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Introdução 
 

O presente relatório faz um balanço da execução do Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

de Escolas Santos Simões no 2.º Período do ano letivo de 2019/2020.  

O Plano Anual de Atividades é o meio privilegiado que a escola tem à sua disposição para a efetiva 

concretização do seu Projeto Educativo, visando o integral desenvolvimento dos alunos. 

 

No entanto, neste relatório são visíveis alguns constrangimentos sentidos por toda a comunidade 

educativa resultantes da declaração do estado de pandemia pela Organização Munidal de Saúde 

por causa do vírus Covid-19, e das consequentes circunstâncias excecionais em que o 2.º Período foi 

concluído, designadamente as resultantes do cancelamento das atividades letivas e não letivas 

presenciais no dia 13 de março de 2020, determinado pelo Ministério da Educação nas orientações 

emanadas sobre o assunto e contempladas no Plano de Contingência do Agrupamento elaborado 

em articulação com os Serviços de Saúde, nomeadamente, Direção-Geral de Saúde. 

 

Na sequência do término das atividades letivas e não letivas até ao final deste ano letivo, o 

Agrupamento adotou medidas para a elaboração e implementação de um Plano de Ensino a 

Distância no 3.º Período letivo para dar continuidade ao processo de ensino/aprendizagem e de 

avaliação dos alunos, cumprindo com as orientações emanadas pelo Ministério da Educação 

relativamente a este assunto. 

 

Nesse sentido, na preparação do 3.º Período foram tomadas as seguintes medidas: 

- Elaboração de um Plano de Ensino A Distância (Plano E@D) para o 3.º Período Letivo em articulação 

com os coordenadores de departamento, diretores de turma, professores e educadoras, e 

consequente comunicação a toda a comunidade educativa; 

- Elaboração dos Planos de Atividades de E@D por grupo do pré-escolar, ano de escolaridade, ciclo 

de ensino e oferta formativa; 

- Calendarização Semanal das Atividades Síncronas e Assíncronas das 71 turmas do Agrupamento; 

- Definição da Plataforma G-Suite da Google (Email, Drive, Classroom, Hangouts Meet, Formulários, 

Calendar) como base de trabalho no ensino a distância; 

- Criação de emails institucionais no domínio do Agrupamento para os 1500 alunos do Agrupamento, 

estando neste momento na fase de operacionalização dos emails institucionais para os alunos do 4.º 

ano, prevendo-se a conclusão deste processo com a atribuição dos emails aos alunos dos 1.º, 2.º e 

3.º anos do 1.º Ciclo; 

- Informação a toda a comunidade de todos os procedimentos seguidos no Agrupamento 

(professores, alunos e respetivas famílias), não só através dos emais institucionais, como também, 

pela atualização da informação na Página do Agrupamento; 

- Articulação com as estruturas intermédias, em permanência, para o desenvolvimento de trabalho 

em conjunto; 
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- Criação de uma equipa de acompanhamento e monitorização de todo o processo, com a 

aplicação de inquéritos a docentes, alunos e encarregados de educação, com vista a avaliar o 

grau de satisfação e melhoria de todo o processo desenvolvido. 

Na definição do Plano de Ensino a Distância do Agrupamento houve alguns aspetos que foram tidos 

como essenciais: 

- Definição de uma rotina de trabalho que fizesse uma ligação diária da escola com os alunos e 

entre os alunos da própria turma; 

- Adaptação da carga horária presencial à carga horária não presencial; 

- Integração de todos os alunos no novo método de trabalho de Ensino a Distância, tentando 

encontrar soluções ao nível dos equipamentos informáticos e de internet disponíveis pelos alunos; 

- Considerar o Estudo em Casa na RTP Memória, como uma atividade complementar às atividades 

escolares com os professores das turmas; 

- Desenvolvimento dos procedimentos tendo presente as orientações do Ministério da Educação; 

- Envolvimento de todos os agentes da comunidade escolar. 

Muitos foram e são os desafios na implementação de todo este processo, nomeadamente, na 

criação de uma solução ponderada e adaptada à realidade atual e que apresente respostas 

efetivas aos desafios referidos e às necessidades dos nossos alunos e respetivas famílias, 

considerando que os alunos são sempre a nossa prioridade. 

        
 

Trabalho realizado por Ana Luísa Rocha                           Caderno diário de uma aluna do 8.º ano, abril 2020 

(aluna do 12.ºC – Artes Visuais, abril 2020) 
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Balanço periódico da execução do Plano Anual de Atividades - 2.º Período Letivo 

 

No final do 2.º Período letivo de 2019/2020 foi realizado um balanço do desenvolvimento das 

atividades realizadas no Agrupamento no período referido, 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 

No dia 28 de fevereiro, procedeu-se à cerimónia de entrega de Prémios de Mérito para todos os 

alunos do Agrupamento e dos Diplomas de Conclusão da Escolaridade Obrigatória aos alunos que 

concluíram o 12.º ano no ano letivo transato. Esta atividade decorreu na Universidade do Minho 

Campus Azurém - Guimarães. Devido ao elevado número de alunos distinguidos, as cerimónias 

dividiram-se em dois momentos. Um primeiro momento às 19h para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e um segundo momento para os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário. Ambos os momentos contaram com as intervenções da Presidente do Conselho Geral, 

do Diretor, do Presidente da Associação de Estudantes e de um Representante dos Encarregados de 

Educação. 

Foi um momento de verdadeira comunhão. Todos os presentes presenciaram de forma marcante 

todos aqueles que foram reconhecidos publicamente pelos seus êxitos escolares. 

As restantes atividades previstas para este período, nomeadamente, a XV Semana da Escola em 

Movimento, o Sarau e todas as atividades/mobilidades no âmbito dos Projetos Erasmus+, não foram 

realizadas devido à pandemia causada pelo Covid-19. 

 

2. Departamentos Curriculares 

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

As atividades foram realizadas dando seguimento ao Plano Anual de Atividades, em articulação e 

colaboração com os professores das Atividades Extra-Curriculares, AEC, e com a educação pré-

escolar. 

Até ao início do mês de março, todas elas decorreram dentro da normalidade prevista, tendo-se 

atingido os objetivos delineados, como comprovam os relatórios e respetivas evidências 

apresentados à equipa de projetos e arquivados na escola. As atividades programadas até ao final 

do 2.º Período que implicavam saídas ao exterior ou entrada de pessoas externas à escola foram 

canceladas, devido às medidas preventivas de propagação do COVID-19. Neste sentido, foram 

canceladas dezassete atividades. Por outro lado, as maiores alterações verificaram-se na realização 

da semana da leitura, que foi condicionada pelo Plano de Contingência do Agrupamento, que 

limitava a entrada nos edifícios escolares aos alunos, professores e funcionários. 

Perante as atividades que foram realizadas, os alunos mostraram-se colaborantes e muito 

interessados nas mesmas. 
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Há a realçar a contínua participação dos pais/encarregados de educação, sempre que solicitados 

a colaborar, nas atividades da turma/escola, promovendo um trabalho de parceria envolvendo, 

assim, toda a comunidade educativa como o desejado. 

De todas as atividades realizadas destacam-se as seguintes, pelo caráter envolvente da 

comunidade: Semana da Leitura, Corta-mato escolar, atividade +Cidadania, apresentação do livro 

“Lavar, escovar e esfregar”, integrado no programa das Artes Performativas, o espetáculo “Caixa 

para Guardar o Vazio”, para os alunos do 1.º ano.  

Foram também realizadas atividades não previstas no Plano Anual, em todos os estabelecimentos de 

ensino, tais como: sessão do Projeto “+Cidadania” na qual a mediadora explicou as valências do 

projeto, incentivando a participação dos alunos e dos encarregados de educação. Na Escola 

Básica de Serzedo, realizaram-se as seguintes atividades não previstas: “Mimosa é Bom” e Pegadas. 

Na Escola Básica de Argola: atividade “Lições iluminadas” – a turma do 3.º ano B continuou com as 

atividades destinadas a este período letivo; “Mimosa é Bom”; Eco-Escolas – foram realizadas 

atividades no âmbito deste projeto dinamizado pela turma do 4.º ano; eTwinning_Once Upon A Time, 

desenvolvido pelo grupo pré-escolar e pelo 2.º ano e a professora de Inglês Isabel Mota; Dia dos 

Afetos – saída para a participação na atividade na Escola sede. Na Escola Básica de São Romão: 

ação de sensibilização promovida pela Vimágua no incentivo ao consumo de água da companhia 

e à sua utilização racional; visita ao Gatil Simãozinho pelos alunos do pré-escolar; duas sessões 

relacionadas com Estudo do Meio para os alunos do 4.º ano: uma relacionada com os astros e outra 

de ciências experimentais – vasos comunicantes-por duas professoras/encarregadas de educação. 

Na Escola Básica de Monte Largo: Dia dos afetos; Projeto “Pergunta ao Tempo” – 4.º ano; Projeto 

Iniciação ao futsal; Projeto Cantânia – em articulação com a Academia de Música, alunos do 4.º 

ano. 

Há a salientar as atividades promovidas pela Câmara Municipal no âmbito do projeto (Re)Conhecer 

Guimarães, onde os alunos, agrupados por níveis de escolaridade, fazem visitas ao Centro de 

Ciência Viva, ao Centro Histórico, aos Palácios e Museus da cidade e assistem a espetáculos no 

Centro Cultural ou na Plataforma das Artes. 

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

pela Biblioteca Escolar, pela Direção e pela equipa do PES. 

 

2.2. Departamento Curricular de Línguas 

As atividades previstas no Plano Anual de Atividades, até à interrupção letiva, foram realizadas com 

sucesso: “Celebración del Día de Reyes", “Chandeleur”, “Valentine's Day” e a publicação do Jornal 

Escolar “Da Voz ao Texto” no início do 2.º período letivo.  

Todas as atividades tiveram uma avaliação muito positiva, no sentido em que todos os alunos que 

nelas participaram demonstraram interesse e empenho e foram fundamentais para o seu processo 

de ensino-aprendizagem.  

As atividades que não se realizaram, em virtude da interrupção das atividades letivas e não letivas, 

foram: “Chá com livros - Momentos Criativos”; “St. Patrick’s Day” e Ida ao teatro para assistir à peça 

“Leandro, rei da Helíria”. 
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2.3. Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

A execução do Plano Anual de Atividades decorreu com normalidade e genericamente, de acordo 

com os objetivos propostos e no tempo previsto. Os professores do Departamento conseguiram uma 

gestão eficiente dos recursos e meios existentes, apostando na articulação entre áreas disciplinares e 

manifestaram determinação e empenho nas suas diferentes atuações, contribuindo assim para o 

sucesso do Agrupamento.  

De salientar que não se atingiu a totalidade dos resultados desejados devido às limitações e 

constrangimentos decorrentes da pandemia COVID-19 que afetou o final do 2.º Período. 

Ao longo deste período foram dinamizadas algumas atividades propostas no PAA, a saber: visita de 

estudo a Londres - Inglaterra com os alunos do 12.º ano inscritos em EMRC; no dia 21 de fevereiro os 

alunos de 8.º ano participaram numa visita de estudo ao Porto no âmbito das disciplinas de 

Geografia e História, onde puderam visitar o Museu dos Descobrimento e a Exposição “Os cento e 

trinta anos da National Geographic” no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do 

Porto; os alunos do 8.ºA, em parceria com o Projeto Erasmus+, KA0219 – “Mathematica Regina 

Omnium Scientiarum Et”, realizaram trabalhos sobre a Diversidade Cultural, os quais não foram 

expostos devido à situação epidemiológica do país; as atividades “Concurso de Poemas” para 

comemoração do Dia da Floresta e de “Curtas metragens” sobre o Ambiente, decorreram conforme 

planificado; dinamização do blog do Clube de História; concurso: “O Clube precisa de um logótipo”; 

exposição: “Grandes amores da História da Literatura”, uma articulação do Clube e da Biblioteca 

Escolar; exposição: “A música no mundo” no âmbito da semana da leitura, em articulação com a 

Biblioteca Escolar Visita de Estudo ao Porto para assistir à peça de Teatro “Ulisses” e visita à Galeria 

da Biodiversidade; as atividades do Parlamento dos Jovens decorreram conforme planificado, 

excetuando-se a Sessão Distrital, que foi cancelada. 

Várias foram as atividades que não se realizaram em virtude da pandemia provocada pelo Covid-

19. 

 

2.4. Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

No grupo disciplinar de Matemática e Ciências da Natureza do 2.º Ciclo do Ensino Básico e no grupo 

disciplinar de Matemática do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário os docentes fizeram um 

balanço bastante positivo da participação dos alunos nas seguintes atividades: Pangea – Concurso 

de Matemática, Seleção de alunos para a participação no Campeonato Nacional de Jogos 

Matemáticos e Problema do Mês – janeiro e fevereiro. 

As atividades letivas e não letivas presenciais foram suspensas, após dia 13 de março, em virtude da 

situação epidemiológica da doença COVID-19. Em consequência, algumas atividades do grupo 

disciplinar foram canceladas: Problema do Mês – março, Campeonato Nacional de Jogos 

Matemáticos, Canguru Matemático sem Fronteiras e a Feira das Plantas. 

No grupo disciplinar de Física e Química, ao longo do 2.º Período letivo, das atividades previstas no 

Plano Anual de Atividades foram realizadas as seguintes: dinamização de um espaço no placard 

junto ao bar, com conteúdos sobre Física e Química (realizada ao longo do ano letivo) e 

dinamização do Clube de Ciências. As restantes atividades previstas (“Laboratórios abertos - Feira de 
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ciências” e “Participação nas olimpíadas da Química e da Física”) não foram realizadas, devido à 

suspensão das atividades letivas nas últimas duas semanas do período. 

No grupo disciplinar de Biologia e Geologia, as atividades propostas pelo grupo disciplinar para o 2.º 

Período letivo não se concretizaram devido à atual pandemia pelo novo coronavírus. 

Ainda neste grupo disciplinar é de salientar que os alunos do 12.º ano, no âmbito da disciplina de 

Biologia, aderiram ao projeto-piloto "O Ave para Todos”, um projeto desenvolvido pelo Laboratório 

da Paisagem de Guimarães e no seio da Estrutura de Missão Guimarães 2030. Os alunos ainda 

tiveram a possibilidade de participar na primeira sessão do projeto, mas o mesmo foi 

cancelado/adiado dada a atual situação que vivemos. 

 

2.5. Departamento Curricular de Expressões 

O previsto no Plano Anual de Atividades foi parcialmente cumprido, não se realizando algumas 

atividades atendendo ao término prematuro das atividades presenciais. 

A destacar a Semana dos Afetos. Foram cinco dias especiais dedicados, cada um a um diferente 

tema: dia das palavras doces, dia do abraço, dia da ternura, dia da amizade e dia do amor. 

Também foi executada com bastante sucesso, uma vez que todos os docentes e não docentes 

aderiram às propostas apresentadas tendo colaborado de forma bastante ativa na e para a 

preparação de todo o material (decoração dos diferentes espaços, ensaios para as diferentes 

apresentações). Esta atividade tinha como objetivos: contribuir para a reflexão e tomada de 

consciência da diversidade de sentimentos e afetos, promovendo nos alunos a autoestima, a 

assertividade, o respeito por si próprio e pelo outro; reforçar a identidade do Agrupamento e garantir 

a participação democrática de toda a Comunidade Educativa e valorizar a interdisciplinaridade. A 

atividade superou as expetativas, tendo como pontos fortes a concretização de todos os objetivos e 

a forma como todos se empenharam, colaboraram e participaram de forma bastante interessada. 

O projeto Living Peace foi apresentado oficialmente ao Agrupamento e tem como objetivo fazer 

crescer, o máximo possível, o empenho em viver a paz e pela paz nos diversos ambientes de 

aprendizagem e de vida. 

 

3. Estruturas intermédias e Clubes 

 

- Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

Relativamente ao Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar, referente ao 2.º Período, não 

foram realizadas todas as atividades propostas, pelas razões já mencionadas pelos departamentos.  

Assim não se realizaram as seguintes atividades programadas: Apresentação das obras: “Gaspar, o 

Traquinas e as Duas Meninas” com texto de Linda Rodrigues e Ilustração de Tânia Silva, “O homem 

da nuvem escura” com texto de Inês Vinagre e Ilustração de Sebastião Peixoto, “Na terra da 

mentemática”, de Inês Guimarães. Na escola sede, não se realizaram algumas das atividades 

propostas da semana da leitura. 

Ao longo do 2.º Período concretizaram-se, entre outras, as seguintes atividades: “10 minutos a ler”, 

“Conta até 70”; exposições; criação de contos; encontro com escritores; comemoração dos afetos: 

concurso de mensagens de afeto com ilustrações; "Faça lá um poema"; Biblioteca Itinerante para EB 
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Monte Largo e EB São Romão; Jogar a SOLETRAR; o Contador de Histórias - Apresentação de histórias 

contadas pelos alunos; apresentação da obra” Lavar, escovar e esfregar”, pela Enfermeira Susana; 

participação no Concurso Nacional de leitura; sessões de escrita criativa com o rapper Mazze; 

dinamização dos cantinhos da leitura e a hora do conto. 

Continuaram a ser enviados, por via eletrónica, documentos organizados (na sua maioria em 

apresentações digitais) segundo as matérias em estudo, com filmes ou histórias para os vários anos 

de escolaridade, adequadas às datas e temas a tratar.  

Em relação aos concursos, as três escolas do 1.º Ciclo inscritas no “Miúdos a votos”, fizeram as suas 

escolhas, realizaram a campanha eleitoral e já na modalidade de ensino a distância votaram nos 

livros preferidos. Na EB Cruz de Argola realizou-se todo o trabalho relacionado com o Concurso 

Nacional de Leitura culminando com a brilhante participação na fase concelhia. Os alunos do 4.º 

ano de Serzedo e Infantas e da escola sede participaram no Concurso ”O som das palavras”, tendo 

a Biblioteca Municipal cancelado a final devido ao cumprimento do seu Plano de Contingência, 

motivado pela COVID-19.  

Nas duas últimas semanas do 2.º Período foi feito um esforço no sentido de apoiar os docentes que se 

organizaram para manterem o contacto com os seus alunos nas atividades de ensino à distância, 

enviando sugestões de leitura, livros digitais, sites e links diversos. 

 

- Projeto Educação para a Saúde 

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

previstas para o 2.º Período, a saber: comemoração do Dia Mundial do Cancro, no âmbito da 

Cimeira Mundial Contra o Cancro para o Novo Milénio; de dez a catorze de fevereiro, decorreu a 

semana subordinada ao tema dos afetos. A Equipa PES envolveu-se na Semana dos Afetos, em 

parceria com a equipa da Educação Especial. Com esta atividade pretendeu-se contribuir para a 

tomada de consciência da diversidade de sentimentos, promovendo nos alunos a autoestima, a 

assertividade, o respeito por si próprio e pelo outro; dinamizou-se um almoço saudável, no dia 

dezanove de fevereiro, para toda a comunidade educativa, cujas receitas reverteram a favor do 

Gatil Simãozinho; participação no Campeonato Código Europeu Contra o Cancro. 

A dinamização da “Biblioteca Humana” e o roadshow “HPV e Quê?” não se realizaram devido à 

situação do país em relação ao surto de COVID-19. 

Relativamente aos Jovens Promotores de Saúde, durante o 2.º Período dinamizaram-se sessões com a 

Psicóloga da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Os alunos envolveram-se em atividades como o 

Campeonato Código Europeu Contra o Cancro, bem como iriam participar na “Biblioteca Humana”. 

Com o 1.º Ciclo do Ensino Básico foram desenvolvidas atividades relacionadas com os seguintes 

conteúdos: Saúde Mental e Prevenção da Violência, Educação Alimentar, Atividade Física e Afetos 

e Educação para a Sexualidade. 

Ao longo deste período também se verificou a ação de voluntariado no refeitório, por parte de 

alguns elementos da equipa PES, num trabalho articulado com a Direção, de modo a sensibilizar os 

alunos para a realização da refeição completa (sopa, prato e sobremesa), e a promover atitudes e 

comportamentos adequados. 

 



10/13 
 

- Desporto Escolar: 

No âmbito do Desporto Escolar, muitos torneios e atividades ficaram por realizar. No entanto, há que 

destacar que o Grupo de Dança do Desporto Escolar ficou em 2.º Lugar no segundo encontro de 

Atividades Rítmicas Expressivas realizado na Escola Secundária Francisco de Holanda.  

Após o seu adiamento, realizou-se o corta-mato do Agrupamento, com enorme sucesso, no dia 23 

de janeiro. É um evento que envolve uma grande logística, um grande envolvimento de toda a 

comunidade educativa e conta com a participação de algumas centenas de alunos dos diferentes 

anos de escolaridade e ciclos de ensino. 

 

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

A única atividade prevista para o 2.º Período: “Erdal – Estágio da Páscoa”, agendada para o final 

deste período letivo, não se realizou. 

 

- Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIA) e Serviço de Psicologia e Orientação (SPO): 

O GIA e o SPO enquanto serviços que integram a equipa do Projeto de Educação para a Saúde, 

colaboraram na dinamização das atividades previstas no Plano Anual de Atividades, tais como: 

Almoço Solidário, apoiando a logística e dinamização da atividade. Embora tenha sido prevista a 

palestra “O Desenvolvimento da Sexualidade e os riscos na Era Digital” dirigida ao ensino secundário, 

foi determinada em reunião de equipa a pertinência de a enquadrar na atividade da Semana da 

Saúde a realizar no 3.º Período, mas atendendo à situação atual, inviabilizar a sua realização. 

De salientar, neste âmbito de ação, a estreita articulação estabelecida com a enfermeira de saúde 

escolar, cuja intervenção se revela muito vantajosa ao nível da prevenção de hábitos e estilos de 

vida saudável. Destaca-se a articulação no âmbito do planeamento familiar e encaminhamento 

para o SPO, bem como, na procura de outras respostas, nomeadamente no encaminhamento para 

do sistema nacional de saúde dos alunos do Agrupamento. 

Para além da articulação constante da intervenção sociofamiliar nos casos de alunos e famílias mais 

vulneráveis, o GIA e o SPO desenvolvem um conjunto de ações em parceria, no âmbito do 

empoderamento de competências sociais, pessoais e profissionais da comunidade educativa. 

Durante o 2.º Período articularam o desenvolvimento do segundo Encontro Pedagógico do 

Agrupamento, realizado a 29 de janeiro com o tema “O Mindfulness vai à Escola: Técnicas para a 

prática de Mindfulness em sala de aula”. Com a interrupção da atividade letiva presencial, no 

âmbito do plano de contingência da pandemia COVID-19 foram adiadas/canceladas as atividades 

previstas no PAA.  

De 10 a 14 de fevereiro o GIA colaborou na dinamização das atividades inseridas na Semana dos 

Afetos, promovida pelo grupo de professores da Educação Especial. Em cada dia da semana 

desenvolveu-se uma atividade diferente que promoveu diferentes emoções e sentimentos entre a 

comunidade educativa. Com esta atividade pretendeu-se criar ligações de afetos entre as pessoas 

e fortalecer os conceitos de amizade, união, respeito, carinho, partilha, entre outros. 

Na sequência da pandemia COVID-19 foram canceladas várias atividades previstas pelo GIA, 

nomeadamente o Dia da Juventude a realizar em parceria com a Casa da Juventude a 17 de 

março, a visita dos alunos do 12.º ano à mostra feira Qualifica no dia 13 de março, participação dos 
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alunos do 9.º ano na Mostra Universidade Portas Abertas, no dia 27 de março, uma formação de 

assistentes operacionais prevista para a interrupção letiva da Páscoa e sessões de promoção de 

hábitos de higiene para os alunos do 7.º ano e respetivos encarregados de educação. 

Para além das atividades de intervenção individual e em grupo descritas, o SPO organiza 

anualmente outras atividades de exploração vocacional, nomeadamente algumas visitas de estudo 

a feiras vocacionais. Este período as atividades não foram realizadas, tendo em conta o 

encerramento das escolas em consequência das medidas de contingência decretadas no âmbito 

da pandemia COVID-19. Porém, o SPO elaborou um guião de orientação vocacional para os alunos 

de 12.º ano, que reúne um conjunto de recursos e materiais úteis na exploração vocacional 

autodirigida. 

 

- Clube de Robótica: 

A atividade prevista no Plano Anual de Atividades para o 2.º Período – “Roboparty” não se 

concretizou, atendendo a que a entidade organizadora cancelou este evento. 

 

- Clube de Informática/Audiovisuais: 

As duas atividades previstas para este período letivo: “BTT-ERDAL – Cobertura audiovisual (fotografia, 

vídeo e drone)” e “BTT Escolar - Cobertura audiovisual (fotografia, vídeo e drone)”, não se realizaram 

em virtude de terem sido canceladas. 

 

- Clube Europeu: 

As três atividades previstas para o 2.º Período letivo não se realizaram. O término das atividades 

presenciais inviabilizaram a sua realização. 

 

- Clube de História – O Simãozinho: 

Concretizou-se a atividade prevista para este período letivo: “Comemoração do dia de S. Valentim -

Grandes amores da História - Exposição e livro “Grandes amores da História”, em colaboração com a 

Biblioteca Escolar da escola sede.  

 

- Gatil Simãozinho: 

As feiras semanais realizaram-se até ao dia 13 de março, data de término das atividades letivas e 

não letivas presenciais. Estas atividades são essenciais para a concretização e sustentação do 

projeto. No 3.º Período serão realizadas campanhas de angariação de fundos e de materiais, 

essenciais ao normal funcionamento deste projeto do Agrupamento. 

 

- Clube de Teatro: 

A atividade “Sketches – Entrega de Prémios” foi concretizada no final do mês de fevereiro na 

cerimónia da entrega de prémios de mérito. A atividade prevista para a semana final do 2.º Período 

“Sketches – Sarau” não se realizou-se atendendo ao cancelamento do Sarau.  
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- Associação de Estudantes: 

Foram realizadas as seguintes atividades com um elevado sucesso: “Celebração do São Valentim/ 

Troca de cartas” e “Desfile de Carnaval”, onde se verificou a participação de um grande número de 

alunos. As restantes atividades previstas não se realizaram. 

 

- Associações de Pais e Encarregados de Educação: 

A atividade “Reisadas”, prevista para o início do 2.º Período, não se concretizou. 

 

 

 

Como balanço global do cumprimento do Plano Anual de Atividades (PAA) no 2.º Período Letivo de 

2019/2020, ressalva-se o cancelamento de um elevado número de atividades na sequência da 

situação excecional causada pelo coronavírus Covid-19. 

Como é possível constatar nas tabelas abaixo, a situação excecional criada pela Pandemia 

coronavírus Covid-19 obrigou à não realização/cancelamento de um número significativo de 

atividades previstas no Plano Anual de Atividades para este período letivo. 

Apesar disso, realizaram-se 58 atividades que de uma forma geral foram concretizadas com um 

elevado sucesso e com o envolvimento com um grande número de participantes.  

Muitas foram as atividades que estavam programadas e que tiveram de ser canceladas. Alguns dos 

cancelamentos realizados originaram grandes constrangimentos financeiros para o Agrupamento, 

caso das atividades Erasmus+ agendadas para outros países europeus, e para os alunos e suas 

famílias, nas visitas de estudo para diferentes destinos em Portugal e no estrangeiro. 

 

Mas é nas situações difíceis que conseguimos perceber a partilha, a colaboração, a cooperação e 

a verdadeira identidade dos intervenientes e das organizações. E o que se verificou nesta situação 

excecional foi a união de todos: Docentes, Alunos e Pais e Encarregados de Educação em torno da 

construção e implementação de um novo método de trabalho de Ensino a Distância, permitindo um 

envolvimento articulado de todos, em torno de uma causa comum que é o Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas Santos Simões. 

 

É, igualmente, de assinalar que, mediante os resultados obtidos nos inquéritos realizados aos 

Docentes, aos Alunos e aos Pais e Encarregados de Educação, na monitorização da implementação 

do Plano de Ensino a Distância devemos todos estar muito satisfeitos e de parabéns pelo trabalho 

que está a ser realizado no Agrupamento, apesar de todas as contingências inerentes a esta 

situação de excecionalidade. 
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TABELAS 

 

Tabela I 

Atividades do Plano Anual – 2.º Período Letivo – 2019/2020 

 

 
1.º Período 2.º Período 

Previstas 104 101 

Não Realizadas/Canceladas 2 61 

Adiadas 4 0 

Não Previstas 18 18 

Realizadas 122 58 

 

 

Tabela II 

Atividades do Plano Anual por Intervenientes – 2.º Período Letivo – 2019/2020 

 

 
1.º Período 2.º Período 

Projetos Transversais 6 1 

Departamentos Pré-escolar e 1.º Ciclo 37 15 

Departamento Línguas 1 3 

Departamento C. Sociais e Humanas 14 7 

Departamento M. e C. Experimentais 5 6 

Departamento Expressões 18 6 

Estruturas Transversais 41 20 

TOTAL 122 58 

 

 

 

 


