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Introdução  
 
Este trabalho iniciou-se com o objetivo de avaliar o Plano Anual de Atividades, em que 

a avaliação seria baseada nas informações presentes no GARE - Gestão de Atividades e 

Recursos. 

 

O Plano Anual de Atividades, já foi alvo de análise e de avaliação externa tendo sido 

considerado “diversificado e equilibrado, sendo selecionadas entre as iniciativas 

propostas pelos diferentes departamentos, as que contribuem de forma mais eficiente 

para a consecução dos objetivos do Projeto Educativo e todas as atividades são 

cuidadosamente avaliadas” in Relatório de Avaliação Externa das Escolas, pag.5.  

Assim sendo, encontra-se em avaliação o que já é considerado bem planeado, bem 

executado e bem avaliado. É um dos documentos estruturantes da organização mais 

trabalhado nas sessões das diferentes estruturas, pois encontra-se presente, de uma 

forma sistemática, como ponto da ordem de trabalhos das convocatórias. 

 

Todas as atividades do PAA, planificadas, realizadas e avaliadas estão registadas na 

plataforma MOODLE na disciplina GARE. Esta informação, construída com o contributo 

dos dinamizadores das atividades, aprovadas e verificadas pelos coordenadores, não é 

utilizada para a elaboração dos relatórios por departamento, nem para a avaliação do 

PAA. Ao consultar o GARE para avaliar o PAA deparou-se a necessidade de avaliar o 

instrumento de registo e avaliação das atividades do PAA. 

O intuito deste trabalho, passou da avaliação do PAA para a avaliação do GARE - 

Gestão de Atividades e Recursos- para que esta ferramenta passe a fornecer mais 

informação, que a instituição considere relevante, aproveitando o facto de ser 

trabalhado por todos os docentes, para todas as atividades. 
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Processo 
 
Dando resposta às questões de avaliação e de acordo com o Quadro Referencial 

aprovado, construiu-se um relatório que consiste, na sua essência, a resposta a 

questões, e uma proposta de melhoria. 

 
Iniciou-se a análise do Plano Anual de Atividades com recurso a diversas fontes de 

informação:   

 

 Plano Anual de Atividades; 

 Plataforma MOODLE, na disciplina Gestão de Atividades e Recursos; 

 Apresentação de dados estatísticos;  

 Grelha de atividades preenchida por cada dinamizador; 

 Relatório de Atividades, por período, elaborado nos departamentos; 

 Atas das diversas estruturas.   
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Questões e respostas 

 

1.As atividades são concebidas e planeadas de acordo com o Projeto Educativo? 

Segundo o registado no Plano Anual de Atividades, todos os programas, projetos, concursos, comemorações e atividades 

referem a articulação com as finalidades do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner. 

1.1 O PA é construído com a colaboração da comunidade educativa? 

As atividades são propostas, pelos professores, em reunião de departamento. Os alunos propõem as atividades no 

Conselho de Delegados e um representante apresenta as propostas em reunião do Conselho Pedagógico. A 

Associação de Pais propõe atividades ou a colaboração em atividades propostas por alunos ou professores. O 

Conselho Pedagógico aprova as atividades, analisando a calendarização, objetivos e custos.  

2.As atividades têm uma definição clara dos objetivos a atingir?  

Após consulta da definição dos objetivos por atividade, conclui-se que as atividades têm uma definição clara dos 

objetivos a atingir. 

2.1 As atividades têm em conta as aprendizagens curriculares realizadas pelos alunos? 

As atividades são a aplicação dos conteúdos lecionados nas aulas, a motivação para novas aprendizagens ou uma 

diferente abordagem dos conteúdos a lecionar. 

3.As atividades revelam um trabalho de interdisciplinaridade, com a participação de diferentes estruturas e 

departamentos? 
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Pela interpretação do Plano Anual de Atividades nos seus dois itens ” Dinamização” e “Publico Alvo” conclui-se que 

51,9% das atividades revelam um trabalho de interdisciplinaridade, com a participação de diferentes estruturas e 

departamentos. 

4.As atividades têm o acompanhamento do Conselho de Turma?  

Nos conselhos de turma do 2º e 3º ciclo, segundo os registos das atas, as atividades são divulgadas no conselho de 

turma e aos representantes dos encarregados de educação, por área disciplinar ou articulação entre áreas 

disciplinares. É também feita a análise da atividade, a participação dos alunos da turma na mesma e a inclusão nos 

Heróis de Sophia dos alunos que se destacaram. No 1º ciclo este processo também acontece nas reuniões com os EE 

e pais. Começa-se por divulgar as atividades a realizar em cada um dos períodos letivos e no final dos mesmos dá-se 

conta de como decorreu a realização das mesmas, incluindo também nos Heróis de Sophia os alunos que se 

destacaram. Por outro lado, também se faz um relatório, por departamento e por período letivo que resume as 

atividades de todas as escolas e jardins, destacando algumas atividades, concursos e comemorações dignas de tal 

destaque. 

 

5.São realizadas atividades específicas para os alunos com NEE?  

Segundo os registos das atas, os alunos com NEE participam na maioria das atividades propostas pelos 

departamentos. No entanto a Educação Especial também dinamizou 5 atividades direcionadas para estes alunos. 
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6.As atividades são desenvolvidas em equipa? 

Segundo o PAA a dinamização das atividades é sempre mencionada por áreas disciplinares, no 2º e 3º ciclos, e por grupo de 

escolas no 1º ciclo. 

 

7.As atividades estão distribuídas de uma forma equilibrada por escola ?  

O número de atividades varia substancialmente nas escolas do 1º ciclo (de 2 a 10) 

Há atividades comuns a todo o Agrupamento (25) 

Há atividades comuns a todas as escolas do 1º ciclo e JI (16) 

O número das atividades desenvolvidas na EB 2/3 Sophia de Mello Breyner é semelhante ao somatório das atividades 

desenvolvidas nas EB1 e JI. 
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Por departamento?  

O Departamento do 1º ciclo lidera o número de atividades desenvolvidas (52), seguido por Ciências Sociais e Humanas (41). O 

Departamento de Línguas foi responsável por 22 atividades. Os restantes departamentos foram responsáveis por um número muito 

aproximado de atividades (34; 34; 31) 
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Por grupo de recrutamento?  
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Os grupos de recrutamento que mais atividades dinamizaram foram: o grupo 110, 100, 400 e 520. 

Os grupos de recrutamento que menos atividades dinamizaram foram: o grupo 600; 240;550 – estes grupos estão geralmente 

muito envolvidos nas atividades dinamizadas por outros grupos de recrutamento, sendo constante a sua presença na execução 

do PAA. 
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Por tipologia?  

As visitas de estudo (42) e as comemorações (34) lideram a tipologia das atividades desenvolvidas. 
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Por destinatário? As atividades são essencialmente destinadas aos alunos sendo que o 3º ciclo lidera as atividades que lhes são 

destinadas. Para a restante comunidade educativa o número de atividades é menor. De salientar que só houve registo de uma atividade 

de intercâmbio. 
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Por período?  

As atividades são maioritariamente desenvolvidas no 1º e 3º período. Um número residual de atividades decorre ao longo de mais do 

que um período. 
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8.As atividades são divulgadas? Oralmente? Pela web? Com cartazes? 

O material impresso é o meio de comunicação mais utilizado. A comunicação social praticamente não é utilizada como meio de 

divulgação. A comunicação social e a web têm a mais baixa utilização na divulgação das atividades.  

 

 

9.As atividades são reestruturadas em função de dificuldades/imprevistos?  

As atividades que foram reestruturadas tiveram como condicionalismos as condições climáticas, a recalendarização por motivos 

de transporte e de vagas/bilhetes. 

10.As atividades que têm continuidade de um ano para o outro, são concebidas e planeadas tendo em consideração o relatório do 

ano transato?  

Há uma aprendizagem continuada na planificação das atividades que se repetem ao longo de vários anos letivos, exemplos: 

adequação ao número de alunos envolvidos na atividade; calendarização com duas datas possíveis; melhoria nos sistemas de 
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classificação dos alunos participantes. 

11.A avaliação das atividades é realizada?  

O processo da atividade só termina com a sua avaliação o que aconteceu em 100% das atividades. 

 

12. Pelos dinamizadores? 

Os dinamizadores avaliam as atividades e registam os pontos fortes e os de possível melhoria. 

 13. Pelas estruturas da escola? 

 Os coordenadores de departamento elaboram um relatório por período que é entregue na direção.  

A diretora apresenta o relatório das atividades do Plano Anual de Atividades ao Conselho Geral que se pronúncia sobre o 

mesmo. 
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Conclusão 
 

No final de cada período e ano letivo é elaborado um relatório com a participação de todos os departamentos para 

apresentação à Direção e Conselho Geral. 

 A grelha por atividade é preenchida por cada dinamizador.  

Será que com a criação de novos campos de preenchimento, com interesse reconhecido para reformulações e monitorização do 

PAA, a planificação e execução do plano traria mais articulação com a vida da escola? 

 

Partindo desse pressuposto propomos, para além dos campos existentes, a introdução de novos campos de preenchimento na 

grelha do Gare: 

 Distribuição das atividades por dia da semana.  

 Distribuição das atividades por turno. 

 Distribuição das atividades depois do turno letivo. 

 Atividades que impliquem interrupção letiva. 

 Aplicação de competências curriculares. 

 Articulação interdisciplinar. 

 Articulação entre ciclos. 

 Disponibilização de recursos humanos – suficiente/insuficiente 

 Disponibilização de recursos materiais – suficiente/insuficiente 

 Quem avalia – Participantes/ Dinamizadores/ Ambos 
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 A atividade desenvolveu-se no turno letivo do aluno/professor 

 .... e campos de preenchimento propostos pelos departamentos …. 

 

A tarefa de inserção de dados, a elaboração dos relatórios, a análise feita em Conselho Pedagógico e no Conselho Geral ganharia uma 

nova importância face ao feedback que se conseguiria pela leitura e análise dos gráficos e números fornecidos, em cada e todas as 

atividades, pela plataforma. Trata-se de intervir na atividade (unidade) e ganhar na análise e avaliação do PAA. 

A proposta de alteração de dados a preencher pelos professores, terá sempre como objetivo final, o que é que a instituição necessita 

de saber para melhorar? Que dados considera relevantes e úteis?  

Proposta  
 

Assim, como base de trabalho, propomos uma reformulação da grelha das atividades do GARE: 

 

Gestor de Atividades e Recursos Educativos – GARE  

Atividade 

Identificação  

Escola ______________________ 

Tipologia _______________________ 

Designação da atividade _________________ 

Finalidade do PEA: Sim ___; (ponto e alínea) _______; Não ________ 
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Realização 

Período 1º__2º__3º__ 

Dia da semana 2ªf___3ªf___4ªf___5ªf__6ªf__sábado__domingo 

Turno da manhã ___ Turno da tarde ___turno da noite ___ 

Data de início__/__/__data de término__/__/__   

Com interrupção letiva: sim ___não___ 

Sem interrupção letiva: sim ___não___ 

Com dispensa de alunos da atividade letiva: sim ___não___ 

No turno letivo das turmas: sim ___não___  No turno não letivo das turmas : sim ___não___ 

Atividade realizada na (s) aula(s)  Sim  ___Não____(disciplina)_______ 

Proponentes 

Dinamizadores  

Departamentos ______ 

Grupos de recrutamento/disciplinas _____ 

Outras Estruturas____ 

Participantes/Colaboradores 

Departamentos ______ 

Grupos de recrutamento/disciplinas _____ 

Outras Estruturas ___ 
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Com articulação interdisciplinar: sim ___não___ Disciplinas _____ 

Com articulação entre ciclos: sim ___não___ Ciclos___;___;___ 

Conteúdos curriculares/temas: sim ___não___ Quais? _______ 

Público-alvo 

Número de participantes____ 

Ciclo(s) ___ 

Ano(s)______ 

Encarregados de Educação________ 

Comunidade Escolar ________ 

Caraterização (campo com texto e sem produção de gráfico pelo programa) 

Breve descrição_____... 
Objetivos___... 
Observações ____... 
Recursos não constantes no mapa de requisições _____... 

Estimativa de custos  

Receitas próprias da atividade: sim ___não___. ____€ 

Financiamento da escola: sim ___não___. ____€ 

Financiamento de outras instituições: sim ___não___. ____€ 

Financiamento de encarregados de educação: sim ___não___. ____€ 

Formas de divulgação – (parâmetro retirado da autoavaliação) 

Material impresso__ 
FacebooK__ 
Página da Escola____ 
Blog____ 
Jornal___ 
Comunicação oral ____ 
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Autoavaliação Avaliação 

Pelos dinamizadores: sim ___não___ 

Pelos participantes/colaboradores: sim ___não___ 

Por ambos: sim ___não___ 

Pelos alunos: sim ___não___ 

Estruturas envolvidas na avaliação da atividade: Departamento___Conselho deTurma___ 

Utilizando a escala, 1=Má 2=Fraca 3=Média 4=Boa 5=Excelente, classifique: 

-Concretização dos objetivos 1 2 3 4 5 
 

- Participação do público-alvo da atividade 1 2 3 4 5 
 

- Tempo para a preparação da atividade 1 2 3 4 5 
 

- Tempo para a realização da atividade 1 2 3 4 5 
 

- Localização no período 1 2 3 4 5 
 

-Cumprimento de custos (orçamento) 1 2 3 4 5 
 

- Recursos humanos existentes 1 2 3 4 5 
 

- Recursos materiais existentes 1 2 3 4 5 
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Dinamizador da atividade (campo com texto e sem produção de gráfico pelo programa) 

Relatório (refira a concretização da planificação, os pontos fortes e os pontos de possível melhoria. Caso a atividade se repita mencione o 

que mudar na planificação e na realização). 
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R E F E R E N C I A L  

Á R E A  A  A V A L I A R : 2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 Construído DIMENSÃO: SUBÁREA: 2.4. Conceção, planeamento e desenvolvimento de atividades   

P E R Í O D O  D E  

A V A L I A Ç Ã O  
 

16 172 0 / 2 0   

R
EF

ER
EN

TE
S 

EXTERNOS 

Administração central 

- Decreto-Lei n.º 75/2008, Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.  
- Lei nº 49/2005, Segunda alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo - Estabelece o quadro geral do sistema 
educativo.  
- Lei nº 39/2010 - Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário aprovado pela Lei 30/2002 de 21 de dezembro 
e alterada pela Lei 3/2008 de 18 de janeiro.  
- Despacho n.º 8294-A/2016 - Organização do Ano Letivo 2016/2017.  
Investigação 

- Sammons, Hillman e Mortimore (1995): Características - chave das escolas eficazes;  
- Costa, J.A (2004), Construção de Projectos Educativos nas Escolas: Traços de um percurso debilmente articulado. 
Revista Portuguesa de Educação 17 (2), pp. 85-114  

INTERNOS 

Contexto local 

PAA: Plano Anual de Atividades  
PEA: Projeto Educativo do Agrupamento  
RI: Regulamento Interno  
 

E L E M E N T O S  

C O N S T I T U T I V O S  
C R I T É R I O S     I N D I C A D O R E S   

P I S T A S  A  

I N V E S T I G A R  

 
Planeamento/  
Conceção 
 

Envolvimento  O PA é construído com a colaboração da comunidade educativa.  
Análise do Plano (Pluri) 
Anual de atividades; 
 
 

Articulação  
O PAA é elaborado tendo em conta o contributo dos diferentes departamentos  
O PAA é elaborado tendo em conta o contributo de diferentes níveis de ensino.  

Adequação As atividades têm em conta as aprendizagens curriculares realizadas pelos alunos. 
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Planeamento/  
Conceção  

Conformidade 
 
 
 

A planificação das atividades prevê custos e respetivo financiamento.  
A realização das atividades prevê uma distribuição adequada (tendo em conta o 
calendário escolar ex: provas de aferição, exames, testes…) pelos diferentes meses e 
dias da semana.  

 
Atas do Conselho 
Pedagógico;  
 
Plataforma das 
atividades; Coerência 

O PA está articulado com os documentos estruturantes do Agrupamento 
O PA é elaborado tendo em conta a articulação vertical e horizontal. 
As atividades são planificadas de acordo com as áreas prioritárias de intervenção do PE. 

Implementação/ 
Desenvolvimento 

Divulgação O PA é apresentado atempadamente à comunidade escolar 
 
 
 
Grelha de planificação e 
avaliação das 
atividades; 
 
 
Plataforma das 
atividades. 

Concretização As atividades constantes no PAA são realizadas pelas equipas que as planearam.  

Envolvimento As atividades definidas mobilizam os diferentes atores educativos 

Conformidade As atividades são operacionalizadas de acordo com a planificação 

Cumprimento 
Os objetivos das diferentes atividades, projetos e clubes desenvolvidos no ano letivo 
foram alcançados.  

Avaliação 

Eficiência 
Os recursos físicos, materiais e humanos disponibilizados pelo Agrupamento são 
mobilizados para o desenvolvimento do PA; 

Plataforma das 
atividades; 
 
Relatórios dos 
coordenadores de 
departamento; 
 
 

Adequação Os recursos mobilizados para o desenvolvimento do PA foram apropriados. 

Regulação 
O PAA é objeto de um processo de avaliação contínua tendo em vista o seu 
aperfeiçoamento. 

Eficácia As atividades deram resposta às áreas prioritárias do PE 

Envolvimento As atividades são avaliadas pelos diferentes atores. 

 


