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Introdução 

 

O presente relatório faz um balanço da execução do Plano Anual de Atividades no 1.º período do 

ano letivo de 2019/2020.  

O Projeto Educativo do Agrupamento para o triénio de dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um está 

no seu segundo ano de vigência e tem como temática “Uma Escola Virada para o Futuro”. 

Este documento apresenta as linhas orientadoras de toda a atividade escolar e, a partir dos seus 

princípios e valores orientadores, concretiza em prioridades de ordem prática a sua ação. Nesse 

sentido, tem elencado os seguintes objetivos centrais: 

(1) Reduzir o abandono escolar precoce no Ensino Secundário; 

(2) Melhorar o comportamento dos alunos no Ensino Básico; 

(3) Aumentar o sucesso escolar na avaliação externa dos alunos no 3.º Ciclo e no Ensino Secundário; 

(4) Promover uma educação para todos e para cada um dos alunos; 

(5) Melhorar os procedimentos de autoavaliação do Agrupamento; 

(6) Valorizar as funções dos docentes e não docentes; 

(7) Reforçar a identidade do Agrupamento. 

 

No decorrer do 1.º período, foi ratificado o Plano Anual de Atividades para o ano letivo de 2019/2020, 

como documento central da atividade escolar ao longo do ano letivo, tendo sido planeado, 

elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, que definiu, em função 

do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e a 

identificação dos recursos envolvidos. 

A sua elaboração teve em conta a articulação entre as atividades curriculares e extracurriculares, a 

distribuição homogénea das mesmas, ao longo do ano letivo, assim como, a apresentação dos 

trabalhos realizados pelos alunos à comunidade educativa, durante a concretização do projeto 

Escola em Movimento, que este ano terá as suas diferentes atividades calendarizadas, 

essencialmente, na última semana do 2.º período letivo. 

 

Este ano letivo encontra-se em execução o quarto ano do Plano de Ação Estratégica do Plano 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Este plano é constituído por quatro medidas que 

envolvem e comprometem a ação educativa com vista à melhoria das aprendizagens:  

(1) Melhor ensino, melhor aprendizagem;  

(2) Transitar com sucesso escolar;  

(3) Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno; 

(4) +Ciências (Com) Ciência. 

 

O Plano Estratégico de Educação para a Cidadania do Agrupamento, aprovado pelo Conselho 

Pedagógico em novembro de 2018, está em execução e está a ser aplicado de forma mais 

alargada, passando este ano letivo a ser desenvolvido nos 1.º, 2.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º e 11.º anos de 

escolaridade. 
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A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania alicerça-se na proposta apresentada pelo 

Governo, em janeiro de dois mil e dezassete, pelo Grupo de Trabalho de Educação para a 

Cidadania (GTEC). A componente de Cidadania e Desenvolvimento constitui-se como uma 

componente do currículo, desenvolvida transversalmente, de articulação disciplinar, com o 

contributo de todas as disciplinas e componentes de formação. 

 

O Plano de Formação do Agrupamento para 2018/2021 está a ser desenvolvido em estreita 

colaboração com o Centro de Formação Francisco de Holanda e continua a ambicionar dar 

resposta às necessidades sentidas pelo Agrupamento enquanto organização, pelos seus docentes e 

pelos seus não docentes, visando a melhoria da qualidade do ensino, dos resultados escolares dos 

alunos e o combate ao abandono escolar.  

Este Plano de Formação pretende também dar resposta aos objetivos principais inscritos no Projeto 

Educativo do Agrupamento e promover o desenvolvimento profissional do corpo docente e não 

docente, na perspetiva do contínuo aperfeiçoamento do seu desempenho e da sua realização 

pessoal e profissional, a fim de prestar um melhor serviço educativo à comunidade escolar. 

 

Na preparação do ano escolar procedeu-se à distribuição de serviço, dando-se cumprimento ao 

Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho.  

O Conselho Pedagógico definiu critérios rigorosos que servem de base à gestão da componente 

pedagógica nos seus diferentes aspetos: 

- Distribuição do serviço letivo e não letivo; 

- Constituição de turmas; 

- Construção de horários; 

- Definição da estrutura dos Planos de turma/grupo; 

- Atividades de complemento e enriquecimento curricular; 

- Atividades de animação e de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar; 

- Atividades de enriquecimento curricular do 1.º Ciclo. 

 

Para além destes critérios gerais, o Conselho Pedagógico elencou alguns critérios específicos que 

foram tidos em conta na elaboração dos horários, na defesa da qualidade de ensino e interesse dos 

alunos, nomeadamente, a manutenção do grupo de alunos na constituição de turmas sempre que 

possível, tendo em conta as indicações resultantes dos conselhos de turma e dos professores titulares 

de turma, tentando o equilíbrio das mesmas a nível etário e de género; foi decidido, também, atribuir 

a docentes do quadro as disciplinas que impliquem a avaliação externa – provas finais do 9.º ano e 

exames nacionais dos 11.º e 12.º anos, distribuição, tanto quanto possível, do máximo de três níveis 

por professor, distribuição equilibrada das turmas pelos dois turnos, manhã e tarde.  

Como consequência destas indicações, e na distribuição de serviço, o órgão de gestão teve a 

preocupação de garantir a continuidade do grupo/turma não só na transição interciclos (1.º para o 

2.º Ciclo), mas também, entre os diversos anos de escolaridade do Ensino Básico e Secundário, 

condicionada apenas pelas opções curriculares dos alunos. 
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Caracterização do Agrupamento de Escolas Santos Simões 

 

O Agrupamento de Escolas Santos Simões no ano letivo 2019/2020 tem em funcionamento seis 

Escolas: 

- Escola Básica e Secundária Santos Simões; 

- Escola Básica do Monte Largo; 

- Escola Básica da Cruz de Argola; 

- Escola Básica de São Romão; 

- Escola Básica de Infantas; 

- Escola Básica de Serzedo. 

Existem 71 grupos/turmas, num total de 1481  alunos, distribuídos da seguinte forma:  

- Educação Pré-escolar: 4 grupos com 94 crianças; 

- 1.º Ciclo do Ensino Básico: 22 turmas com 458 alunos; 

- 2.º Ciclo do Ensino Básico: 10 turmas com 233 alunos; 

- 3.º Ciclo do Ensino Básico: 14 turmas com 333 alunos; 

- Ensino Secundário: 21 turmas com 363 alunos.  

 

Relativamente ao ano letivo 2018/2019 houve o aumento de uma turma ao número total, e o número 

global de alunos é praticamente o mesmo, tendo havido o aumento de uma turma nos: 1.º CEB,  2.º 

CEB e Ensino Secundário, a manutenção do número de grupos na educação pré-escolar e a 

diminuição de duas turmas no 3.º CEB.  

A proveniência socioeconómica dos alunos da escola é heterogénea, ressalvando o facto de cerca 

de 34% dos alunos do Agrupamento terem escalão A ou B. A atribuição de auxílios económicos aos 

alunos rege-se pelos critérios da atribuição do abono de família e inclui manuais e material escolar e 

comparticipação no custo das refeições. 

 

Na tabela seguinte, apresenta-se a evolução do número de alunos subsidiados no Agrupamento, nos 

escalões A e B, desde o ano letivo 2012/2013 até ao presente ano letivo. 

 

Tabela I 

Evolução do número de alunos subsidiados no Agrupamento, nos escalões A e B 

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Escalão A 347 21,5 340 21,8 316 20,6 334 21,7 311 20,7 282 18,3 230 15,4 220 14,9 

Escalão B 421 26,1 364 23,3 333 21,7 337 21,9 291 19,3 329 21,4 296 19,8 286 19,3 

Total alunos 

Agrupamento 
1647 100 1562 100 1533 100 1541 100 1505 100 1535 100 1497 100 1481 100 

Total alunos 

subsidiados 
768 46,6 704 45,1 649 42,3 671 43,6 602 40 611 39,7 526 35,2 506 34,2 
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A nível de recursos humanos, este ano letivo, exercem funções no Agrupamento 148 docentes, sendo 

94 do Quadro de Escola/Agrupamento, 34 do Quadro de Zona Pedagógica e 20 Contratados. 

Relativamente aos não docentes existem 8 assistentes técnicos (serviços administrativos), 2 técnicos 

superiores (Psicóloga e Técnica de Ação Social), 26 assistentes operacionais e 11 assistentes 

operacionais nos Jardins de Infância. 
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Balanço periódico da execução do Plano Anual de Atividades - 1.º Período 

 

No mês de outubro de 2019 foi ratificado o Plano Anual de Atividades para o ano letivo de 

2019/2020, como documento central da atividade escolar ao longo do ano letivo, tendo sido 

planeado, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, que definiu, 

em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das 

atividades e a identificação dos recursos envolvidos. 

A sua elaboração teve em conta a articulação entre as atividades curriculares e extracurriculares, a 

distribuição homogénea das mesmas, ao longo do ano letivo, assim como, a apresentação dos 

trabalhos realizados pelos alunos à comunidade educativa. 

 

No final do 1.º período letivo de 2019/2020 foi realizado um balanço do desenvolvimento das 

atividades realizados no Agrupamento de Escolas Santos Simões durante este período letivo, no 

âmbito do Plano Anual de Atividades, com base nos relatórios dos responsáveis pela materialização 

dessas mesmas atividades. 

A presente reflexão obedece à estrutura do Plano Anual de Atividades, subdividindo-se em Projetos 

Transversais do Agrupamento, Departamentos Curriculares e Estruturas Intermédias e Clubes. 

 

1. Projetos Transversais do Agrupamento  

 

As grandes atividades do Agrupamento foram propostas pela Direção do Agrupamento e cumpridas 

com sucesso. 

Parte dessas atividades desenvolveram-se em articulação com o Gabinete de Apoio a Projetos 

Europeus, no âmbito dos Projetos Erasmus+ KA01 e KA02.  

Relativamente ao Projeto Erasmus+ KA01 - "Repensar a Sala de Aula - Novas Abordagens 

Pedagógicas Com Vista ao Sucesso", houve quatro cursos de formação realizados em cidades de 

diferentes países europeus, onde participaram doze docentes do Agrupamento, sendo eles:  

- “Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar” realizado em Estocolmo na Suécia, 

com a participação de três professores; 

- "Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning" realizado em Florença na 

Itália, com a participação de três professores; 

-  “Team Work as a Means for Enhancing Productivity” realizado em Praga na República Checa, com 

a participação de três professores; 

- “Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, 

cooperation and evaluation strategies” realizado em Berlim na Alemanha, com a participação de 

três professores. 

No que concerne aos Projetos Erasmus+ KA02, realizou-se um encontro de parceiros - “Transnational 

Project Meeting”, na cidade italiana de Turim, atividade prevista no Projeto “ECOgeeks in Action”, 

com a participação de três docentes e cinco alunos do Agrupamento entre os dias 20 a 27 de 



8/15 
 

outubro de 2019. Neste encontro estiveram envolvidos docentes e alunos pertencentes às escolas 

parceiras de Itália, Portugal, Polónia, Turquia, República Checa e Grécia. 

O Jantar de Natal realizou-se este ano no refeitório da escola sede do Agrupamento e teve uma 

elevada participação de docentes e não docentes. A realização desta atividade serviu para 

promover o convívio, assim como, acolher os novos docentes e não docentes do Agrupamento de 

forma a compreenderem e assimilarem os princípios inerentes a esta comunidade escolar. 

 

2. Departamentos Curriculares 

2.1. Departamentos da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Todas as atividades decorreram de acordo com o planificado, tendo-se atingido os objetivos 

delineados para cada uma delas, como comprovam os relatórios apresentados e que constam dos 

registos das escolas. As atividades foram acolhidas com bastante entusiasmo e contribuíram para um 

maior enriquecimento das aprendizagens dos alunos, estimulando a sua participação e promovendo 

um trabalho de parceria com os pais e toda a comunidade educativa. De todas as atividades 

destacam-se as seguintes, pelo caráter envolvente de toda a comunidade:  

- Dia da Inclusão, onde houve uma partilha de trabalhos entre todos os alunos nas suas escolas, que 

contou com a colaboração dos pais e encarregados de educação na elaboração de estrelas com 

frases alusivas ao tema; 

- Cortejo do Pinheiro, atividade cada vez mais enraizada nas escolas, onde um grande número de 

encarregados de educação acompanhou os seus filhos tocando e desfilando pelas ruas envolventes 

das escolas. Objetiva-se, também, que os alunos conheçam as tradições de Guimarães, sendo que 

as Nicolinas pretendem ser reconhecidas como Património Imaterial da Unesco. Esta atividade, 

assume um papel importante no cumprimento de regras de comportamento, para além de 

promover um convívio entre todos; 

- Dia Mundial da Música: atividade de sala: exploração de vários instrumentos musicais, jogos 

musicais (identificação de sons, reprodução de batimento de ritmos…); criação de uma banda 

musical com todos os instrumentos existentes na sala; atividade de escola para todas as turmas: 

atividades variadas dinamizadas pela CAR, Guimarães. (JI Cruz de Argola); 

- Dia Mundial do Animal: Pesquisa, exploração e comparação de vários animais: habitat, 

alimentação e locomoção. Visita de uma “Caturra” à sala, levada por encarregado de educação 

de uma criança da sala, a convite da educadora (JI Cruz de Argola); diálogo sobre a importância e 

o respeito que os animais merecem; sobre os animais preferidos; conhecer o habitat e alimentação 

de várias espécies de animais e identificação dos animais preferidos (JI de Infantas); 

- Dia Nacional do Pijama: Importância da família; história “Todos de Pijama”; dança-canção do Dia 

do Pijama; As crianças levaram para o Jardim de Infância, as casinhas com donativos, oferecidos 

pelos seus familiares, destinados a esta causa (todos os JI); diversas atividades, na sala e com as 

famílias, alusivas ao dia (decoração de pijamas, vestir pijamas a 25 “crianças”, criar 25 pássaros azuis, 

segundo a imaginação de cada criança… ) (JI de Cruz de Argola); realização de trabalhos no 
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âmbito da história “O Menino Que Não Sabia Brincar”, foram desenhados e pintados pijamas 

(trabalhos individuais) (JI Serzedo); 

- Feira da terra, uma atividade em se trabalharam os conceitos de alimentação saudável, com os 

encarregados de educação a levarem para as escolas os produtos da terra e mostrando a toda a 

comunidade os benefícios do seu consumo, efetuando as trocas de feira. Com esta atividade foram 

trabalhados os conceitos de culturas biológicas, os benefícios para a saúde, bem como para a 

sustentabilidade do ambiente, indo ao encontro dos ODS 2030; 

- Ida ao circo, no Coliseu do Porto (JI de Cruz de Argola, Infantas); 

As atividades que não se cumpriram, previstas no Plano Anual, foram as seguintes: na EB Infantas a 

atividade 2.18 - Confecionar o pão na Escola, que foi adiada pelos elementos intervenientes, Grupo 

Sénior de Infantas. Na EB São Romão a atividade 2.21 - Elaboração de cabazes, atividade que será 

realizada no 2.º período. Na EB de Monte Largo a atividade 2.2 - Apadrinhamento dos alunos do 1.º 

ano – Por questões de monitorização do comportamento dos alunos do 4.º ano, esta atividade foi 

suspensa e a atividade 2.6 - Visita ao gatil Simãozinho – Na data prevista as condições 

meteorológicas não permitiram a deslocação a pé dos alunos do 1.º ano. 

No entanto, outras atividades foram realizadas que não estavam previstas no Plano Anual, tais como, 

em todos os estabelecimentos de ensino no âmbito do Projeto (Re) Conhecer Guimarães: os alunos 

do 1.º ano visitaram o Castelo de Guimarães, os do 2.º ano efetuaram a visita ao Paço dos Duques e 

os alunos do 4.º ano visitaram o Museu Alberto Sampaio e o Centro Histórico; atividades propostas 

pela CMG, no âmbito das Artes Performativas, Programa MAIS TRÊS; Festa do Ambiente e ainda a 

atividade a “Terra treme treme”, como forma de simular o que fazer em caso de sismo. Na EB Cruz de 

Argola: visita à Citânia de Briteiros – 4.º ano; aula de Filosofia para crianças e visita ao centro Ciência 

Viva -2.º A e B e 3.º ano B. Na EB São Romão os alunos do 4.º ano usufruíram de uma sessão de 

primeiros socorros realizada pela Dr.ª Helena. Na EB de Monte Largo: projeto “Pergunta ao Tempo”, 

4.º ano; aula de Filosofia para crianças; sessão sobre primeiros socorros; sessão sobre Higiene Oral; 

visita de estudo à Citânia de Briteiros, 4.º ano; Projeto Cantânia – 4.º ano. 

No dia três de janeiro decorreu na escola sede do nosso Agrupamento a Ação de Curta Duração 

“Estruturas elementares do Método do Modelo de Singapura (resolução de problemas) da 

responsabilidade da Doutor Leonel Vieira, docente do nosso Agrupamento. Esta formação foi 

organizada no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, direcionada aos colegas 

colocados este ano letivo no primeiro ciclo, para se familiarizarem com esta estratégia de resolução 

de problemas que, atualmente, tem um papel preponderante no agrupamento, bem como permitir 

aos outros docentes recordar e aprofundar as suas competências neste conteúdo, tendo 

participado igualmente docentes do grupo de recrutamento da educação especial e de outros 

agrupamentos. 

Todas as escolas participaram ainda em todas as atividades previstas no Plano Anual promovidas 

pela Biblioteca Escolar, pela Direção, pela equipa de Educação Especial e pela equipa do PES. 

De todas as atividades realizadas (previstas e não previstas) foram elaborados os respetivos relatórios 

que foram enviados à coordenadora de departamento e que constam do arquivo da escola. 
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2.2. Departamento Curricular de Línguas 

 

A única atividade prevista no plano anual de atividades foi realizada com sucesso e com uma 

avaliação muito positiva, no sentido em que todos os alunos que nela participaram demonstraram 

interesse e empenho e foi importante para o seu processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.3. Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

As atividades propostas no Plano Anual de Atividades para este período pelos docentes do 

departamento foram concretizadas com êxito. 

A destacar a visita de estudo “Do Mosteiro Românico à Pop Art”, em Valença e Vila Nova de 

Cerveira e a Exposição - A Idade Moderna / Dos Descobrimentos ao Renascimento. 

O grupo disciplinar de Geografia também promoveu uma atividade de Orientação no espaço 

escolar que contou com uma elevada participação. 

 

2.4. Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

No grupo disciplinar de Matemática e Ciências da Natureza do 2.º Ciclo, foram realizadas todas as 

atividades previstas para o 1.º período: Dia Mundial da Alimentação (Ciências da Natureza) e 

Problemas do Mês (Matemática). 

No grupo disciplinar de Matemática do 3.º Ciclo/Ensino Secundário, a única atividade prevista e 

realizada no 1.º período foi a participação dos alunos do 3.º Ciclo no Problema do Mês. 

No grupo disciplinar de Física e Química, as atividades previstas no Plano Anual de Atividades foram 

realizadas: comemoração do dia Mundial da Ciência (realizada em novembro através de uma 

exposição de trabalhos elaborados pelos alunos de Química das turmas do 12.º ano de 

escolaridade); dinamização de um espaço no placard junto ao bar, com conteúdos sobre Física e 

Química (realizada ao longo do ano letivo) – esta atividade é desenvolvida com base nos trabalhos 

elaborados pelos alunos e dinamização do Clube de Ciências. 

No grupo disciplinar de Biologia e Geologia, os docentes participaram em todas as atividades do 

Plano Anual de Atividades para as quais foi solicitada a sua colaboração.  

 

2.5. Departamento Curricular de Expressões 

 

O previsto no Plano Anual de Atividades foi cumprido com excepção do Corta Mato que por 

questões climatéricas foi adiada para o 2.º período.  

A destacar o “Dia da Escola Inclusiva” que sensibilizou toda a comunidade educativa para esta 

realidade. 

O Departamento tem contribuído sistematicamente para a decoração da escola sede, como se 

pode confirmar pelas seguintes atividades: 



11/15 
 

- Atividade n.º 6.4.2 do PAA – “Exposições Temáticas (dentro e fora da sala de aula) com trabalhos 

realizados na sala de aula, nomeadamente a “Exposição de elementos decorativos de Natal” – Esta 

exposição envolveu todas as turmas do 2.º Ciclo. No que diz respeito à disciplina de Educação 

Tecnológica das turmas C, D e E do 5.º ano e, ainda, à turma A, do 6.º ano, as atividades decorreram 

conforme as planificações, atendendo aos conteúdos programáticos, às temáticas das unidades de 

trabalho, aos recursos materiais e às particularidades das turmas. O produto final de cada ano de 

escolaridade esteve associado à concretização de guirlandas/grinaldas natalícias, que envolveu 

diversificadas técnicas de transformação: medir, traçar, dobrar, vincar, moldar, recortar, colar. Na 

turma A do 6.º ano, é de realçar a reutilização de vários papéis e, ainda, o uso da lã para a 

conceção de tecidos em formato circular. A tecelagem foi a técnica utilizada para a criação do 

tecido e o tear artesanal, feito de cartão, foi a base para o cruzamento da teia e da trama. 

- Atividade n.º 6.4.4 do PAA – “Exposições Temáticas (dentro e fora da sala de aula) com trabalhos 

realizados na sala de aula” – No âmbito da disciplina de Educação Tecnológica e do Complemento 

à Educação Artística (turma E do 5.º ano), desenvolveu-se um vasto conjunto de técnicas de 

expressão plástica, que se traduziram na concretização de três exposições, em particular, 

relacionadas com as temáticas “Dia Mundial da Alimentação”, “Objeto técnico: Vassouras de 

Halloween” e “Medição – Criação de elementos decorativos de Natal”. 

Na atividade 6.1.1, “Cortejo das Maçazinhas”, foi de sublinhar a seriedade e determinação que os 

alunos empregaram no projeto de trabalho. De salientar, também, o espírito de coletividade e 

civismo demonstrado. 

 

3. Estruturas intermédias e Clubes 

 

- Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

Relativamente ao Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar referente ao 1.º período foram 

realizadas todas as atividades propostas.  

Em relação às atividades a realizar ao longo do ano foram já realizadas as seguintes: Apresentação 

da BE aos novos alunos; Preparação e distribuição dos livros da Educação Literária; “Começo o dia a 

ler”; Apresentação da obra “Poupar é ganhar”; Implementação do projeto “10 minutos a ler” nos 2.º 

e 3.º Ciclos; Reinício do projeto SOBE; Início do projeto Miúdos a votos; Pesquisa e divulgação de sites 

fidedignos para consulta de informação pelos alunos; Na rubrica “Aprender com a BE” foi realizada a 

atividade de escrita, proposta pela equipa PES “Encontros improváveis Avental/Balança”; a 

atividade de Leitura partilhada com a disciplina de inglês “O monstro das cores - The color Monster”; 

Participação no projeto “Lições iluminadas” colaborando na primeira sessão, com o 3.º ano B da EB 

Cruz de Argola; Realização de atividades do Roteiro para uso da BE; Biblioteca Itinerante para EB 

Monte Largo e EB São Romão onde se desloca quinzenalmente a Carrinha /Biblioteca; Preparação 

dos lotes de livros para iniciação à Educação Literária e entregue um exemplar por turma de cada 

obra a trabalhar nesta rubrica; Baús da BRB para EB de Monte Largo e EB de São Romão, entregues 

nas respetivas escolas mensalmente; Preparação dos lotes de livros a trabalhar no PNL, em leitura 
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autónoma e entregues por solicitação dos docentes; Feira do livro. Iniciamos a organização dos 

cantinhos de leitura para que os alunos possam “Ler em qualquer lugar” da escola. 

 

- Projeto Educação para a Saúde 

Ao nível do Plano Anual de Atividades propuseram-se várias iniciativas, tendo sido concretizadas, as 

previstas para o 1.º período, a saber: “Onda Rosa”; Dia Mundial da Alimentação; Dia Mundial de 

Combate ao Bullying; “November Moustache”; Dia Munidial de Luta Contra a Sida; Almoço 

Saudável.  

Para a concretização destas atividades verificou-se a articulação com entidades externas 

nomeadamente a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), ACES e Fundação Portuguesa “A 

Comunidade Contra a SIDA”.  

Celebrou-se o “Dia da Alimentação”, entre 16 e 31 de outubro. No dia 16 de outubro distribuiu-se 

uma peça de fruta, de modo a incentivar o seu consumo, bem como um marcador de páginas, 

com o Código Europeu Contra o Cancro. A equipa do PES pretendia dar a conhecer a toda a 

comunidade este código, bem como a importância de uma alimentação saudável na prevenção 

do cancro. Nesse dia e durante a última quinzena do mês os alunos participaram num Desafio 

Literário, proposto pela Liga Portuguesa Contra o Cancro - “Avental vs. Balança”. Os trabalhos foram 

elaborados na disciplina de Ciências Naturais, em articulação com a disciplina de Português, em 

duas modalidades: prosa e verso. Resultaram trabalhos de muita qualidade, que foram enviados 

para concurso, bem como estiveram expostos na Biblioteca Escolar. As docentes de Português 

responsáveis pelo Jornal Escolar, selecionaram os melhores, para integrarem a primeira edição deste 

ano letivo. Nesse dia, no bar, foram abolidos os bolos e açucarados.  

Na segunda quinzena de outubro deu-se ênfase à campanha de prevenção do cancro da mama, 

intitulada “Onda Rosa”, com a venda da camisola alusiva a esta causa, em todas as escolas do 

Agrupamento, com o objetivo de angariar fundos a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Para 

encerrar a quinzena estava proposto um Flashmob “Onda Rosa”. A coreografia foi pensada pela 

docente Cláudia Freitas e pelos seus alunos de Desporto que, prontamente, abraçaram a iniciativa. 

O professor Francisco Pinto, bem como os alunos de Audiovisuais tinham já preparado o drone para 

a captação de imagens. Contudo, esta atividade não se realizou, devido às condições atmosféricas 

adversas e à falta de um espaço escolar alternativo que permitisse a realização da mesma. O 

cancelamento desta atividade deixou os envolvidos na sua preparação bastante desapontados, 

pois dedicaram, além de tempo, entusiasmo. 

No dia 22 de outubro assinalou-se Dia Mundial de Combate ao Bullying, com a construção de um 

mural, no Padlet, que foi partilhado nas Redes Sociais. Esta iniciativa foi desenvolvida pelas turmas A, 

B e C do nono ano de escolaridade, bem como a turma D do oitavo ano. Os alunos da turma A, do 

nono ano, em Formação Cívica, elaboraram um mural físico e convidaram as restantes turmas a 

escreverem uma mensagem no mesmo. Elaboraram, ainda, um vídeo e um PowerPoint, que foi 

apresentado em Cidadania e Desenvolvimento, às turmas de sexto ano de escolaridade. Pretendeu-

se, com as diversas atividades, proporcionar um espaço de reflexão sobre as suas inquietações na 

promoção de comportamentos positivos e adquirir competências para lidar com esta situação, tão 
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na ordem do dia. Os trabalhos desenvolvidos neste âmbito foram, a pedido da DGES, enviados para 

a referida entidade, que pretende conhecer o que se está a fazer nas escolas, com vista ao 

desenvolvimento de competências que contribuirão para prevenir e reduzir as situações de Bullying. 

No mês de novembro assinalou-se o “November Moustache”, com o objetivo de sensibilizar, 

sobretudo a população masculina, para a prevenção do cancro da próstata. Nesse sentido 

procedeu-se à decoração da escola sede, de azul, e da afixação de cartazes apelativos. O término 

foi a 27 de novembro, com a realização um lanche saudável na sala de professores, cujas receitas 

reverteram a favor do Gatil Simãozinho, bem como a sensibilização para a prevenção, através do 

concurso para o “Melhor Bigode”, com a atribuição de prémios aos três primeiros classificados. 

Como ponto forte desta iniciativa deverá destacar-se o recurso ao lúdico e à criatividade para 

abordar um tema de alguma complexidade, sem descurar a principal mensagem.  

No dia 4 de dezembro assinalou-se o Dia Munidial de Luta Contra a Sida, com uma  palestra, 

destinada aos alunos do décimo segundo ano, dinamizada por um elemento da Fundação 

Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”, cujos objetivos principais foram chamar a atenção da 

realidade da pandemia em termos mundiais e da epidemiologia e seus indicadores a nível nacional, 

bem como alertar para a necessidade de um esforço, no sentido do investimento na literacia, o mais 

eficaz meio de melhorar significativamente os nossos índices epidemiológicos. 

O Almoço Saudável proposto para o dia 04 de dezembro, que além de alertar a comunidade 

escolar para a importância de uma alimentação saudável na prevenção de doenças, visa a 

angariação de fundos para o Gatil Simãozinho, foi substituído por outra atividade (sorteio de um 

cabaz de alimentos), uma vez que a data deste era muito próxima da do almoço de Natal.  

A Enfermeira da Saúde Escolar dinamizou duas sessões sobre o tema “Sexualidade”, que decorreram 

nos dias 13 e 16 de dezembro, na escola sede. Esta atividade não estava prevista no PAA, mas foi 

solicitada pelos Diretores de Turma dos cursos profissionais, no sentido de dar resposta às 

necessidades dos seus alunos. 

A ACES dinamizou uma formação sobre “Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida”, destinada ao 

pessoal docente e não docente. Inscreveram-se na referida ação dezanove elementos da nossa 

comunidade educativa. 

Em todas estas iniciativas cumpriram-se os objetivos inicialmente propostos já que além da 

mensagem inicial de educar para a saúde, verificou-se grande envolvência e a participação 

positiva de toda a comunidade educativa. 

 

- Desporto Escolar: 

Dez das onze atividades previstas para o Desporto Escolar foram cumpridas. O corta-mato não se 

realizou devido às condições atmosféricas e foi adiado para o início do 2.º período. 

 

- ERDAL – Escola de Referência Desportiva e Atividades ao Ar Livre:  

As três atividades propostas foram realizadas com sucesso. 

 

- Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIA) e Serviço de Psicologia e Orientação (SPO): 
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Em colaboração com a Equipa de Educação para a Saúde, o GIA desenvolveu de 15 a 31 de 

outubro ações de prevenção do Cancro da Mama, tendo estado previsto um Flashmoob para o dia 

31 de outubro, mas devido às más condições climatéricas não foi possível a sua concretização. 

No dia 16 de outubro comemorou-se o dia Mundial da Alimentação, sinalizou-se com a distribuição 

de uma peça de fruta de forma a promover hábitos alimentares saudáveis, e com a distribuição de 

um marcador com o Código Europeu Contra o Cancro. Dinamizou-se ainda os Desafios Literários 

“Avental Vs. Balança”. 

No dia 27 de novembro, realizou-se o “November Moustache”, com um concurso de melhor 

moustche da escola, como forma de prevenção do Cancro da Próstata. 

No dia 4 de dezembro realizou-se a atividade Almoço Saudável, com a venda de produtos 

alimentares saudáveis. Contamos com a colaboração da comunidade educativa para a 

angariação destes produtos. Cada refeição foi vendida a um preço simbólico, e o valor total foi 

revertido a favor do Gatil Simãozinho. 

O SPO propõe anualmente a colaboração em ações de formação e participação na realização de 

experiências pedagógicas. As Jornadas Pedagógicas do Agrupamento realizadas no final do ano 

letivo transato esclareceram, porém, a importância de se realizarem estes encontros de formação ao 

longo do ano, pelo que foi proposto no PAA a dinamização de três ações de curta duração para o 

ano letivo de 2019/2020. Assim, foi realizada o primeiro encontro pedagógico no dia 27 de 

novembro, com o tema “Como criar empatia com os alunos, gerando um melhor ambiente em sala 

de aula”. A ação foi dinamizada pelo orador convidado Professor Luís Fernando que ao longo de três 

horas apresentou ferramentas e estratégias, relacionadas com a abordagem da PNL, que sendo 

postas em prática, podem ajudar a prevenir comportamentos de indisciplina, bem como potenciar o 

bem-estar geral do aluno e do professor. De acordo com os resultados dos inquéritos de avaliação 

da ACD, a ação foi recebida com elevado grau de satisfação dos participantes que a classificaram 

como revelante para a sua formação profissional. 

 

- Associação de Estudantes: 

Todas as atividades previstas foram realizadas - Desfile de Halloween, torneio de FIFA (1.ª edição) e a 

troca de prendas  (Amigo secreto), à exceção atividade relativa à recolha de bens alimentares e 

não alimentares que foi adiada para o 2.º período. 

 

Como balanço global do cumprimento do Plano Anual de Atividades (PAA) no 1.º período letivo de 

2019/2020, ressalva-se o elevado número global de atividades que se realizaram ao longo deste 

período, denotando uma grande participação e envolvimento de toda a comunidade educativa. 

Nesse sentido, é de referir que foram realizadas 122 atividades, das quais 110 estavam previstas 

inicialmente no PAA e 18 não previstas, não se tendo realizado 2 atividades e 4 foram adiadas, de 

acordo com o constante nas Tabelas II e III. 
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Tabela II 

Atividades do Plano Anual – 1.º período 

Atividades 1.º período 

Previstas 110 

Não realizadas 2 

Adiadas 4 

Não Previstas 18 

Realizadas 122 

 

Tabela III 

Atividades do Plano Anual por Intervenientes – 1.º período 

 

 
1.º período 

Projetos Transversais 6 

Departamentos Pré-escolar e 1.º Ciclo 37 

Departamento Línguas 1 

Departamento C. Sociais e Humanas 14 

Departamento M. e C. Experimentais 5 

Departamento Expressões 18 

Biblioteca Escolar 13 

PES 7 

Desporto Escolar 10 

ERDAL 3 

SPO e GIA 5 

Associação de Estudantes 3 

TOTAL 122 

 

Como é possível constatar, a organização de atividades inscritas no PAA é da responsabilidade de 

diferentes agentes da Comunidade Educativa, nomeadamente, dos docentes dos diferentes ciclos e 

áreas disciplinares, dos pais e encarregados de educação, dos alunos, da autarquia e dos parceiros 

institucionais, permitindo um envolvimento articulado de todos, em torno de uma causa comum que 

é o Projeto Educativo do Agrupamento, promovendo-se, assim, o cumprimento dos objetivos 

principais e estratégicos previstos neste documento orientador de todo o processo educativo. 


