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Introdução 

De acordo com o estipulado na alínea c) do artigo 73º do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas 

de Vila Verde, serve o presente para apresentarmos “um relatório sucinto sobre o trabalho desenvolvido” 

durante o segundo semestre, terminando com a definição de pontos fortes e fracos, sugestões de melhoria e 

considerações finais. 

Atividades Desenvolvidas 

Durante este semestre a equipa reuniu em subgrupos através das Comissões de Atividades e, no final, com 

todos os elementos, para a conclusão deste relatório. 

Enquanto elemento coordenador, representamos a equipa em todas as reuniões do Conselho Pedagógico, 

onde continuamos a emitir diversos pareceres e a colaborar na elaboração/retificação dos documentos em 

análise; atualizamos o calendário do Plano Anual de Atividades (PAA) na plataforma de comunicação; 

atualizamos o mapa síntese de atividades para sua publicitação nas salas de docentes da Escola Básica de 

Vila Verde (EBVV) e na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (EBMEA); ajudamos a comissão de 

atividades da EBVV na preparação e realização do “Dia do Aluno” e do “Baile de Finalistas - EBVV” e 

cooperamos com diversos colegas, configurando e ajudando a inserir e a avaliar as atividades, na 

plataforma digital GARE, associada ao MOODLE do Agrupamento. 

As quatro atividades da responsabilidade das Comissões de Atividades da EBVV e da EBMEA realizadas 

no decurso deste segundo semestre (Festa da Páscoa / Comunhão Pascal, Dia do Aluno, Baile de Finalistas 

da EBVV e da EBMEA) decorreram muito bem, tendo sido elaborado um pequeno relatório de cada uma, 

conforme se poderá verificar de seguida. 

No dia vinte de março, último dia de aulas do 2.º período, realizaram-se na EBMEA diversas atividades 

alusivas à Celebração da Páscoa, com elevado empenho e colaboração de todos quanto nelas participaram. 

Pelas 8h30 todos os alunos foram recebidos nas salas de aulas por dois professores e, depois, distribuídos 

em dois grupos, por turma, uns para a execução do Tapete e outro para o embelezamento da sala de aula e 

preparação das Mesas de Páscoa.  

Todos os alunos participaram com muito empenho nas atividades, realçando-se a elevada qualidade, 

imaginação e criatividade na execução das mesas e tapetes. Os alunos, professores e encarregados de 
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educação, encheram o átrio da escola de cheiros e cores com lindos tapetes levados a efeito com vários tipos 

de materiais. Nas salas, decoradas com motivos alusivos à época, desfilaram sobre as mesas deliciosas 

iguarias e doces. Tudo muito saudável.  

Eram cerca das 10h30 da manhã quando as turmas do 6.º A e 6.º E do 2.º ciclo, acompanhadas pela 

docente de Educação Musical Laura Gomes e pelos docentes de Educação Física Rui silva e João Lima, 

receberam com alegria e entusiasmo, o Compasso, com a colaboração do Padre Hugo Ventura, e do 

professor José Custódio Araújo.  

O Compasso percorreu todas as salas, sendo recebido por toda a comunidade com alegria e muito respeito. 

A Páscoa é sem dúvida, a maior festa dos cristãos. Celebra-se a Ressurreição de Jesus Cristo. Todos os anos 

os cristãos celebram a grande alegria que é sabermos que Deus está connosco, mora no meio de nós e nos 

ama.  

Já a manhã ia longa, e a festa muito animada, quando o Sr. Coordenador, professor Henrique Matos 

anunciou os vencedores do Concurso de Mesas de Páscoa e Tapetes de Flores. A tarefa do júri revelou-se 

muito difícil, pois a qualidade apresentada era muito elevada, no entanto teria de haver vencedores para 

cada uma das atividades. Relativamente aos Tapetes, os elementos do júri decidiram atribuir um vencedor 

por cada ano de escolaridade: sagraram-se como vencedoras as turmas do 5.º A, 6.º A, 7.º B, 8.º C e 9.º B. 

Relativamente ao concurso de Mesas de Páscoa, todas as turmas primaram pela qualidade na preparação 

das mesas, bem como na decoração das respetivas salas. O júri atribuiu prémio de Mesa Saudável aos 

alunos do 5.º B e o Prémio de Impacto Visual/Originalidade aos alunos do Curso de Educação e Formação 

(CEF) de Jardinagem. 

Estão de parabéns todos quanto participaram e tornaram possível esta bonita comemoração. Uma vez mais, 

a nossa escola não esqueceu esta época festiva, proporcionando um convívio saudável e de grande alegria 

entre todos. 

No dia 5 de junho de 2015 comemorou-se o Dia do Aluno, na EBVV. Foram muitas as atividades levadas a 

bom porto: rastreio oftalmológico; recolha de sangue (que superou largamente as expetativas!); 

campeonatos matemáticos (SuperTmatik e Tetris); exposição sobre arte contemporânea; aula de Zumba e 

Workshop de Dança (Latina e Africana) e a exposição “A nossa casa nas estrelas”. 

A recolha de sangue decorreu melhor do que no ano passado, quer em inscritos (mais um), quer em 

“doações efetivas”, pois este ano conseguiram-se mais doze doações de sangue “efetivas”. No entanto, 

poderia existir uma maior colaboração por parte do corpo docente da escola, já que se observa uma maior 

adesão a esta atividade por parte dos assistentes operacionais e funcionários administrativos, sendo, no 

entanto, o corpo docente mais numeroso.  

Uma outra atividade que merece nota de destaque, intitulada Ciência com os Pais: a escola vai a casa com 

“alunos professores”, atraiu os pais e encarregados de educação à escola para presenciar a realização de 

diversas experiências orientadas pelos alunos. 

Conforme se lê no convite dirigido aos pais e encarregados de educação de cinco turmas (duas do quinto 

ano, duas do sétimo ano e uma do oitavo ano de escolaridade), a ciência vem à escola pela mão dos 

melhores “cientistas”: os nossos alunos, que nos vão demonstrar que a Natureza é inesgotável nos seus 

tesouros: as plantas podem curar, os detergentes e pastas dentífricas podem ser feitos em casa e a saúde está 

nas nossas mãos e também é da nossa responsabilidade. 
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Também decorreram nos campos exteriores e no pavilhão torneios inter-turmas de basquetebol, corfebol e 

voleibol, para o terceiro ciclo, que envolveram cento e vinte e dois alunos entre participantes e árbitros 

(trinta e nove, cinquenta e dois e trinta e um alunos, respetivamente do sétimo ao nono). As atividades 

desportivas finalizaram da melhor forma com um jogo de futsal entre alunos de nono ano e professores 

(cada turma selecionou dois alunos), e outro jogo entre os alunos do ano terminal dos Cursos Vocacionais e 

os professores. A assistência encheu, por completo, a galeria do pavilhão e vibrou com os diversos golos 

marcados, sobretudo dos professores! 

Esta jornada lúdico-pedagógica atingiu o seu ponto alto com um almoço convívio, ao ar livre, em que cada 

turma apresentou a sua mesa com alimentos e decoração da sua livre iniciativa, sob a prévia orientação do 

respetivo diretor de turma e a supervisão de um professor destacado para o efeito (nem sempre o diretor de 

turma). Alunos, docentes, não docentes, pais e encarregados de educação partilharam breves momentos de 

boa disposição e de salutar convívio, apreciando os petiscos que tornavam todas as mesas extremamente 

apetitosas. No entanto, urge respeitar os horários (por exemplo, o horário previsto para início da 

preparação das mesas) bem como incutir (e exigir) normas de cidadania e civismo. 

Tema: Ciência com os Pais: a escola vai a casa com “alunos professores”. 

Salas temáticas: 

Sala 21: 5.º A (plantas aromáticas e medicinais); 

Sala 23: 5.º F (plantas aromáticas e medicinais); 

Sala 24: 7.º F (produção de creme hidratante para as mãos); 

Sala 25: 7.º E (produção de pasta de dentes e incentivo à diminuição do consumo de refrigerantes); 

Sala 15: 8.º D (produção de detergentes). 

Com muito glamour, alegria e boa disposição, realizou-se no dia cinco de junho, no espaço do Cina 

Eventos, o já tradicional Jantar/Baile dos alunos finalistas do terceiro ciclo da EBMEA. 

Com a participação de mais de setenta alunos vestidos a rigor, elas com os seus lindos vestidos e 

sofisticados penteados, eles de fato e gravata ou num look mais descontraído, estavam um espanto. 

Quem não faltou também, foram os seus professores que igualmente trajados a rigor acompanharam os seus 

alunos neste momento de festa e confraternização. A animação estava garantida. Enquanto, não anoitecia 

todos aproveitaram para registar este momento e os flashes não pararam de disparar. Já a hora estava 

adiantada, quando se deu início ao jantar. 

Ao longo da noite os alunos foram presenteados, com diversas apresentações de filmes alusivos ao seu 

percurso escolar, revelando a amizade, camaradagem e espírito de união entre todos os alunos das turmas, 

jogos e muitas surpresas. 

Num Baile de Finalistas não pode faltar a eleição da Miss/ Mister Simpatia, Miss/ Mister Fotogenia e claro 

está o grande prémio de Miss Baile e Mister Baile. 

Estão todos de parabéns e será sem dúvida uma noite que ficará na memória de todos nós, tendo-se 

cumpridos todos os objetivos propostos na realização desta atividade. 

Na noite de seis de junho, decorreu o jantar / baile de alunos finalistas de nono ano de escolaridade da 

EBVV no Cina Bar, em Lanhas. Com temperaturas elevadas, deu gosto ver os finalistas todos bem vestidos 

e felizes, confraternizando em pequenos e grandes grupos, entre o espaço interior onde decorreu o jantar 
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propriamente dito e o exterior, que convidava! Antes da abertura do baile alguns alunos quiseram mostrar 

os seus dotes artísticos (dança e canto), sendo depois eleitos os rei e rainha do Baile: António Amaro 

Ribeiro (9.º G) e Mariana Cunha (9.º C), respetivamente! 

 

Sugestões/Comentários do público-alvo: 

Festa da Páscoa / Comunhão Pascal – “Podia ser melhor ainda: poderia ter uma duração maior e mais 

animação :)”. 

Dia do Aluno - “Fiquei satisfeita com a atividade. Foi uma experiência diferente e divertida!”; “A atividade 

podia durar mais tempo”; “Foi divertido e espero que haja muitas mais atividades”; “Acho que foi muito 

divertido fazermos um almoço entre todos”. 

Baile de Finalistas EBVV – “Foi espetacular!!!”, “Adorei, mas podia ter havido mais duração” e “Comida 

excelente”. 

 

Avaliação do PAA 

Relativamente às atividades que decorreram nos segundo e terceiro períodos podemos constatar que (dados 

retirados a 8 de julho de 2015 da plataforma GARE): 

1) A maioria das atividades aprovadas (65 em 70) foi assumida na plataforma como tendo sido realizadas;  

  

 

2) Esse mesmo número de atividades surge como avaliada pelo proponente; 
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3) Quase a totalidade das atividades (97%) foram avaliadas pelo público-alvo (embora nem sempre com o 

número mínimo estipulado); 

 

4) Várias foram as formas de divulgação utilizadas, destacando-se a comunicação oral (29%), a Web (26%) e 

o material impresso (25%); 

 

5) A EBVV e a EBMEA foram as escolas com mais atividades (35); 
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6) O Departamento de Ciências Sociais e Humanas foi aquele que mais atividades propôs (25), seguido pelo 

Departamento de Matemática (19); 

 

7) As visitas de estudo constituem o tipo de atividades mais propostas no decurso destes dois últimos 

períodos (26); 
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8) Se tivermos em consideração a quem se destinaram as atividades podemos verificar que 21 se 

direcionaram para o 9.º ano, quer da EBVV, quer da EBMEA. De seguida surge a Comunidade Educativa 

em geral, com 19 atividades; 
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9) Todas as atividades foram concebidas em articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento (não se 

apresenta imagem pois é pouco perceptível). 

Em termos globais, o 3.º período continuou a destacar-se como o trimestre com mais atividades realizadas, 

apesar de ser o menor. 

 

A avaliação das seguintes atividades não foi finalizada, pelo menos antes da data de elaboração deste 

relatório (entre parêntesis a entidade proponente): SeguraNet (Equipa PTE e grupo 550); Escola +Verde (1.º 

ciclo); Visita ao Zoo de Santo Inácio (pré-escolar e 1.º ciclo); Serralves (1.º ciclo); Festa de Final do Ano 

Letivo (1.º ciclo) e Dia da Canoagem - 5.º ano (Desporto Escolar). 

A avaliação das Atividades no âmbito da Componente de Apoio à Família para o 1.º ciclo e Atividades de 

Animação e Apoio à Família para o pré-escolar, extensível aos 2.º e 3.º ciclos, da responsabilidade da Junta 

de Freguesia de Turiz e a Visita de estudo a Roma, dinamizada pelos professores Francisco Bezerra e Alfredo 

Pedrosa, não podem ser finalizadas por ainda estarem a decorrer (primeiras) ou ter sido realizada há poucos 

dias. 

No final do ano letivo é possível constatar, na plataforma supracitada, 2054 respostas do público-alvo 

(sensivelmente mais 400 do que no ano letivo anterior para apenas mais duas atividades – 99 versus 101) a 

sete questões pré-definidas: pertinência da atividade, conhecimentos adquiridos, localização no período, 

recursos utilizados, duração da atividade, espaço onde decorreu a atividade e grau de satisfação, conforme 

gráficos que se seguem. Nestes é facilmente percetível a preponderância de escolhas 4 e 5, correspondente ao 

“Bom” e “Excelente”, respetivamente. 
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Contrapondo os resultados desta avaliação àquela que é realizada pelo proponente da atividade, denominada 

de autoavaliação, podemos verificar uma grande sintonia entre eles, apesar das questões não serem 

semelhantes. 
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Pontos Fortes  

1.º - Avaliação bastante positiva das atividades quer por parte dos proponentes, quer por parte do 

público-alvo, o que se constitui como um ótimo indicador para a sua continuidade;  

2.º - Manutenção do forte envolvimento da comunidade educativa no PAA; 

3.º - Atividades bastante diversificadas em todos os níveis de ensino, possibilitando experiências e 

vivências variadas, em contextos formais e informais. 

Pontos Menos Fortes 

1.º - Dificuldade em avaliar as atividades na plataforma MOODLE decorrente dos atrasos na sua 

configuração por parte dos proponentes; 

2.º - Falta de computadores e de acesso à internet no 1.º ciclo e pré-escolar, dificultando a avaliação 

das atividades; 
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3.º - Incumprimento do regimento do PAA, quer aquando da proposta de atividades, quer na sua 

avaliação atempada. 

Sugestões de Melhoria 

Apetrechar as escolas do 1.ºciclo e pré-escolar com todas as condições tecnológicas necessárias para 

garantir a avaliação atempada das atividades. 

Prever, aquando da organização dos horários, pelo menos 2 tempos não letivos para todos os 

elementos da equipa, que não deverá sofrer mais reajustamentos. 

Considerações Finais 

 No próximo ano deverá ser revisto o regimento do PAA, de forma a introduzir a alusão à recolha nos 

serviços administrativos, do kit com colete refletor e raquete sinalizadora, antes das visitas. 

De realçar o envolvimento de todos os departamentos, propondo atividades diversificadas para 

satisfação dos envolvidos. 

 Assumindo-se uma excecional colaboração no seio desta equipa, será mais produtivo se não 

sofrermos mais reajustamentos nos elementos que a compõem. 

Para finalizar, consideramos que o PAA deste ano letivo voltou a corresponder ao propósito com que 

foi delineado, indo de encontro aos objetivos /metas do Projeto Educativo. 

 

Vila Verde, 9 de julho de 2015 

 

A Coordenadora, 

M.ª Manuel Fortunas 


