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INTRODUÇÃO 

O presente relatório final tem como objetivo avaliar, numa perspetiva formativa, o grau de execução do Plano Anual de Atividades (PAA), ao longo do ano letivo de 

2013/2014. 

Este relatório integra os relatórios de avaliação final do trabalho desenvolvido, pelos órgãos de gestão, designadamente pela Direção e Conselho Pedagógico e ainda, 

pelas estruturas de orientação educativa (departamentos curriculares e conselho dos diretores de turma). 

Este relatório está organizado em duas partes, a saber: 

A Parte I começa por se referir à Direção e ao Conselho Pedagógico e procura refletir o grau de consecução das ações previstas nos respetivos planos de atividades, 

bem como as estratégias utilizadas na tomada de decisões, em sede do Conselho Pedagógico.  

Relativamente ao trabalho desenvolvido pelas Estruturas de Orientação Educativa (Departamentos Curriculares e Conselhos de Diretores de Turma), foi analisada a 

taxa global de execução. 

A Parte II dá conta do desenvolvimento dos projetos estruturantes, com base em relatórios elaborados pelo(a)s coordenadore(a)s e das atividades singulares por 

departamento curricular, tendo como base a análise de quadros com a indicação do número total de atividades previstas / realizadas / taxa de realização, uma síntese 

da avaliação das atividades realizadas (número total de participantes, organização das atividades, adesão do público-alvo, atitude/postura dos alunos, cumprimento do 

programa e grau de consecução dos objetivos) e ainda, uma avaliação crítica global das atividades realizadas com referência aos principais pontos fortes e principais 

dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar na realização das próximas atividades. 

É ainda apresentado o grau de execução do plano anual de atividades da Associação de Estudantes e do Pessoal Não Docente. 

Por último, apresenta-se a avaliação dos projetos curriculares de grupo da educação pré-escolar no final do 3º período. 
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PARTE I – ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Direção 

Do conjunto de ações / atividades programadas pela Direção do Agrupamento no lançamento do ano letivo de 2013/2014, verificou-se uma taxa de execução de 100%, 

(ver Anexo 1 do presente relatório): 

 

AÇÕES / ATIVIDADES - LANÇAMENTO DO ANO LETIVO  

Ações / Atividades Previstas Ações / Atividades Realizadas Ações / Atividades Não Realizadas 

38 38 0  

Relativamente às ações / atividades programadas pela Direção ao longo do ano letivo, a taxa de execução foi de100%, quer em relação aos objetivos fixados, quer em 

relação às ações previstas (ver Anexo 1 do presente relatório): 

 

OBJETIVOS FIXADOS E AÇÕES PREVISTAS - AO LONGO DO ANO LETIVO 

OBJETIVOS FIXADOS - 16 AÇÕES PREVISTAS - 22 

Cumpridos Em desenvolvimento Insuficiente Realizadas 
Em 

desenvolvimento 

A realizar no 

final do ano 
Insuficiente 

16 0 0 22 0 0 0 

100 % 100 % 
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2. Conselho Pedagógico 

Do conjunto de ações previstas no Plano Anual de Atividades, conclui-se que foram todas realizadas (ver Anexo 2 do presente relatório): 

A sua consecução foi avaliada como bastante satisfatória, tendo em conta o cumprimento de prazos, a eficácia das resoluções e decisões tomadas e o grau de 

empenhamento do órgão na concretização da sua ação.  

As estratégias utilizadas na tomada de decisões foram diversificadas, privilegiando-se a preparação atempada das reuniões plenárias pela elaboração e distribuição 

pelo Diretor, em tempo útil, do guião memorando com toda a informação / documentação a analisar.  

Foi promovido um clima de trabalho propício ao debate de ideias e foram efetuados esforços no sentido de obter consensos.  

A eficácia do órgão relaciona-se fundamentalmente com uma boa gestão do tempo das reuniões e também ainda com a facilidade em encontrar consensos, agilizando 

assim a maioria das decisões. 
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3. Estruturas de Orientação Educativa 

3.1 Departamentos Curriculares 

Do conjunto das 20 ações/atividades programadas pelos Departamentos Curriculares, na área pedagógica, ao longo do ano letivo, foram realizadas 20, o que 

corresponde a uma taxa global de execução de 100%, conforme o quadro abaixo ilustra: 

AÇÕES / ATIVIDADES - AO LONGO DO ANO LECTIVO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
Objetivos operacionais fixados 

Cumpridos Em desenvolvimento Não Cumpridos 

ÁREA PEDAGÓGICA    

Elaboração do cronograma de atividades. x   

Elaboração dos regimentos. x   

Definição de grupos e equipas de trabalho. x   

Definição de competências essenciais. x   

Planificação de conteúdos programáticos. x   

Reflexão e partilha de práticas pedagógicas e materiais. x   

Definição e uniformização dos procedimentos e formas de actuação no domínio da avaliação das aprendizagens.  x   

Coordenação de procedimentos e formas de atuação no domínio de estratégias de diferenciação pedagógica x   

Análise das planificações das diferentes áreas disciplinares de modo a assegurar uma maior articulação e 

sequencialidade das aprendizagens. 
x   
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Promoção da avaliação do cumprimento das planificações. x   

Análise dos resultados da avaliação:  

- diagnóstica; 

- formativa intercalar; 

- sumativa. 

x   

Reflexão sobre prioridades educativas e metodologias, em função do sucesso/insucesso dos alunos. x   

Monitorização do cumprimento das metas definidas no Projeto Educativo e Plano e Melhoria. x   

Elaboração do PAA tendo em contaprioridades educativas, metas e objetivos operacionais fixados no Contrato de 

Autonomia e Projeto Educativo do Agrupamento. 
x   

Realização da avaliação do PAA. x   

Desencadear os procedimentos com vista à realização dos exames de equivalência à frequência. x   

Elaborar a matriz do portefólio de grupo/turma/projeto curricular de grupo (Pré-escolar), estabelecendo 

estratégias de concretização e desenvolvimento das OCEPE e do PCA. 
x   

Proceder à avaliação  dos projectos curriculares de grupo/turma no pré-escolar. x   

Refletir sobre as actividades e documentos desenvolvidos no âmbito dos grupos de trabalho. x   

Desenvolver todos os procedimentos inerentes à operacionalização e desenvolvimento do momento comum a todo o 

pré-escolar. 
x   

TOTAIS 20   

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 
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3.2 Conselho dos Diretores de Turma 

Do conjunto das 35 ações / atividades programadas pelo Conselho dos Diretores de Turma, ao longo do ano letivo, foram realizadas 35, o que corresponde a uma taxa 

global de execução de 100%, conforme os quadros seguintes ilustram:  

AÇÕES / ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO LETIVO 

AÇÕES / ATIVIDADES 
Previstas no Plano Anual de Atividades dos Diretores de 

Turma 
Realizado 

Em 

desenvolvimento 
Insuficiente 

Reuniões de Conselho de Diretores de 

Turma 

5 de setembro x   

27 de novembro x   

07 de maio x   

3 de julho x   

Equipas de trabalho constituídas por 

Diretores de Turma 

Reformulação e criação de documentos vários  x   

Preparação da receção dos alunos, pais e EEs do 2º ciclo x   

Preparação da receção dos alunos, pais e EEs do 3º ciclo x   

Preparação da atividade: Relação com a Comunidade 

(actividades a levar a cabo com as turmas do 4º ano) 
x   

Atividade: Ponte entre o 1º ciclo e a escola-sede x   

TOTAIS 9 0 0 

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 

 

NOTA: Pese o facto de as atividades levadas a cabo pelas equipas de trabalho terem sido todas realizadas, a atividade “Relação com a Comunidade” não se efetivou no 

dia em que estava previsto (21 de maio) por motivos que são completamente alheios à coordenação de Diretores de Turma e a todos os diretores de turma. 
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AÇÕES / ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO LETIVO 

AÇÕES / ATIVIDADES 
Previstas no Plano Anual de Atividades dos 

Diretores de Turma 
Realizado 

Em 

desenvolvimento 
Insuficiente 

Reuniões de Conselhos de Turma 

setembro  x   

Intercalares (1ºPeríodo) x   

Avaliação Sumativa (1º Período) x   

Intercalares (2º período) x   

Avaliação sumativa (2º período) x   

Avaliação sumativa (3º período) x   

Reuniões do CT do 6º e 9º anos x   

Reuniões com Encarregados de Educação 

Receção aos alunos x   

Eleição dos representantes dos EE x   

Entrega das avaliações (1º Período) x   

Entrega das avaliações (2º Período) x   

Entrega das avaliações (3º Período) x   

Atividades Pedagógicas e Administrativas 

inerentes à função do Diretor de Turma 

Organização dos processos individuais dos alunos x   

Levantamento de dados/informações para 

caraterização das turmas 
x   

Análise de dados recolhidos da avaliação 

diagnóstica 
x   

Articulação curricular x   

Dossiê Digital x   

TOTAIS 17  0 

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 
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AÇÕES / ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO LETIVO 

AÇÕES / ATIVIDADES 
Previstas no Plano Anual de Atividades dos 

Diretores de Turma 
Realizado 

Em 

desenvolvimento 
Insuficiente 

Atividades Pedagógicas e Administrativas 

inerentes à função do Diretor de Turma 

Eleição do Delegado e Subdelegado de Turma x   

Delegado do Ambiente x   

Projeto da (In)disciplina x   

 Atividades que prevêm o envolvimento dos 

Encarregados de Educação 
x   

Divulgação do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e 

do Regulamento Interno. 
x   

Formação Integral do Aluno: elaboração do Plano 

Curricular; critérios de avaliação; perfil do aluno e 

grelha excel para avaliação 

x   

Relatórios críticos de atividades 

Relatórios Críticos dos Diretores de Turma x   

Relatório Crítico da Coordenação dos Diretores de 

Turma. 
x   

Reuniões dos Conselhos de Turma 

2014/2015 

Reuniões das equipas pedagógicas (5º, 6º, 7º e 8º 

e 9º anos) 
x   

TOTAIS 9 0 0 

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 
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PARTE II – DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES E DAS ATIVIDADES SINGULARES 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Avaliação do grau de evolução dos Objectivos/Metas Internas a atingir em 2013/2014:  
1.Dar andamento ao trabalho técnico: catalogação, colocação de códigos de barras e renovação de cotas e etiquetas; 

2.Dinamizar o projeto Comenius; 

3. Desenvolver o projeto “Ideias com Mérito” (RBE); 

3. Garantir o funcionamento da biblioteca da EB1 da Bidoeira de Cima;  

4. Renovar práticas do projecto aLer+, sobretudo apostando na via digital; 

5. Garantir o apoio possível ao agrupamento através de baús de livros e articulação via projecto aLer+ e Semana da Leitura.  

 

Reflexão: Todas as atividades decorreram ao ritmo previsto e foram realizadas, tendo sido equacionadas em função dos recursos humanas previstos para este ano 

letivo. Verificamos com especial satisfação que conseguimos, em tempo útil, dar andamento a todas as aquisições mediante as verbas disponibilizadas pela 

Escola/Agrupamento e „Ideias com Mérito 2013‟, da Rede de Bibliotecas Escolares, encontrando-nos agora a tratar da listagem de aquisições para a segunda tranche. 

Isso permitiu uma renovação do fundo documental, incluindo e-books, mas também a aquisição de I-pads. A capacidade de resposta da professora bibliotecária face às 

exigências da biblioteca da EB1 de Bidoeira de Cima é, todos os anos, diminuta, pelo que o apoio da professora Rosália Ferreira foi crucial.  

O facto de a coordenadora do PNL, professora Adelaide Gaspar, integrar a equipa da biblioteca, foi uma vantagem na articulação entre as duas estruturas.  

A Coordenadora da Equipa - Cláudia Mota 
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PROJETO aLER+ 

No início do ano letivo foram definidos os seguintes objetivos/metas internas da Equipa aLer+ a atingir em 2013/2014: 

1.Dinamizar o projeto Comenius; 

2. Desenvolver o projeto “Ideias com Mérito” (RBE); 

3. Renovar práticas do projecto aLer+, sobretudo apostando na via digital. 

Estas metas foram cumpridas, tendo-se identificado os seguintes pontos fortes e fracos: 

Pontos fortes: 

- A equipa considera positiva a junção do projeto aLer+ com a Candidatura de Mérito e o projeto Comenius, de modo a congregar sinergias. 

- O trabalho do projeto Comenius permitiu desenvolver atividades didáticas nas disciplinas de Educação Física / Inglês/ Francês / Português e aula de apoio de 

Português com a turma do 8ºA. As atividades foram organizadas de forma transversal entre os professores/disciplinas envolvidos, o que constitui uma mais-valia 

quanto à articulação curricular, ou seja, um projeto de cariz internacional trouxe vantagens na experimentação de diferentes estratégias de ensino ao nível local. 

Também permitiu um trabalho simultâneo ao nível da Educação para a Sexualidade e com Formação Integral do Aluno. 

- O projeto Comenius – Slodic foi, sem dúvida, uma mais-valia para a abertura de horizontes para os alunos envolvidos, permitindo um contacto mais ativo e contextual 

com a língua inglesa e o treino de competências digitais.  

- Também foi benéfico o trabalho com a Educação Especial, sendo de dar continuidade a esta vertente. 

Pontos fracos: 

- O facto de o trabalho se centrar muito na turma Comenius (8ºA) fez com que houvesse menor disponibilidade da equipa para dinamizar sessões aLer+ com outras 

turmas. Ainda assim, esse trabalho abrangeu todas as turmas do 9º ano. 

- A equipa aLer+ sentiu dificuldade em fomentar mais a criatividade e o espírito de iniciativa da turma em causa, pesar de terem sido cumpridas todas as tarefas 

propostas. 

A equipa aLer+ 
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ALER+ Histórias ao Ar Livre (Avaliação pelas Escolas do 1º Ciclo) 

As atividades previstas no projeto a Ler+ “Histórias ao Ar livre” foram realizadas de acordo com calendarização própria. Os objetivos delineados foram cumpridos e os 

parâmetros avaliados obtiveram a menção de Muito Bom. Estas atividades envolveram alunos e professores titulares de turma. Nas diversas escolas foram selecionadas 

e trabalhadas ao longo do ano obras e textos literários com a colaboração da Comunidade Educativa. Houve a recriação de obras em diversos registos: texto, 

dramatização, música, artes plásticas; Intercâmbio/ partilha/divulgação do trabalho no blogue 

http://colmeias1ceb.blogspot.com/. 

Como aspetos fortes das atividades as escolas salientaram a sistematização da inclusão de obras literárias no quotidiano das turmas e dos alunos, com a circulação de 

baús e pastas PNL; criação de rotinas de leitura; desenvolvimento de capacidades transversais no âmbito da criatividade, da expressividade e da comunicação; 

envolvimento da comunidade educativa em atividades e projetos comuns; valorização do livro e da importância da leitura junto das comunidades educativas. 

Como aspetos negativos as escolas evidenciaram que os recursos são exíguos: as escolas têm poucos livros e reduzida capacidade de reforçar os respetivos acervos; os 

alunos olham, cansados, para os mesmos livros de sempre. Não fossem os encarregados de educação a oferecer alguns livros, como aconteceu, este ano, no tocante às 

obras recomendadas e a situação estaria ainda pior, sem quaisquer novidades nas suas pequenas bibliotecas.  

Apenas duas escolas, Bidoeira e Colmeias, têm acesso a recursos mais significativos por via das respetivas bibliotecas. Para as outras, resta apenas a pequena ajuda dos 

baús que, no entanto, não chegaram a algumas das escolas inscritas.  

Apesar do que atrás referimos, fazemos um balanço muito positivo das atividades que nas diversas escolas foram acontecendo. De realçar o empenho dos vários 

intervenientes que, apesar dos muitos constrangimentos, persistem em fazer acontecer a magia dos livros e das leituras no quotidiano dos nossos alunos. Foram muitas 

histórias lidas, contadas ou dramatizadas; ideias ou livros trocados; textos inéditos premiados e, até, encontros com escritores, sem esquecer a Semana da Leitura 

que, uma vez mais, transformou as nossas escolas em contextos literários de excelência. 

  

 

A Coordenadora do Departamento Curricular do 1º Ciclo – Leonor Pereira 

http://colmeias1ceb.blogspot.com/
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Projeto Aler+/PNL (Educação Pré Escolar) 

Destacam-se como pontos positivos nas atividades deste projeto, relativamente à “Hora do Conto”, o interesse e motivação das crianças, prazer em ouvir ler e 

contar histórias, o desenvolvimento da capacidade de concentração e atenção, a transversalidade da atividade, a aprendizagem de novos vocábulos, a compreensão de 

ideias e das narrativas, a apropriação da funcionalidade da escrita e da leitura, Na atividade “Biblioteca – Ler em família” os pontos fortes são o estímulo ao prazer da 

leitura, o interesse manifestado pelas crianças, o respeito pelo livro, sentido de responsabilidade, e a articulação JI/famílias. 

Em relação aos Baús da BE, destacam-se a articulação entre os JI‟s e a BE, maior diversidade de livros à disposição dos JI‟s e o incentivo para a partilha.  

Foram ainda avaliadas atividades realizadas em alguns JI‟s, cujos pontos fortes são a troca de materiais entre JI, a articulação com diferentes parceiros educativos e 

o interesse manifestado pelos grupos de crianças. 

Na atividade do departamento “Leitura em retalhos”, destaca-se a articulação com o tema do PEA, o envolvimento de todos os JI´s com criatividade, imaginação e 

satisfação com o resultado e a manifestação positiva da BE, a “manta de retalhos” continua em exposição na escola sede. 

 

A Coordenadora– Maria João Gil 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL “Meia Hora Verde / Ar Limpo – está nas suas mãos” (Turmas do 1º Ciclo) 

 

Todos os estabelecimentos de ensino realizaram a maioria das tarefas propostas no âmbito deste projeto. Os objetivos definidos para o primeiro semestre 

foram, de um modo geral, cumpridos e os parâmetros avaliados obtiveram a menção de Muito Bom. As atividades envolveram alunos e professores titulares de turma e 

contaram com a colaboração dos professores das AEC, encarregados de educação, assistentes operacionais e tarefeiras. Nas escolas foram realizadas diversas 

atividades, nomeadamente: a elaboração de um Placard sobre o tema, debates sobre a importância do respeito para com o ambiente, a construção e manutenção do 

canteiro/horta da escola, atividades de pesquisa, compilação, desenho, recorte/colagem, a elaboração de motivos de Natal com produtos da floresta, a visita à floresta 

local, a visualizações de filmes; a comemoração do dia da alimentação, a realização de experiências com o ar, entre outras. 
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Como pontos fortes destas atividades salientam-se: a sensibilização dos alunos para a importância do ar; a aquisição/consolidação de novos valores, conhecimentos e 

competências capazes de induzir mudanças de atitudes; a aplicação dos conhecimentos adquiridos em diferentes áreas disciplinares; a ampliação de conhecimentos; o 

empenho e envolvimento dos alunos dentro e fora da sala de aula. 

Em relação às dificuldades surgidas/ aspetos a melhorar, algumas escolas referiram: a falta de tempo para fazer uma abordagem mais completa devido à extensão dos 

programas curriculares, a falha na boa funcionalidade dos computadores e internet que não possibilitou a exploração de todos os vídeos/apresentações propostos e a 

falta de recursos das escolas. 

Relativamente ao segundo semestre, os estabelecimentos de ensino continuaram a pôr em prática as atividades propostas no Projeto “A meia hora verde”/Ar Limpo – 

Está nas suas mãos”. Este desenvolveu-se durante meia hora semanal ocupando parte da “Oferta Complementar”, numa lógica de interdisciplinaridade, especialmente no 

domínio do Estudo do Meio e das Expressões Artísticas. Os objetivos definidos foram, de um modo geral, cumpridos e os parâmetros avaliados obtiveram a menção de 

Muito Bom. As atividades envolveram alunos e professores titulares de turma e contaram com a colaboração dos professores das AEC, comunidade, assistentes 

operacionais e tarefeiras. Nas diferentes escolas realizaram-se diversas atividades, nomeadamente: parceria com a Valorlis na campanha “Reciclar é o que está a dar”; 

construção da pasta verde; recolha de tampinhas, pilhas e papel; participação no concurso “Corrida de Sacos” da ValorMed; realização de papagaios de papel e 

cataventos com produtos reciclados; comemoração de diversas efemérides-Dia Mundial da Criança ao ar livre, Dia da Liberdade, Dia do Ambiente no Parque de 

Diversões Cool Park que permitiu o contato com a Natureza; realização de visitas a museus e monumentos -Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça e Centro de 

Interpretação da Batalha de Aljubarrota; pesquisas sobre o ambiente; leitura de textos informativos; manutenção dos canteiros da escola. Estas atividades 

contribuíram para a sensibilização dos alunos para a importância do ar; para a aquisição/consolidação de novos valores, conhecimentos e competências capazes de 

induzir mudanças de atitudes; para a consolidação da consciência ecológica dos alunos e desenvolvimento atitudes de civismo e tolerância e para a ampliação de 

conhecimentos nas diferentes áreas disciplinares. As dificuldades referidas continuam a relacionar-se com o mau funcionamento do equipamento informático que 

condicionou a exploração de alguns materiais propostos. 

A Coordenadora do Departamento Curricular – Leonor Pereira 
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PROJETO “Heróis do AR” (EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR) 

Ao nível do departamento foram concretizadas a maior parte das atividades propostas: Exposição “Os Heróis entram em ação”, “Leitura em retalhos”, 

Histórias/Conversas/Registos, atividades de expressão plástica, atividades experimentais, articulação com as famílias, saídas ao meio, passeios. Não foi concretizada 

uma atividade, divulgação de frases e desenhos relacionados com o tema, nos pacotes de açucar, por falta de respostas das empresas contactadas (Delta e Sidul). Como 

pontos fortes há a salientar, enquadramento no subtema do PEA, articulação entre JI´s (Exposição “Leitura em retalhos”-semana da leitura), o envolvimento das 

famílias e das crianças, a transversalidade de conteúdos, as aprendizagens realizadas, o desenvolvimento vocabular e a consciencialização da existência do Ar. 

A Coordenadora – Maria João Gil 

PLANO NACIONAL DE LEITURA 

Ao longo do ano letivo a coordenação do PNL tem sido desenvolvida em estreita ligação com a Biblioteca. Até ao momento, para além do levantamento, aquisição 

e divulgação de obras que fazem parte da lista de livros do Plano Nacional de Leitura em articulação com o Programa de Português do Ensino Básico e as Metas 

Curriculares de Português para o 2º e 3º ciclo e da realização de atividades de promoção da leitura a partir desta lista atualizada, foi também dinamizada mais uma 

edição do Concurso Nacional de Leitura. Assim, decorrida a sua primeira fase ao nível de escola, teve lugar, no dia 29 de abril, a segunda fase da 8ª edição deste 

concurso em Caldas da Rainha, na qual participaram os alunos Henrique Ferreira do 7ºD, a Carina Silva do 8ºC e a Carolina Ramos do 9ºD. Os nossos alunos 

representaram a nossa escola com brio e tiveram um comportamento exemplar, com destaque para a Carina Silva que foi uma das cinco finalistas da prova oral. Todos 

os anos de escolaridade têm nas suas planificações incluídas obras de leitura orientada da lista de obras PNL. 

A Coordenadora do PNL – Adelaide Gaspar 

DESPORTO ESCOLAR 

No âmbito do referido projeto, foram cumpridas todas as atividades previstas para o primeiro semestre, sendo que o projeto continuou em desenvolvimento até ao 

final do ano letivo. 
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Os treinos dos grupos/equipa decorreram dentro da normalidade, bem como as respetivas concentrações. No caso das multiatividades foi alterado o horário dos 

treinos, procurando de ir ao encontro dos interesses e disponibilidades dos alunos, passando a serem à 2ª, 5ª e 6ª feira às 14h40. 

Os torneios inter-turmas também decorreram conforme planificados, tendo sido efetuados os seguintes: 

-Torneio inter-turmas – Badminton, para todas as turmas da Escola, decorreu muito bem e com grande adesão por parte dos alunos. 

-O apuramento para os Megas foi concluído com sucesso, tendo sido apurados os alunos para representar a Escola no dia 12 de março. 

Realizou-se o Corta-mato - Fase Escola, no dia 27 de novembro, tendo tido como pontos fortes:  

-A promoção do gosto pela prática desportiva conseguida, dado que os alunos demonstraram prazer na realização da prova;  

-A participação dos alunos e empenho dos mesmos na atividade. 

-A elevada participação de alunos no corta-mato deixou os professores de Educação Física bastante satisfeitos; 

 No decurso do segundo semestre todas as atividades previstas foram realizadas. Os treinos dos grupos/equipas decorreram dentro da normalidade, bem como as 

respetivas concentrações. 

Relativamente às participações regionais e nacionais, foram realizadas as seguintes: Corta-Mato fase CLDE em Alvaiázere; Megas fase CLDE em Leiria; Regional do 

desporto escolar de Multiactividades em Pampilhosa da Serra, tendo a escola alcançado o 5º lugar; Nacional do desporto escolar de Orientação em Lisboa, tendo 

alcançado o 2º e 3º lugares por equipas em iniciados masculinos e femininos respetivamente, sendo de destacar os seguintes pontos fortes: 

            -A elevada participação dos alunos e empenho dos mesmos nas atividades; 

            -A postura correta demonstrada pelos participantes; 

            -A promoção do gosto pela prática desportiva conseguida, dado que os alunos demonstraram prazer na realização das provas. 

As atividades dos diferentes grupos de equipa do Desporto Escolar que competiram em diversas escolas, permitiu o intercâmbio de experiências e vivências com outros 

meios escolares, originando momentos sempre agradáveis onde sobressaiu a ética desportiva e fair-play. 

De referir ainda, que as atividades foram planificadas/realizadas/avaliadas pelos docentes, em articulação inter-ciclos (2º e 3º ciclos).  
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É proposta do Subdepartamento de Educação Física que para o próximo ano letivo: os alunos tenham duas horas para o almoço e que a primeira delas seja para as 

atividades internas do Desporto Escolar; libertar a quarta-feira à tarde para participação nos quadros competitivos do Desporto Escolar; assegurar os transportes 

escolares nessa tarde; aquando da feitura dos horários ter em atenção em não colocar na quarta-feira as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no último bloco 

da manhã para evitar dificuldades relativas às saídas do Desporto Escolar e que todos os professores de Educação Física estejam libertos nessas mesmas tardes, bem 

como as instalações desportivas. 

O coordenador do Desporto Escolar – Hélder Ferreira 

ECO ESCOLAS / AMBIENTE    

Público-alvo 

O Programa Eco Escolas visa envolver toda a comunidade educativa, nomeadamente, alunos, professores, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação do 

nosso Agrupamento, bem como representantes da Junta de Freguesia, Câmara e entidades locais. 

 

Conselho Eco Escolas 

O Conselho Eco Escolas é constituído pelos seguintes elementos: a Coordenadora do Projeto, um representante do Órgão de Gestão da escola, uma Docente 

Representante do Ensino Pré-escolar, uma Docente Representante do Primeiro Ciclo, uma Docente Representante dos Segundo e Terceiro Ciclos, uma representante do 

Pessoal Assistente Operacional, sete alunos, um Representante dos Pais/Encarregados de Educação, um Representante da Junta de Freguesia e um da Câmara 

Municipal. 

 

Atividades e Ações 

Foram cumpridas as seguintes atividades na escola-sede após o relatório de fevereiro ou não referidas nele: 
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 Desempenho do cargo de Delegados do Ambiente em cada turma, que visa promover um melhor ambiente na escola, quer ao nível da limpeza dos espaços, quer 

ao nível das relações humanas; 

 Participação no concurso CientArte promovido pela CM Leiria; 

 Construção de anjos a partir de materiais recicláveis (ET 2º ciclo); 

 Continuação da campanha de solidariedade e recolha de tampinhas “Vamos ajudar o David”; 

 Recolha, pelos alunos das várias turmas, dos resíduos dos ecopontos de acordo com o calendário pré definido; 

 “Geração Depositrão 6”: continuação da recolha de REEE, lâmpadas e pilhas; 

 Construção do logotipo do Eco Escolas com tampinhas (pela profª Isabel Nogueira); 

 Comemoração do “World Action Day” através da participação na “Rota das Eco Escolas” do concelho de Leiria no dia 22 de abril (Dia da Terra); 

 Hastear da Bandeira Verde; 

 Participação no concurso “Sim, criar uma árvore dá frutos” promovido pela Sumol+ Compal; 

 Participação no concurso “Reciclar está a dar prémios” promovida pela Valorlis; 

 Reabilitação de um canteiro com a participação do professor Carlos Oliveira, Nélia Guerra e alunos do 5ºC; 

 Manutenção da rotunda da escola; 

 Comemoração do “Dia da Energia”: exposição de trabalhos/maquetes no âmbito de FQ e de candeeiros no âmbito de ET do 2º ciclo; 

 Comemoração do “Dia da Floresta e da Árvore”: plantação de árvores autóctones no âmbito de CN 8º ano; 

 Comemoração do “Dia do Ambiente”: exposição de trabalhos no âmbito de CN 8º ano; 

 Comemoração do “Dia Eco Escolas”: construção de um papagaio com cartolinas usadas, jornais e canas; divulgação do Eco Código ( ET 8º ano) e exposição de 

trabalhos do pré-escolar. 

 

 Nas escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância foram também desenvolvidas muitas atividades, que estão referidas no Plano de Ação e algumas serão 
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documentadas no relatório da candidatura ao Galardão Bandeira Verde Eco Escolas 2014.  

 

Divulgação 

A divulgação à comunidade escolar e local realiza-se por vários meios: através de circulares/informações internas, na vitrina Eco Escolas, no blogue de 

projetos do agrupamento, no blogue do pré-escolar e do 1º ciclo, nas respetivas páginas de facebook, no jornal digital “Zangão” e nas reuniões das várias estruturas da 

escola, nomeadamente, em Conselho Pedagógico, Conselho de Diretores de Turma, Coordenação de projetos, nos Departamentos Curriculares e em Conselhos de Turma. 

 

Monitorização 

A equipa Eco Escolas avalia as ações desenvolvidas com base na observação e no inquérito aos participantes.  

 

Balanço/Avaliação 

As referidas atividades foram realizadas com o envolvimento de alunos, pais /encarregados de educação, professores, comunidade educativa, local e entidades. A 

avaliação é muito positiva, pelo número e variedade de atividades realizadas. 

 

Como pontos fortes saliente-se: 

- O empenho da comunidade escolar e local nas atividades desenvolvidas, promovendo a consciência cívica ambiental; 

- A articulação entre os diferentes níveis de ensino e as áreas curriculares disciplinares e não disciplinar (FIA). 

- O resultado obtido nos concursos em que participamos. 
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Como pontos fracos refira-se: 

 As dificuldades no exercício do cargo de "Delegado do Ambiente"; 

 A pouca disponibilidade da maioria dos pais/EE, principalmente do 3º ciclo, para participarem nas atividades; 

 A dificuldade de transporte dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo para participarem em atividades na escola-sede; 

 A falta de respeito de alguns alunos pelo trabalho dos outros; 

 A falta de meios financeiros para desenvolver outras atividades; 

 As dificuldades no funcionamento de um Clube do Ambiente, já que infelizmente a maioria dos alunos não revela interesse na sua participação. 

 

 

A Coordenadora do Projeto - Ondina Rosa 

 

          

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE / EDUCAÇÃO SEXUAL 

O Projeto da Educação para a Saúde no decorrer do ano letivo 2013/ 2014 preconizou, não apenas a formação e informação dos alunos mas também a alteração 

de comportamentos face a diversas situações, no âmbito das temáticas abordadas - Saúde e Educação Sexual, alargando-se a outros elementos da comunidade 

educativa. 

As metas a alcançar com a implementação deste projeto foram devidamente definidas e registados no Plano Anual de Atividades, desenvolvendo-se atividades 

no âmbito da Educação para a Saúde atendendo às seguintes áreas prioritárias: 

 

• Alimentação, atividade física; 

• Sexualidade (afetos, prevenção da gravidez precoce, métodos contracetivos, infeções sexualmente transmissíveis); 

• Saúde e Higiene Corporal; 
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• Consumo de sustâncias psicoativas (álcool, tabaco e outras drogas); 

• Violência em meio escolar. 

 O desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do PES incidiu nas seguintes vertentes: 

•Apoio ao desenvolvimento de atividades propostas pelos Conselhos de Turma e planificadas no Projeto de Educação Sexual; 

•Ações informativas e de sensibilização para a comunidade educativa/ Comemoração de efemérides;  

Uma das sessões de sensibilização levadas a cabo tinha como público-alvo os pais e encarregados de educação. 

As atividades previstas e registadas no PAA realizaram-se conforme planificado, com exceção da ação “Prevenção do Bullying”, prevista para os alunos do 

7ºano, por impossibilidade da dinamizadora – Dra. Cristina Fernandes (Centro de Saúde) estar presente. Na sequência deste cancelamento planificou-se e desenvolveu-

se o projeto “Rua Direita” em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Leiria, implementado por técnicos da instituição, com o objetivo de prevenir 

comportamentos de risco, ao nível do consumo de substâncias psicoativas e dirigida a alunos do 3º ciclo – 7º e 8º anos de escolaridade. 

Atividades desenvolvidas: Comemoração de efemérides/ Ações de sensibilização 

- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro: 

•Workshop acerca da temática “Sistemas Alimentares Sustentáveis – Aproveitamento dos alimentos” – dinamizada pela nutricionista Patrícia Carreira, dirigida 

aos alunos do 6º ano de escolaridade no dia 15 de outubro; 

 •Construção da Roda e da Pirâmide dos Alimentos e Exposição de trabalhos no átrio a cargo dos alunos do 6º ano de escolaridade; 

•Oferta de lanche, aos alunos, na manhã do dia 16 de outubro cedida pelo Hipermercado Continente de Leiria 
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- Ação de sensibilização sobre “Higiene Corporal e Oral” – 1 de novembro - dirigida a alunos do 5ºAno de escolaridade, no âmbito do Projeto SOBE (PES e 

Biblioteca Escolar), dinamizada por um grupo de enfermeiras estagiárias e com a supervisão da Enfermeira Fátima Soares – Centro de Saúde Arnaldo Sampaio. Nesta 

atividade foi incluída a leitura de uma história aos alunos, alusiva ao tema. 

- Ação de sensibilização: “Prevenção do consumo de sustâncias psicoativas”- 13 de novembro - dirigida a alunos do 8º ano de escolaridade, dinamizada pela Dra. 

Ana Soledade – ARS Leiria.  

- Ação de sensibilização sobre “Prevenção de Bullying e Abusos Sexuais: internet e telemóveis.” – dias 17 e 24 de janeiro e 20 de fevereiro – dirigida a alunos 

do 5º ano de escolaridade, dinamizada pelo Núcleo Escola Segura – GNR Leiria. 

- Comemoração do Dia dos Namorados – 14 de fevereiro: 

•Produção e exposição, no átrio da escola, de um livro com mensagens elaboradas pelos alunos, no âmbito do projeto de Educação Sexual e em articulação com a 

disciplina de Educação Tecnológica, alusivas ao Dia de S. Valentim. 

- Ação de sensibilização intitulada “Adolescência e Tu” – dia 17 de fevereiro – dirigida a alunos do 6º ano de escolaridade, dinamizada pela Enfermeira Fátima 

Soares – Centro de Saúde Arnaldo Sampaio – Leiria. 

- Ação de sensibilização sobre “Infeções Sexualmente Transmissíveis”- dia 31 de março - dirigida a alunos do 8º ano, dinamizada pela Enfermeira Fátima Soares 

- Centro de Saúde Arnaldo Sampaio – Leiria. 

- Ação de sensibilização sobre “Métodos Contracetivos”- dia 4 de abril - dirigida a alunos do 9º ano, dinamizada pela Enfermeira Fátima Soares - Centro de Saúde 

Arnaldo Sampaio – Leiria. 

- Relativamente ao projeto Rua Direita – dinamizado por técnicos da Cruz Vermelha de Leiria, as sessões abordaram a temática da prevenção de comportamentos 

de risco, ao nível do consumo de substâncias psicoativas e decorreram entre 12 de março e 28 de maio, implementadas nas turmas dos 7º e 8º anos de escolaridade 

conforme planificado, embora com alguma falta de assiduidade e pontualidade por parte da entidade promotora. 
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- Ação de sensibilização sobre sexualidade “Quem sou eu?” – dia 9 de junho - dirigida a alunos do 7º ano de escolaridade, dinamizadas pela Dra. Sofia Mendonça 

da Associação Família e Sociedade.  

- Ação de sensibilização sobre sexualidade para pais e encarregados de educação intitulada “Pais na linha da frente II” - dinamizada pela Dra. Sofia Mendonça 

da Associação Família e Sociedade. 

Gabinete de Apoio ao Aluno 

O GAA foi divulgado junto de alunos e diretores de turma, de modo que, sempre que os alunos assim entendessem, pudessem recorrer ao mesmo. No entanto, o 

recurso ao mesmo não se verificou, o que parece justificar-se pelo facto dos alunos recorrerem ao esclarecimento por parte das professoras, nomeadamente de 

Ciências Naturais quando surgem questões que suscitem dúvidas, relacionadas com a temática Saúde e Educação Sexual. 

Projeto de Educação Sexual 

As atividades planificadas e constantes do Projeto de Educação Sexual foram distribuídas pelos diferentes anos de escolaridade/turmas/disciplina/área 

curricular durante os primeiros Conselhos de Turma do ano letivo, constituindo-se o Projeto de Educação Sexual de cada turma. Deste projeto constam atividades no 

âmbito das temáticas: 

 A Adolescência, Sexualidade Humana e a Gravidez na adolescência: 

 Afetos/ Namoro / Amizade: 

 Sexualidade e relações interpessoais 

 Sexualidade e Sociedade: 

 Saúde sexual e reprodutiva: 

Pontos Fracos 

 A atividade promovida para Pais/ Encarregados de Educação registou uma fraca adesão. A organização das atividades em horário que não interfira com as 

atividades letivas é quase impossível, interferindo com as atividades curriculares, o que, por vezes, prejudica o cumprimento dos programas de cada disciplina. 
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Pontos Fortes 

 Após reflexão e feita a avaliação das atividades implementadas, no geral, a mesma situa-se entre os parâmetros Bom e Muito Bom. 

É de destacar o elevado número de formações levadas a cabo junto dos alunos e o facto de todos os alunos dos 2º e 3º ciclos usufruírem das mesmas. 

De salientar a colaboração e parceria com diversas entidades – Centro de Saúde de Leiria; Cruz Vermelha; Núcleo da Escola Segura – GNR; Associação Família 

e Sociedade, que tornam bastante enriquecedoras e significativas as atividades implementadas, dada a experiência e formação dos técnicos dinamizadores. 

 

Outros Aspetos 

 A verba disponível para o projeto e atribuída no ano letivo anterior, foi utilizada na aquisição de materiais para implementação das atividades e no pagamento 

efetuado a formadores. 

  Conforme acordado com a Johnson em contacto no início do ano letivo, chegaram à escola amostras de produtos de higiene íntima e folhetos informativos que 

foram distribuídos pelos alunos dos 6º e 7º anos de escolaridade.  

                                                                                                                                           A Coordenadora do Projeto Educação para a Saúde - Élia Ferreira 

    

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 

Ao longo do ano letivo, as estratégias de trabalho a realizar, em específico para estes alunos, foram definidas pelo professor titular da turma em articulação 

com a docente que apoiou estes alunos nas aulas de Apoio Educativo e, nalguns casos, também de Apoio Individualizado a Português. As referidas estratégias foram 

delineadas após a realização do teste diagnóstico que permitiu aferir (ou ratificar) o nível de proficiência do aluno. 

As dificuldades apresentadas por estes alunos foram ao nível da compreensão/interpretação de enunciados, principalmente escritos, da expressão oral e 

escrita e da gramática. Acresceram a estas dificuldades o pouco conhecimento lexical da língua portuguesa, o que dificultou largamente uma correta apreensão da 

mensagem. Assim sendo, as estratégias propostas para estes alunos foram variadas e de acordo com as suas necessidades, tendo havido o cuidado de diferenciar os 
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materiais pedagógicos e os critérios de avaliação. Também os docentes titulares das turmas tiveram a preocupação de desenvolver atividades que lhes permitiram uma 

aquisição gradual e consolidada da língua portuguesa.  

Neste final de ano letivo, nem todos os alunos obtiveram o desejado sucesso escolar e transitaram de ano, embora tenham obtido nível três a Português. 

Contudo, nas restantes disciplinas, nem sempre foram empenhados na realização das tarefas propostas, nem estiveram atentos/concentrados e nem realizaram um 

estudo e trabalho sistemático para colmatarem as suas dificuldades.   

A coordenadora – Cristina Cardoso 

PROJETO TESTES INTERMÉDIOS 2013/2014 

O Agrupamento esteve inscrito nos testes intermédios 2013/2014 nas áreas curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês. Os testes foraM implementados 

e todo o processo decorreu normalmente. 

A coordenadora – Nélia Guerra 

SECÇÃO EUROPEIA FRANCÓFONA (SELF) 

 Ao longo do ano letivo, durante os quarenta e cinco minutos suplementares semanais atribuídos a este projeto, desenvolveram-se atividades de variada 

natureza pedagógica em articulação, em parte, com os conteúdos lecionados na DNL (Disciplina Não Linguística) de Educação Visual. Estas atividades tiveram por 

objetivo aperfeiçoar as competências linguísticas, culturais e civilizacionais dos alunos da turma em questão (9ºA).  

De entre essas atividades destacam-se as seguintes: 

1º trimestre  

Realizaram-se trabalhos de pesquisa em grupo relativos aos temas programáticos  elaborando, posteriormente, trabalhos escritos para exposição sobre países 

francófonos; cartazes alusivos ao desenvolvimento sustentável do Planeta e a Qualidade de Vida ;  poemas para aplicação  dos conteúdos temáticos e do funcionamento 

da língua estudados nas aulas e apresentação oral dos mesmos.  Participaram, ainda, numa “mesa redonda” com o convidado Bruno Gomes (representante da Câmara 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2013/2014 27 

Municipal de Annoeullin, Lille/France), entidade com a qual dinamizámos, no ano letivo anterior o projeto ”C‟est quoi être Européen”, no âmbito do Projeto Bilateral 

Comenius, Juventude em Ação. 

Relativamente à DNL (Educação Visual) 

 

Relativamente à DNL, alguns conteúdos da disciplina, foram tratados oralmente utilizando o vocabulário específico em língua francesa. Os alunos também realizaram, 

em língua francesa, um trabalho de pesquisa sobre um pintor famoso. 

 

2º trimestre 

Nas aulas de Francês, os alunos realizaram e apresentaram em grupo e oralmente trabalhos no âmbito da canção francesa: cantores e bandas musicais de expressão 

francesa, a sua biografia e canções de maior êxito. Iniciaram trabalhos de grupo que consistiram na escrita da letra e música de canções subordinadas aos temas de o 

amor, as profissões e o contributo dos portugueses na construção da Europa. Estes temas foram trabalhados em articulação, respetivamente, com a celebração de O 

dia de S. Valentim, de as profissões e a celebração do dia da Europa. Deste trabalho resultou a gravação de um CD e a apresentação das canções no à comunidade 

escolar.  

Relativamente à DNL (Educação Visual) 

A Turma continuou a ter parte das aulas de educação Visual em língua francesa. Nesta disciplina não linguística (DNL) realizou trabalhos de pesquisa relativamente ao 

Património Mundial (UNESCO).Os alunos apresentaram trabalhos em formato power point/Word/Prezi sobre monumentos franceses classificados pela UNESCO. 

 

3º Trimestre 

Neste último trimestre, o reduzido número de aulas apenas permitiu que a turma terminasse as seguintes atividades iniciadas no segundo período: ateliê de escrita de 

músicas subordinadas ao tema do amor e do contributo de Portugal para a construção Europeia, em articulação com o Clube Europeu e a DNL de Educação Visual. Para 
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além disso, os alunos musicaram as letras das canções e criaram um CD com a respectiva capa e biografia do grupo, onde gravaram as referidas canções. Um dos grupos 

realizou um vídeo musical de uma das canções que foi divulgado na SmartTV da Escola. 

Incrementaram-se ainda outras atividades de reforço às aprendizagens da disciplina linguística, designadamente a prática de conversação, leitura e compreensão oral 

de textos relativos aos temas programáticos e realizaram-se atividades de preparação para os exames DELF Scolaire, nível A2 e B1 do Quadro Europeu Comum de 

Referência Para a Aprendizagem das Línguas, uma vez que vários alunos da turma mostraram vontade em realizá-los.  

No geral, os alunos aderiram e realizaram as atividades propostas com empenho e sugeriram, também eles, algumas das atividades dinamizadas durante o ano 

letivo.. 

Pontos fracos: 

 No último período, notou-se por parte dos discentes um menor envolvimento nas atividades e o não cumprimento de prazos na entrega e realização  

dos trabalhos 

Pontos fortes: 

 A dinamização deste projeto na Escola continua a revelar-se muito útil uma vez que faculta aos discentes mais tempo de contato com a língua 

estrangeira (através dos quarenta e cinco minutos suplementares atribuídos à disciplina linguística e pela lecionação de parte da aula da DNL- 

educação Visual- em francês); 

 Permite o reforço das aprendizagens com recurso a atividades mais lúdicas e mais próximas da realidade do dia-a-dia.  

    

A Coordenadora – Graça Morgado 
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CLUBE EUROPEU 

 

  

 

         O Clube Europeu desenvolveu e promoveu atividades semanais com o primeiro ciclo e pontuais com o terceiro ciclo (trinta e cinco alunos), nomeadamente com os 

alunos envolvidos no projeto Comenius Le Tour de L‟Europe avec Jules Verne et nos Amis les Partenaires  e alguns elementos das turmas do nono ano.  

No primeiro caso, foram realizadas atividades lúdicas em língua portuguesa, espanhola e, com particular incidência, francesa respeitantes à apresentação geográfica e 

civilizacional dos países da UE de expressão francesa e dos países envolvidos no projeto Comenius atrás mencionado.  

No final do ano, e também em articulação com o projeto Secção Europeia de Língua Francesa e a disciplina de Educação Visual, desenvolveu atividades subordinadas ao 

tema  Portugal no Centro da Europa ,cujos trabalhos foram exposto aquando da Comemoração do dia da Europa.  

Este evento contou com uma exposição onde, se pretendeu fazer (re) conhecer, valorizar e divulgar singularidades da nossa identidade, valorizar o contributo da 

emigração portuguesa na construção de uma identidade europeia, entre outros aspetos. Para o efeito realizaram-se trabalhos alusivos e representativos dos subtemas 

“Uma casa portuguesa com certeza” (construção de casas típicas portuguesas pelos alunos e encarregados de educação do primeiro ciclo); “A mochila do emigrante” 

(representações gráficas de mochilas e dos seus respectivos conteúdos) e “Um português na Europa” (criação da letra de uma canção/Rap).  

Este Projeto foi agraciado pela Rede Nacional De Clubes Europeus com um prémio de trezentos Euros, valor que deverá ser utilizado em prol das atividades a 

desenvolver no próximo ano letivo.   

À semelhança dos anos anteriores, as atividades dinamizadas pelo Clube tiveram como principais objectivos promover a consciência e o sentido de responsabilidade no 

futuro da Europa, a sua democracia, paz e direitos humanos; divulgar os benefícios do plurilinguismo no contexto europeu atual, encorajar a aprendizagem de línguas 
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modernas estrangeiras e promover o conhecimento da Europa com vista a incutir nos discentes (crianças e jovens) o sentimento de tolerância e a compreensão das 

diferenças.     

 

Pontos Fracos:  

 Falta de elementos do terceiro ciclo inscritos no Clube. As razões apreentadas prenderam-se com o facto do horário do Clube coincidir com as aulas de Apoio e 

de não terem aulas às quartas-feiras de tarde. 

  Não coincidência horária, para realização de trabalho conjunto, das dinamizadoras do Clube.  

 

Pontos fortes:  

 Aquisição de conhecimentos mais alargados sobre a União Europeia; 

 Melhor conhecimento dos países europeus menos falados, como foi o caso da Hungria e da Eslováquia 

 Reforço do desenvolvimento da capacidade de ouvir, interpretar, argumentar e de criar;  

 Contacto dos alunos do primeiro ciclo com os diferentes sons das línguas estrangeiras, facto que educa o ouvido, agudiza a sensibilidade linguística, promove a 

motivação e, consequentemente, facilita a aprendizagem das línguas em particular nesta faixa etária; 

 Aquisição de vocabulário específico em língua francesa (1ºciclo); 

 Envolvimento nas atividades desenvolvidas por parte dos Pais/encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo. 

          

A Coordenadora – Graça Morgado 
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PLANO DE SEGURANÇA 

Ao longo do ano decorreram dois exercícios de evacuação, na escola sede, como consta da legislação em vigor. O primeiro em contexto turma com o acompanhamento 

dos respetivos Directores de Turma e o segundo em contexto de Simulacro realizado em 3 de abril de 2014. 

Os alunos evidenciaram uma postura muito correta no cumprimento dos percursos previamente definidos e no local de concentração. No entanto, este simulacro 

permitiu aferir que o sinal de alarme é insuficiente. Algumas salas do bloco C continuam a não ouvir o sinal sonoro e, nos restantes blocos, estando a turma a utilizar 

meios multimédia, o alarme passa despercebido tornando-se inaudível. 

Por fim é de registar que decorreram trabalhos de atualização do Plano de Prevenção e Emergência, nomeadamente no que concerne ao Plano de Prevenção, 

Organização da Estrutura de Segurança, Plano de Atuação e Plano de Evacuação.  

 

A Coordenadora – Elsa  Matos 

PLANO/EQUIPA PTE 

No início do ano letivo de 2012/13, foi implementado um segundo quiosque para os alunos na reprografia. A experiência teve um grande sucesso e o objetivo de 

diminuir o tempo de espera dos alunos na consulta dos dados relativos aos seus cartões foi atingido. 

A Biblioteca e o Centro de Recursos Escolares foram mantidos em total funcionamento. O trabalho de equipa entre a Coordenadora da Biblioteca Escolar e o 

Coordenador PTE resultou num excelente trabalho. 

Nos serviços administrativos foram implementados novos procedimentos relativamente ao armazenamento de documentação digital através de uma nova 

estrutura de pastas seccionadas por anos. 

Relativamente às plataformas Moodle, GIAE e GIAE Online a sua manutenção  e funcionalidade foi garantida de forma eficaz. No início do 2º período letivo, a 

escola aderiu à nova plataforma “Weduc” com o objetivo de vir a substituir a plataforma “Moodle”. Neste momento, já se encontram registados todos os docentes do 

2º e 3º ciclos e aguardamos pelo melhor momento para inciar o processo de registo de alunos e encarregados de educação. Esta nova plataforma irá permitir uma 

comunicação mais fácil e cómoda entre pais, professores e direção do agrupamento. 
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A manutenção de todo o hardware da escola sede foi realizada com total sucesso, apesar do tempo de espera pelas reparações ter sido superior relativamente 

ao ano letivo anterior. Este aumento no tempo de espera deve-se à deslocação para fora da escola sede do único professor de informática do agrupamento para 

lecionar AECs nas escolas do 1º Ciclo.  

A disponibilização de informação foi assegurada de forma eficaz através de : 

Sítio Web do Agrupamento (http://agcolmeias.com) 

Plataforma GIAE-ONLINE (http://giae.pt) 

Plataforma Moodle do Agrupamento (http://agcolmeias-m.ccems.pt) 

Sítio Web da Biblioteca do Agrupamento (http://biblioteca.eb123-colmeias.rcts.pt) 

Sítio Web do Jornal Eletrónico do Agrupamento “O Zangão” (http://zangao.agcolmeias.com) 

Plataforma “Professor” (Servidor de domínio da escola sede) 

Blog de Atividades (http://colmeiasprojectos.blogspot.pt) 

[Brevemente] Plataforma Weduc (www.weduc.com) 

O Software de Gestão Escolar foi mantido funcional, assegurando assim o correto e normal funcionamento dos serviços administrativos, da direção, dos pontos 

de atendimento ao público e das atividades letivas e não letivas. Os programas de gestão escolares existentes na nossa escola sede são:  

 

Sumários Eletrónicos, Alunos, GPV, SASE, Oficiar, Contab, DCS Horários, Eneb, Bibliobase, Rci, Dri, GIAE e GIAE Online 

    

 Concluindo, o Plano TIC 2013/14 atingiu com sucesso todos os seus objetivos.  

 

 

O Coordenador – Miguel Grilo 

http://agcolmeias.com/
http://giae.pt/
http://agcolmeias-m.ccems.pt/
http://biblioteca.eb123-colmeias.rcts.pt/
http://zangao.agcolmeias.com/
http://colmeiasprojectos.blogspot.pt/
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (1º CICLO) 

As atividades de enriquecimento curricular ao longo do ano letivo, evidenciaram os seguintes aspetos: 

1 – Oferta  

Atividade Nº de Blocos de 60 minutos 

Inglês 2 

Atividade Musical 1 

Atividade Física Desportiva 1/2 

Atividade Plástica 1 

Atividade Experimental 1 

Informática 1/2 

 

 

2 – Número de turmas em funcionamento  

Nome da Escola 
Constituição de turmas - AEC 

1º 2º 3º 4º 1º/2º 3º/4º 1º/4º 2º/3º 1º/3º 2º/4º 1º/2º/3º/4º 

1º CEB de Agodim     1 1      

1º CEB de Bidoeira de Cima 1 1 1 1        

1º CEB de Boa Vista       1 1    

1º CEB de Bouça       1 1    

1º CEB de Colmeias   1 1 1       

1º CEB de Machados       1 1    

1º CEB de Mata         1 1  

1º CEB de Memória           1 

1º CEB de Milagres  1 1    1     

1º CEB de Raposeira          1  

TOTAL 1 2 3 2 2 1 4 3 1 2 1 
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3 – Número de Recursos Docentes Envolvidos 

Atividade Número de Recursos Docentes 

Inglês 6 

Atividade Musical 2 

Atividade Física Desportiva 6 

Atividade Plástica 3 

Atividade Experimental 4 

Informática 1 

TOTAL 22 
 

4 – Assiduidade dos Professores (ao longo do ano letivo) 

Atividade 
Aulas 

Percentagem Faltas Percentagem 
Previstas Dadas 

Inglês 1438 1143 79,5 % 295 20,5 % 

Atividade Musical 330 228 69,1 % 102 30,9 % 

At. Física Desportiva 851 586 68,9 % 265 31,1 % 

Atividade Plástica 260 197 75,8 % 63 24,2 % 

At. Experimental 345 287 83,2 % 58 16,8 % 

Informática 197 177 89,8 % 20 10,2 % 
 

5 – Pontos Fortes e Pontos Fracos 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Número de alunos inscritos; 

 Dedicação dos docentes/técnicos; 

 Articulação com os Professores Titulares de Turma; (algumas turmas) 

 

 Processo de seleção dos candidatos; 

 Número de faltas dos docentes/técnicos; 

 Substituições; 

 Local onde decorrem as atividades; 

 Falta de espaços adequados à prática da Atividade Física-Motora; 

 Permanência dos alunos no mesmo espaço durante muitas horas seguidas; 

 Insuficiência de recursos não docentes; 

 Alguma dificuldade em respeitar o referencial lúdico; 

 Indisciplina em algumas turmas. 

O Adjunto da Direção – José Miragaia 
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PLANO DE OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES DOS ALUNOS 

A Direção cumpriu o plano de ocupação plena dos tempos escolares dos alunos nos termos constantes do Projeto Curricular do Agrupamento.  

A Direção monitorizou a assiduidade dos docentes e deu a conhecer ao Conselho Pedagógico, o ponto de situação ao longo do ano letivo (ver Anexo 3 do presente 

relatório), constatando-se que a assiduidade dos docentes, em geral, foi bastante satisfatória e que na maioria das situações, em todos os níveis de ensino e conforme 

os recursos docentes disponíveis e sempre que possível, as atividades letivas no pré-escolar, as aulas curriculares disciplinares e não disciplinares e apoio ao estudo no 

1º ciclo e as aulas curriculares disciplinares e não disciplinares no 2º e 3º ciclo foram asseguradas por via da substituição dos docentes titulares. 

No caso do 1º ciclo, a situação das substituições dos titulares envolveu para além do adjunto da Direção, os docentes de apoio educativo, por manifesta falta de outra 

alternativa, situação que sendo recorrente permitiu que o trabalho de apoio a desenvolver se tenha processado de forma mais contínua e sistemática pelos mesmos 

junto dos alunos sinalizados para o apoio educativo. De referir ainda que no caso da educação pré-escolar, como o Agrupamento não dispôs de recursos, não houve 

capacidade de resposta à substituição dos docentes neste nível de ensino. 

A Direção do Agrupamento 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 2013/2014 – “PODEMOS AJUDAR-TE” 

O projeto iniciou-se no decurso do mês de janeiro. A coordenadora reuniu com o Psicólogo, Dr. Pedro Claro para lhe dar a conhecer o Projeto e discutir as principais 

linhas orientadoras do mesmo. Foi depois marcada reunião com os encarregados de educação, que teve lugar no dia 21 de janeiro. Estiveram presentes 31 encarregados 

de educação, tendo manifestado bastante interesse pelo projeto. Tomaram conhecimento do projeto e ainda do horário em que as turmas iriam trabalhar com o 

psicólogo: 4ª-feira à tarde, em horário diferente para cada turma, e em algumas aulas de Formação Integral do Aluno. Foi-lhes ainda solicitado que assinassem um 

compromisso em que cada encarregado de educação se responsabilizou pela permanência do/da seu/sua educando/a no projeto até ao términus do mesmo. Os 

destacáveis encontram-se no dossiê da coordenação. 

O processo de orientação vocacional com as turmas do nono ano, na sua vertente mais técnica, teve início ainda no mês de janeiro e foi concluído no decurso dos meses 

de maio e junho, com as entrevistas individuais aos alunos e entrega dos relatórios. 
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O espaço de (in)formação permanente foi sendo dinamizado consoante as informações que chegavam à escola. Foi feita auscultação às turmas para saber dos seus 

interesses para ouvir alguns profissionais sobre a sua experiência académica e profissional. Nesta atividade, intitulada “(H)estórias de vida” tivemos na escola uma 

profissional do ramo da Fotografia e dois engenheiros da Ordem dos Engenheiros, que representaram todos os ramos da Engenharia. As turmas do nono ano 

participaram com muito interesse, tendo sido colocadas algumas questões aos profissionais, pelos alunos e alunas. Verificou-se uma efetiva articulação entre as várias 

áreas curriculares do nono ano com os conteúdos relacionados com a área de orientação vocacional (elaboração de CV, carta de candidatura, entre outros aspetos que 

constam da grelha elaborada para o efeito) e que foram lecionados nas várias áreas: línguas estrangeiras e Formação Integral do Aluno. 

Organizou-se uma visita de estudo so V Fórum de Emprego e Formação de Leiria, no dia 09 de maio, tendo as turmas sido acompanhadas por docentes do conselho de 

turma e pelo Psicólogo. Por último, no dia 04 de junho, teve lugar  a atividade “Feira das Profissões” que juntou no átrio da nossa escola doze escolas do distrito de 

Leiria, entre secundárias, escolas profissionais e centros de formação. A atividade foi muito interessante quer para os alunos e alunas do nono ano, quer para os dos 

restantes anos, que também participaram nos intervalos das aulas. Alguns encarregados de educação também se dirigiram à escola para visitar a Feira.  

Em suma, todas as atividades que estavam previstas se concretizaram, tendo-se alcançado 100% na taxa de cumprimento. Importa ainda referir a importância do facto 

de ter sido colocado um Psicólogo a trabalhar a tempo inteiro na escola, o que aumentou em muito o nível de qualidade deste processo de orientação vocacional no que 

toca ao trabalho direto com os alunos no Gabinete de Apoio ao Aluno. Podemos concluir, então, que, no seu conjunto, o projeto se revestiu de utilidade e interesse para 

as quatro turmas do 9º ano, no esclarecimento de dúvidas sobre o seu percurso vocacional, e que todas as atividades foram do agrado dos alunos. Em sede de ata de 

cada conselho de turma, o Psicólogo deixou registado o grau de satisfação de cada turma no que respeita ao processo que o próprio conduziu (testes psicotécnicos e 

outros). 

A Coordenadora do Projeto – Elsa Mateus 
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ATIVIDADES SINGULARES (DEPARTAMENTOS CURRICULARES) 

No período em análise, foram realizadas no total dos 6 Departamentos Curriculares do Agrupamento, 73 ações / atividades singulares em 82 possíveis (taxa global de 

execução de 89%), a saber: 

AÇÕES / ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO LETIVO 

Departamentos Curriculares Ações / Atividades Previstas Ações / Atividades Realizadas Ações / Atividades Não Realizadas 

Educação Pré-Escolar 7 7 0 

1º Ciclo 8 8 0 

Ciências Sociais e Humanas 12 12 0 

Expressões 24 18 6 

 Línguas 20 17 3 

Matemática e Ciências Experimentais 11 11 0 

TOTAIS 82 73 9 

De seguida, apresentam-se por Departamento Curricular os respetivos quadros com a indicação do número total de atividades previstas, realizadas e taxa de 

realização; com uma síntese da avaliação das atividades realizadas (número total de participantes, organização das atividades, adesão do público-alvo, atitude/postura 

dos alunos, cumprimento do programa e grau de consecução dos objetivos) e ainda, uma avaliação crítica global das atividades realizadas com referência aos principais 

pontos fortes e principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar em próximas realizações das atividades. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR PRÉ-ESCOLAR 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

7 7 100% 198 

n/con

tabili

zado 

- 

eleva

do 

n/con

tabiliz

ado - 

signifi

cativo 

7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Articulação com o subtema do PEA 

Articulação com o 1º CEB, entre JI´s e AAAF 

Articulação e envolvimento de famílias, associações de pais e da comunidade educativa 

Interesse, entusiasmo e motivação das crianças (na preparação das atividades e durante a sua realização)  

Convívio/partilha 

Preservar tradições, costumes locais e aspetos culturais 

Atividades lúdicas e ao ar livre, contacto com a Natureza 

Transversalidade de conteúdos 

Situações que promovem aprendizagens e de construção de competências 

Atividades ativas, significativas e diversificadas que contribuíram para a consecução dos objetivos estratégicos a que se propunham e para as metas estabelecidas no 

Projeto Educativo do Agrupamento. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Condições climatéricas desfavoráveis em muitas atividades. 

Fracos recursos informáticos. Não existe ligação à internet nos JI´s. 

Inexistência de verbas. Os EE têm que suportar os custos (nas saídas, por exemplo). 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR 1º CICLO 

 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

1 
1 

Alimentação 
100% 395 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X  X   

1 
1  

(Natal) 
100% 395 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X  X    

1 
1 

(Carnaval) 
100% 395 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X  X   

1  

1 

(Exposição 

virtual/ ao 

longo do 

ano) 

 100% 395   

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X      X  X     X  X  
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1 

1 

 (Visita de 

estudo / ao 

longo do 

ano) 

100% 390 ___ ___ X    X    X    X  X    

1 

Festa de 

Encerramen

to 

100% 395 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X  X   

1 

Eco-Escola 

“Meia hora 

verde” 

100% 395 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X   X  

1 

  Aler+ 

“Histórias 

ao Ar livre” 

100% 395 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do  

X    X    X    X  X   

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Salientamos o esforço que as escolas, de uma maneira geral, fizeram no sentido de uma efetiva articulação com as demais e no cumprimento das atividades previstas. 

Relativamente às atividades inseridas na semana da alimentação salientamos o crescimento cultural e artístico dos alunos e a recetividade para experimentar “novos” 

sabores (fruta e vegetais) das mais variadas formas e aquisição/aplicação de regras de higiene e hábitos alimentares adequados. 

Em relação à Festa de Natal, salientamos o empenho e interesse demonstrado pelos alunos na diversão e prazer proporcionados pela atividades e também a colaboração das 

Associações de Pais existentes e outras Associações Recreativas. 

Em relação ao Carnaval, as atividades decorreram de acordo com o planeado e primaram pela envolvência da comunidade educativa (alunos, professores, professores das 
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AEC, encarregados de educação e outros familiares, associações de pais, dinamizadores de ATL, assistentes operacionais, tarefeiras e educadores de infância). O tema 

integrador foi a “A meia hora verde”/Ar Limpo – Está nas suas mãos”. 

Quanto às Visitas de Estudo, a destacar a interação social; assistir e valorizar o espetáculo português, o conhecimento do património, histórico, estético e artístico; plano de 

visita bem organizado e estruturado, equilibrando atividades lúdicas/recreativas e pedagógicas; trabalho cooperativo entre Professores de diferentes estabelecimentos; 

realização de experiências de aprendizagem diversificadas e vivenciar momentos de diversão e descontração. 

Em relação ao blogue, os docentes referiram como aspetos positivos a divulgação de trabalhos realizados por alunos e a exposição de fotografias de alguns eventos 

realizados. Estas atividades possibilitaram a consolidação de alguns conhecimentos, a gestão de informação pertinente, a partilha de ideias com a comunidade educativa, a 

divulgação das boas práticas e o combate ao isolamento das escolas. 

No que se refere ao projeto aLer+ “Histórias ao ar livre” é de salientar a sistematização da inclusão de obras literárias no quotidiano das turmas e dos alunos, com a 

circulação de baús e pastas PNL; criação de rotinas de leitura; desenvolvimento de capacidades transversais no âmbito da criatividade, da expressividade e da comunicação; 

envolvimento da comunidade educativa em atividades e projetos comuns; valorização do livro e da importância da leitura junto das comunidades educativas. 

O projeto Eco-Escolas “A meia hora verde Ar Limpo – Está nas suas mãos” desenvolveu-se durante meia hora semanal ocupando parte da “Oferta Complementar”, numa lógica 

de interdisciplinaridade, especialmente no domínio do Estudo do Meio e das Expressões Artísticas. As atividades desenvolvidas incluíram parcerias com outras instituições, 

participação em concursos, “visitas virtuais”, entre outras. Contribuiu para a sensibilização dos alunos para a importância do ar e para a aquisição/consolidação de novos 

valores, conhecimentos e competências capazes de induzir mudanças de atitudes. 

A articulação entre os diferentes ciclos é referenciada como um aspeto muito importante no desenvolvimento das atividades e da sua relação com a comunidade. 

Relativamente à Festa de Encerramento do Ano Letivo deve valorizar-se a promoção das relações sociais, o empenho e reforço de laços entre a comunidade escolar; o 

desenvolvimento de atividades em articulações diversificadas e, sobretudo, o facto de terem sido momentos alegres e descontraídos em que os alunos, professores, 

assistentes operacionais, familiares e outras entidades puderam desfrutar, enchendo de vida as nossas escolas.  

 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  

 Os recursos são exíguos: as escolas têm poucos livros e reduzida capacidade de reforçar os respetivos acervos; os alunos olham, cansados, para os mesmos livros de 

sempre. Não fossem os encarregados de educação a oferecer alguns livros, como aconteceu, este ano, no tocante às obras recomendadas e a situação estaria ainda 

pior, sem quaisquer novidades nas suas pequenas bibliotecas.  

 Apenas duas escolas, Bidoeira e Colmeias, têm acesso a recursos mais significativos por via das respetivas bibliotecas. Para as outras, resta apenas a pequena ajuda 

dos baús que, no entanto, não chegaram a algumas das escolas inscritas.  

 O mau funcionamento dos computadores e internet não possibilitou a exploração de todos os materiais propostos no projeto "A meia hora verde". 

 Falta de tempo para fazer uma abordagem mais completa devido à extensão dos programas curriculares. 

 

 Observações: 

 Propor que a CML substitua / melhore os equipamentos informáticos em todas as escolas do 1º CEB, bem como a sua manutenção. 
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 Aderir a projetos nacionais / internacionais que atribuam equipamento informático e outro às escolas. 

Nota Final 

No âmbito da avaliação dos projetos e atividades singulares definidos no PAA destacou-se a regularidade ao nível dos trabalhos desenvolvidos em todas as escolas, com um 

balanço muito positivo relativamente aos níveis de concretização dos objetivos previamente definidos. 

As atividades corresponderam às necessidades e interesses do público-alvo; incluíram experiências de aprendizagem bastante diversificadas e foram potenciadoras duma 

aprendizagem efetiva num clima construtivo. 

Salientamos o esforço que as escolas, de uma maneira geral, fazem no sentido de proporcionar aos alunos vivências e experiências enriquecedoras que contribuam para a sua 

formação como alunos e como cidadãos. No entanto, os recursos disponíveis, quer materiais quer humanos, estão muitas vezes aquém do que seria necessário para que se 

possa realizar um trabalho com mais qualidade. 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objectivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

12 12 100% 240 10 16 X     X    X   X  4 0 0 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Empenho, motivação e interesse dos alunos; 

Cumprimento dos objectivos; 

Satisfação dos alunos/comunidade escolar; 

Participação dos alunos; 

Empenho e envolvimento da comunidade escolar. 

Principais dificuldades surgidas ou aspectos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Comportamento de alguns alunos 

Falhas quanto ao cumprimento de prazos por parte de alguns alunos. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR EXPRESSÕES 

 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

24 18 75% 2953 * * 12 5 1 - 14 4 - - 14 4 - - 14 10 12 6 6 

 

(*)Vários outros participantes, nomeadamente, professores, assistentes operacionais, elementos da GNR/Escola Segura; Bombeiros Voluntários e Bombeiros 

Municipais de Leiria; Câmara Municipal de Leiria. 
 

 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
- Diferentes formas de comunicação com os convidados (interprete de língua gestual, contadora de histórias) 

- Adesão dos alunos (público alvo); 

- Envolvimento dos encarregados de Educação; 

- Disposição dos materiais 

- Envolvimento de todos os ciclos de escolaridade nas atividades 

- Empenho dos alunos nas atividades. 

- Espaços mais atrativos de acordo com a celebração da época Natalícia 

- Participação no projeto “incentivarte”  promovido pela Câmara Municipal de Leiria e IPL para invisuais. 

- Espírito desportivo revelado pelos alunos ao longo dos jogos realizados. 

- Promoção do gosto pela prática desportiva. 

- Participação em atividades práticas/artísticas com preocupações ambientais. 

- Exploração de diferentes materiais na realização de atividades plásticas. 

- Envolvimento dos alunos nas atividades artística. 
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Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
- Quadro competitivo muito extenso. 

- Espaços pouco adequados à realização das atividades quer em termos de acústica, quer relativamente à gestão do espaço “palco”.  

- A “aparelhagem” utilizada não era a indicada para a atividade nem para o espaço, (somente uma coluna, microfones desadequados para o efeito).  

- Demasiada concentração de alunos junto do “palco” e da “aparelhagem” impedindo /dificultando a melhor utilização dos recursos sonoros. Em futuras realizações, ter-se-á 

que ter em conta as condições acústicas dos espaços e as indicações/sugestões dos intervenientes diretos.  

- Pouco tempo para a participação no projeto “Incentivarte”, em situações futuras era de toda a importância ter conhecimento destes projetos aquando da planificação do 

PAA  

- Falta de Coordenação da Festa de Natal que conduziu a uma reestruturação de todas as atividades festivas no dia anterior e não foi possível alterar o programa de 

atividades festivas que estava de acordo com a decoração do espaço de realização da festa (palco).  

- Condições atmosféricas adversas 

- Falta de verbas para a disciplina de ET 

- Falta de articulação entre os docentes de Ev e ET, com os docentes de Português 

- Sobreposição de atividades (teatro …..) 

- Pouco envolvimento dos alunos em algumas atividades (exposição de papagaios) 

- Alguns trabalhos não chegaram a ser expostos 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR LÍNGUAS 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

20 17 85% 600 10 * 12 5 - - 11 6 - - 9 5 2 - 17 - 13 4 - 

(*)Vários outros participantes, entre outros, professores,educadores e assistentes operacionais. 
 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
- Desenvolvimento da criatividade dos alunos participantes; 

- Boa recetividade das turmas de 2ºciclo; 

- Aquisição e aplicação efectiva de conhecimentos linguísticos e socioculturais franceses; 

- Aquisição e aplicação efetiva de conhecimentos linguísticos e socioculturais espanhóis; 

- Reflexão e sensibilização para a tolerância e a solidariedade no contexto de crise actual; 

- Observação in loco do modo de vida da corte e do estilo arquitectónico “Barroco”; 

- Melhor compreensão da obra “Ulisses”, trabalhada em sala de aula; 
- Grande envolvimento dos alunos e dos encarregados de educação; 

- Reforço das aprendizagens em língua francesa e inglesa e desenvolvimento da autonomia; 

- Consolidação de conteúdos programáticos; 

- Motivação para o estudo da obra “Leandro, Rei da Helíria”, a trabalhar em sala de aula; 

- Desenvolvimento do espírito crítico e fortalecimento da relação entre professores e alunos. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
- Limitação aos intervalos, condicionou a atividade não permitindo envolver mais alunos, num desfile de Halloween, por exemplo; 

- A fraca recetividade, tal como em anos anteriores, das turmas de 3ºciclo; 

- Dois dos alunos envolvidos, apesar de terem realizado o trabalho e de a professora o ter corrigido, não o entregaram para a exposição; 

- falta de horário compatível para os elementos da equipa de trabalho reunirem e poderem conjuntamente planificar e tomar decisões importantes referentes ao projecto; 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2013/2014 46 

- Dificuldades por parte dos alunos na gestão do tempo para a entrega atempada do trabalho final; 

- Não cumprimento do prazo, por parte dos  alunos do nono ano, indicado para entrega dos trabalhos; 

- Atraso dos alunos na entrega atempada dos textos já corrigidos. 

Observações:  

Le Poisson d’Avril 

A atividade não se realizou em virtude das professoras envolvidas estarem envolvidas em projetos Comenius o que inviabilizou a sua concretização. Mais se informa que 

aquando da planificação da atividade ainda não conheciam as datas das deslocações relacionadas com o referido projeto. 

Rally de Leitura 

O Departamento optou por não realizar esta atividade durante a Semana da Leitura e substituí-la por outras atividades. 

Sessão de formação sobre leitura ou escrita 

A atividade não se realizou por impossibilidade de calendarização com o formador. 
 

DEPARTAMENTO CURRICULAR MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 
 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

11 11 100% 1474 28 4 10 1 - - 9 2 - - 8 3 - - 10 1(*) 9 2 - 

 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
- Articulação vertical com diferentes elementos da comunidade educativa; 

- A colaboração dos pais/Enc. De Educação na vida da escola; 

- Trabalhar a matemática de uma forma lúdica ao mesmo tempo que desenvolve a atenção, a capacidade para resolver problemas, a capacidade de estratégia e o raciocínio 

matemático; 

-Diversificação de atividades no âmbito das datas comemorativas; 
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- Interesse e envolvimento dos alunos; 

- A participação ativa de todos os elementos do departamento na preparação dos concursos; a motivação dos alunos; 

- Envolvimento dos alunos e encarregados de educação na entrega de alimentos para a construção da pirâmide e roda dos alimentos; oferta de lanche a todos os alunos da 

escola – gentilmente cedidos pelo hipermercado Continente de Leiria; presença de uma nutricionista na dinamização de um workshop; 

- Possibilidade de dar uma visibilidade diferente ao ensino experimental das ciências, dando especial ênfase à interdisciplinaridade e à utilização da Matemática nas 

diferentes situações representadas; 

- A capacidade de oradores convidados envolverem e motivarem alunos para as diferentes temáticas, nomeadamente “Alimentação e “Astronomia”; 

- Articulação com os Projetos Educação para a Saúde e Eco Escolas. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
- Motivar os Encarregados de Educação e os alunos para o envolvimento na vida escolar. 

Observações: (*) Relativamente a uma das atividades – Visita de Estudo, 5º ano, devido às condições atmosféricas não foi possível a visita às instalações do Moinho de 

Papel, tal como estava programado inicialmente (inundações das instalações); verificou-se, também, que um dos grupos não efetuou a visita completa às instalações dos 

Bombeiros por falta de recursos humanos. 

Nota: Relativamente à atividade, inicialmente prevista no PAA, Olimpíadas da Biologia Júnior, foi efetuada a inscrição dentro do prazo previsto, contudo as mesmas não 

foram levadas a efeito pelo facto dos alunos não se terem mostrado recetivos. Assim, o subdepartamento de Ciências Naturais decidiu substituir esta actividade pela Feira 

dos Minerais, inclusa neste documento. 
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PARCERIAS / PROTOCOLOS 

 

Agrupamento de Escolas de Colmeias e a empresa “Alves, Ferreira e Braga”, para implementação do Projeto de Psicoterapia. 

Objetivos 
 Inserir o programa de consulta psicológica, nas vertentes de avaliação, psicoterapia e neuropsicologia, junto das crianças que frequentam o nosso Agrupamento; 

 Inserir numa perspetiva preventiva, habilitadora e reabilitadora; 

 Promover o desenvolvimento da criança e a sua maior funcionalidade no seu meio sócio – educativo; 

 Permitir um melhor acesso das crianças a recursos técnico – clínicos sem limitações de natureza financeira ou de organização e disponibilidade de tempo por parte dos pais ou 

encarregados de educação; 

 Contribuir para o sucesso educativo e futuras condições de cidadania dos alunos. 

Atividades Destinatários Calendarização Grau de execução 
Operacionalizar um programa de consulta psicológica, nas vertentes de 

avaliação, psicoterapia e neuropsicologia, junto das crianças do nosso 

Agrupamento. 

Assegurar a participação psicólogos em reuniões regulares ou 

extraordinárias, convocadas pela Direção do Agrupamento, com as 

professoras de educação especial e do ensino regular, de modo a ser 

facultada informação objetiva acerca da intervenção. 

Elaborar relatórios de avaliação psicológica a facultar aos encarregados 

de educação e professores. 

Alunos sinalizados, sendo que 50% 

dos casos têm que se enquadrar 

nas Necessidades Educativas 

Especiais. 

Ao longo ao ano letivo. 100% 
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Agrupamento de Escolas de Colmeias e a CERCILEI 

Objetivos 
 Avaliar, diagnosticar e intervir de forma especializada em crianças e jovens com NEEP nas áreas de psicologia e fisioterapia. 

 Apoiar a implementação dos PEI. 

 Apoiar na transição para a vida pós-escolar. 

 Apoiar as famílias e técnicos do Agrupamento que intervêm no processo de ensino-aprendizagem. 

Atividades Destinatários Calendarização Grau de execução 
Observação e acompanhamento psicológico pela Psicóloga Dra. Maria 

José. 

Participação em atividades em sala de estimulação.  

Alunos NEEP sinalizados. Ao longo ao ano letivo. 100% 

 

 

Agrupamento de Escolas de Colmeias e a Câmara Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesias 

Objetivos 
 Reforçar a abertura do  Agrupamento à comunidade. 

 Implementar parcerias e protocolos com entidades da região com o objetivo de criar condições para a o desenvolvimento de projetos de âmbito escolar, cultural, 

desportivo e económico 

Atividades Destinatários Calendarização Grau de execução 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias colabora sempre que solicitado 

na realização de atividades da responsabilidade destas Instituições. 

Permuta, entre as entidades, ao nível de fornecimento de serviços e 

utilização de instalações. 

Comunidade educativa Ao longo ao ano letivo. 100% 
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PLANO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

ATIVIDADES GRAU DE EXECUÇÃO 

Plano de atividades da Associação de Estudantes As atividades foram cumpridas 

 
 

PLANO DE ATIVIDADES DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

ATIVIDADE OBJECTIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADOR GRAU DE EXECUÇÃO 

Festa de Natal: logística 

(organização de material) 
Consolidar no Agrupamento um 

sentimento de pertença e um clima 

estimulante de relações 

interpessoais. 

Reforçar a abertura do  

Agrupamento à comunidade. 

Prestar um serviço educativo de 

qualidade. 

Comunidade Educativa 
Assistentes Operacionais 

Assistentes Técnicos 

As atividades foram cumpridas. 

Taxa de execução = 100% Jantar de Natal: preparação e 

organização 
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PROJETOS CURRICULARES DE GRUPO – Avaliação Final 
 
AVALIAÇÃO FINAL DOS PROJETOS CURRICULARES DE GRUPO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR NO FINAL DO 3º PERÍODO (2013/2014) 
 
Todos os Jardim de Infância fizeram a avaliação do PCG.  

As finalidades educativas do PCG estão de acordo com a caraterização dos grupos, com as OCEPE, com o PCA, PAA e PEA. 

Em alguns JI´s foram reformuladas estratégias em face de dificuldades detetadas. 

Todos os JI´s apontaram os pontos fortes nos diferentes períodos letivos e identificaram os pontos fracos, delineando ações de melhoria. 

Está registada a articulação com o 1º CEB/famílias/AAAF/Outros graus de ensino/comunidade educativa.   

As atividades planificadas estão devidamente calendarizadas, abrangem as diversas áreas de conteúdo, contribuem para alcançar as finalidades do projeto, as 

competências gerais consideradas prioritárias e são ativas, significativas e diversificadas de forma a privilegiar diferentes situações de aprendizagem. 
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ANEXO 1 – RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DA DIREÇÃO 
 

GRAU DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / ATIVIDADES PREVISTAS 

 

Data Natureza da Ação/Atividade Grau de execução 

2ª feira  

2/setembro 

Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo à área curricular disciplinar de Inglês I (nível 2) Executada a 100% 

Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de Inglês I (nível 5) Executada a 100% 

Prova Oral à área curricular disciplinar de Inglês I (2º Ciclo - nível 2)  Executada a 100% 

Prova Oral à área curricular disciplinar de Inglês I (3º Ciclo - nível 5) Executada a 100% 

Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de Ciências Físico-Químicas Executada a 100% 

3ª feira  

3/setembro 

Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo à área curricular disciplinar de Ciências Naturais Executada a 100% 

Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de Ciências Naturais Executada a 100% 

Reunião do Conselho Pedagógico Executada a 100% 

4ª feira  

4/setembro 

Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo à área curricular disciplinar de História e Geografia de Portugal Executada a 100% 

Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de História  Executada a 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

LANÇAMENTO DO ANO LETIVO 2013 / 2014 
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Data Natureza da Ação/Atividade Grau de execução 

4ª feira  

4/setembro 

Reunião Geral de Docentes (Educadores / Professores) do Agrupamento Executada a 100% 

Reunião do Departamento Curricular do Pré-escolar  Executada a 100% 

Reunião do Departamento Curricular do 1º Ciclo  Executada a 100% 

Reunião do Departamento Curricular de Línguas Executada a 100% 

Reunião do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais Executada a 100% 

Reunião do Departamento Curricular de Expressões  Executada a 100% 

Reunião do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas Executada a 100% 

Reunião dos Serviços Especializados de Apoio Educativo (SEAE) Executada a 100% 

5ª feira  

5/setembro 

Reunião de Coordenação Pedagógica da Educação Pré-Escolar Executada a 100% 

Reunião do Conselho de Diretores de Turma (2º/3º Ciclos)  Executada a 100% 

Reunião de articulação e calendarização das atividades do Plano Anual de Atividades Executada a 100% 

Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de Francês II (nível 3) Executada a 100% 

Prova Oral à área curricular disciplinar de Francês II (3º Ciclo - nível 3) Executada a 100% 

6ª feira  

6/setembro 

Reunião de Coordenação Pedagógica do 1º Ciclo Executada a 100% 

Reuniões dos Conselhos de Turma (2º e 3º ciclo)  Executada a 100% 
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Data Natureza da Ação/Atividade Grau de execução 

2ª feira  

9/setembro 

Reuniões dos Conselhos de Turma (2º e 3º ciclo)  Executada a 100% 

Reunião do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar Executada a 100% 

Reunião do Departamento Curricular do 1º Ciclo  Executada a 100% 

3ª feira  

10/setembro 
Reunião da Equipa da Biblioteca Executada a 100% 

4ª feira  

11/setembro 

Reunião da equipa de trabalho do Plano Anual de Atividades (PAA) Executada a 100% 

Reunião Geral de Funcionários do Agrupamento Executada a 100% 

Reunião Geral para Pais/Encarregados de Educação das crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo que vão 

frequentar pela 1ª vez o Agrupamento. 
Executada a 100% 

6ª feira  

13/setembro 

Abertura oficial do ano letivo 2013/2014 – Atividades de receção às crianças do Pré-Escolar e aos alunos e alunas do 

1º, 2º e 3º Ciclos. 
Executada a 100% 

Reunião da Direção e dos Diretores de Turma com os alunos e alunas do 5º ano de escolaridade e respetivos Pais / 

Encarregados de Educação. 
Executada a 100% 

Reunião da Direção e dos Diretores de Turma com os alunos e alunas do 6º ano de escolaridade e respetivos Pais / 

Encarregados de Educação. 
Executada a 100% 

Reunião da Direção e dos Diretores de Turma com os alunos e alunas do 7º ano de escolaridade e respetivos Pais / 

Encarregados de Educação. 
Executada a 100% 

Reunião da Direção e dos Diretores de Turma com os alunos e alunas do 8º e 9º ano de escolaridade e respetivos 

Pais / Encarregados de Educação. 
Executada a 100% 

5ª feira  

23/janeiro 
Reunião Geral da Direção com todas as Associações de Pais. Executada a 100% 
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Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Calendarização Grau de execução 

Analisar o funcionamento do Agrupamento. 

Aferir a eficácia do sistema interno de 

comunicação e informação.  

Prestar um serviço educativo de qualidade. 

Realizar reuniões ordinárias da Direção. 

Realizar reuniões ordinárias do Conselho 

Administrativo. 

Elementos da Direção 

Chefe dos Serviços de Administração 

Escolar (SAE) 

Mensalmente Executada a 100% 

Acompanhar o funcionamento das turmas e do 

desempenho das funções dos Diretores de 

Turma. 

Monitorizar o funcionamento dos apoios aos 

alunos NEEP  

Aferir procedimentos conducentes à melhoria 

dos serviços. 

Realizar reuniões com a Coordenadora dos 

Diretores de Turma e Coordenadora do 

Subdepartamento de Educação Especial. 

Realizar reuniões com a coordenadora dos 

assistentes operacionais e com a Chefe dos 

Serviços de Administração Escolar (SAE). 

Elementos da Direção 

Coordenadora dos Diretores de Turma 

Coordenadora do Subdepartamento de 

Educação Especial 

Chefe dos Serviços de Administração 

Escolar (SAE) 

Coordenadora dos assistentes 

operacionais 

Mensalmente Executada a 100% 

Promover um plano de incentivo / motivação e 

de formação do pessoal não docente (PND). 

Melhorar a definição de indicadores de 

desempenho. 

Melhorar a análise do resultado do desempenho 

não docente com base em indicadores de 

desempenho interno. 

Promover encontros informais com pessoal não 

docente para reflexão sistemática no sentido de 

os apoiar em termos técnicos e humanos e 

reconhecer o esforço e sucesso profissional como 

forma de incentivar o seu desenvolvimento, 

envolvimento e responsabilidade. 

Organizar ações de curta duração (uma manhã ou 

tarde) para assistentes operacionais, estimulando 

práticas de desempenho inovadoras e de melhoria 
contínua do Agrupamento. 

Elementos da Direção 

Pessoal Não Docente 
2 a 3 vezes / ano Executada a 100% 

 

 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO 2013 / 2014 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2013/2014 v 

 

Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Calendarização Grau de execução 

Prestar um serviço educativo de qualidade. 
Monitorizar o serviço prestado pelo refeitório e 

bufete  

Elementos da Direção 

Pessoal Não Docente 
Mensalmente Executada a 100% 

Consolidar uma cultura de avaliação e de 

melhoria contínua no âmbito da gestão dos 

recursos humanos e dos recursos materiais. 

 

Criar instrumentos de registo para sistematização 

de informação/evidências para a avaliação do 

desempenho do Pessoal Docente e do Pessoal Não 

Docente. 

Monitorizar semestralmente o desempenho do 

Pessoal Não Docente no âmbito do processo de 

avaliação do desempenho (SIADAP 3). 

Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores 

dos Departamentos Curriculares e Pessoal Não 

Docente para aferição e definição de ações de 

melhoria. 

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Restantes elementos da Direção 

Semestralmente Executada a 100% 

Reconhecer e premiar os esforços individuais 

e de equipas. 

Divulgar em seminário as boas práticas, 

experiências, projetos e materiais pedagógicos que 

tenham tido um impacto significativo para a 

melhoria da qualidade do serviço educativo e para 

o reconhecimento público do Agrupamento. 

Direção 

Coordenadores dos Departamentos 

Curriculares 

julho Executada a 100% 

Consolidar no Agrupamento um sentimento de 

pertença e um clima estimulante de relações 

interpessoais. 

Realizar em cada ano letivo um convívio e/ou uma 

atividade cultural/recreativa para o Pessoal 

Docente e Não Docente do Agrupamento. 

Elementos da Direção 

Pessoal Docente 

Pessoal Não Docente 

julho Executada a 100% 
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Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Calendarização Grau de execução 

Melhorar a qualidade do desempenho 

profissional 

Realizar, no início de cada ano letivo, um seminário 

de sensibilização / enquadramento geral com a 

cultura organizacional e funcional do Agrupamento, 

orientado exclusivamente para o pessoal docente e 

não docente do Agrupamento, a ser dinamizado 

pela Direção. 

Realizar, no final cada ano letivo, um seminário de 

balanço final. 

Direção 

Início do  ano letivo 

 

 

 

No final do ano letivo 

Executada a 100% 

 

 

 

 

Executada a 100% 

Estimular os Alunos e Alunas a representarem 

os seus interesses de forma organizada e a 

envolverem-se nos órgãos consultivos e 

decisores do Agrupamento. 

Realizar uma reunião por período com a Associação 

de Estudantes, delegados e subdelegados de 

turma. 

Incluir, em cada ano letivo, a planificação de 

atividades da Associação de Estudantes, no Plano 

de Atividades do Agrupamento 

Diretor 

 

Ao longo ao ano 

letivo 
Executada a 100% 

Promover a segurança do Agrupamento 

Atualizar o Plano de Segurança do Agrupamento. 

Realizar exercícios de simulação para aferição das 

normas e procedimentos constantes do Plano de 

Segurança. 

Direção 

Equipa do Plano de Segurança 
Ao longo do ano Executada a 100% 

Aumentar a aquisição e aplicação de regras de 

convivência e disciplina. 

Promover atitudes e práticas que contribuam 

para  a  formação  de cidadãos  conscientes  e  

participativos na sociedade no âmbito da 

Saúde e Ambiente. 

Supervisionar o desenvolvimento do Projeto 

Educação para a Saúde/Educação Sexual. 

Supervisionar o projeto “Eco Escolas”. 

Direção  

Responsáveis pelos Projetos 

Pessoal Docente 

Pessoal Não Docente 

Alunos 

Ao longo do ano Executada a 100% 
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ANEXO 2 – GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

OBJETIVOS CUMPRIDOS GRAU DE EXECUÇÃO 

Aprovar critérios objetivos de seleção para efeitos de contratação de docentes. 

Aprovar programa de atividades para abertura das aulas. 

Aprovar documentação a facultar aos pais e encarregados de educação (1º Ciclo / 2º e 3º Ciclo). 

Aprovar calendário de Reuniões do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo e dos Conselhos de Turma para planificação do trabalho a 

desenvolver com os grupos/turmas. 

Definir e aprovar procedimentos a respeitar nas reuniões do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo e dos Conselhos de Turma. 

Analisar a situação dos alunos cuja língua materna não é o Português. 

Analisar a situação dos alunos com planos de atividades de acompanhamento pedagógico. 

Apreciar a distribuição das horas do Crédito Global de Horas. 

Aprovar o plano anual de ocupação plena dos tempos escolares dos alunos.  

Fazer o ponto da situação dos documentos orientadores do Agrupamento. 

Aprovar regimento específico do conselho pedagógico. 

Aprovar os regimentos dos departamentos curriculares. 

Aprovar o Calendário de Reuniões de Avaliação / Entrega das avaliações aos Pais/Encarregados de Educação. 

Apresentar as propostas de alteração ao Regulamento Interno. 

Pronunciar-se sobre o Plano Anual de Atividades 2013/2014. 

Aprovar o Projeto Curricular do Agrupamento 2013/2014. 

Apreciar o ponto de situação relativo ao processo de operacionalização do contrato de autonomia.  

Avaliação do Desempenho Docente – Definição e aprovação de procedimentos formais previstos na legislação em vigor 

Aprovar orientações / procedimentos para as reuniões de avaliação sumativa do 1º período. 

Aprovar o programa de encerramento das atividades escolares do 1º Período. 

Analisar os resultados da avaliação diagnóstica e formativa do 1º Período. 

Avaliar o cumprimento das planificações. 

Analisar os resultados da informação relativa à aprendizagem dos alunos - artº 6º do despacho normativo nº 24-a/2012, de 6 de dezembro - resultados 

escolares - 1º período”. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas dos representantes dos pais/encarregados de educação, pessoal não docente, estruturas 

intermédias de gestão e comissões especializadas. 

Cumprimento dos objetivos = 100% 

Nº de Conselhos Pedagógicos 

ordinários previstos ao longo do 

ano letivo = 11 (onze) 

Nº de Conselhos Pedagógicos 

ordinários realizados ao longo do 

ano letivo = 11 (onze) 

Taxa de realização = 100% 

 

 

Nota:  

Foi ainda realizado em julho um 

Conselho Pedagógico extraordinário 

(Análise do pedido de revisão dos 

resultados da avaliação apresentadas 

por dois Encarregados de Educação) 
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ANEXO 3 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS ATIVIDADES LETIVAS PREVISTAS E REALIZADAS AO LONGO DO ANO 

LETIVO DE 2013/2014 
 

 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Jardins de 

Infância 

Atividades letivas 

previstas 

(tempos de 60min) 

Atividades letivas 

realizadas  

(tempos de 60min) 

Faltas às áreas 

curriculares  

(tempos de 60min)  

Atividades de 

substituição asseguradas 

(tempos de 60min) 

Percentagem 

atividades letivas 

realizadas/previstas 

Percentagem faltas/ 

atividades letivas 

previstas 

Agodim 900 875 25 0 97,2 % 2,8 % 

Barracão 900 845 55 0 93,9 % 6.1 % 

Bidoeira de Baixo 900 871 29 0 96,8 % 3,2 % 

Bidoeira de Cima 1800 1775 25 0 98,6 % 1,4 % 

Boa Vista 1800 1795 5 0 99,7 % 0,3 % 

Bouça 900 880 20 0 97,8 % 2,2 % 

Colmeias 1800 1758 42 0 97,7 % 2,3 % 

Mata 900 884 16 0 98,2 % 1,8 % 

Milagres 900 893 7 0 99,2 % 0,8 % 
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1º CICLO 

 

Escolas 

Atividades letivas 

previstas 

(tempos de 60min) 

Atividades letivas 

realizadas  

(tempos de 60min) 

Faltas às áreas 

curriculares e não 

curriculares  

(tempos de 60min)  

Atividades de 

substituição 

asseguradas 

(tempos de 60min) 

Percentagem 

atividades letivas 

realizadas/previstas 

Percentagem faltas/ 

atividades letivas 

previstas 

Agodim 2481 2459 38 16 99.1 % 0,9 % 

Alcaidaria 3279 3258 112 91 99,4 % 0,6 % 

Bidoeira de Cima 1646 1613 42 9 98,0 % 2,0 % 

Boa Vista 1640 1636 19 15 99,8 % 0,2 % 

Bouça 2450 2442 30 22 99,7 % 0,3 % 

Colmeias 1654 1646 32 24 99,5 % 0,5 % 

Machados 1653 1645 8 0 99,5 % 0,5 % 

Mata 824 820 16 12 99,5 % 0,5 % 

Memória 2474 2466 42 34 99,7 % 0,3 % 

Milagres 826 810 30 14 98,1 % 1,9 % 

Raposeira 2481 2459 38 16 99.1 % 0,9 % 
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2º e 3º CICLOS 

Turmas 

Atividades letivas 

previstas 

(tempos de 

45min) 

Atividades letivas 

realizadas 

(tempos de 

45min) 

Faltas às 

atividades letivas 

(tempos de 

45min) (1) 

Áreas curriculares e não curriculares 

(tempos de 45min) Percentagem 

atividades letivas 

realizadas/previstas 

Percentagem faltas 

/ atividades letivas 

previstas Faltas 

Atividades de 

substituição 

asseguradas 

5ºA 1449 1428 21 21 1 99% 1% 

5ºB 1449 1425 24 24 3 98% 2% 

5ºC 1449 1423 26 26 7 98% 2% 

6ºA 1449 1433 16 16 6 99% 1% 

6ºB 1449 1435 14 14 1 99% 1% 

6ºC 1451 1432 19 19 5 99% 1% 

7ºA 1449 1390 59 58 15 96% 4% 

7ºB 1449 1410 39 39 10 97% 3% 

7ºC 1412 1369 43 42 14 97% 3% 

7ºD 1451 1387 64 64 8 96% 4% 

8ºA 1488 1445 43 43 11 97% 3% 

8ºB 1527 1455 72 72 11 95% 5% 

8ºC 1530 1501 29 29 8 98% 2% 

9ºA 1527 1443 82 84 22 94% 6% 

9ºB 1530 1480 50 50 5 97% 3% 

9ºC 1569 1469 73 73 8 95% 5% 

9ºD 1530 1490 40 40 9 97% 3% 

 (1): As atividades letivas incluem as aulas das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, os laboratórios (apoios pedagógicos acrescidos), tutoria, apoio individual a Língua 

Portuguesa e cargo de diretor de turma. 
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ANEXO 4 – PRESENÇA DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NO AGRUPAMENTO 

Presença de Pais/Encarregados de Educação nos Jardins de Infância  

JARDIM DE INFÂNCIA TOTAL DE PAIS/EE 
PRESENÇA NAS REUNIÕES 

Nº de presenças  % 

Agodim 10 10 100 % 

Barracão 8 7 87,5 % 

Bidoeira de Baixo 18 18 100% 

Bidoeira de Cima 41 120 97,6 % 

Boa Vista 93 93 100 % 

Bouça 21 21 100 % 

Colmeias 24 62 87,5 % 

Mata de Milagres 16 64 80 % 

Milagres 20 13 65% 
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Presença de Pais/Encarregados de Educação nas Escolas do 1º Ciclo – 1º Período 

 

Turma Nº de alunos 
Presença nas Reuniões Final de Período  Presença na Escola por Iniciativa Própria  Presença na Escola por Solicitação do Professor 

1º Período 1º Período 1º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

1 19 16 84.2 % 9 47.5 % 19 19 100.0 % 

2 20 18 90.0 % 4 20.0 % 2 2 100.0 % 

3 22 21 95.5 % 7 31.8 % 2 0 000.0 % 

4 18 14 77.8 % 11 61.1 % 4 4 100.0 % 

5 20 18 90.0 % 8 40.0 % 4 4 100.0 % 

6 19 13 68.4 % 2 10.5 % 2 2 100.0 % 

7 18 18 100.0 % 3 16.7 % 2 2 100.0 % 

8 12 9 75.0 % 12 100.0 % 3 3 100.0 % 

9 13 10 76.9 % 9 69.2 % 4 0 000.0 % 

10 19 16 84.2 % 9 47.4 % 2 2 100.0 % 

11 23 22 95.7 % 15 65.2 % 6 6 100.0 % 

12 20 19 95.0 % 3 15.0 % 3 1 33.3 % 

13 16 14 87.5 % 0 00.0 % 2 2 100.0 % 

14 16 12 75.0 % 1 6.3 % 0 0 - 

15 20 12 60.0 % 8 40.0 % 4 4 100.0 % 

16 21 20 95.2 % 6 28.6 % 9 9 100.0 % 

17 11 11 100.0 % 8 72.7 % 2 2 100.0 % 

18 16 16 100.0 % 12 75.0 % 5 5 100.0 % 

19 9 9 100.0 % 9 100.0 % 0 0 - 

20 19 17 89.5 % 6 31.6 % 8 8 100.0 % 

21 19 15 78.9 % 8 42.1 % 1 1 100.0 % 
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Turma Nº de alunos 
Presença nas Reuniões Final de Período  Presença na Escola por Iniciativa Própria  Presença na Escola por Solicitação do Professor 

1º Período 1º Período 1º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

22 16 15 93.8 % 6 37.5 % 2 2 100.0 % 

23 5 5 100.0 % 5 100.0 % 3 3 100.0 % 

Total 391 340 86.9 % 161 41.2 % 89 81 91.0 % 

 
Legenda: 

Coluna “Turma”: 1-3 - Agodim;   4-7- Bidoeira de Cima;   8-9 - Boa Vista;   10-11 - Bouça;   12–14  - Colmeias;   15-16 - Machados;   17-18 - Mata;   19 – Memória   20-22 – Milagres   23 - 

Raposeira     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2013/2014 xiv 

Presença de Pais/Encarregados de Educação nas Escolas do 1º Ciclo – 2º Período 
 

Turma Nº de alunos 
Presença nas Reuniões Final de Período  Presença na Escola por Iniciativa Própria  Presença na Escola por Solicitação do Professor 

2º Período 2º Período 2º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

1 19 12 63,2 % 5 26,3 % 19 19 100 % 

2 20 18 90,0 % 3 15,0 % 4 4 100 % 

3 22 21 95,5 % 4 18,2 % 1 1 100 % 

4 18 12 66,7 % 5 27,8 % 4 3 75,0 % 

5 20 18 90,0 % 2 10,0 % 2 2 100 % 

6 19 13 68,4 % 3 15,8 % 6 6 100 % 

7 18 15 83,3 % 3 16,7 % 2 2 100 % 

8 12 11 91,7 % 8 66,7 % 4 4 100 % 

9 13 11 84,6 % 6 84,6 % 8 8 100 % 

10 20 16 80,0 % 8 40,0 % 3 3 100 % 

11 23 21 91,3 % 9 39,1 % 5 5 100 % 

12 19 19 100 % 10 52,6 % 3 3 100 % 

13 16 14 87,5 % 1 6,25 % 0 0 - 

14 17 15 88,2 % 4 23,5 % 0 0 - 

15 20 16 80,0 % 8 40,0 % 5 5 100 % 

16 21 18 85,7 % 9 43,9 % 7 7 100 % 

17 11 11 100 % 8 72,7 % 3 3 100 % 

18 16 13 81,25 % 3 18,75 % 4 4 100 % 

19 9 9 100 % 9 100 % 0 0 - 

20 18 15 83,3 % 5 27,8 % 0 0 - 

21 19 16 84,2 % 6 31, 6 % 2 2 100 % 
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Turma Nº de alunos 
Presença nas Reuniões Final de Período  Presença na Escola por Iniciativa Própria  Presença na Escola por Solicitação do Professor 

2º Período 2º Período 2º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

22 16 14 87,5 % 1 6,25 % 4 4 100 % 

23 5 4 80,0 % 5 100 % 3 3 100 % 

Total 391 332 84,9 % 125 32,0 % 89 88 98,9 % 

 
Legenda: 

Coluna “Turma”: 1-3 - Agodim;   4-7- Bidoeira de Cima;   8-9 - Boa Vista;   10-11 - Bouça;   12–14  - Colmeias;   15-16 - Machados;   17-18 - Mata;   19 – Memória   20-22 – Milagres   23 - 

Raposeira     
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Presença de Pais/Encarregados de Educação nas Escolas do 1º Ciclo – 3º Período 
 

Turma Nº de alunos 
Presença nas Reuniões Final de Período  Presença na Escola por Iniciativa Própria  Presença na Escola por Solicitação do Professor 

3º Período 3º Período 3º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

1 19 19 100,0 5 26,3 % 19 19 100,0 % 

2 20 20 100,0 3 15,0 % 4 4 100,0 % 

3 22 22 100,0 0 0,0 % 22 20 90,9 % 

4 18 16 88,9% 2 11,1% 4 4 100% 

5 20 20 100% 2 10,0% 3 3 100% 

6 19 19 100% 0 0,0% 6 6 100% 

7 18 16 88,9% 2 11,1% 2 2 100% 

8 12 12 100% 10 83,3% 8 8 100% 

9 13 11 84,6% 8 61,5% 9 9 100% 

10 20 18 90,0% 8 40,0% 3 3 100,0% 

11 23 21 91,3% 6 26,1% 4 4 100,0% 

12 19 15 78.9% 2 10,5% 4 4 100% 

13 16 12 75,0% 4 25,0% 2 2 100% 

14 17 15 88,2% 2 11,8% 0 0 - 

15 20 19 95,0% 2 10,0% 5 5 100% 

16 21 19 90,5% 1 4,8% 6 6 10% 

17 11 11 100% 7 63,6% 3 3 100% 

18 16 16 100% 4 25,0% 0 0 - 

19 9 9 100 % 9 100 % 0 0 - 

20 18 17 94,4 % 0 0,0 % 0 0 - 

21 19 19 100 % 8 42,1 % 1 1 100 % 
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Turma Nº de alunos 
Presença nas Reuniões Final de Período  Presença na Escola por Iniciativa Própria  Presença na Escola por Solicitação do Professor 

3º Período 3º Período 3º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

22 16 16 100 % 8 50 ,0 % 2 2 100 % 

23 5 5 100% 5 100% 5 5 100% 

Total 391 367 93,9 % 98 25,1 % 112 110   98,2 % 

 
Legenda: 

Coluna “Turma”: 1-3 - Agodim;   4-7- Bidoeira de Cima;   8-9 - Boa Vista;   10-11 - Bouça;   12–14  - Colmeias;   15-16 - Machados;   17-18 - Mata;   19 – Memória   20-22 – Milagres   23 - 

Raposeira     
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Presença de pais/mães/encarregados de educação na escola-sede em 2013/2014 
 

Ano Nº Total de Alunos 
Nº de Presenças dos Pais/EE nas reuniões final de período 

1º Período % 2º Período % 3º Período % 

5ºA   19 15 79 % 15 79% 18 94% 

5ºB 19 16 84 % 19 100% 16 84% 

5ºC 29 26 90 % 26 89,6% 26 89,6% 

6ºA 20 14 70 % 18 90% 17 85% 

6ºB 20 17 85 % 18 90% 20 100% 

6ºC 23 19 83 % 21 91,3% 21 87,5% 

7ºA 17 11 65 % 12 66,7% 16 88,9% 

7ºB 18 13 72 % 14 75% 16 89% 

7ºC 13 12 92 % 11 85% 12 92% 

7ºD 20 18 90 % 17 85% 19 95% 

8ºA 19 15 79 % 15 79% 17 89% 

8ºB 27 22 81 % 21 77% 22 81% 

8ºC 18 14 78 % 14 78% 18 100% 

9ºA 17 13 76 % 13 76% --- --- 

9ºB 17 14 83 % 15 88,2% --- --- 

9ºC 17 15 88 % 16 94% --- --- 

9ºD 13 10 77 % 11 78% --- --- 

 


