidos quase dois meses 
(entre os dois momentos de trabalho supracitados), persistiram os constrangimentos identificados 
atempadamente, com a agravante de não haver qualquer referência formal (ou registada à coordenadora pelas 
DT) nas reuniões de equipas educativas sobre este aspeto. Esta questão, esta sim!, exige reflexão por parte de 
todo o corpo docente, dado que, embora tenuemente, indicia dificuldades no diálogo interpares, em tempo útil, 
na promoção da reflexão em torno de um constrangimento que urgia ultrapassar (em prol do sucesso dos alunos), 
ativando estratégias de superação concertadas em equipa, focadas na qualidade das aprendizagens. 
Sugere a coordenadora que, ao invés de se agendar uma reunião para explicar aos docentes (que detêm 
formação/habilitação superior e qualificação para o ensino) de como se planifica uma reunião pedagógica 

https://app.emaze.com/@ALRFFWOTF/eastergreetings#/1


Relatório de Avaliação do Plano Anual de Atividades | 2º semestre 2021/2022 
 

 

21 

(sugestão que replica o que foi feito no início do ano letivo para a utilização/organização da plataforma MS 
TEAMS, para a Supervisão Pedagógica, para os critérios de avaliação - MAIA, para o Plano 21|23 (…), a Direção 
promova uma Ação de Curta Duração sobre a temática, decidindo, cada docente, de acordo com as suas 
necessidades profissionais individuais (valorizando a autonomia e liberdade individuais), a frequência na mesma 
(tal como aconteceu este ano letivo, por exemplo, com a Formação MAIA – sistema central de avaliação do 
Agrupamento). 
Observações/Sugestões: 
A coordenadora de DT em cessação de funções (por conclusão de mandato) regista que enviará à Direção pasta 
digital com toda a documentação em utilização no Agrupamento (integrada nas funções de DT), bem como as 
atas de 2021-22 (facto a registar no seu processo individual). Esta decisão não tem como propósito limitar ou 
impedir mudanças estruturais (organizacionais, pedagógicas, administrativas) no próximo ano letivo, mas 
simplesmente consubstanciar a transição harmoniosa de liderança (evitando desorganização). 
Quanto às Equipas MS TEAMS criadas para a ação de DT, a coordenadora irá proceder à sua exclusão enquanto 
administradora, ficando essa função exclusivamente a cargo da Direção e da coordenadora TIC. 

DT -Atendimento ao aluno 

As Sessões de Atendimento ao Aluno 2.º e 3º ciclos 
 envolveram os envolveram os diretores de turma destes níveis de ensino e o conselho de diretores de turma 
(CDT). 
Pontos fortes: 
Espaço que promove o acompanhamento afetivo e pedagógico da turma, bem como a aproximação interpessoal 
(alunos, DT e outros intervenientes educativos). Na reunião preparatória do ano letivo (cf. ata n.º 1, 9/09/21) a 
coordenadora de DT apresentou às DT linhas de atuação comuns, concretamente: “cabe ao diretor de turma gerir, 
de acordo com o perfil e evolução da turma, o plano de atuação a desenvolver. Contudo, há a priorizar: Apoio 
Tutorial Específico e outras tutorias; Programa Mentoria, no sentido de estabelecer proximidade permanente 
entre o/a coordenador/a-alunos participantes e diretor de turma. Foi sugerido que o “atendimento ao aluno” seja 
agendado, para cada ano de escolaridade, em simultâneo (tempo/dia da semana), para que quinzenalmente, o/a 
coordenador/a possa acompanhar de forma direta os envolvidos e potenciar: a inscrição/participação em projetos 
dinamizados pelo agrupamento; planificação do trabalho a desenvolver (Passaporte do Mentor e Mentorando) 
capacitando os mentores para a seleção pragmática de atividades/estratégias/recursos conducentes ao alcance 
dos objetivos traçados; monitorização/avaliação do percurso traçado e em 
desenvolvimento, reajustando as propostas de trabalho sugeridas pelos envolvidos, se necessário; apoio aos 
alunos na aquisição de estratégias de aprendizagem e técnicas de estudo, e com a cooperação dos pais/família, 
estabelecer agenda de trabalho quinzenal atividades/ projetos a dinamizar (por exemplo: Programa Mentoria; 
apoio diário ao trabalho dos docentes e à limpeza/manutenção dos espaços escolares; Sustentabilidade 
ambiental; Integração de alunos recém-chegados ao Agrupamento...). Deve haver liberdade de ação do Diretor 
de Turma, cabendo ao mesmo, com os alunos, e eventuais sugestões da Equipa Educativa.” 
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Ao longo do ano letivo, monitorizou-se em sessões de CDT a ação desenvolvida no Atendimento ao Aluno. 
Priorizaram, sempre, as DT, a VOZ ATIVA dos alunos, através da abordagem e dinamização de momentos 
potenciadores da cidadania e da emancipação pessoal e coletiva, concretamente: 
- a organização, de forma semelhante às eleições em Portugal, do processo de eleição do delegado e subdelegado, 
contemplando-se, o mais possível todas as etapas mencionadas na Constituição (a educação democrática deve 
ser conseguida de forma séria, e faz-se precisamente com a escolha de representantes, em consciência, de acordo 
com ideias e diálogos); 
- Assembleias de Alunos formais: auscultação dos alunos, em Assembleia de início de ano letivo, sobre a 
importância dos Quadros de Honra, Mérito e Valores, e Carta Estratégica do Programa Mentoria, promovendo a 
proatividade dos alunos e a partilha dos seus contributos para a reformulação/atualização dos respetivos 
regulamentos; visitas de estudo/atividades disciplinares; 
- representatividade dos alunos na Comunidade Educativa (eleição e participação ativa em assembleias e projetos 
diversos); 
- articulação com as Equipas Educativas, Biblioteca Escolar, Equipa EMAEI, SPO, CPCJ, Equipa a Saúde, Ambiente 
– Eco-Escolas e outros parceiros externos; 
- celebração/comemoração/invocação de efemérides, e ações de sensibilização diversas integradas na EECE, PAA 
e nos PCT (i.e. DAC), e sempre numa vertente transversal, destacando-se, em particular: Escola sem Bullying, Daily 
Mile, Orçamento Participativo, Dia de Aulas ao Ar Livre, Auditoria Ambiental, Plano Nacional das Artes, Curso 
Básico de Música (EANA), Saúde e Sexualidade, Parlamento dos Jovens, Líderes Digitais, Make a Wish, Academia 
de Líderes Ubuntu, Palavra do Ano (…); 
- acionamento do Programa Mentoria (explicitação e análise de todos os documentos, sensibilizando à 
participação dos alunos, enquanto mentores e mentorandos, de acordo com os perfis definidos), embora com 
alguns constrangimentos (no referente à utilização do Passaporte do Mentor e Mentorando); 
- operacionalização do Programa de desenvolvimento de Competências Socio Emocionais, sessões de capacitação 
parental e sessões de Orientação Vocacional (9.º A) pelos elementos do SPO; 
- diálogo sobre a palavra “compromisso” académico, valorizando-se a 
importância do cumprimento do que se assume, para se conseguir progredir e ultrapassar fragilidades, partindo 
da interiorização do Sistema de Avaliação e Classificação (MAIA) do Agrupamento; 
- apreciação do desempenho global da turma e indicação de propostas/sugestões de melhoria, apreciadas em 
sessões de equipa educativa; 
- explicitação e análise dos registos de avaliação formativa/sumativa; 
- regulação e sensibilização para a importância da assiduidade na 
melhoria das aprendizagens (legislação associada à justificação de faltas); 
- E@D: sensibilização para o cumprimento do código de conduta virtual do agrupamento e a importância da 
Equipa MS TEAMS para a organização individual e estímulo da autonomia, reforçando o papel das famílias; 
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- análise e recolha de documentação diversa (associada a Provas Finais e Provas de Aferição, 
autorizações/informações/declarações…). 
Por fim, destaque para a participação ativa dos representantes das turmas (liberdade de opinião, liberdade de 
decisão, liberdade de reunião) na Assembleia “Nós com Voz -Ideias Brilhantes: somos uma comunidade” 
(integrada na celebração do Dia Mundial da Criança, um de junho, período decorrente entre as oito horas e trinta 
minutos e as dez horas), orientada pela coordenadora dos diretores de turma, com a presença do senhor diretor 
Paulo Pires, espelhando os princípios constantes na Convenção dos Direitos das Crianças, bem como o defendido 
na Recomendação n.º 2/2021, de 14 de julho, da Assembleia da República. Esta participação foi precedida pela 
articulação coordenadora – DT – turmas. Todos os representantes das turmas, partilharam os problemas 
indicados para várias áreas (constituição de turmas; horários; calendário escolar; projetos/eventos/experiências 
outdoor; articulação com os Pais/Famílias; relacionamento com os outros; espaços públicos da escola; rede de 
transportes; avaliação das aprendizagens ...) e as respetivas possibilidades de superação, encetando-se um 
diálogo democrático. Foi entregue Certificado de Participação por turma (sublinhando o papel ativo da turma e 
DT) pelo senhor diretor (este momento será divulgado na página do Agrupamento). 
 Impacto da medida no percurso dos alunos: Importante/Muito Alto 
Um agradecimento aos elementos do Pessoal Não Docente que apoiaram de forma constante a ação das diretoras 
de turma, em articulação com a Direção. 
Pontos fracos:  
Considera a coordenadora dos diretores de turma: 
No início do ano letivo não foi elaborada notícia/vídeo coletivo para divulgação na Página do Agrupamento dos 
representantes de turmas eleitos, nem concretizada assembleia de delegados de turma, para apresentação 
formal ao senhor diretor (motivo: pandemia); 
Manutenção de constrangimento identificado no ano transato: simultaneidade vertiginosa de atividades e 
iniciativas pedagógicas (veiculadas por vários canais digitais e, por vezes, alteradas sem a participação ou 
conhecimento atempado das DT), condicionaram o alcance pleno de alguns dos objetivos delineados 
(aprendizagens significativas nos alunos e desenvolvimento de competências patentes no PASEO), causando 
também sensação de “permanente falha/desorientação” nas DT; 
Impossibilidade da equipa de Horários 21_22 agendar a sessão de Atendimento ao Aluno em dia/hora coincidente 
por ano de escolaridade (para facilitar a dinamização de iniciativas/atividades/projetos e medidas em 
operacionalização do Plano 21|23); 
A eliminação do Atendimento ao Aluno na turma CEF do 9.º ano (devido à reestruturação obrigatória da matriz 
curricular no início de novembro) condicionou a atuação da DT (dificuldades no acompanhamento de 
proximidade, e em contexto pedagógico formal, da turma; articulação com a responsável pelo ATE; planificação, 
operacionalização, monitorização e avaliação de iniciativas integradas no PAA, PES e EECE; sessões práticas 
dinamizadas pelo SPO), que se viu desprovida de total autonomia no exercício das suas competências pois 
dependente da disponibilidade, colaboração/cooperação, comunicação (nem sempre coincidentes com a sua 
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formação académica e educacional – o que lhe causou instabilidade emocional e um cansaço devido à ausência 
de progressos sustentáveis) docentes para o cumprimento das solicitações e exigências legais associadas a esta 
oferta formativa. O tempo que deveria ter sido canalizado para a delineação de projetos/cenários criativos e 
flexíveis e o reforço de laços com a turma, promotores do desenvolvimento de competências socio emocionais 
(assertividade, empatia, adaptabilidade, regulação, autocontrole, disciplina…) foi utilizado para 
normalizar/estabilizar a vida da turma, através da redação constante de e-mails com teor diversificado (muitos 
sem qualquer resposta ou feedback), telefonemas, canais digitais/Equipa MS Teams, reuniões diversas de 
trabalho (equipa pedagógica restrita do CEF) sendo pouco visível a evolução de qualidade no desenvolvimento do 
Ser Melhor Cidadão pelos alunos. 
Observações/Sugestões: 
O presente relatório foi elaborado pela coordenadora de DT a partir das atas de CT finais de semestres e das atas 
e publicações da CDT. 

Líderes Digitais SeguraNet 2021/2022 
Líderes Digitais SeguraNet Benjamins 2021/2022 

(integrados no PADDE) 

A iniciativa Líderes Digitais tem como objetivo principal motivar os alunos para a divulgação de temáticas que 
incentivem à utilização segura e responsável da Internet e dos ambientes digitais, contribuindo, ainda, para o 
desenvolvimento da Cidadania Digital. 
Os Líderes Digitais tiveram como missão intervir tanto junto dos seus pares como dos restantes membros da 
comunidade educativa incentivando-os à adoção de uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 
tecnologias e ambientes digitais. Participaram a turma do 9º ano com coordenação da docente de TIC e as turmas 
do 3º e 4º anos da escola sede com supervisão dos docentes titulares de turma. 
A turma do 9º ano realizou sessões em todas as turmas do 2º e 3º ciclos. 
Os Líderes Digitais Benjamins partilharam alguns dos trabalhos realizados numa sessão, via zoom, a nível nacional 
e, apesar do nervosismo, estiveram muito bem, com uma postura empática, comunicando de forma assertiva e 
clara os seus trabalhos. Apresentação de duas comunicações: “Desinformação” e “Benefícios e Perigos da 
Internet”. Fizeram igualmente sessões para as turmas do 1º e 2º anos e partilharam entre si os trabalhos de 
pesquisa que realizaram. 
Considera-se importante dar continuidade nestas turmas e incluir outras que manifestem interesse.  

“The Daily Mile” (Milha Diária) 
Ao longo do ano letivo verificou-se um decréscimo na participação das turmas, tendo-se terminado o ano sem 
ninguém a implementar esta atividade, pelo que no início do ano se colocará a auscultação a continuidade da 
mesma. 

Sessões de sensibilização 
(em parceria com a Escola Segura) 

Foram realizadas Sessões de Prevenção sobre Bullying na turma 6º B. 
 

Projeto “Heróis da Fruta” – Equipa da Saúde 

No presente ano letivo participaram no Projeto Heróis da Fruta todas as crianças a frequentarem a educação pré-
escolar e o 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Gavião. 
Este projeto Heróis da Fruta® é uma marca registada pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade 
Infantil para dar nome ao seu programa nacional de combate à má nutrição infantil. 
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Este método combina materiais educativos protagonizados por um grupo inspirador de personagens-modelo que 
ganham «superpoderes» através da ingestão de alimentos saudáveis e técnicas de educação não-formal como 
storytelling ou gamification. 
Todos os conteúdos Heróis da Fruta® são desenvolvidos por uma equipa multidisciplinar de especialistas e 
respeitam todos os referenciais de nutrição infantil e alimentação saudável, educação para a saúde e literacia em 
saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), Direção Geral da Saúde (DGS) e Direção Geral da Educação (DGE). 
Todos os Heróis da Fruta receberam o seu Diploma no Dia Mundial da Criança na presença da comunidade escolar. 
Pela sua importância, este projeto terá continuidade no próximo ano letivo. 

“Educação Financeira – Educar para a Poupança” 

A atividade envolveu 53 crianças e teve a participação dos pais e comunidade.  
Pontos fortes: 

Promover e implementar a educação financeira; 

Distinguir necessidades e desejos; 
Relacionar despesas e rendimentos; 
Caracterizar meios de pagamento; 
Saber o que é a poupança e quais os seus objetivos; 
Realização de atividades diversificadas relacionadas com a poupança; 
Promover o empreendedorismo financeiro; 
Angariar fundos para o jardim de infância; 
Sensibilizar as crianças para o valor do dinheiro, bem como a adoção de boas práticas de gastar e poupar. 
Pontos fracos: 
Nada a referir. 
Observações/Sugestões: 
Vai ser dado continuidade ao projeto, tentando melhorar e implementar atividades mais diversificadas. 

Projeto Educação Sexual "O corpo a Brincar"  
(em parceria com a Equipa da Saúde) 

Projeto desenvolvido ao longo do ano letivo nas 3 salas da educação pré-escolar do agrupamento, envolvendo a 
totalidade das crianças e as 3 educadoras.  
Pontos fortes: 
Aumentaram e consolidaram os conhecimentos, atitudes e competências sobre o corpo e a sexualidade, relações 
e afetos, gravidez e reprodução; 
Exploraram temas transversais à educação sexual, que contribuíram para a formação pessoal e social e educação 
para a cidadania, 
Contribuiu para a melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais entre as crianças. 
Pontos fracos:  
Aquisição de materiais específicos atrativos e adequados ao nível etário. 
Observações/Sugestões: 
Pretende-se dar continuidade ao projeto, no próximo ano letivo, com as necessárias adaptações. 
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Pequenos cientistas 

O projeto desenvolveu-se ao longo do ano letivo nas 3 salas da educação pré-escolar do agrupamento num total 
de 53 crianças, 3 docentes e 6 não docentes. 
Pontos fortes: 
 A existência de um projeto na área das ciências experimentais permite um trabalho sistemático de promoção da 
literacia científica; 
Favorecer o desenvolvimento intencional, em sala de atividades, laboratório ou campo, de metodologias 
investigativas e experimentais; 
Incentivar o trabalho colaborativo docente, ao nível do planeamento, implementação e avaliação de trabalho 
prático, nomeadamente laboratorial, experimental e de campo, no ensino das ciências; 
Incentivar as crianças a explorarem e a experimentarem materiais diversos (naturais e específicos ligados às 
ciências como ímanes, lupas, microscópios, observatório de insetos, estufa), no sentido de promover a sua 
curiosidade e o desejo de saber mais; 
Utilização dos materiais dos laboratórios. 
Pontos fracos: 
Melhorar e diversificar as modalidades de registo, quer das conceções prévias quer do desenvolvimento e 
conclusões das atividades. 
Observações/Sugestões: 
Dar continuidade ao projeto, apostando na sua melhoria; 
Aquisição de material específico. 

Exposições temáticas dos trabalhos realizados pelos 
alunos nas disciplinas de Educação Visual e Educação 

Tecnológica 
 (parceria com o PCE) 

Ao longo do ano foram sendo expostos os diversos trabalhos realizados pelos alunos das turmas do 2º ciclo. Na 
última semana de aulas foram expostos vários trabalhos no átrio da escola e a exposição foi aberta à comunidade. 

Eu escolho, leio e partilho! 

A atividade decorreu ao longo do ano letivo envolvendo um total de 82 alunos (67 do 3º ciclo e 15 do secundário) 
e 4 docentes de português. 
Pontos fortes: 
Os alunos leram uma obra/um excerto/ um texto não literário à sua escolha, no início de todas as aulas, motivando 
para uma leitura que lhes desse prazer; 
A partilha foi feita num ambiente descontraído, levando os alunos a alargar o seu conhecimento acerca do que 
tinham lido, proporcionando um diálogo aberto entre todos (alunos-docente); 
Nalgumas turmas, periodicamente iam completando a sua ficha de leitura para que não acumulassem 
informações. De notar que alguns alunos tiveram a iniciativa de pedir para atualizar esse documento para não 
perderem o que tinham lido; 
Desenvolvimento do gosto pela leitura e reflexão sobre o que querem ou devem ler; 
A partilha final foi feita num ambiente descontraído, levando os alunos a alargar o seu conhecimento acerca das 
obras lidas uns pelos outros. 
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Pontos fracos: 
No 3º ciclo, em algumas turmas não se conseguiu realizar mais do que um momento de partilha. 
Observações/Sugestões: 
Seria interessante este projeto ser partilhado com a Biblioteca Escolar e encontrar-se um/ou mais dias para o 
efeito, previsto no início do ano letivo, de forma a ter um caráter mais vinculativo. 

eChallenges 

A atividade decorreu ao longo do ano letivo e estiveram envolvidas as docentes de inglês e mentor TFP. 
Participaram 205 alunos (53 da educação pré-escolar, 80 do 1º ciclo, 54 do 2º ciclo, 3 do 3º ciclo e 15 do 
secundário). 
Salientar o envolvimento das titulares de grupo/turma, assim como do Mentor TFP (2º e 3º CEB), técnica da 
autarquia (AEC Inglês), professora bibliotecária e 3 não docentes afetas ao 3º ciclo. 
Pontos fortes: 
Participação dos vários ciclos/níveis de escolaridade e entusiasmo, sobretudo, das crianças do JI e do 1º/2ºCEB; 
Desenvolvimento das competências específicas da língua inglesa (comunicativa, intercultural e estratégica); 
Desenvolvimento de competências transversais, como criatividade e trabalho colaborativo. 
Pontos fracos: 
Fraca adesão por parte dos alunos do 3º CEB; 
Atividade simultânea com outras do PAA, no âmbito das mesmas datas comemorativas. 

ETalks 

A atividade decorreu ao longo do ano letivo e estiveram envolvidas as docentes de inglês (2º e 3ºCEB) e mentor 
TFP. Participaram 31 alunos (10 do 2º ciclo e 21 do 3º ciclo). 
Pontos fortes: 
Impacto muito positivo nos alunos do 6ºA e dos 8º e 9º anos; 
Utilização da área da música para exploração da língua inglesa (repertório de matriz anglo-saxónica para uso das 
competências adquiridas no ensino articulado da música); 
O foco foi o exercício da língua cantada: fonética, vocabulário, semântica com exercícios de interpretação e 
reconhecimento. 
Pontos fracos: 
Dificuldade por parte dos alunos do 2º CEB em encararem as eTalks como um espaço de co-construção e 
desenvolvimento. 
Não houve participação dos alunos do 5ºA, do 6ºB e do 7ºano. 

Conquering English 

A atividade decorreu ao longo do ano letivo e envolveu as docentes de Inglês (2º e 3ºCEB), técnica da autarquia 
(AEC Inglês), mentor TFP. 
Participaram todos os alunos do agrupamento e 11 docentes. 
Pontos fortes: 
Desenvolvimento, consolidação e aprofundamento da competência comunicativa em língua inglesa: 
compreensão/ interação/ produção oral e escrita; 
Desenvolvimento das competências elencadas no PASEO; 
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Promoção de uma aprendizagem motivadora e próxima de contextos reais de comunicação; 
Interesse e motivação, sobretudo, das crianças do JI e dos alunos dos 1º e 2º CEB. 
Pontos fracos: 
Excesso de atividades previstas no âmbito do projeto; 
Inúmeras atividades no agrupamento, que condicionaram as atividades letivas e que impedem um maior foco dos 
alunos; 
Articulação com PTG, PTT e docentes das equipas educativas, embora se tenha verificado uma evolução positiva 
ao longo do ano; 
Pouca adesão aos desafios pelos alunos do 3ºCEB. 

All different, all the same – Projeto Erasmus+ KA2 
291 

 O projeto desenvolveu-se ao longo do ano letivo com envolvimento e dinamização do diretor, da docente 
coordenadora do Projeto e da docente de TIC. 
Estiveram envolvidos todos os alunos do agrupamento, 7 docentes e o Mentor TPF. 
Pontos fortes: 
Desenvolvimento, consolidação e aprofundamento da competência comunicativa em língua inglesa: 
compreensão/ interação/ produção oral e escrita; 
Desenvolvimento das competências elencadas no PASEO: 
Promoção de uma aprendizagem motivadora e próxima de contextos reais de comunicação; 
Desenvolvimento da dimensão europeia; 
Promoção da interculturalidade. 
Pontos fracos: 
Não realização de uma mobilidade física, devido à pandemia COVID-19. 

Exposições de trabalhos (DMCE) 

Ao longo do ano letivo participaram todos os alunos do 2º ciclo ao secundário e 8 docentes. 
Pontos fortes: 
Envolvimento da comunidade escolar; 
Envolvimento dos alunos; 
Divisão de tarefas por parte dos alunos que organizaram a atividade. 
Pontos fracos: 
Nada a registar 
Observações/Sugestões: 
Os docentes juntamente com os alunos foram expondo trabalhos realizados sobre os diferentes temas abordados 
nas respetivas disciplinas. 

Concurso Olimpíadas Portuguesas de Matemática 
A atividade decorreu de acordo com o cronograma definido e participaram 3 professores e 1 aluno do 3º ciclo. 
Pontos fortes: 
Interesse e empenho pela atividade desenvolvida. 

                                                           
1 Atividade não prevista em PAA 
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Pontos fracos: 
O grau de dificuldade das provas das Olimpíadas da Matemática é muito elevado. 
Observações/Sugestões: 
O aluno que passou à terceira fase, não foi chamado para competir na fase nacional que se realizou nas Caldas da 
Rainha entre os dias 6 a 10 de abril. 

Problema on-line do mês 

Atividade realizada ao longo do ano letivo e contou com a participação de alunos do 2º ciclo (39) e 3º ciclo (28) e 
3 docentes. 
Pontos fortes: 
Interesse, por parte de alguns alunos, na participação da atividade; 
Uso da Internet na divulgação do problema e nas respostas obtidas; 
Possibilidade de a atividade poder ser realizada em qualquer momento (dentro do prazo estabelecido 
mensalmente) e em qualquer lugar; 
Poder proporcionar o envolvimento dos pais; 
Valorização da participação dos alunos na atividade; 
Desenvolver a curiosidade e espírito pelo gosto da Matemática. 
Pontos fracos: 
Reduzido número de participantes; 
Fraco empenho/envolvimento dos alunos, nomeadamente dos do 3º Ciclo; 
Falta de palavras passe (por parte dos alunos) de acesso a mails; 
Problemas de Internet e no link de alguns alunos que impossibilitou uma maior participação. 
Observações/Sugestões: 
O Problema do Mês foi, ao longo do ano letivo, publicado mensalmente via formulário com link de acesso, nas 
equipas de cada turma no MS TEAMS, com exceção do 5º ano em que o docente acompanhou os alunos, na 
realização do mesmo, em sala de aula. 
Pela análise realizada e, em conformidade com o que já foi referido no relatório do primeiro semestre, pode-se 
verificar que continua a existir uma fraca participação dos alunos, no geral. 
Apresentam-se a seguir os resultados da participação dos alunos e as melhores pontuações obtidas ao longo do 
ano letivo. 
Assim, no 2º Ciclo, a taxa de participação foi de 55%, existindo uma maior participação do nível de ensino mais 
baixo, 5º A, com 81%, comparativamente com os mais altos, 6º A e 6º B, com uma participação de 43% e 42%, 
respetivamente. No que concerne a pontuações, o aluno Salvador Delgado, do 6º A, foi aquele que obteve uma 
maior pontuação. No 3º Ciclo, a taxa de participação foi de 26%, existindo uma maior participação ao nível do 8º 
A, com 42%. Já o 7º A teve uma taxa de participação de 32%, o 7º B de 0%, 8ºB de 31% e, 9º A de 13%. Neste ciclo 
de ensino, o aluno que obteve uma maior pontuação foi a aluna Beatriz Graça do 8º B. 
Procurou-se que a atividade fosse participativa e revelasse empenho por parte dos alunos. Ainda assim, verificou-
se ser necessário alguma insistência, por parte dos docentes, para que os alunos colaborassem e participassem 
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na mesma. Já nos que procuraram participar mensalmente, se verificou uma postura de interesse e curiosidade 
sobre os problemas apresentados ou nos a apresentar. 

Webinares úteis e dinâmicos 
Ao longo do ano letivo os cursos secundários participaram em diversos Webinares relacionados com a sua área 
técnica e com temas de cidadania e artes (EECE E PCE). 

Restaurantes Pedagógicos 

Ao longo do ano letivo foram realizados diversos restaurantes pedagógicos pelos alunos do curso secundário 
profissional de Restaurante/Bar. Inicialmente, devido à situação pandémica, apenas para pequenos grupos de 
docentes e, posteriormente, no apoio a alguns eventos da escola e outros que envolveram elementos da 
comunidade. Estes momentos revelaram-se como excecionais para colocarem em prática as aprendizagens 
realizadas e adquirirem experiência para o estágio profissional. 

Comemorações festivas e efemérides 
As turmas dos cursos secundários profissionais dinamizaram e participaram em diversas comemorações e 
efemérides ao longo de todo o ano letivo.  

Aprendizagens “In loco” 

Caminhada cultural em Gavião – PR marcado por alunos 
A atividade tem como objetivo permitir aos alunos de animação turística planear, organizar e conduzir uma 
atividade lúdica de entretenimento no âmbito da UFCD 3502 – Turismo de Descoberta. Os alunos terão de 
desenhar um percurso pedestre com uma distância entre os 5 e os 10Km, em Gavião. Realizar o mapeamento, 
identificar o tipo de percurso, grau de dificuldade, desnível e tempo de execução, concluindo com a atividade. 
Esta atividade engloba os alunos do CP de Restaurante/Bar e CEF Restaurante/Bar e integra-se no concurso do 
PNA/Jornal Publico, integrada no Projeto Cultural de Escola. 
#Conversa com investigadores 
A atividade foi ao encontro dos objetivos estabelecidos, todos os alunos mostraram interesse na atividade, 
gostaram de ouvir a médica cardiologista. Esteve envolvida a turma de Técnico Auxiliar de Saúde. 
Aula ao 9º A 
Os alunos do curso secundário profissional de Técnico Auxiliar de Saúde dinamizaram uma aula de Ciências da 
Natureza na turma do 9º A, em que explicaram o SIEM, demonstraram as manobras do suporte básico de vida e 
orientaram o treino do SBV dos alunos do nono ano. A atividade ao encontro dos objetivos estabelecidos, todos 
os alunos mostraram muito interesse na atividade. 

Promoção de Competências Socioemocionais 

O programa foi implementado ao longo do ano letivo sendo que 1º ciclo ao longo do Ano Letivo, pré apenas no 
1º semestre. Participaram 42 crianças da educação pré-escolar e 67 do 1º ciclo, totalizando 109 alunos. 
Pontos fortes: 
Elevado nível de satisfação demonstrado pelos alunos; 
Cooperação nas atividades; 
Interesse pelos temas abordados. 
Pontos fracos: 
Pouca adesão dos EE na reunião inicial do Programa. 
Observação/Sugestões: 
Recomendo que no próximo ano letivo as sessões se mantenham. 
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Promoção de Competências Pessoais e Sociais 

O programa decorreu ao longo do ano no Espaço DT/Alunos nas respetivas salas de aulas, envolvendo 105 alunos 
(54 do 2º ciclo, 51 do 3º ciclo) e 13 encarregados de educação. 
Pontos fortes: 
Interesse e envolvimento, por parte dos alunos, nas atividades realizadas durante as sessões; 
Envolvimento dos DT`s. 
Pontos fracos: 
A periocidade das sessões em algumas turmas não foi a mais adequada; 
Desinteresse por parte das turmas no tema base das sessões: Estatuto do aluno – Deveres. 
Observações/Sugestões: 
Sobrecarga de projetos. 

Sessões de Sensibilização Pessoal Não Docente 

Sessão dinamizada pela psicóloga Mónica Lucas, tendo participado 33 não docentes. 
Pontos fortes: 
Pertinência do tema; 
Bom número de participantes; 
Horário e duração da sessão; 
Interesse e cooperação manifestado pelos participantes durante e no final da sessão; 
Intervenções por parte das participantes referentes ao tema. 
Observações/Sugestões: 
É recomendável a continuação da realização de sessões onde sejam trabalhados temas do interesse dos 
assistentes operacionais. 

Avaliação e Intervenção Psicológica e 
Psicopedagógica 

A avaliação e intervenção decorreu ao longo do ano letivo, envolveu as 2 psicólogas do SPO e 52 alunos (17 do 1º 
ciclo, 10 do 2º ciclo, 16 do 3º ciclo e 9 do secundário).  
Pontos fortes: 
Articulação com DT’s e EE’s; 
Enriquecimento dos materiais de avaliação e intervenção psicológica do SPO; 
Envolvimentos dos alunos em contexto terapêutico; 
Articulação com parceiros. 
Observações/Sugestões: 
Necessidade de continuação de enriquecimento dos materiais do SPO (avaliação e intervenção psicológica e 
psicopedagógica). 

Atendimento parental 

Estiveram envolvidos 29 encarregados de educação.  
Pontos fortes: 
Adesão e interesse dos pais e encarregados de educação. 
Pontos fracos: 
Fragilidades socioemocionais apresentadas pelos pais e encarregados de educação. 
Observações/Sugestões: 
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Aumento do número de sessões de esclarecimento/informação. 

Programa de Orientação Vocacional 
Estiveram envolvidos 26 alunos do 3º ciclo (9º ano).  
Pontos fortes: 
Envolvimento dos alunos. 

Orientação Escolar e Profissional 

A orientação escolar e profissional foi feita ao longo do ano letivo e envolveu 29 alunos do ensino secundário 
profissional. 
Pontos fortes: 
Articulação com Diretoras de Turma e Diretores de Curso. 
Pontos fracos: 
Fraco/inexistente envolvimento dos alunos nas atividades programadas. 

Avaliação e intervenção em terapia da fala 

A avaliação e intervenção em terapia da fala decorreu ao longo de todo o ano letivo e abrangeu um total de 36 
alunos (25 do 1º ciclo, 10 do 2º ciclo e 1 do 3º ciclo). 
Pontes fortes: 
Evoluções significativas dos alunos ao nível das competências de fala, linguagem verbal, comunicação, leitura e 
escrita; 
Articulação com outros docentes e técnicos integrados no AE Gavião, implementando estratégias e medidas de 
promoção do sucesso escolar; 
Melhoria dos resultados alcançados pelos alunos na disciplina de Português, sendo transversal a outras 
disciplinas, como Matemática e Estudo do Meio; 
Contribuição para um aumento da motivação/interesse dos alunos para a leitura e escrita, assim como da 
autoestima; 
Envolvimento das famílias no processo de ensino-aprendizagem;  
Favorecer a inclusão dos alunos na escola, diminuindo as barreiras existentes.   
Pontos fracos: 
Reduzida capacidade de concentração/atenção demonstrada por alguns alunos para a tarefa que realizam; 
Pouco empenho por parte de alguns alunos para ultrapassarem as suas dificuldades; 
Fraco acompanhamento académico e constante dos encarregados de educação aos seus educandos. 

Cantinho dos aromas – Empreendedorismo Social e 
Educativo 

Participaram 7 alunos do 2º ciclo, às 5ªs feiras.  
Pontos fortes: 
Contacto com a natureza; 
Aproveitamento de restos de sementeiras/plantações dos familiares; 
Verificação de procedimentos – utilidade prática; 
Contacto com idosos. 
Pontos fracos: 
O tempo dedicado à atividade fazia-nos depender de outros para nos ajudar na manutenção. 
Observações/Sugestões: 
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Esta é sem dúvida uma mais valia deste agrupamento – o contacto com a natureza, espero que haja continuidade 
pois é extremamente interessante e integrador ver os alunos nesta tipologia de atividades. 

Orçamento Participativo da Escola (OPE) 

No âmbito da EECE foi feita a divulgação do regulamento do OPE e sensibilização para a apresentação de 
propostas, campanha eleitoral e debate, eleições livres e esclarecidas. 
Foram apresentadas 7 propostas na área da Inclusão e Bem-estar, com ações específicas que fomentem a inclusão 
dos alunos mais vulneráveis tendo em vista a promoção de uma escola inclusiva e promotora de bem-estar 
individual e coletivo. 
Foi vencedora a proposta “Mesa de bilhar”, da turma do 7º A. 
Importa salientar que, pela primeira vez, o OPE teve um tema e as propostas apresentadas não foram muito 
adequadas ao tema proposto no Plano Escola 21I23. No próximo ano terá que ser um tema muito trabalhado 
antes da apresentação das propostas. 

Blogue Biblioteca ComVida  
Página de Facebook/Instagram 

Ao longo do ano letivo a BE divulga nas redes sociais que dinamiza, Facebook, Instagram e blogue Bilioteca 
ComVida, as atividades realizadas e algumas partilhas de considera de interesse para os seus utilizadores, como 
artigos sobre leitura e bibliotecas, eventos do PNL e RBE e/ou de outras bibliotecas escolares. O blogue será 
encerrado este ano letivo pois, por sugestão da coordenadora interconcelhia, fizemos formação na área e 
migrámos o blogue para um site com o mesmo nome, mas com uma estrutura mais amigável e adequada às 
necessidades dos utilizadores. 

Milhas de Leitura 

No passado ano letivo (2020-21) vimos aprovado e apoiado pela RBE o projeto Milhas de Leitura, no âmbito da 
Candidatura (Re) ler com a BE. Seguindo as linhas de orientação da candidatura apresentada foram dinamizadas 
várias sessões de motivação para a leitura pelo psicólogo Alfredo Leite, da empresa Mundo Brilhante. Pretendia-
se, assim, promover a leitura junto dos alunos de 9º ano, que adeririam e participaram das sessões de forma 
muito proativa. 

CLE (Clube de Leitura na Escola) 

A BE promoveu ao longo de todo o ano letivo o projeto apoiado pelo PNL Clubes de Leitura na Escola (CLE), junto 
das turmas de 3º ciclo (excetuando o 9º ano que estava envolvido noutro projeto de leitura) e secundário. Importa 
referir, como avaliação do ano que agora finda que terá de ser feito um maior e diferente investimento nesta área 
junto das turmas de 7º ano, cujo interesse pelas propostas foi diminuto, não participando nem atingindo os 
objetivos propostos. 
Em contrapartida destaca-se como muito positiva a adesão e participação ativa, interessada e motivada das 
turmas de 8º ano e de secundário, em particular do curso de técnico de saúde. O interesse demonstrado pelos 
alunos, as discussões e reflexões em torno das propostas literárias levadas pela PB à sala de aula, geraram 
momentos muitos positivos e profícuos. A colaboração e articulação com as docentes de português contribuíram 
de foram decisivas para o sucesso do projeto. 

Educação Literária (1º Ciclo) 

A atividade de Oferta Complementar de Educação Literária, desenvolveu-se no primeiro semestre com a turma 
de 1º ano e no segundo semestre com a turma de 3º ano, fazendo-se uma avaliação particularmente positiva. 
Apesar de a turma do 3º ano apresentar alguns comportamentos difíceis, a articulação com o docente da turma 
ajudou a promover momentos bastante profícuos em torno das obras escolhidas. 
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Leitura em vai e vem 

Para a educação pré-escolar a BE continua a articular com as docentes e a promover as mochilas para a atividade 
de leitura em família “Leitura em Vai e Vem”. Destaca-se de forma positiva a participação da sala 2 da escola sede. 
Devido aos constrangimentos gerados pela pandemia este ano letivo a sala de Comenda não participou na 
atividade. 

"Leitura em Vai e Vem” do Plano Nacional de Leitura 
 (em parceria com a Biblioteca Escolar) 

A atividade decorreu ao longo do ano letivo tendo participado 53 crianças das 3 salas da educação pré-escolar do 
agrupamento.  
Pontos fortes: 
Promover a leitura no jardim de infância; 
Despertar o gosto pela leitura e estimular a autonomia; 
Mobilizar os pais/EE para a promoção da leitura em família; 
Proporcionar às crianças o empréstimo de livros, responsabilizando-as na utilização e preservação dos mesmos; 
Sensibilizar as crianças para a importância dos livros; 
Criar hábitos de leitura; 
Assegurar que a leitura, em relação estreita com a família, adquira estatuto de normalidade. 
Pontos fracos: 
Não manter, por vezes, o bom estado dos livros; 
Diversidade de livros suficientes para mandar ao longo do ano letivo; 
Pouco envolvimento das famílias. 
Observações/Sugestões: 
Este projeto, ao contrário dos outros, adquiriu um peso extraordinário no terceiro período, com a sugestão por 
parte da equipa educativa, de diversos livros e histórias para serem lidos em casa. 
Sugere-se a continuidade deste projeto como essencial na promoção e valorização da leitura. 

Já Sei Ler 
No 1º ciclo desenvolveu-se também a leitura com as famílias, Já Sei Ler, onde destacamos a turma de 2º ano, cujo 
envolvimento nesta atividade foi importante. 

Clube de Leituras cool  
Ser escritor é cool 

Por motivos alheios à BE o Clube de Leituras Cool (projeto de âmbito alargado a duas redes interconcelhias) este 
ano não funcionou.  
Já o concurso Ser Escritor é Cool, esse ano adotado a nível nacional pela RBE, contou com a participação de um 
grupo de alunos que trabalham em regime de tutoria com a docente Sílvia Serrano, e que obtiveram o primeiro 
lugar nacional no segundo desafio. 

Ler. Escrever. Pensar.1 

Embora não conste do PAA por ter surgido de forma espontânea em torno do domínio Escola a Ler, do Plano de 
Escola 21-23, para o 4º ano, referimos a atividade Ler. Escrever. Pensar. , cujos resultados estão espelhados num 
padlet com a mesma designação. A interação com a turma foi desafiante e muito produtiva, tendo as propostas 
sido agarradas por todos e desenvolvidas tanto em sala de aula como de modo autónomo. A articulação da BE 
com a docente titular da turma, e a aplicação do referencial produziram excelentes resultados. 

Programa Eco-Escolas 
O programa foi desenvolvido na escola, ao longo do ano letivo, em articulação com o currículo dos alunos nas 
várias disciplinas, nomeadamente Cidadania e Desenvolvimento, Ciências Naturais, Português, Estudo do Meio, 
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Inglês, entre outras. E ainda em várias disciplinas dos cursos do ensino profissional secundário de Técnico Auxiliar 
de Saúde, Técnico de Restaurante/Bar e Técnico de Informação e Animação Turística. 
Muitas atividades foram realizadas na AEC de Empreendedorismo e algumas no Clube de Empreendedorismo 
Educativo e Social. 
Destaca-se, ainda a articulação com a Coordenadora de Projetos e de EECE do agrupamento que permitiu uma 
abordagem mais enriquecedora e abrangente dos temas. 
Regista-se uma participação ativa e empenhada dos alunos em todos os desafios lançados. 
A Auditoria Ambiental foi realizada por todas as turmas da escola sede do agrupamento. 

Projeto: “Horta Biológica/Cantinho dos Aromas” e 
Compostagem 

Foram feitas sementeiras e plantações na Horta Biológica e Cantinho dos Aromas. Os alunos participaram 
ativamente neste processo (arranque de ervas, rega) nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, Ciências Naturais 
e AEC de Empreendedorismo. 
A compostagem foi realizada pelos alunos do 3º e 4º ano na AEC de Empreendedorismo, utilizando os 
desperdícios do refeitório e folhas secas. 
O estrume biológico é utilizado na horta biológica. 

Programa Ecovalor 
A comunidade escolar realizou a reciclagem de papel/cartão e embalagens. Os resíduos foram recolhidos 
semanalmente no âmbito do programa Ecovalor. 

Reuniões do Conselho Eco – Escolas As reuniões foram realizadas de acordo com o planificado e também de acordo com o Plano de Ação. 

Hastear da Bandeira Verde (Eco-Escolas) 
Este ano, mais uma vez, o hastear da bandeira foi realizado no interior da escola, no átrio principal, devido à 
existência de obras no exterior. O Galardão foi exposto na presença do sr. diretor, da sra. vereadora, da 
coordenadora de projetos e do programa e dos delegados ambientais. 

Projeto de Sensibilização Ambiental – Consumo de 
água1 

Foi desenvolvido o projeto “Diga não ao plástico! Adote uma garrafa!”, integrado no tema Resíduos. 
Consistiu na supressão da venda de garrafas de água de plástico no bufete da escola, na colocação de quatro 
máquinas dispensadoras de água nos edifícios escolares do agrupamento e na disponibilização a cada membro 
da comunidade escolar de uma garrafa reutilizável. 
O projeto foi implementado nos dois estabelecimentos de ensino, Escola Básica de Comenda e Escola Básica e 
Secundária de Gavião. 

“Todos n@ rede” (incluído no PADDE) 

No início do ano letivo foi promovida uma sessão formativa para docentes e técnicos que foi dinamizada pela 
docente TIC com vista à utilização proficiente das plataformas digitais em uso no AEG.  
Foi também realizada capacitação para encarregados de educação na ação Academia Digital para Pais, embora se 
tenha registado fraca adesão dos pais. 
Assim, esta ação ficou aquém dos objetivos que pretendíamos alcançar. 

” Laboratório de Educação Digital” (incluído no 
PADDE) 

Neste âmbito foi preenchido um inquérito enviado pela DGE manifestando interesse em integrar esta medida e 
receber, por ordem de preferência, os três Kits possíveis: 1- Kit Programação e Robótica; 2- Kit STEM; 3- Kit Artes 
e Multimédia. Tendo a preferência manifestada: 2; 3 e 1. Aguardamos feedback. 

Comunidade virtual de aprendizagem (incluído no 
PADDE) 

Nesta ação considera-se o plano supervisivo do AEG e a ação estratégica da Biblioteca Escolar que foram 
implementados. No plano supervisivo participaram a quase totalidade de docentes do agrupamento procurando 
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potenciar o desenvolvimento curricular e avaliação, inovando nas práticas pedagógicas e na utilização de recursos 
educativos digitais. 
A ação estratégica da BE permite capacitar os docentes/discentes/EE no uso da tecnologia digital. 
Não foram implementadas as tutorias digitais. Importa apostar, no próximo ano, nesta comunidade virtual de 
aprendizagem para incluir toda a comunidade escolar (PD, PND, Técnicos, Alunos, EE). 

Projeto Cultural de Escola (PCE): “O voo do Gavião” 

No presente ano letivo o Projeto Cultural de Escola manteve algumas das iniciativas do ano anterior, 
nomeadamente, os 5 minutos com Arte e a integração das artes no currículo utilizando os recursos 
disponibilizados na página do PNA e outros contribuindo para o alcance dos objetivos do PCE “Explorar e 
incentivar o poder indisciplinar das artes, propiciando um espaço de liberdade para a construção pessoal e 
coletiva” , “Valorizar na escola o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a sensibilidade estética e 
artística e a interpretação dos referentes culturais e artísticos”, “Potenciar a inovação pedagógica e o trabalho 
colaborativo, com recurso ao poder criativo e indisciplinador das artes, contribuindo para a melhoria do sucesso 
educativo, a inclusão e a capacitação para uma cidadania ativa e esclarecida”. 
Deu-se continuidade aos objetivos “Reforçar a identidade cultural do agrupamento, considerando o seu contexto 
territorial, social, artístico e patrimonial”, “ Conhecer, valorizar e preservar a identidade cultural específica do 
território concelhio, construindo uma relação afetiva e de proximidade patrimonial” com diversas iniciativas 
constantes deste PAA e organizadas SEMPRE em parceria com outros programas, projetos, BE ou agentes 
educativos. Importa salientar a participação dos alunos do curso secundário profissional de Técnico de Informação 
e Animação Turística com a organização de alguns eventos ligados ao património natural e edificado concelhio, 
assim como eventos dinamizados na escola para outros grupos turmas (Dia Mundial do Turismo, Carnaval). 
Participaram também no concurso do Jornal Público (O Público na Escola) com um artigo intitulado “Gavião um 
paraíso escondido…” com supervisão das docentes Dina Faustino e Paula Pio. 
Manteve-se a proximidade com os idosos institucionalizados na Santa Casa da Misericórdia de Gavião com o Clube 
de Empreendedorismo Social e Educativo e o curso secundário de Técnico Auxiliar de Saúde, dando resposta ao 
objetivo “Potenciar uma aprendizagem emocional das artes e do património, apostando na nossa singularidade 
cultural e na passagem deste legado (material e imaterial) às novas gerações, através da valorização dos 
conhecimentos, práticas e tradições dos mais idosos.” 
Por outro lado, a alteração à situação pandémica permitiu a realização de diversas visitas de estudo que 
permitiram atingir os objetivos constante no PCE “Alargar horizontes culturais e civilizacionais, atenuando 
desigualdades de acesso à produção artística e cultural” e “Garantir o acesso à produção artística e cultural, 
atenuando desigualdades de acesso (sociais, económicas)”. Um exemplo dessas visitas foi a ida ao Concerto dos 
STOMP no Teatro Tivoli, em Lisboa, no âmbito do projeto “A Magia da Música”. 
No presente ano letivo, integrado no Projeto Cultural de Escola do Plano Nacional das Artes, nove alunos de 
diferentes anos e turmas (7º ano, 8º ano e 11º ano) com supervisão do mentor Paulo Silva, participaram num 
workshop formativo: WORKSHOP REPÓRTER LOCAL. 
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Este Workshop foi dinamizado pela HELP IMAGES numa parceria estabelecida entre o Plano Nacional das Artes e 
a Associação de Estados Ibero Americanos e decorreu em 3 escolas da região Alentejo: Gavião, Avis e Castelo de 
Vide. O principal objetivo era transmitir conhecimentos audiovisuais básicos para a realização de pequenos filmes, 
com equipamentos de imagem e som amadores ou semiprofissionais. Esta é uma excelente ferramenta para 
aprender a produzir material audiovisual para promoção e divulgação de ideias, eventos e projetos. É também 
uma oportunidade para fomentar uma participação mais ativa e cívica na sociedade através da realização de 
filmes e fotografias, com alertas, noticias e reporting, para difundir nas redes sociais, sites e outros canais de 
comunicação. Permitiu o desenvolvimento de competências nas áreas de: 
-Criatividade: escrita criativa e desenvolvimento de conceito/ideia; 
-Produção: elaboração de um orçamento, reconhecimento das necessidades de pré-produção e produção geral 
de filmagens; ética jornalística e segurança no trabalho; 
-Realização: técnicas de captação de imagem, som e pós-produção, assim como realização. 
A apresentação dos trabalhos finais decorreu no dia 6 de junho com a presença de alguns convidados e famílias 
dos alunos. As 2 reportagens serão divulgadas, brevemente, nas redes sociais do agrupamento. 
Paralelamente, as turmas do 4º ano, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário usufruíram de uma Mostra “I LOVE 2 HELP” – 
Mostra do Filme Solidário (Mostra) que se caraterizou pela exibição de filmes publicitários, ficção e curtas 
metragens (dentro do âmbito das temáticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS), seguida de 
um debate com a audiência sobre os temas abordados nos filmes apresentados. 
As turmas do 9º ano e secundário assistiram ao Espetáculo teatral "Gráficos da cidade e das coisas”, com Língua 
Gestual Portuguesa, com transmissão por streaming. Atividade no âmbito da Mochila Cultural Digital do Plano 
Nacional das Artes. 
Foram operacionalizadas Oficinas Criativas dinamizadas pelo Centro Artístico “A Casa ao Lado”, no âmbito do 
Projeto Cultural de Escola, proporcionando às turmas do 2º ciclo experimentarem técnicas artísticas diferenciadas 
no campo das Artes Visuais. Esta mesma entidade dinamizou uma pintura mural subordinada ao tema “Bullying” 
no âmbito da Semana Erasmus+. 
A coordenadora PCE foi convidada pelo PNA a fazer uma apresentação, dando testemunho do processo de 
implementação do Projeto Cultural de Escola, na Biblioteca Pública de Évora com participação do comissário e 
subcomissária do PNA e a coordenadora intermunicipal do Plano Nacional das Artes. 
O balanço feito é positivo, mas carece de maior apropriação por parte da comunidade escolar com integração 
plena procurando cumprir o objetivo “Explorar e incentivar o poder indisciplinar das artes, propiciando um espaço 
de liberdade para a construção pessoal e coletiva”. 
Assim, a coordenadora apresenta algumas sugestões para implementação no próximo ano letivo, a saber: 
Implementação das medidas: 
-Artista Residente;   
-Desvio: Sair para entrar – Programar atividades na escola – espetáculos, oficinas, debates, projetos temáticos, 
sessões com escritores, atores, artistas, desportistas. Articular com conteúdos curriculares de diferentes 
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disciplinas, caracter transdisciplinar das artes e da cultura, preparação prévia e dar continuidade pedagógica após 
saída.  
-Garantir que todos os grupos/turmas participam anualmente em, pelo menos, 3 atividades culturais 
diversificadas, iniciativas, visitas, eventos culturais no exterior (espetáculo de 
dança/teatro/música/exposição/museu/monumento ou sítio de património, oficina de artesão, exibição de 
cinema,…)  
-Academia PNA – capacitação de docentes para a utilização das práticas artísticas em processos pedagógicos;  
-Rever a constituição da Comissão Consultiva, se for necessário;  
-Implementação da medida Em Aberto – marcar um “tempo” semanal para atividades PCE/Artista 
Residente/Cidadania/Desvio: Sair para Entrar. -Definir uma Equipa PCE que possa dinamizar ações com todos os 
grupos/turmas em espaço e horário a definir (por exemplo na 6ª feira de tarde ou em caso de ausência prevista 
de docentes);  
-Recursos pedagógicos online – fazer o cruzamento com a BE e o PADDE; - Promover a participação ativa dos 
alunos nos processos de reflexão e decisão;  
-Transformações de ambientes de trabalho, redesenhar salas de aula e espaços escolares;  
-Desenvolver práticas transdisciplinares e colaborativas, aproveitando o poder indisciplinador da arte, cultura e 
património;  
-Promover uma Semana Cultural com artistas/espetáculos de diferentes áreas e em que cada grupo/turma 
apresenta um projeto desenvolvido em DAC;  
- Fazer o cruzamento com o Plano 21I23 Escola + (4º Período/Mochila Cultural Digital).  

Atividades realizadas no 2º Semestre Avaliação 
Dia da Internet Segura (Plano Escola Sem Bullying. 

Escola Sem Violência) 
Foram realizadas sessões sobre “Segurança na Internet” pelos alunos do 9º ano, Líderes Digitais, e pelos alunos 
do 3º e 4º anos, Líderes Digitais Benjamins. 

Semana da Empatia Ubuntu1 
Ao longo da semana diversos docentes aderiram a este desafio e dinamizaram algumas das dinâmicas enviadas 
pela Academia Ubuntu. A avaliação de satisfação e impacto foi muito positiva. 

Carnaval 20221 

Este ano assinalamos o Carnaval na nossa escola com um concurso de máscaras intitulado: “A Melhor Máscara 
de Carnaval 2022” dirigido às crianças do Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo. 
O concurso foi organizado pelos alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Animação Turística, Técnico de 
Restaurante/Bar e alunos do Curso de Educação e Formação de Empregado/a de Restaurante/Bar. 
Cada turma elaborou uma máscara recorrendo a materiais reutilizáveis com a colaboração de professores, 
familiares e técnicos de AEC. 
O júri teve muita dificuldade em escolher a máscara vencedora, dado terem sido apresentados trabalhos 
fantásticos. 
O que se destaca deste dia é a enorme alegria e entusiasmo das crianças a realizar de novo este tipo de atividades. 
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Comemoração do Dia dos Namorados: Dia de los 
enamorados – Cartaz do dia dos namorados e 

consultório sentimental 
Blind date with a book/Encontro às cegas com um 

livro 
Valentine’s Day - Heart Hunt 

Dia de los enamorados – Cartaz do dia dos namorados e consultório sentimental. Esta atividade decorreu no dia 
14/02/2022 e semana seguinte no átrio da escola sede. Estiveram envolvidos os alunos do 3º ciclo e a docente de 
espanhol.  
Pontos fortes: 
Participação e empenho dos alunos participantes; 
Envolvimento entusiasta por parte do público-alvo; 
Nível de espanhol escrito nas mensagens/questões/desabafos escritos, considerado muito bom; 
Dinâmica apreciada pelos alunos; 
Sentimento de responsabilidade e maturidade atribuído aos alunos do 9º ano. 
Pontos fracos: 
Alguns elementos da comunidade educativa não respeitaram as regras e acabaram por mover e/ou mexer em 
alguns elementos da exposição; 
Alguns alunos falharam o prazo de entrega dos cartões e de redação das mensagens/questões/desabafos. 
A atividade de fevereiro, na semana que incluiu o Dia de S. Valentim, “Blind date with a book”, dinamizada pela 
professora bibliotecária tem uma avaliação muito positiva. Os alunos aderiram em grande número à requisição 
“às cegas”, e foi uma forma de promover a leitura com bons resultados. 
Na atividade Valentine’s Day - Heart Hunt que decorreu ao longo do mês de fevereiro estiveram envolvidos todos 
os docentes de inglês (da educação pré-escolar ao secundário) e 292 alunos (53 da educação pré-escolar, 81 do 
1º ciclo, 54 do 2º ciclo, 89 do 3º ciclo e 15 do secundário). A registar a participação/colaboração/envolvimento 
das educadoras de infância e dos docentes titulares de turma. 
Pontos fortes: 
Participação entusiasmada dos vários ciclos/níveis de escolaridade; 
Desenvolvimento das competências específicas da língua inglesa (comunicativa, intercultural e estratégica); 
Desenvolvimento de competências transversais, como criatividade e trabalho colaborativo. 
Pontos fracos: 
A atividade foi alterada face ao contexto pandémico vivido na altura. Assim, substituiu-se a “Heart Hunt” por 
desafios lançados aos alunos em contexto de sala de aula (produtos finais divulgados em exposição na BE e em 
plataforma digital). 

Semana da Leitura 

A Semana da Leitura, organizada e dinamizada pela Rede Concelhia de Bibliotecas (RBIG), teve uma participação 
alargada da comunidade escolar e educativa, sobretudo na atividade “O Livro da minha vida”. Os encontros com 
autores, promovidos para as diferentes faixas etárias também foram particularmente bem-sucedidos, destacando 
aqui a tertúlia com o 3º ciclo do escritor de viagens Rui Daniel Silva. 

Ser Leitor é Cool- Fase de BE e Fase interconcelhia  
Concurso Nacional de Leitura– Fase Distrital e 

Nacional 

Os concursos de leitura Ser Leitor é Cool e Concurso Nacional de Leitura decorreram dentro do previsto, 
destacando-se a participação massiva dos alunos do 8º ano no CNL e a participação na final nacional, em Sesimbra, 
da aluna do 1º CEB. 
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SOS Ucrânia: Campanha de Solidariedade e1 

recolha de bens 

O agrupamento associou-se a esta iniciativa e, mais uma vez, a comunidade educativa respondeu de forma muito 
positiva e foram muitos os produtos doados e enviados para a Ucrânia. 

Mobilização das escolas Ubuntu pela paz na1 

Ucrânia: 1 minuto de silêncio e palavra "PAZ" 

A Academia de Líderes Ubuntu desafiou as escolas, no dia 3 de março, às 12h, a fazerem 1 minuto de silêncio num 
apelo à Paz na Ucrânia. A palavra Paz foi escrita com a colocação de todos os elementos da comunidade escolar 
na palavra desenhada no chão do pavilhão e demonstraram a sua solidariedade com o povo ucraniano fazendo 
um minuto de silêncio e levantando os dedos com o gesto da Paz. Uma lição viva de cidadania que emocionou 
muitos dos presentes. 

Megas /Fase Escola (Sprint, Km, Salto e Lançamento) 

Atividade prevista para ser realizada no dia 23 de fevereiro e que foi dia 16 de março, tendo participado 146 
alunos (54 do 2º ciclo, 87 do 3º ciclo e 5 alunos do secundário). 
Pontos fortes: 
Grande adesão de alunos. 
Pontos fracos: 
Dificuldades na prova de salto em comprimento, pois com as novas obras na Escola, foi destruída a caixa de salto 
e ainda não foi substituída. 
Observações/Sugestões: 
Atividade já integrada na dinâmica do nosso Agrupamento, com bons resultados a nível distrital, com alunos a 
representar a seleção distrital, casos de Santiago Coxinho e João Ventura na velocidade, por serem vice-campeões 
Distritais. Há também a realçar o 3º lugar da Madalena Fernandes no lançamento do peso. 

 “Semana AmbiArte”1 – “Dia Internacional da 
Floresta” – “Dia Mundial da Árvore” – “Dia Mundial 

da Poesia” 
(parceria entre o Programa Eco-Escolas, a Biblioteca 
Escolar, o Projeto Cultural de Escola, o CLDS e a AEC 

EMPRE e Culinária) 

Ao longo da semana foram realizadas diversas atividades, tendo participado a totalidade das crianças da educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do agrupamento, com o objetivo de comemorar o “Dia Internacional da Floresta”, “Dia 
Mundial da Árvore” e “Dia Mundial da Poesia”.  
O foco foi a sensibilização para estas temáticas tão importantes e que carecem de apropriação pelos mais novos. 
O mote foi uma animação de leitura, adaptação livre do livro de Julian Lennon, com o Avião da Pena Branca, um 
avião mágico que tem como missão transportar os leitores numa viagem pelo mundo fora e mostrar-lhes como 
podem fazer da Terra um sítio melhor para toda a Humanidade, protegendo o meio ambiente e ensinando todos 
a amar o nosso planeta. A mensagem foi assimilada de forma plena, as crianças partilharam “dicas” para proteger 
o planeta e refletiram sobre questões ambientais prementes e que, diariamente, podem implementar em casa e 
na escola. 
Seguiu-se um ateliê de expressão plástica para decoração de um ninho de passarinho que foi exposto e, 
posteriormente, levaram para casa. 
Foram desenvolvidas atividades de sensibilização na horta biológica da escola com a participação das crianças da 
educação pré-escolar de Gavião e dos respetivos avós. Atividade muito enriquecedora enquanto espaço de 
interação e valorização de saberes ancestrais. 
Na AEC EMPRE foi elaborada a “Árvore amiga da Floresta” e na AEC de Culinária fizeram-se doces da floresta 
saudáveis. 
Avaliação muito positiva feita pelos dinamizadores e crianças/alunos envolvidos. 
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Semana UBUNTU 

São objetivos da Academia Ubuntu: 
-Capacitar jovens enquanto agentes de transformação ao serviço das comunidades, promovendo o 
desenvolvimento integrado de competências, com enfoque nas capacidades para a liderança servidora; 
-Capacitar educadores que, demonstrando ter experiência e aptidão como formadores, reconhecendo o potencial 
de transformação do método Ubuntu, ajudem a disseminá-lo promovendo uma cultura de construção de pontes, 
onde os líderes servidores tenham um papel cada vez mais relevante; 
-Promover o diálogo entre e dentro das comunidades para a promoção da paz e construção da justiça, 
contribuindo para o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas e resilientes; 
-Desenvolver uma ética do cuidado, focada na empatia, atenção e responsabilidade, considerando três 
dimensões: eu, eu-outro, eu-mundo.  
“A Semana Ubuntu pressupõe a imersão completa durante cinco dias. É o tempo para, em relação, cada 
participante conhecer-se melhor, conhecer os outros e iniciar o seu caminho na descoberta do seu sentido e 
propósito através de uma proposta de educação não formal”.  
Os alunos evidenciaram uma postura excelente, participando de forma dinâmica em todas as atividades ao longo 
da Semana UBUNTU. A avaliação foi também realizada pelos alunos, quer ao longo da semana, quer no final, 
através de um inquérito aplicado pelo animador do IPAV, tendo esta também sido extremamente positiva, a 
saber: 
Dinâmicas e Reflexões – 9,93; Avaliação global da semana – 9,89 e Utilidade da formação UBUNTU para a vida 
pessoal – 9,81. Assim, considera-se que a participação das turmas (8º A e 11º ano) na semana UBUNTU foi 
extremamente relevante, pois contribuiu de forma inequívoca para um crescimento dos alunos enquanto pessoas 
e cuidadores, desenvolvendo aprendizagens e competências fundamentais, quer a nível do PASEO, quer em 
termos da sua área de formação e ainda para a vida futura. 
Considera-se que, para as docentes envolvidas, também foi uma semana enriquecedora a nível pessoal e 
profissional, permitindo um conhecimento mais profundo dos alunos envolvidos. 
A continuidade do Projeto de Educação para a Cidadania - Escolas Ubuntu deverá ter continuidade no próximo 
ano letivo, abrangendo outras turmas e implementando-se o Clube Ubuntu com a indispensável 
colaboração/participação/organização/dinamização dos alunos que participaram nesta 1ª Semana UBUNTU, 
turmas do 8º A e 11º ano, através de um modelo de educação não formal, inspirado pela filosofia Ubuntu, que 
tem o objetivo de capacitar para a liderança servidora ao serviço da comunidade. 

Torneio Interno de Badminton1 

Participaram na atividade 56 alunos (30 do 2º ciclo, 23 do 3º ciclo e 3 do secundário). 
Pontos fortes: 
Grande adesão de alunos. 
Pontos fracos: 
Dificuldades na marcação de jogos devido aos horários, o que fez desistir alguns alunos. 
Observações/Sugestões: 
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Com o regresso a normalidade prevista nos horários, para o próximo ano letivo, antevê-se uma maior 
participação, uma vez que o badminton está já integrado na dinâmica do nosso Agrupamento. 

Efeito Dominó 

No dia 14 de março realizou-se a atividade com participação dos docentes de matemática e 45 alunos (30 do 2º 
ciclo e 15 do 3º ciclo). 
Pontos fortes: 
Os alunos mostraram-se bastante empenhados na montagem de sequências de dominós no corredor da escola, 
permitindo uma grande interação, concentração, entusiasmo e diálogo entre eles, de forma a alcançar os 
objetivos propostos. 
Pontos fracos: 
As peças que os alunos trouxeram e utilizaram, eram muito pequenas não permitindo uma colocação vertical 
imediata e consequentemente uma quebra na sequenciação das mesmas. 
Observações/Sugestões: 
Utilização de peças maiores. 

Projeto de intercâmbio entre CP TAS do 
Agrupamento de Escolas do Gavião e Agrupamento 

de Escolas dos Templários 
 Projeto Intercâmbio Gavião – Tomar  e Tomar – 

Gavião 

A atividade foi ao encontro dos objetivos estabelecidos, todos os alunos manifestaram interesse e participaram 
em todas as atividades. Preferiram a parte dedicada aos conteúdos do curso em relação à parte mais cultural e 
turística. 
Alunos e professores intervenientes neste projeto foram unânimes no balanço positivo deste projeto, 
salientando-se o desenvolvimento de competências pessoais e sociais em contextos que não eram familiares aos 
alunos, demonstrando intensão de dar continuidade a este projeto, no próximo ano letivo. 

Oficina Orienta-te 1 Esta Oficina envolveu a turma de Técnico Auxiliar de Saúde. A atividade foi ao encontro dos objetivos 
estabelecidos, a maioria dos alunos mostrou interesse na atividade. 

#Futuro via ensino1 

A atividade foi ao encontro dos objetivos estabelecidos, todos os alunos do curso de Técnico Auxiliar de Saúde 
mostraram interesse na atividade, gostaram muito do laboratório onde puderam ver e experimentar vários 
produtos de apoio e esclareceram várias dúvidas sobre o prosseguimento de estudos. 

Comemorar o dia do pi 

Esta comemoração decorreu na semana 14 a 18 de março de 2022 no átrio da escola sede. Participaram 144 
alunos (55 do 2º ciclo e 89 do 3º ciclo) e 3 docentes. 
Pontos fortes: 
Assinalar dias comemorativos na Matemática; 
 Interesse por parte de todos os alunos envolvidos; 
Participar ativamente na criação/ elaboração/decoração do proposto (números, moldura, tela, faixa de pano 
ilustrada); 
Desenvolver a curiosidade e espírito pelo gosto da Matemática. 
Observações/Sugestões: 
O dia do Pi foi comemorado no agrupamento de forma simbólica, com a criação/elaboração de elementos 
representativos do mesmo. Com a atividade pretendeu-se que os alunos participassem de forma simples e, ao 
mesmo tempo, com espírito criativo. 
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Entre os alunos e turmas envolvidas, verificou-se que existiu espírito de partilha e de colaboração, não apenas na 
elaboração dos números que em forma de “lagarta” constituíram o número do PI (Pi), mas também na construção 
de uma moldura, na pintura de uma tela e na pintura de uma faixa de pano, que ajudaram a complementar a 
atividade. Os trabalhos desenvolvidos foram dados a conhecer à comunidade educativa através de uma exposição 
de decorreu no átrio do agrupamento. Acrescente-se que, para além do já exposto, os alunos foram bastante 
colaborativos na montagem da exposição, demonstrando uma boa colaboração no desenvolvimento da mesma. 

St. Patrick’s Day - You’re in Luck! Concurso de escrita 
criativa 

A atividade decorreu ao longo do mês de março e envolveu os docentes de inglês desde a educação pré-escolar 
ao secundário. Participaram 94 alunos do 1º e 2º ciclos, 3 docentes e 3 não docentes. 
Pontos fortes: 
Participação entusiasmada dos alunos participantes; 
Desenvolvimento das competências específicas da língua inglesa (comunicativa, intercultural e estratégica); 
Desenvolvimento de competências transversais, como criatividade e trabalho colaborativo. 
Pontos fracos: 
No pré-escolar e AEC (1º e 2º ano) a orientação dos temas é efetuada em articulação com as PTT. Tendo em conta 
que o Inglês ocorre apenas em 45 minutos semanais, não foi possível desenvolver a atividade; 
No 3º CEB, não foi possível desenvolver a atividade devido à docente estar envolvida na semana Ubuntu e no 
projeto Erasmus +; 
No ensino secundário profissional, não foi possível desenvolver a atividade devido à docente estar envolvida na 
semana Ubuntu e os alunos das diferentes turmas estarem envolvidos na dinamização de atividades no âmbito 
do Erasmus +. 

Comemoração do Dia Mundial da Floresta 

O agrupamento participou no projeto #SpringfieldFlorest que tem o objetivo de criar riqueza florestal em zonas 
fortemente castigadas pela desflorestação. O projeto é operacionalizado pela Anefa em parceria com a Câmara 
Municipal de Gavião, tendo o agrupamento se associado também na plantação de uma parte das 20 000 árvores 
que irão ser plantadas no nosso concelho. 

We have a dream2 

A atividade envolveu os alunos do Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde e a avaliação foi bastante 
satisfatória, tendo alcançado todos os objetivos perspetivados: comemoração do dia de Martin Luther King, 
promovendo o relacionamento da cultura de origem dos alunos com a cultura anglo-saxónica,  
consciencialização para a importância da luta pelos direitos humanos, pela igualdade, pela liberdade e pela paz. 
Pretendeu-se ainda promover a criatividade e o domínio das TIC, bem como a competência comunicativa (escrita 
e oral) em língua inglesa. 

Um brinde à mudança1 

Atividade desenvolvida pela diretora de turma em articulação com a psicóloga do SPO. A atividade foi bastante 
satisfatória, tendo alcançado todos os objetivos perspetivados: promoção do equilíbrio emocional e reforço da 
motivação através da dinâmica concretizada, a qual levou os alunos a reconhecer as suas fragilidades, mas 

                                                           
2 Atividade proposta para o 1º semestre 
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também a consciencializarem-se das suas potencialidades, comprometendo-se (perante o grupo) à(s) mudança(s) 
que consideram necessária(s). Destaca-se o envolvimento e a assertividade dos alunos na sessão. 

Comemoração do Dia Mundial da Água, da Saúde e 
das Artes 

 (incluído no PCE e Eco-Escolas): Água para que te 
quero! 

Comemoração do Dia Mundial da Água: -Workshops ambientais: “Biodiversity for all; Peixes do rio”. Esta atividade 
foi realizada no âmbito do projeto @MEGAPREDATOR liderado pelo @mareccma e pela Escola Superior Agrária 
de Santarém @esa.ipsantarem.pt, e do projeto @Lifeinvasaqua, que alertam para a problemática das espécies 
invasoras dos nossos rios. 
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
-Com os peixes do Tejo com a equipa do MARE– Centro de Ciências do Mar e do Ambiente @mareccma; 
-Com um Bioblitz dinamizado pela Associação Biodiversidade para todos @biodiversity4all; 
-Com guias do Tagis – Centro Conservação Borboletas Portugal – @Tagispt (sobre insetos); 
-Com a Sociedade Portuguesa de Botânica @SPBotanica sobre as plantas. 
Este projeto insere-se nos temas Água e Biodiversidade e resultou de uma articulação com os alunos do curso de 
Técnico de Informação e Animação Turística, em parceria com o Projeto Cultural de Escola. 
Estiveram envolvidos os alunos do 3º ciclo e ensino secundário. 

Comemoração do Dia Mundial da Terra 
Foram realizadas várias atividades na AEC de Empreendedorismo, nomeadamente um painel e uma árvore com 
materiais reutilizáveis e com mensagens escritas pelos alunos, alusivas à proteção do planeta. 

“O meu Líder inspirador de abril” e Dia Mundial da 
Lusofonia 

 (Integrado em duas atividades constantes no PAA: 
Ler= Saber+; Gentes e dias com Memória!”, 

inspirado em desafio da Academia de Líderes 
Ubuntu) 

Estiveram envolvidos 26 alunos do 3º ciclo.  
Pontos fortes: 
Implementação do projeto em contexto pedagógico (25 de abril e Dia Mundial da Língua Materna), com 
valorização do processo pedagógico e da articulação transversal/multidisciplinar de saberes (educando para a 
pluralidade e integração do conhecimento e do “ser cívico”), partindo do trabalho colaborativo e cooperativo 
entre pares; 
O ato de semear cravos em sala de aula – momento de elevada participação e felicidade dos alunos; 
Ampliação das literacias cívicas (digitais, musicais) dos alunos (domínios de referência de cidadania: 
Interculturalidade, Educação pela Paz e Intervenção Democrática, Migrações e Refugiados, Direitos Humanos, 
Saúde, Igualdade de Género…), mobilizando, em simultâneo, para a leitura [e] escrita compreensiva, interventiva, 
expressiva e criativa, na lógica do trabalho de projeto, de acordo com a estratégia definida no Plano 21|23 e 
estratégia da RBE; 
Apresentação (global)dos fundamentos da Academia de Líderes Ubuntu – exploração de 
https://liderservidor.carrd.co/ 
Impacto positivo, e evidente, na consciencialização e enraizamento da importância da identidade e memória 
coletivas para o progresso da Humanidade e a construção de futuro sustentável, assente em pilares da 
diversidade e tolerância; 
Convergência da atividade com os objetivos estratégicos do Projeto Educativo do Agrupamento e ODS|30; 
Prática dos 4 E’s: Entusiasmo, Envolvimento, Enpowerment=EDUCAÇÃO. 

https://liderservidor.carrd.co/
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Possibilidade de lançar o debate sobre iniciativas a desenvolver no âmbito da celebração dos 50 anos do 25 de 
abril, unindo a Democracia à Diversidade Intercultural; 
Colaboração do Pessoal Não Docente na atividade “Semear o meu direito de abril” (agradecimento especial à D. 
Adriana, D. Maria – reprografia, e D. Paula Infante). 
Pontos fracos: 
Ritmo lento de concretização da maioria dos alunos, expressando dificuldades: 
- na utilização/manuseamento de ferramentas e plataformas digitais (padlet e word); 
- na criação do seu líder inspirador (a maioria dos alunos revelou desconhecer histórias de vida que marcaram o 
percurso da Humanidade na conquista da cidadania ativa), resistindo à pesquisa orientada e à reformulação (após 
feedback corretivo concedido pela docente para aperfeiçoamento individual); 
Impossibilidade de cumprir na totalidade os objetivos associados à atividade Ler=Saber+ (concretamente a criação 
de banco de podcast com a leitura, pelos alunos, de notícias integradas nas aprendizagens de Hgeocid). 
Observações/Sugestões: 
Este projeto permitiu a ambas as turmas do 7º ano desenvolver competências do PASEO, articulando 
aprendizagens essenciais de História e Cidadania e Desenvolvimento, através da adaptação de desafio lançado 
pela Academia de Líderes Ubuntu. Qualquer elemento da Comunidade Educativa pode contribuir para a expansão 
do PADLET construído (até 2024 – celebração dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril) – a disponibilizar na página 
do Agrupamento: 
https://padlet.com/raquelgouveia/ABRIL 

Parlamento dos Jovens: Sessões Distritais em 
Portalegre – ensino básico e ensino secundário 

Sessão Nacional – ensino secundário 

Nos dias 28 e 29 de abril realizaram-se as Sessões Distritais do Programa Parlamento dos Jovens, em Portalegre, 
do Básico e do Secundário, respetivamente. Os deputados efetivos e suplentes participaram nas respetivas 
sessões com muito sentido de responsabilidade, com empenho e postura empática no decorrer dos trabalhos. 
Souberam apresentar, defender, questionar e debater as medidas do seu Projeto de Recomendação e das outras 
escolas presentes. Os deputados que participaram na sessão do secundário foram eleitos para representarem o 
círculo eleitoral de Portalegre, sendo também o porta-voz um deputado da nossa escola. As mesas das sessões 
distritais também tinham elementos da nossa escola, secretário e vice-presidente, respetivamente, tendo 
desempenhado o seu cargo com competência e espírito de colaboração com os outros elementos. Todos foram 
dignos representantes da nossa escola.  
Na Sessão Nacional os 2 deputados e a jornalista representaram condignamente o distrito de Portalegre, sendo 
uma experiência muito enriquecedora e inesquecível para todos. 
 A presença da deputada eleita pelo distrito de Portalegre deu uma contribuição significativa no debate do tema, 
mas especialmente sobre a importância da Assembleia da República na democracia. Por outro lado, o facto do 
presidente do Município se ter disponibilizado para receber os deputados eleitos às sessões distritais foi um 
incentivo muito importante para a postura motivada e sentimento de pertença ao concelho e à escola. 
Este é um projeto que deve ter continuidade no agrupamento e ter maior investimento na preparação e debate 
dos temas.  

https://padlet.com/raquelgouveia/ABRIL
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O facto de o diretor ter estado presente na Assembleia da República com os deputados revelou-se muito 
gratificante para os jovens, reforçando o seu papel e a importância para a escola da sua presença na sessão 
nacional. 

Dia Internacional Make-A-Wish 1 

E 
 Campanha Laço Azul da CPCJ1 

O agrupamento aderiu a este projeto solidário que tem como objetivo realizar desejos a crianças e jovens 
gravemente doentes. A adesão superou as expetativas e foram angariados 300€. 
A CPCJ realizou sessões de sensibilização em todos os grupos e turmas do agrupamento alertando para a 
necessidade de autoproteção face a situações de risco/perigo e terminou com a elaboração de um laço gigante 
no átrio da escola com as mãos de todos os elementos da comunidade educativa. No dia 29 de abril participou 
um grupo representativo do agrupamento na construção de um laço humano gigante. 

Celebração 12h Ubuntu pela Paz1 

No dia 16 de maio, dia em que a Comunidade Ubuntu celebra o Dia Internacional Viver Juntos em Paz, a Academia 
desafiou as Escolas Ubuntu a celebrarem a Paz. As Escolas Ubuntu foram convidadas a celebrarem 12 horas 
Ubuntu pela Paz, a partir de uma iniciativa que crê que a cultura de paz e de respeito pelos Direitos Humanos são 
traços essenciais da visão Ubuntu! A “Chama da Paz”, inspirada na tocha olímpica, foi acesa às 8h30 da manhã de 
dia 16 na Escola sede e manteve-se acesa até às 8h30 do mesmo dia. Na escola da atividade a “Chama da Paz” 
também se manteve acesa. 
Os alunos e toda a comunidade escolar foram convidados a ser os guardiões desta chama da paz. Foi elaborado 
um programa de atividades na Escola e aberto à Comunidade com o objetivo de promover a cultura de paz e a 
harmonia de vivermos juntos pacificamente. . Participaram todos os grupos/turmas com diferentes atividades 
realizadas quer junto à chama da Paz quer em contexto de sala, foram afixados símbolos, cartazes, mensagens 
junto à chama, aconteceram momentos de silêncio e recolhimento, momentos musicais, leituras de 
pensamentos, partilha de sentimentos, dinâmicas variadas. No final da tarde, foram realizadas algumas dinâmicas 
Ubuntu dinamizadas por alunos do Clube Ubuntu direcionadas para os docentes, não docentes e famílias. A estas 
dinâmicas seguiram-se momentos musicais abertos à comunidade. 
No entanto, importa salientar o momento inicial em que toda a comunidade educativa esteve presente e a chama 
foi passando de mão em mão até ao local onde permaneceu ao longo das 12h.   
Considera-se um dia com impacto significativo em todos os participantes, tendo alcançado plenamente o seu 
objetivo.  

Encontro Con.Raízes 

O 5º Encontro Con.Raízes foi este ano, no regresso ao formato presencial, organizado pela BE de Gavião e contou 
com dois momentos: o workshop para docentes e bibliotecários “O Livro é um lugar”, dinamizado por Bru Junça 
e a apresentação dos trabalhos dos alunos, sob a temática Figuras Con.Raízes.  
Consideramos que ambos os momentos foram muito bem-sucedidos, tendo merecido uma avaliação 
extremamente positiva por parte dos docentes que integram a rede interconcelhia de bibliotecas. 

Dia Nacional da Segurança Infantil: “Incubadoras do 
Brincar”1 

(APSI) 

No dia 23 de maio, as crianças da educação pré-escolar do agrupamento saíram para espaços da comunidade e, 
com diversos materiais alternativos (caixas de cartão, pneus, molas de roupa, cordel, tecidos, rolos de cartão…) 
brincaram livremente, mas com o objetivo de alertar para as regras de segurança a adotar quando se brinca na 
rua. A avaliação foi muito positiva e a brincadeira teve continuidade no recreio da escola. 
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Rastreios visuais – incluídos no Plano Escola+ 21/231 

(Equipa da Saúde em parceria com a António’s 
Óptica) 

  
 

O rastreio foi desenvolvido pela António’s Óptica com o apoio da Associação Nacional dos Ópticos e do seu centro 
de rastreios devidamente inscrito na Entidade Reguladora da Saúde. 
A António’s Óptica realizou nos dias 19, 25 e 27 de maio 2022 o rastreio visual aos estudantes cujas famílias 
expressamente autorizaram. 
O rastreio foi efetuado pelo Optometrista António Paulo e contou com o apoio de dois colaboradores: Carina 
Gomes e Anabela Santos. 
Foram respeitadas as leis e as regras que determinam que este tipo de atividade em espaço escolar: não deve 
constituir uma atividade de cariz comercial com práticas promocionais. 
Os alunos levaram um relatório individual e a quem foi detetado algum problema visual foi aconselhado a irem 
fazer um exame mais completo para um diagnóstico mais pormenorizado. 

Futsal - "Final Four" 

No dia 25 de maio no pavilhão gimnodesportivo realizou-se a Final Four, tendo participado 23 alunos (14 do 2º 
ciclo, 5 do 3º ciclo e 4 do secundário). 
Pontos fortes: 
Amor pelo futebol. 
Pontos fracos: 
Dificuldades nos treinos, devido ao desencontro dos horários do 2º e 3º Ciclos, os infantis B são constituídos por 
alunos nascidos em 2009/10/11. 
Observações/Sugestões: 
O Agrupamento foi Vice-Campeão Distrital, perdendo na final com a Secundária de Campo Maior. 

Basket 3x3 / Fase Escola 

Participaram 44 alunos (16 do 2º ciclo, 24 do 3º ciclo e 4 do secundário). 
Pontos fortes: 
Motivação pelo Basquetebol. 
Pontos fracos: 
Dificuldades marcação de Jogos, devido aos horários, pois as equipas eram formadas por alunos de turmas 
diferentes. 
Observações/Sugestões: 
Com o previsto regresso à normalidade dos horários, superaremos as dificuldades encontradas. 

Celebração do Dia do Geógrafo 

 A atividade realizou-se na data prevista e decorreu no Hall de entrada da Escola sede. Envolveu os alunos do 3º 
ciclo e a docente de Geografia.  
Pontos fortes: 
Participação e empenho dos alunos participantes; 
Envolvimento entusiasta por parte do público-alvo. 
Pontos fracos:  
Alguns elementos da comunidade educativa não respeitaram as 
regras e acabaram por mover e/ou mexer em alguns elementos da 
exposição; 



Relatório de Avaliação do Plano Anual de Atividades | 2º semestre 2021/2022 
 

 

48 

Alguns alunos falharam o prazo de entrega dos trabalhos; 
A não existência de um local para guardar os trabalhos que se foram 
realizando ao longo do ano. 

Operação Nariz Vermelho – Projeto solidário1 

O agrupamento, com dinamização da Equipa da Saúde, procedeu à divulgação e venda de produtos do Nariz 
Vermelho para angariação de fundos para os Doutores Palhaços. Registou-se boa colaboração da comunidade 
tendo sido angariada a verba de 262,50€. 

Comemoração do Dia Mundial da Criança e 
Comemoração do Dia Eco-Escolas1 

No dia 1 de junho comemorou-se o Dia Mundial da Criança e Dia Eco-Escolas tendo envolvido toda a comunidade 
escolar, exceto os cursos profissionais por já se encontrarem em estágio.  
Para a concretização deste dia, sem componente letiva, foram realizadas reuniões com parceiros externos (CLDS, 
CMG, ELI e CPCJ) e parceiros internos (PCE, EECE, Programa Eco-Escolas, Equipa da Saúde, Clube Ubuntu, 
Programa CriAtividade, Biblioteca Escolar, AEC, docentes de EV do 2º e 3º ciclos, coordenadora dos DT,  Líderes 
Digitais e docente TIC) com o objetivo de operacionalizar este dia com organização da Direção. 
Foram realizadas várias atividades, tais como pintura mural e de bonés, jogos no espaço exterior, dinâmicas entre 
alunos, sessões de ioga, insufláveis e exposições de trabalhos realizados ao longo do ano letivo pelos alunos e que 
puderam ser vistos por toda a comunidade escolar. 
A avaliação realizada pela organização, dinamizadores e participantes foi muito positiva. 

Comemoração do Dia do Ambiente Foram realizados trabalhos na AEC de Empreendedorismo. 

Festival CriAtividade – urbe de Gavião1 

No dia 6 de junho, entre as 14h e as 18h, CELEBRÁMOS A CRIATIVADE da Urbe de Gavião, na Casa do Povo, com 
todos os Criativos e Mentoras envolvidas no Programa CriAtividade 2021/2022. As Mentoras (5 docentes do 
agrupamento e 5 técnicas do município) fizeram formação ao longo de 2 anos letivos. 
Aproximadamente 85 crianças e jovens, celebraram a Criatividade inseridos no evento nacional integrado numa 
rede internacional realizando desafios criativos, festejando e partilhando com os demais o seu percurso com o 
Programa CriAtividade®. 
O Programa CriAtividade®: Problem Solvers em Ação é um conjunto de experiências que promovem a 
aprendizagem pela criatividade, através de qualificação & acompanhamento, desafios & atividades, em plena 
imersão colaborativa, a nível nacional e internacional. 
Tem como objetivo o desenvolvimento dos 5 C´s, competências fundamentais para o sucesso no século XXI: 
Conhecimento, Colaboração, Criatividade, pensamento Crítico e Comunicação. 
O Torrance Center® Portugal é a Organização responsável pela implementação do Programa CriAtividade®. 

Exposição de trabalhos realizados no Clube de 
Robótica 

A atividade realizou-se no dia 14 de junho e envolveu 18 alunos do 1º ciclo, 18 do 2º ciclo e 3 do 3º ciclo, assim 
como 3 docentes e 1 não docente. 
Pontos fortes: 
Apresentação à comunidade escolar dos trabalhos realizados no Clube de Robótica na sala CN1; 
Desenvolvimento da criatividade em STEM/STEAM; 
Incentivar os alunos a pensar de forma criativa, eficiente, lúdica e prática de modo a resolver os problemas 
gerados; 
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Exploração e desenvolvimento de habilidades digitais, cidadania digital e o uso das tecnologias digitais para uma 
comunicação amigável, inteligente e com responsabilidade social. 
Pontos fracos: 
Dificuldade em arranjar horas para a realização da demonstração. 
Observações/Sugestões: 
Sugere-se que seja integrado no Clube de Robótica um docente do Departamento de Expressões, para um apoio 
efetivo mais individualizado, face ao número de alunos. 

Semana Ubuntu Júnior1 

Participaram 45 alunos do 1º ciclo (3º e 4º anos) com dinamização de 4 docentes e 2 psicólogas. 
Pontos fortes: 
Interação e fortalecimento de laços entre os alunos do 4º da EB de Comenda e da EBS de Gavião; 
Promoção de competências socio-emocionais com impacto transversal na vida dos participantes; 
Valorização da aprendizagem entre pares, de momentos de reflexão individual e de partilha; 
Desenvolvimento da ética do cuidado, focada na empatia, atenção e responsabilidade; 
O bom ambiente e a coesão que se estabeleceu entre todos os participantes; 
Organização, acompanhamento e apoio do IPAV, particularmente as formadoras Sysa e Patrícia. 
Pontos fracos: 
O momento em que a semana Ubuntu teve lugar não permitiu aferir o impacto das dinâmicas nos alunos. 
Observações/Sugestões: 
Direcionar uma hora de AEC no 4º ano para o desenvolvimento do Clube Ubuntu. 
Dinamizar uma semana Ubuntu com os alunos do 3º ano das duas escolas, no próximo ano letivo. 

“1º Ciclo…E Agora? 

Esta atividade foi pensada e dinamizada pela Equipa de Intervenção em estreita colaboração com a representante 
da educação pré-escolar na direção.  
A atividade tem como objetivo principal apostar numa transição facilitadora da integração e sucesso educativo 
entre a educação pré-escolar e o 1º ano. Tem como destinatários os encarregados de educação e as crianças que 
irão frequentar o 1º ano do agrupamento.  
No dia 28 de junho foi dinamizada, via zoom, a sessão para os pais com participação da docente de apoio 
educativo da ElI, o psicomotricista da referida equipa e a representante da direção. Estiveram presentes 12 
encarregados de educação (JI de Gavião, sala 1 e JI da SCM de Gavião). Os encarregados de educação do JI de 
Comenda não compareceram. 
Pontos fortes: 
Ultrapassar/minimizar a ansiedade inerente à transição ao 1º Ciclo; 
Dotar os pais/encarregados de educação de estratégias que facilitem a entrada dos seus filhos no 1º ano de 
escolaridade; 
Reforçar os aspetos positivos da nova etapa que vão experienciar; 
Sensibilizar os pais/encarregados de educação para a importância do contacto regular com o professor(a)/ escola. 
Pontos fracos: 
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Os Pais/Encarregados de Educação não estiveram todos presentes. 
Nos dias 29 e 30 de junho realizaram-se as sessões com as crianças do JI de Gavião, sala 1, JI da SCM Gavião e JI 
de Comenda, respetivamente. 
Estas sessões foram dinamizadas pelos técnicos da ELI (apoio educativo, psicomotricidade e serviço social), pela 
representante da educação pré-escolar e colaboração ativa das educadoras titulares. 
Pontos fortes: 
Promover o sucesso das aprendizagens através de atividades lúdicas; 
Proporcionar o contacto entre as crianças do JI de Gavião e JI Santa Casa da Misericórdia de Gavião que vão 
integrar a turma do 1º ano de escolaridade; 
Ultrapassar/minimizar a ansiedade inerente à transição ao 1º Ciclo; 
Dotar as crianças de estratégias que facilitem a entrada no 1º ano de escolaridade; 
Promover a integração das crianças no 1º Ciclo; 
Reforçar os aspetos positivos da mudança do pré-escolar para o 1º Ciclo; 
Conhecer a sala de aula e outros espaços escolares; 
Conhecer as assistentes operacionais; 
Testemunho e conselho de alguns alunos do 4º ano. 
Pontos fracos: 
O tempo para visitar espaço escolar foi reduzido. 
Observações/Sugestões: 
Dar continuidade ao projeto no próximo ano. 

Quadro de Honra 
Prémios de Mérito 
Quadro de Valores 

De acordo com os regulamentos em vigor, os conselhos de turma e o conselho de docentes pronunciaram-se 
sobre as propostas e validaram segundo as regras estabelecidas, num total de 57 alunos/as em Quadro de Honra, 
22 em Quadro de Valores e 6 em Prémio de Mérito. 

 

Quadro 3 – Avaliação das atividades realizadas 

 

Visitas de Estudo 
Visita de Estudo – Coudelaria de Alter 

Equipa Educativa do curso de Técnico de Informação 
e Animação Turística 

11/02/2022 

A atividade teve como objetivo permitir aos alunos de animação turística conhecer a importância do turismo 
equestre e como este se enquadra na Animação e Informação turística; 
 Contactar e vivenciar com o trabalho de condução de visitas a locais de interesse turístico. 

Passeio escolar ao Fluviário e participação em 
Oficina Ambiental – Mora 

No dia 13 de março, os alunos inscritos nos Clubes de Empreendedorismo Social e Educativo, Ciência/Robótica e 
Desporto foram visitar o Fluviário de Mora e participaram numa oficina de cariz ambiental. 
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Projetos-piloto de inovação no ensino e projetos 
científicos nas escolas – 2º CEB  

13/03/2022 

Pontos fortes: 
Aumentar o bem-estar físico e emocional dos alunos e das alunas, tornando-os mais recetivos ao ensino-
aprendizagem; 
Potenciar o conhecimento sobre o curso de um rio, ecossistemas e espécies autóctones; 
Sensibilizar para a importância de cuidar dos ecossistemas aquáticos e da sua biodiversidade; 
Vivenciar a educação ambiental em contexto; 
-Despertar o gosto pela ciência. 

Visita de estudo a Lisboa ao teatro Politeama “A 
pequena sereia” 

Departamento de Educação de Infância e do 1º CEB 
25/03/2022 

Pontos fortes: 
Explorar a imaginação e despertar o desejo pelo conhecimento, adquirindo informação de uma forma divertida e 
estimulante; 
Introduzir cultura, criatividade e mensagens de valores essenciais; 
Estimular a imaginação, tornando assim as mensagens mais fáceis de absorver; 
Desenvolver e consolidar práticas de relacionamento interpessoal; 
Desenvolver uma relação de cooperação com os agentes educativos numa perspetiva formativa; 
Proporcionar vivências novas aos grupos; 
Promover a interação entre os diferentes grupos/turmas; 
Visita integrada no Projeto Cultural de Escola, dando resposta ao objetivo primordial de alargar os horizontes 
culturais e civilizacionais das crianças, atenuando diferenças no acesso à cultura. 
Pontos fracos: 
Por motivos de distância, o tempo de convívio entre todos os intervenientes foi muito reduzido. 
Observações/Sugestões: 
Devem continuar a ser proporcionadas estas experiências, porque não existem no meio onde o agrupamento está 
inserido. 

Visita de estudo à Escola de Hotelaria e Turismo de 
Portalegre 

Diretor do AEG em articulação com a Equipa 
Educativa do CEF 

29.03.22 

Pontos fortes: 
Alcance pleno dos objetivos delineados para a visita de estudo (promovida pelo senhor diretor) – possibilitar o 
acesso a instituição escolar de formação profissional na área de Restauração/Bar, alargando horizontes 
académicos, e garantindo inspiração a todos os alunos, que absorveram com curiosidade e atenção a arte da 
cozinha e pastelaria, restauração e barismo, protagonizada por formandos da sua faixa etária (proximidade e 
empatia imediata – interesses convergentes); 
Desenvolvimento da formação em contexto real de trabalho, com o estreitar da ligação ao mundo do turismo e da 
hotelaria; 
Participação em périplo dinâmico, e atrativo, pelas várias áreas do edifício (cozinhas, sala de enologia, bar 
pedagógico, restaurante de aplicação, salas de aula e gabinetes de estudo, área de compostagem...), descobrindo 
experiências profissionais e histórias de vida de exceção dos jovens formandos; 
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Possibilidade de questionar e esclarecer dúvidas sobre a área profissional, compreendendo que apesar de algumas 
regras serem imutáveis, é permanente a expansão e renovação, e que isso permite múltiplos caminhos, adequados 
às ambições, talentos e objetivos individuais, sempre em EQUIPA!; 
Experiência cativante que marca a formação escolar pois abriu horizontes, encorajando os alunos a abraçar e 
protagonizar projetos académicos e profissionais futuros na comunidade local; 
Receção calorosa e acolhedora dos responsáveis da Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre; 
Capacidade de avaliação (indicação de pontos fortes) pelos alunos. 
Observações/Sugestões: 
Esta visita foi divulgada na página do Agrupamento através de notícia elaborada com a participação da turma, sob 
orientação da docente responsável Raquel Gouveia. 
Nem todos os alunos responderam ao questionário de avaliação disponibilizado pela DT em Google Forms. 

Visita à Futurália 

01/04/2022 

A atividade foi ao encontro dos objetivos estabelecidos, a maioria dos alunos do curso secundário profissional de 
Técnico auxiliar de Saúde mostrou interesse na atividade, no entanto a duração e o horário da mesma não foi ao 
encontro ao interesse dos alunos. 

Visita de estudo a Campo Maior 

Equipa Educativa do CEF 
08/04/22 

Pontos fortes: 
Inspirados pela história empreendedora, e única, do Sr.º Comendador Rui Nabeiro, transformador de dificuldades 
em oportunidades, numa liderança proativa, responsável e de mudanças sustentáveis, possíveis pela conciliação 
passado - futuro e permanente capacitação/valorização de gerações do presente, foi possível descobrir o Centro 
de Ciência do Café e a Adega Mayor, através dos 5 sentidos - visão, cheiro, tato, audição e paladar -, esclarecidos 
de forma sublime por técnicos dos espaços em visita. 
Articulação de conhecimentos e aprendizagens da componente de formação sociocultural (Cidadania e Mundo 
Atual) e formação tecnológica (Serviços de Restauração e Bar). 
Visita que constituiu uma verdadeira PONTE para o FUTURO, dado que foi possível apreciar, compreender, 
investigar, refletir sobre a importância das memórias na formação académica e profissional, e o seu valor nas 
nossas decisões, permitindo desenvolver competências para liderar e influenciar as comunidades locais na adoção 
de boas práticas sociais e ambientais (ECONOMIA CIRCULAR e NÃO LINEAR). 
Espírito de grupo: coesão, diálogo e tolerância entre alunos e docentes organizadores. 
Envolvimento dos técnicos dos Serviços Administrativos em algumas etapas da organização da visita. 
Observações/Sugestões: 
Esta visita foi divulgada na página do Agrupamento através de notícia elaborada com a participação da turma, sob 
orientação da docente responsável Raquel Gouveia. 

Visita de Estudo: História do papel – da árvore ao 
papel e impressão 

Equipas Educativas do 8º A e B 
 29/04/2022 

Pontos fortes: 
Complemento aos conteúdos das disciplinas de Ciências Naturais, Cidadania e Desenvolvimento, Físico-Químicas, 
Geografia e História. 
Observações/Sugestões: 
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Através da análise da formação de papel e indústria tipográfica, foi possível observar os diferentes processos físico-
químicos indispensáveis à génese de diferentes tipos de papel e cartão; pigmentação; prensa e eventual injeção de 
tinta. Foi também analisada a história da imprensa, com destaque para Johannes Gutenberg. A reciclagem e o 
abate de florestas foram outros temas explorados durante a visita. 

Visita de estudo ao Paço Ducal de Vila Viçosa e 
Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz 

Equipas Educativas do 6º a e B 
13/05/2022 

 

Pontos fortes: 
O comportamento dos alunos foi adequado; 
Os alunos demonstraram muito interesse e entusiasmo; 
Os objetivos foram atingidos plenamente. 
Pontos fracos: 
Atraso do autocarro de manhã de 20 minutos; 
Três encarregados de educação não se encontravam a aguardar os respetivos educandos, conforme tiveram 
conhecimento no termo de responsabilidade (cerca de 40 minutos). De referir que, a representante de 
encarregados de educação do 6ºA, bem como dois elementos da direção presenciaram a situação. 
Observações/Sugestões: 
Sugere-se que, em situações futuras, seja enviado um autocarro com tipologia diferente da urbana.  
O percurso escolhido pelo motorista não foi o mais adequado. 

Visita ao Algarve 

Equipas Educativas do CEF, 11º ano e 12º ano 
11 a 13/05/2022 

No dia doze, os alunos do 11º ano visitaram a ACASO - Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão: na parte da 
manhã conheceram a Unidade Socio Ocupacional, destinada a pessoas com doença mental, e à tarde o CACI – 
Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão, destinado a pessoas com deficiência, onde a formadora  Ana 
Santos com o apoio dos alunos dinamizou uma aula de “dança para todos”. No dia treze visitaram o Zoomarine. 
A atividade ao encontro dos objetivos estabelecidos, todos os alunos mostraram muito interesse na visita, tanto 
nas atividades sobre o curso como no dia mais lúdico. 

Visita de Estudo a Lisboa – Mosteiro dos Jerónimos e 
Museu da Eletricidade 

Equipa educativa do 9º A 
20/05/2022 

Pontos fortes: 
Os alunos assumiram uma postura cordial, responsável, acatando as ordens dadas e respeitando toda a planificação 
prevista; 
Esta visita possibilitou a articulação de saberes de diferentes áreas disciplinares, na visita ao Mosteiro (Português 
e História); e ainda perceberem de uma forma lúdica, prática e objetiva a produção de eletricidade (MAAT). 
Pontos fracos: 
Inicialmente estava previsto assistirem à encenação da peça “Auto da Barca do Inferno”, no espaço do Mosteiro, 
mas essa valência foi retirada, o que foi menos positivo. 

Visita de estudo a Lisboa 
Equipas Educativas do 7º A e B1 

03/06/2022 
 

Pontos fortes: 
Exploração do Quake Center de Lisboa (forma lúdica, e sensorial, de aprender): promoção da aprendizagem 
holística integrada em estudo de caso – Lisboa, antes e depois do terramoto de 1755 (experiências disciplinares 
intercomunicantes); 
Intensa colaboração, motivação e curiosidade dos alunos durante a descoberta do Quake Center de Lisboa. 
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Consciencialização (durante a realização do percurso pedestre pela Baixa Pombalina) do impacto do terramoto de 
1755 na traça atual da cidade de Lisboa (Rossio, Chiado, Carmo, Rua Augusta, Terreiro do Paço, Cais das Colunas, 
Campo das Cebolas); 
Experiência outdoor promotora da capacidade de os alunos observarem o mundo à escala global e alargarem 
horizontes patrimoniais, culturais, científicos, artísticos, étnicos, históricos, urbanísticos, cívicos; 
Possibilidade de os alunos acederem a alguns espaços de lazer e restauração de ambiente cosmopolita e eclético, 
partilhando com alegria e vivacidade histórias pessoais e curiosidades. 
Pontos fracos: 
Comportamento inadequado (não saber estar, utilização de colunas de som- incomodando transeuntes, atirar lixo 
para o chão e jardins, atirar comida para cima dos colegas, sujando as mesas; subir para monumentos evocativos 
de episódios históricos); 
Incumprimento de normas cívicas basilares (espaço público; segurança pessoal) e respeito pela autoridade dos 
docentes causaram dois incidentes (que poderiam ter sido gravosos) e que ditaram a alteração do 
itinerário/horário estipulado, causando elevado stresse nos participantes; 
Dois alunos faltaram sem prévia indicação (às DT). 

Observações/Sugestões: 
Sugere-se que futuramente, as duas turmas, no âmbito do Atendimento ao Aluno (ou sessão de Cidadania e 
Desenvolvimento), através de assembleia conjunta, desenvolva, apresente e divulgue, Protocolo ou Carta de 
Princípios de participação em iniciativas/experiências outdoor, envolvendo obrigatoriamente as Famílias/EE no 
cumprimento do mesmo (compromisso cívico). 

Visita de estudo Multidisciplinar ao Mosteiro da 
Batalha e Grutas da Moeda 
Equipa Educativa do 5ºano 

09/06/2022 

Pontos fortes: 
Os objetivos da visita foram alcançados; 
Foi visível o entusiasmo e admiração de alguns alunos ao longo da visita de estudo; 
A maioria (quase totalidade) dos alunos nunca tinha visitado estes espaços; 
Quer a visita ao Mosteiro e às grutas foram guiadas, o que permitiu aos alunos uma interação com os espaços; 
A Visita ao Mosteiro foi enquadrada na época, com figuras (grupo de Teatro) em interação com o grupo de alunos, 
simplesmente fantástico;  
O tempo planeado ao longo do dia da visita foi cumprido. 
Observações/Sugestões: 
Continuar a valorizar as aprendizagens em visita de estudo, de acordo com as temáticas das disciplinas, pois alguns 
alunos, não têm fora do contexto escolar (na família) a possibilidade de visitar, conhecer e aprender, além do meio 
onde vivem. 

Quadro 4 - Avaliação das visitas de estudo realizadas no 2º semestre 



Relatório de Avaliação do Plano Anual de Atividades | 2º semestre 2021/2022 
 

 

55 

As visitas de estudo realizadas durante o presente ano letivo (17) foram planeadas em equipa educativa, procurando refletir trabalho 

colaborativo, saberes transdisciplinares, enriquecimento curricular, permitindo aos alunos aprenderem de forma diferente, sair do ambiente 

escolar (fundamental nos tempos de isolamento vividos), explorarem novos ambientes, e formarem-se também civicamente com as regras de 

comportamento, socialização e etiqueta por norma exigidos em saídas em grupo. Simultaneamente, as visitas realizadas deram resposta aos 

objetivos “Alargar horizontes culturais e civilizacionais, atenuando desigualdades de acesso à produção artística e cultural” e “Garantir o acesso 

à produção artística e cultural, atenuando desigualdades de acesso (sociais, económicas)” expressos no Projeto Cultural de Escola (PCE).  

 

Atividades realizadas e Tipologia 
 

A análise do gráfico 2 evidencia que as atividades, perspetivadas para se realizarem 

ao longo do ano letivo, se destacam significativamente as que se inscrevem no tipo 

“Outras”, seguidas das “Sessões de Sensibilização/Informação”, em igual número 

surgem as “Exposições” e as inscritas no tipo “Formação”.                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 -Tipo de atividades do PAA ao longo do ano letivo 
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No 2º semestre as atividades realizadas enquadram-se, 

maioritariamente, na tipologia “Visitas de estudo” refletindo o aligeirar 

das restrições decorrentes da situação pandémica. Verifica-se que as 

atividades inscritas em “Outras” continuam a ser em maior número. 

Salienta-se também zero atividades do tipo “Atividades experimentais” 

neste semestre. Regista-se um aumento na “Comemoração de 

efemérides”.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Tipo de atividades do PAA no 2º semestre 
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Atividades realizadas e Projeto Educativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Atividades realizadas ao longo do ano letivo e Eixos Estratégicos do PE                                 Gráfico 5 - Atividades realizadas no 2º semestre e Eixos Estratégicos do PE 

 

Ao analisarmos as atividades realizadas e fazendo o cruzamento com os objetivos estratégicos do projeto educativo podemos constatar, tal como 

é visível no quadro 5, que, relativamente aos objetivos estratégicos, destacam-se as atividades que visam a promoção de cidadania e de outras 

competências não formais essenciais para a formação integral dos alunos.  Existe também uma aposta clara na promoção do bem-estar emocional 

dos discentes, na consolidação de práticas que promovam a equidade, inclusão e excelência e no incentivar a sua participação na vida da escola. Verifica-

se um investimento em atividades que visam fomentar estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso 

(implementação de estratégias diversificadas) e promover a qualidade do sucesso, através do aprofundamento de saberes científicos, literários, 

linguísticos, experimentais, tecnológicos e artísticos.  
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Pode observar-se, ainda, que os objetivos estratégicos com menor percentagem de atividades associadas se situam nos eixos estratégicos 

referentes à Autoavaliação e Liderança e Gestão. Salienta-se que se registam atividades realizadas em todos os eixos estratégicos do projeto 

educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Atividades realizadas e Objetivos Estratégicos do Projeto Educativo  Ao longo do ano letivo 2º semestre 

A.1. Avaliar/monitorizar os padrões de qualidade da organização escolar, no sentido da sua sustentabilidade/melhoria 4 3 

A.2. Manter o processo de autoavaliação, numa perspetiva de sustentabilidade, ancorando nele os processos de ação de melhoria que 
se perspetivarem 

1 0 

A.3. Implementar um Plano de Ação Digital para potenciar as competências e habilidades digitais de docentes e discentes 2 0 

A.4. Envolver as estruturas pedagógicas na delineação, aplicação, monitorização e avaliação de Planos de Ação de Melhoria (PAM) 1 0 

A.5. Reforçar a articulação do processo de autoavaliação do AEG com os restantes processos de avaliação 1 0 

B.1. Proceder à avaliação partilhada e reflexiva conjunta dos constrangimentos, prioridades e medidas implementadas nos vários 
documentos estratégicos do agrupamento 

4 3 

B.2. Consolidar a análise do OIRE, enquanto instrumento facilitador de uma cultura reflexiva entre a comunidade docente, promovendo 
uma melhoria das práticas educativas e implementação das plataformas SAPIE e E360 

2 0 

C.1. Reforçar mecanismos de aproximação da Escola à comunidade 14 17 

C.2. Fomentar a participação ativa do agrupamento em projetos de intercâmbio, atividades de cariz cultural, desportivo e lúdico, que 
propiciem a salutar ocupação dos tempos livres, o reforço de uma identidade, o alargamento dos horizontes civilizacionais dos alunos 
e promovam a qualidade das aprendizagens 

8 10 

C.3. Promover o empowerment das estruturas de liderança intermédia 3 0 

C.4. Consolidar/ Alargar a rede de parcerias e protocolos estabelecidos 4 4 

C.5. Avaliar a eficácia dos projetos e parcerias na promoção da qualidade das aprendizagens 3 0 

D.1. Promover ativamente a concretização de soluções para dotar o Agrupamento dos espaços físicos e recursos necessários 2 0 

D.2. Manter/otimizar os processos de divulgação e comunicação interna e externa no respeito pelos princípios éticos e deontológicos 2 0 

D.3. Investir na valorização profissional, ajustando-a, sempre que possível, às competências individuais que importa desenvolver de 
acordo com as necessidades identificadas e as prioridades pedagógicas da organização 

1 0 

E.1. Estimular a cidadania responsável 32 23 

E.2. Facilitar a integração dos alunos nos anos iniciais de ciclo e alunos que chegam pela 1ª vez ao AEG 4 2 

E.3. Promover o bem-estar emocional das crianças e jovens 27 13 

E.4. Manter o apoio social aos alunos que dele careçam 4 0 

F.1. Diversificar a oferta formativa curricular, tendo em consideração o perfil do público-alvo 4 1 

F.2. Manter/potenciar formas cooperativas de trabalho e práticas de articulação curricular (vertical e horizontal) promotoras de 
desenvolvimento pedagógico e organizacional 

12 3 
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Quadro 5- Atividades realizadas e objetivos estratégicos do PEA 

F.3. Gerar práticas de articulação curricular que visem a desfragmentação disciplinar do currículo, contribuindo para a globalização do 
conhecimento e contexto 

6 0 

F.4. Fomentar a qualidade e inovação nas atividades pedagógicas e curriculares 16 14 

F.5. Reforçar a coadjuvação entre docentes dos diferentes ciclos, no sentido de otimizar metodologias ativas e experimentais 5 1 

F.6. Valorizar a dimensão lúdica nas AAAF/AEC 0 0 

F.7. Investir, ininterruptamente, na valorização da dimensão artística e científica 7 12 

G.1. Manter os dispositivos de prevenção de abandono/desistência 10 2 

G.2. Promover a consciencialização dos PAIS/EE para o seu indispensável e urgente comprometimento na ação educativa, conjugando 
esforços com a instituição escolar de forma permanente 

8 0 

G.3. Promover práticas pedagógicas em articulação com as potencialidades e recursos do meio envolvente 10 15 

G.4. Acompanhar o percurso escolar dos alunos, de forma contínua e sistemática, ao longo dos ciclos, numa lógica formativa e de 
intervenção precoce 

2 0 

G.5. Reforçar/sistematizar práticas de avaliação formativa de regulação interativa 3 0 

G.6. Implementar um sistema classificatório uniforme 2 0 

G.7. Diversificar os instrumentos de recolha de informação (triangulação) 4 1 

G.8. Proporcionar a todos os alunos atividades de complemento curricular e de apoio às necessidades individuais diagnosticadas 8 2 

G.9. Rentabilizar, em prol de uma educação de qualidade, os espaços/recursos existentes 15 11 

G.10. Fomentar estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso (implementação de estratégias 
diversificadas) 

21 14 

H.1.Aperfeiçoar os mecanismos de autorregulação e de regulação que potenciem o desenvolvimento profissional 1 0 

H.2. Intensificar formas de colaboração sistemática ao nível das equipas educativas e inter e intra departamental, da planificação e 
desenvolvimento da atividade letiva 

6 2 

I.1. Promover a qualidade do sucesso, através do aprofundamento de saberes científicos, literários, linguísticos, experimentais, 
tecnológicos e artísticos 

29 28 

I.2. Consolidar práticas que promovam a equidade, inclusão e excelência 22 14 

I.3. Minorar a disparidade entre as médias internas do Agrupamento e as alcançadas nas provas de avaliação externa 1 0 

J.1. Incentivar a participação dos discentes na vida da escola 23 18 

J.2. Sensibilizar para o cumprimento das regras e disciplina constantes no Regulamento Interno e Estatuto do Aluno 8 0 

J.3. Acompanhar o percurso dos alunos pós ensino básico 1 0 

L.1. Valorizar os resultados meritórios através dos Quadros de Honra e de Valores e Prémios de Mérito 1 1 

L.2. Valorizar e reconhecer os alunos mentores 2 0 

L.3. Aferir o grau de satisfação da comunidade relativamente à organização escolar 2 0 

L.4. Sustentar a participação da escola na comunidade envolvente 2 0 
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Atividades realizadas e Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

As atividades realizadas no 2º semestre distribuem-se por todas as competências previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) tal como as realizadas ao longo do ano letivo. 

No entanto no 2º semestre, regista-se maior percentagem de atividades realizadas na competência F (Desenvolvimento pessoal e autonomia) 

seguida da competência E (Relacionamento interpessoal) enquanto que, ao longo do ano a segunda mais expressiva é a D (Pensamento crítico e 

Pensamento criativo).  A competência onde se regista menor percentagem de atividades realizadas é a J (Consciência e domínio do corpo) em 

ambos os gráficos, seguida da competência G (Bem-estar, saúde e ambiente) no 2º semestre e competência I (Saber científico, técnico e 

tecnológico) ao longo do ano. 

 

                     Gráfico 6 - Atividades do PAA e PASEO ao longo do ano                                                         Gráfico 7- Atividades do PAA e competências do PASEO no 2º semestre 
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Atividades realizadas e Plano 21I23 Escola + 

 

Pela análise gráfica é percetível um maior número de atividades realizadas no Eixo 1 – Ensinar e Aprender, no domínio 1.6 + Inclusão e bem-estar 

e no domínio 1.3 + Recursos educativos quer ao longo do ano quer no 2º semestre, embora a diferença entre ambos seja mais acentuada no 2º 

semestre. 

Salienta-se que, no Eixo 2 – Apoiar as Comunidades Educativas, as atividades realizadas são em menor número, sendo o domínio 2.4 + Digital o 

que regista maior número de atividades realizadas (ao longo do ano 13 e no 2º semestre 4). 

O Eixo 3 – Conhecer e Avaliar regista 6 atividades realizadas ao longo do ano e 1 no 2º semestre. 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 8 – Atividades PAA ao longo do ano e Plano 21I23 Escola+                                                         Gráfico 9 – Atividades PAA 2º semestre e Plano 21I23Escola+                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Conclusões 
 

Os dados apresentados e a análise realizada expressam um balanço globalmente positivo das atividades realizadas no 2º semestre, embora o 

número das não realizadas tenha subido relativamente ao 1º semestre e ainda se registam atividades previstas para se realizarem ao longo do 

ano e que não foram executadas. Importa destacar a introdução em adenda de mais 17 atividades neste 2º semestre, sendo estas que vão 

colmatar as não realizadas em termos percentuais. 

De salientar o cruzamento das atividades realizadas com os eixos e objetivos estratégicos do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) com o 

objetivo de os alcançar e, por outro lado, procurar dar resposta ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e ao Plano Escola + 21I23 

que perspetiva um investimento na recuperação das aprendizagens. Considera-se pertinente que os proponentes façam uma análise cuidada ao 

introduzirem as atividades para que todos estes aspetos estejam coerentes e não existam contradições (ex. eixos estratégicos do PE versus 

domínios do Plano Escola + 21I23). 

Considerando as atividades realizadas destacam-se como aspetos mais relevantes os seguintes: 

▪ Elevado grau de execução das atividades propostas no Plano Anual de Atividades; 

▪ Reduzido número de atividades não realizadas das previstas no PAA e todas com justificação; 

▪ Elevado número de atividades não previstas (19) realizadas no 2º semestre; 

▪ A calendarização foi cumprida, salvo raras exceções devidamente justificadas; 

▪ Contributo para o enriquecimento curricular dos alunos; 

▪ De forma geral, houve empenho e participação dos alunos; 

▪  Pertinência e adequação das atividades realizadas, contribuindo para o sucesso educativo dos discentes; 

▪ Alguns docentes apontam para um número “exagerado” de atividades e projetos em execução. 

RECOMENDA-SE LEITURA ATENTA DA AVALIAÇÃO DE CADA ATIVIDADE, MAS COM MAIOR FOCO NAS OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES DOS DOCENTES. 


