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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo avaliar, numa perspetiva formativa, o grau 

de execução do Plano Anual de Atividades (PAA), no ano letivo de 2015/2016. 

Pretendeu-se, com as atividades desenvolvidas, promover a coordenação de todas 

as ações extracurriculares segundo os objetivos e metas do Projeto TEIP.  

O PAA tem procurado exemplificar uma vontade de diferenciação, adequação e 

flexibilização curriculares, procurando motivar os alunos, indo ao encontro dos seus 

interesses e trabalhando as suas diversidades. Persistimos na intenção de incrementar no 

seio da escola uma cultura colaborativa, baseada na confiança mútua e na ambição de 

melhorar continuamente.  

Durante o ano letivo foi prioritária: 

- A divulgação atempada das atividades a toda a comunidade escolar, de forma a 

garantir uma mais eficiente gestão do calendário nas Áreas Curriculares; 

- A circulação de informação entre os dinamizadores das atividades, os Diretores 

de Turma e Pais/Encarregados de Educação;  

- A disponibilidade da equipa para apoiar os dinamizadores das atividades. 

Foram muitas as atividades programadas e cumpridas, na sua generalidade. Outras, 

foram surgindo, apesar de não programadas no documento oficial e assumiram também 

grande importância, dentro do contexto em que foram apresentadas.  

Coube a esta equipa a organização, coordenação e dinamização das diversas 

Atividades Curriculares e Extracurriculares constantes no Plano Anual de Atividades. A 

equipa dinamizou e organizou mais diretamente as atividades desenvolvidas na EB2/3 e 

todas as outras atividades que envolveram todo o agrupamento,  
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A Coordenadora de Projetos, como membro do Conselho Pedagógico, colaborou 

ativamente neste órgão e sempre prestou todas as informações pertinentes.  
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2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  

a) Organização do PAA 

A equipa iniciou o ano letivo tomando conhecimento do Plano Anual de 

Atividades, anteriormente aprovado pelo Conselho Pedagógico e apresentado/aprovado 

no Conselho Geral.  

O PAA foi inserido, submetido e validado na plataforma Edulink, pela 

Subcoordenadora, professora Sofia Azevedo. 

 

b) Divulgação das atividades do PAA  

A Coordenadora e subcoordenadora de Projetos disponibilizaram a todos o seu 

Endereço Eletrónico, para facilitar a comunicação entre todos os Coordenadores 

envolvidos no Plano Anual de Atividades e para diligenciar, em tempo útil, a resolução 

das necessidades que se foram apresentando. 

 

c) Acompanhamento das atividades do PAA   

As atividades planificadas foram acompanhadas ao longo do ano, pela equipa, 

sempre que solicitado, quer na divulgação ou dinamização dos espaços e recursos, quer 

no acompanhamento da avaliação das atividades na plataforma Edulink (efetuada pela 

Subcoordenadora). 
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d) Acompanhamento em outras atividades desenvolvidas 

A equipa de Projetos, ao longo do ano letivo, foi responsável pela 

coordenação/divulgação de algumas atividades, em parceria com os seus responsáveis. 

Também foi responsável pela organização/dinamização das atividades que envolveram 

toda a comunidade escolar, nomeadamente:  

1.º Período – Felgueiras Romana, Feira de Outono, Halloween-Desfile e Festa de 

Natal; 

2.º Período – Desfile de Carnaval e Celebrar a Páscoa; 

3.º Período – Concurso Prata da Casa, Arraial, Quadro de Mérito, Valores e 

Atitudes e Mudança Radical e Baile de Finalistas. 

 

FELGUEIRAS ROMANA 

Esta atividade constou da participação no Mercado Romano, o qual foi assegurado 

pelas Associações de Pais das várias escolas do Agrupamento. Este Agrupamento 

organizou o Cortejo Romano,   a partir de um trajeto alternativo ao planeado, adequado 

às condições climatéricas adversas. Os alunos desfilaram na escola sede. Embora tivesse 

sido num dia de domingo, foi elevada a adesão, com muito entusiasmo, que só foi 

possível graças ao empenho e ao esforço: dos pais para trazerem à escola sede os seus 

filhos; também a colaboração e empenho dos seus professores para os ajudarem a vestir 

as roupas adequadas à época. Esta atividade culminou com a distribuição de um croissant 

e um Compal oferecido pela escola. 
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FEIRA DE OUTONO 

A Feira de Outono resultou do sucesso que a atividade tem tido desde que teve 

início na nossa escola. No presente ano, confirmou-se a qualidade dos desempenhos de 

alunos, docentes, assistentes operacionais, amigos e familiares dos nossos alunos que 

compareceram no nosso espaço escolar. Foi gratificante verificar o envolvimento e 

empenho que os nossos alunos mostraram e a dedicação aos seus propósitos. Da mesma 

forma, se regista o apreço pela elevada afluência de elementos da nossa comunidade 

educativa, que souberam responder ao nosso apelo, nos acarinharam com sua presença e 

interagiram com os nossos “vendedores”, criando um verdadeiro ambiente de feira e de 

festa. Igualmente merece reconhecimento a maneira como os diretores de turma, 

secretários e docentes de Educação Visual e Educação Tecnológica e coordenação de 

projetos foram capazes de assumir as suas responsabilidades e responder ao que deles se 

esperava.  

Apenas com prestações, como as que nesta caso se verificaram, com a união de 

esforços e com a determinação dos envolvidos, se conseguiu atingir os objetivos 

delineados para a atividade, com a plenitude reconhecida por todos. Este ano até as 

condições climáticas estiveram a nosso favor o que deu um brilho especial à nossa feira. 

Cumprimos a planificação constante do nosso Plano Anual de Atividades e orgulhamo-

nos de ter criado um momento educativo capaz de concorrer para a formação dos nossos 

alunos, num contínuo de aprendizagem e melhoria que perseguimos e desejamos 

consumar, de forma mais feliz e motivadora. Mais uma vez, a escola que somos está de 

parabéns, nesta certeza que sem o precioso envolvimento da nossa comunidade educativa 

e envolvente as nossas vontades não poderiam ser efetivadas nem os nossos propósitos 

atingidos. Para todos os envolvidos, a gratidão e reconhecimento da organização de mais 

esta “Feira de Outono”. 
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HALLOWEEN – Desfile/Concurso 

A atividade constou de um desfile/concurso, com a colaboração ativa da 

Associação de Estudantes. Esta atividade desenrolou-se no polivalente da escola sede, 

com a participação dos alunos que se caracterizaram com roupas e/ou acessórios 

adequadas ao tema. Os alunos, mais uma vez revelaram que, quando se apela à sua 

participação, aparecem em massa como aconteceu neste evento. Foi evidente o 

entusiasmo e a vontade de participar em atividades mais lúdicas, o que contribuiu para 

um verdadeiro ambiente de festa. 

 

FESTA DE NATAL 

O Natal é um tempo de paz e amor. A magia que envolve esta data faz com que 

muitas pessoas sejam contagiadas por sentimentos como a fraternidade e a solidariedade. 

Assim, a nossa escola quis proporcionar a toda a comunidade educativa, incluindo 

pais/encarregados de educação, momentos de confraternização através da realização da 

Festa de Natal, que à semelhança dos anos anteriores foram vividos momentos de 

felicidade espelhada no rosto dos nossos alunos e por todos os que assistiram a esta festa. 

A alegria que os alunos manifestaram nas suas atuações em palco abrilhantou o momento 

e contagiou todos os presentes. Foi gratificante verificar o envolvimento e empenho de 

toda a comunidade, sobretudo a dedicação de todos os alunos, incluindo os alunos de 

Educação Especial ao representarem uma peça de teatro alusiva ao Natal. Estiveram 

presentes centenas de pais, encarregados de educação, familiares, professores, alunos e 

amigos dos nossos alunos.  
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DESFILE DE CARNAVAL 

O Carnaval é uma tradição com muitos séculos e que se transmite de geração em 

geração. Logo, o nosso Agrupamento, entre outros, participou mais uma vez no Desfile 

do Corso Carnavalesco, que percorreu as principais ruas da cidade, sendo o mesmo 

pautado por muita cor, alegria e muita música.    

O Corso Carnavalesco teve a participação dos alunos, professores e 

pais/encarregados de educação desde o pré-escolar ao terceiro ciclo. Os alunos e os 

professores compareceram e participaram vestidos a rigor usando fantasias coloridas e 

brilhantes. Esta atividade foi de grande importância para os alunos e professores mas 

também para os pais/encarregados de educação, que marcaram presença em grande 

número e, se mostraram agradados e entusiasmados com a euforia dos participantes.  

O empenho e a dedicação dos alunos na execução dos seus trajes foi enorme e 

puderam contar com o apoio dos professores de Educação Visual e Educação 

Tecnológica, Diretores de Turma, Secretários, Professores Titulares de Turma, 

Educadoras de Infância e Assistentes Operacionais.  

 

CELEBRAR A PÁSCOA 

A Páscoa é uma festa, não só de origem religiosa, mas também de caráter social, é 

um momento em que prevalece o amor, a esperança e a vontade de ser feliz. Neste 

sentido, no último dia de aulas do segundo período, os alunos de Educação Especial 

vestiram-se de coelhinhos (simbologia da Páscoa) e, com muita alegria e entusiasmo, 

distribuíram amêndoas por toda a comunidade escolar. Esta oferta só foi possível devido 

ao donativo de amêndoas pelo supermercado Intermarché de Felgueiras. Foi desta forma 

que a escola terminou o período em festa proporcionando a todos os alunos da escola 

sede, mais uma vez momentos de felicidade.  
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PRATA DA CASA 

A atividade – Prata da casa – integrada nas festividades concelhias da Feira de 

Maio, realizou-se no dia 29 de Abril de acordo com o definido no PAA. Atendendo á 

forma como a atividade decorreu, consideramos que a mesma obteve grande êxito, quer 

ao nível da organização, como no impacto causado junto do público. Todos os 

colaboradores participaram, quer no planeamento/organização e execução de iniciativa 

com grande empenho e dedicação. Foram feitos trabalhos de logística/decoração que 

ajudaram a que a iniciativa tivesse uma apresentação mais apelativa e, que no fundo, 

acabou por abrilhantar a mesma. Os participantes tiveram também uma apresentação com 

muita qualidade, o que se traduziu num grande número de pessoas a assistir ao 

espetáculo. Salientamos ainda a colaboração de todos quanto se envolveram nesta 

atividade, destacando o trabalho colaborativo desenvolvido entre todos como promotor 

do sucesso desta iniciativa. Por fim, não podemos deixar de referir o trabalho e 

empenhamento em particular dos docentes da EB2,3 como motor fundamental para o 

sucesso e distinção desta atividade, que se traduz num dos pontos mais altos das 

atividades realizadas junto da comunidade educativa. 

 

ARRAIAL 

A escola, seguindo a tradição  dos últimos anos realizou esta atividade, na noite do 

dia nove de junho, no recinto da escola sede. 

A pensar num novo conceito de arraial com novas dinâmicas, surgiu a ideia da 

apresentação de “marchas populares” de todos os estabelecimentos de ensino do 

agrupamento. Assim, a EB2,3 D. Manuel de Faria e Sousa, a EB1 de Margaride, EB1 de 

Várzea, EB1 de Moure, EB1 de Varziela e Jardim de Infância de Felgueiras aderiram 

com entusiasmo a este desafio participando com uma marcha em que os alunos se 

apresentaram vestidos e com os acessórios adequados à atividade e, ainda, apresentaram 
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canções populares devidamente contextualizadas ao meio escolar onde estão inseridos. 

Foi notável a atuação dos nossos alunos e o empenho dos professores na sua preparação 

que conseguiram proporcionar a todos os espectadores momentos de muita alegria e boa 

disposição. 

Mais uma vez, as Associações de Pais deste Agrupamento se uniram para 

assegurar a venda de produtos alimentícios e, deste modo contribuir para que a festa se 

prolongasse pela noite dentro.   

Todos os envolvidos demonstraram, mais uma vez que, com a união de esforços e 

determinação, se conseguiu uma festa muito bem-sucedida e de agrado de todos os que 

participaram. Neste ano letivo é de relevar a grande participação dos alunos e 

encarregados de educação, assim, como docentes e assistentes operacionais do 

agrupamento.  

 

BAILE DE FINALISTAS DE 9º ANO 

O Baile de Finalistas foi o encerramento do ensino básico e o culminar de um 

esforço de alunos, pais e professores. Como tal, a Escola proporcionou a estes alunos e 

professores uma noite inesquecível. Neste evento magnífico, que teve lugar na Quinta do 

Esporão com um jantar, permitiu reforçar os laços de amizade homenageando todos 

aqueles que contribuíram para que os alunos encerrassem uma etapa académica das suas 

vidas. 

 

QUADRO DE MÉRITO/QUADRO DE VALORES E ATITUDES 

A cerimónia do Quadro de Mérito e do Quadro de Valores e Atitudes decorreu no 

dia vinte de junho de dois mil e dezasseis, no gimnodesportivo da escola sede. Esta 
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cerimónia contou com a presença do vereador da Câmara Municipal de Felgueiras, 

pais/encarregados de educação, associações de pais, professores e alunos. 

Esta cerimónia permitiu à escola reconhecer os excelentes resultados académicos 

que um número significativo dos nossos alunos desenvolveu ao longo do ano letivo. 

Assim, como também valorizou os alunos que se pautaram pelas suas atitudes e valores.  

Mais uma vez, foi elevada a afluência de elementos da nossa comunidade 

educativa, que nos presentearam com a sua presença contribuindo, desta forma, para um 

verdadeiro ambiente de festa. 

Saliente-se ainda que, mais uma vez, a Associação de Pais da E.B 2,3 se associou a 

esta cerimónia oferecendo uma lembrança e uma medalha a cada um dos alunos do 

Quadro de Mérito e Quadro de Valores e Atitudes. Todos os alunos receberam um 

diploma de mérito. 
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a) Atividades propostas/validadas 

Atividades propostas 266 

Atividades validadas 266 

 

 

 
 

 

b) Resumo das atividades validadas  

 
Atividades por escola 
 

Escola Básica 2,3 D. Manuel de Faria e Sousa 212 

Escola Básica de Felgueiras, Margaride 36 

Escola Básica/ JI de Calvário, Várzea 12 

Escola Básica/ JI de Covelo, Moure 0 

Escola Básica/ JI de Estrada, Varziela 2 

Escola Básica/ JI de Margaride, Felgueiras 4 

Jardim de Infância Bairro João Paulo II 0 

 

 

50% 50% 

Atividades propostas/validadas 

Atividades propostas Atividades validadas

3. ESTATÍSTICA DAS ATIVIDADES RELAIZADAS 
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Âmbito das atividades 
 

Atividades no âmbito curricular disciplinar 89 

Atividades no âmbito curricular não disciplinar 6 

Atividades no âmbito curricular extracurricular 23 

 

 
 

Nota: Em 148 atividades não foram categorizadas no seu âmbito.  
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Atividades por tipo 
 

Ações de Sensibilização/Conferências/Debates 22 

Artísticas 17 

Comemoração de Efemérides 66 

Concurso/Jogos 25 

Desportivas 25 

Exposição 11 

Formação 16 

Outras Iniciativas 42 

Projeto 17 

Visitas de Estudo 26 

 

 
 
Onde se realizaram as atividades 
 

Atividades realizadas na sala de aula 15 

Atividades realizadas dentro do recinto escolar 37 

Atividades realizadas fora do recinto escolar 28 
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Nota: Em 186 atividades não houve referência da localização da sua realização.  

 

 

Atividades letivas com/ sem interrupção das atividades letivas 
 

Atividades com interrupção das atividades letivas 7 

Atividades sem interrupção das atividades letivas 259 
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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Cofinanciado por: 

c) Resumo das atividades avaliadas/realizadas 

Atividades avaliadas  266 

Atividades realizadas  240 

 

 
 

Nota: 26 atividades não foram realizadas, por motivos vários. 

 

 

d) Atividades avaliadas qualitativamente 

Fraco 0 

Insuficiente 1 

Suficiente 7 

Bom 118 

Muito Bom 114 
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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Cofinanciado por: 

 

Nota: 240 atividades foram avaliadas qualitativamente, as restantes 26 não se 

realizaram. 
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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Cofinanciado por: 

O trabalho feito pelos professores e pelas estruturas educativas sai claramente 

evidenciado, uma vez que ao aceitarem novos desafios têm a consciência que é esta a 

melhor forma de crescer e educar para o sucesso. Ao longo do ano letivo, os docentes e 

educadores contribuíram, de uma forma sólida e rigorosa, para a formação integral e 

transversal dos alunos, continuando a dotá-los, à semelhança dos anos letivos anteriores, 

de experiências educativas diversificadas, que extravasam a sala de aula e dão um sentido 

mais vasto ao processo educativo. 

A Equipa mostrou-se sempre disponível para o diálogo com todos os 

Coordenadores e responsáveis pelas atividades e assegurou o cumprimento das 

atividades, bem como a execução do balanço das mesmas. 

O dossiê de Coordenação de Projetos foi devidamente organizado e mantido 

atualizado. Foram fotografadas todas as atividades da escola sede pela Equipa de 

Projetos, divulgadas as mais relevantes na página da escola e as restantes armazenadas 

num disco externo.  

No sentido de dar a continuidade a este projeto, que consideramos ter sido bem-

sucedido, propõe-se que a equipa se mantenha a mesmo no próximo ano letivo 

(2016//2017). Se esta proposta for aceite, propõe-se a atribuição de, a cada elemento da 

equipa de, pelo menos quarenta e cinco minutos de trabalho semanal, contemplado no 

horário de cada elemento, desde o início do ano letivo, devido ao trabalho acrescido a 

todos os que estão envolvidos neste projeto.  

Como coordenadora, quero manifestar o meu agradecimento e carinho a todos os 

elementos da equipa, pelo profissionalismo manifestado no trabalho que foi realizado, de 

forma voluntária e num verdadeiro espírito de trabalho colaborativo. Um cumprimento 

4. APRECIAÇÃO GLOBAL E CONCLUSÕES 
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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Cofinanciado por: 

especial às Associações de Pais, por todo o apoio, colaboração e empenho nas atividades 

programadas, não só nas que foram desenvolvidas pela comunidade escolar, mas também 

por outras de sua própria iniciativa.  

Em suma, um abraço de PARABÉNS a todos o quanto se empenharam a bem dos 

nossos alunos. 

 

a) Aspetos que carecem de melhoria 

- Criar um correio electrónico, para o PAA, para que todos os relatórios e situações 

a resolver sejam resolvidas prontamente; 

- Elaborar inquéritos para aferir o grau de satisfação da comunidade educativa 

(enviar para o e-mail);  

- Inserir e alterar as atividades na plataforma Edulink, pelo seu responsável; 

- Avaliar as atividades dentro dos prazos estipulados (cinco dias úteis). 
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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Cofinanciado por: 

Relatório elaborado pela equipa: 

Coordenadora  

Subcoordenadora 

Rosa Emília Ribeiro 

Sofia Azevedo 

Luísa Martins 

Maria José Teixeira 

Helena Machado 

Lúcia Guimarães 

Lúcia Dias 

Emília Azevedo 

Cristina Teixeira  

Vânia Barroco 

Marília Soares 

Marília Costa 

Luísa Queirós 

José Alegre 

Carlos Romão 

 

Emitido parecer em Conselho Pedagógico do dia _____________________ 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_____________________________ 

(António Carvalho de Sousa) 

 

Apreciado em Conselho Geral do dia _____________________________ 

 

O Presidente do Conselho Geral 

_____________________________ 

(Germano Martins) 
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