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Introdução 
 

Com o objetivo de efetuar a avaliação do trabalho desenvolvido, ao longo do ano letivo de 

2018/2019, foi elaborado o presente Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 

do Agrupamento de Escolas Diogo Cão.  

A presente reflexão resulta de uma análise intensa realizada a partir da informação contida nos 

relatórios recebidos das diversas estruturas de coordenação da Escola, bem como dos docentes 

organizadores das atividades /projetos/Clubes. 

Ambiciona-se que este documento seja uma ajuda na fixação de alguns aspetos decisivos da 

dinâmica interna do Agrupamento, no quadro dos princípios alvejados no Projeto Educativo, e 

que seja um elemento regulador dos objetivos da matriz TEIP, face às áreas de intervenção e às 

metas de qualidade a que o agrupamento almeja. 

No sentido de agilizar a divulgação das atividades, quer a nível interno quer externo, foi feita, 

mensalmente, a calendarização das atividades que estavam previstas para o referido espaço de 

tempo. Essa informação foi divulgada através da página AEDC e do placard específico no 

polivalente.  

Com base nas propostas apresentadas pelos diversos intervenientes, foi-se alicerçando, 

gradualmente, este documento e ansiamos que seja o reflexo do empreendedorismo inerente 

ao agrupamento, da partilha e da articulação entre os diversos responsáveis que nele laboram 

em função de um grande objetivo comum – a melhoria da qualidade das aprendizagens e o 

sucesso educativo dos nossos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento – no formato PDF – permite voltar ao índice clicando no Logotipo do 

agrupamento que se encontra no canto superior esquerdo de qualquer página.  
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Avaliação interna final 1º, 2.º e 3.º ciclos 
 

SUCESSO POR CICLO 
.  
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SUCESSO GLOBAL  
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COMPARAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO INTERNA E AS METAS TEIP 
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Avaliação das atividades 
 

Antes das avaliações propriamente ditas, apresentam-se algumas ações desenvolvidas no 
Agrupamento, com impacto relevante junto da comunidade educativa e escolar, porque as 
mesmas não se enquadram em nenhum Departamento especifico, dado a sua transversalidade.  
 

SEMANAS DA ARTICULAÇÃO 

Tendo em conta as prioridades definidas no seu Projeto de Autonomia e Flexibilidade, o 
Agrupamento propiciou, ao longo do ano letivo e numa perspetiva de articulação curricular, cinco 
semanas em que se planificaram e desenvolveram atividades referentes a diferentes temáticas. 
Assim, e com o intuito de se tornarem as aprendizagens mais significativas e proporcionar o 
envolvimento de toda a toda a comunidade educativa foram dinamizadas as seguintes semanas: 
I - Semana da Flexibilidade; 
II - Semana dos Direitos Humanos; 
III - Semana da Interculturalidade – Na Rota de Magalhães;  
IV - Semana – Navegar sem problemas; 
V - Semana – “Diogo Cão no Mundo”. 
 

COMPONENTE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA (CEA) 

Numa perspetiva de desenvolvimento global e integrado e em consonância com as diferentes 
Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Agrupamento 
proporcionou aos alunos de 5.º ano e a 3 turmas de 6.º ano, no âmbito da flexibilidade curricular, 
uma oferta educativa denominada CEA. 
Os alunos tiveram, ao longo do ano, a oportunidade de experimentar diferentes áreas - Música, 
Expressão Plástica e Drama - rompendo-se, assim, com o conceito tradicional de turma. 
As estratégias/atividades desenvolvidas culminaram na apresentação final de um trabalho cujo 
tema aglutinador foi a “Viagem de Fernão de Magalhães”. 
O espetáculo intitulado “Na Rota de Magalhães” obteve um feedback muito positivo e foi muito 
elogiado por toda a comunidade educativa. 
 

MARCHAS DE SANTO ANTÓNIO 

Pelo segundo ano consecutivo, o nosso Agrupamento foi convidado pelo Município a participar 
nas, “já famosas” Marchas de Santo António. A escola saiu, mais uma vez, à rua e deu a conhecer 
o que de excelente se faz. 
O desfile contou com a participação de vários grupos de alunos da Escola EB1 das Flores que 
apresentaram uma corografia alegre, animada e colorida, no âmbito da Viagem de Fernão de 
Magalhães. 
Na preparação da marcha esteve envolvida uma vasta equipa, desde professores a encarregados 
de educação que colaboraram de forma entusiasta. A coreografia e os trajes foram preparados 
pelos professores do Agrupamento, assim como a música e a letra originais da marcha “Vamos 
navegando”. 
Nesta atividade esteve, ainda, envolvido grupo coral “SOTTOVOCE” que contribuiu para que a 
Marcha fosse um sucesso. 
De destacar a presença da escola no programa da RTP - Praça da Alegria – onde, todos primaram 
pelo saber estar, empenho e dedicação. 
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Departamento da Educação Pré-Escolar 

Atividades propostas (21)  

Atividades realizadas (21)  Dia Nacional do Pijama (Desenvolvimento de atividades 
sugeridas pela associação Mundos Vida) 

 OFICINAS DO MUSEU DO DOURO 

 Presépio Gigante - Paisagem de Natal 

 Feira de Outono - Festa das Famílias 

 Animação de natal (sessão de cinema ou outra) 

 Visita de estudo ao Discovery World Porto-Fundação 
Serralves 

 Visita de estudo ao Zoo da Maia e à Lipor 

 Biblioteca da Escola Básica nº2 

 Filiminhos: Os animais andam loucos -Teatro Municipal 

 Centro de Ciência 

 Visita ao JI da EB2 e JI do BSVP 

 ‘O CAPUCHINHO VERMELHO’ 

 Ida à biblioteca Municipal para assistir a uma peça de teatro " 
João pé de feijão"* 

 Teatro de Sombras “A Velhinha e a Cabaça"* 

 "Galeria de arte" - Dia Diogo Cão 

 Almoço da Horta 

 Visita de Estudo à Biblioteca das Árvores 

 ‘O CAPUCHINHO VERMELHO’ 

 Visita ao Palácio de Mateus e Torre de Quintela 

 Teatro - Praga, a Cidade Encantada 

 Visita ao Zoo de Stº Inácio- Avintes. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.           

Orçamento da escola:    2 200,50€ 

Encarregados de Educação:    2 529,46€ 

Outras Entidades*:       150,00€ 

Total:    4 879,96€ 
* União de  Freguesias de Adoufe e Vilarinho da Samardã. 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Enquadramento no tema aglutinador; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade | Colaboração entre direção, 
professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e associações de pais e encarregados de 
educação | Articulação curricular. 

Nos pontos fracos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram pontos fracos 
assinaláveis.  

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: A temperatura elevada 
que se fez sentir nesse dia e o local onde se realizou a exposição, condicionaram as nossas 
expectativas relativamente ao número de visitantes |O facto de as crianças terem de se deslocar 



 

8 
 

ao piso inferior  (pelas escadas), para  usufruírem da surpresa oferecida pela  administração do 
Nosso Shopping e o atraso que provocou na saída de alguns jardins de infância |Mesmo com as 
condições climatéricas (chuva) a atividade realizou-se pelo recurso a capas e galochas. 
Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Integração na comunidade| 
Enriquecimento cultural | Melhoria dos resultados escolares | Enriquecimento linguístico | 
Enriquecimento tecnológico | Enriquecimento cientifico.  

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Dia Nacional do Pijama 

(Desenvolvimento de atividades sugeridas pela associação Mundos Vida) Atividade muito 

enriquecedora e a repetir, pela sua pertinência e valores que despoleta nos alunos.| OFICINAS 

DO MUSEU DO DOURO Esta atividade revelou-se muito enriquecedora, inovadora e criativa, 

assim, deveremos mante-la para o próximo período.| Presépio Gigante - Paisagem de Natal Esta 

atividade tem vindo a acontecer anualmente e é muito apreciada tanto pelas crianças, como 

pelas famílias. Visa essencialmente perceber a época natalícia, numa perspetiva histórica e a 

valorização de materiais de desperdício, contribuindo para o desenvolvimento da consciência 

ecológica. Consideramos que os objetivos foram atingidos pois possibilitou o cruzamento com 

outros projetos em que estamos envolvidos sendo uma atividade a manter. | Feira de Outono - 

Festa das Famílias Esta iniciativa representa um momento cada vez mais importante para a 

comunidade educativa. A cada ano que passa nota-se um envolvimento crescente, com 

benefícios para a articulação. Mesmo as famílias que já não estão connosco, continuam a querer 

estar presentes e a sentirem-se envolvidas nesta Feira, que cada vez mais consideramos ser uma 

Festa de outono/das Famílias. | Animação de natal (sessão de cinema ou outra) Foi uma 

atividade do agrado das crianças, pela magia do filme, pelo encontro com outras crianças e pela 

surpresa do Pai Natal.   Para algumas crianças esta foi a única oportunidade de contactarem com 

a "sétima arte". No próximo ano letivo, se for possível, deverá ser novamente proporcionada 

uma sessão de cinema a todas as crianças do DEPE. | Visita de estudo ao Discovery World Porto-

Fundação Serralves Visita de estudo muito enriquecedora em todas as áreas de desenvolvimento 

dos alunos. | Biblioteca da Escola Básica nº2 Foi importante as crianças conhecerem outro 

espaço educativo que não o seu e poderem fazer comparações. Tiveram oportunidade de 

explorar os livros da biblioteca e até requisitar alguns. Todas gostaram do teatro e perceberam 

o enredo, interagindo com os intervenientes. A caminhada que fizemos de regresso à escola 

também foi enriquecedora porque deu para observar o meio ambiente, a fauna e flora locais. 

Apesar da distância ninguém se queixou e todas apreciaram o percurso.| Centro de Ciência A 

atividade foi bem planeada e dinamizada pelos técnicos do CC. Foi muito apreciada pelas crianças 

e com ganhos para as aprendizagens na área do Conhecimento do Mundo.| Visita ao JI da EB2 e 

JI do BSVP A visita correu muito bem, as atividades previstas foram todas cumpridas: caminhada 

entre escolas (ida); comunicação de um projeto de pesquisa; peça de teatro de sombras na BE; 

brincadeiras ao ar livre.| Ida à biblioteca Municipal para assistir a uma peça de teatro " João pé 

de feijão" A peça de teatro exibida foi muito interessante e as crianças demonstraram com 

entusiasmo o quanto gostaram.| Teatro de Sombras  "A Velhinha e a Cabaça" Tratou-se de uma 

atividade de manifesto interesse , que para além de possibilitar a articulação com as crianças da 

EB/JI de Vilarinho da Samardã, proporcionou conhecer outros espaços  e assistir a uma história 

tradicional contada de um forma diferente.| "Galeria de arte" - Dia Diogo Cão Desde as salas de 

jardim de infância, de onde saíram os  trabalhos criativos  das crianças,  à organização da 
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exposição e da tenda, do contributo com produtos para venda, até ao apoio logístico, todo o 

departamento se empenhou na realização deste evento,  atingindo os objetivos propostos. A 

data prevista para a realização desta atividade foi alterada para dia 1 de junho por a equipa da 

Task force entender ser esta a mais adequada. | Almoço da Horta A atividade aconteceu com a 

colaboração da autarquia, que em articulação com a empresa de refeições, forneceram o 

complemento (Lombo assado fatiado, arroz seco). Com os produtos da horta confecionámos a 

sopa (creme de fava), batata assada e salada de alface e gelado de framboesa. Foi um momento 

de convívio importante e gratificante, e contou com a presença de todas as crianças inscritas 

neste JI e toda a equipa educativa, proporcionando aprendizagens importantes a todos os níveis, 

nomeadamente na área da educação alimentar. | Visita de Estudo à Biblioteca das Árvores Esta 

atividade contribuiu para desenvolver nas crianças o gosto pela leitura. Deveria ser feita mais 

vezes. | ‘O CAPUCHINHO VERMELHO’ Atividade muito enriquecedora e diferente, já que 

englobava diversas artes performativas. | Visita ao Palácio de Mateus e Torre de Quintela Foi 

uma visita muito enriquecedora, quer para as crianças, quer para os adultos que as 

acompanharam. Além dos conhecimentos adquiridos, o facto de todos irmos vestidos como no 

tempo de reis e de rainhas, proporcionou um momento   lúdico e de magia que ficou gravado na 

memória de todos. | Teatro - Praga, a Cidade Encantada Atividade com muito interesse para os 

projetos: "Livros de viagens e encontros" e "Mapas, viagens e fronteiras".  A diferença 

apresentada no saldo final deve-se a um aumento do preço do transporte ocorrido entre a data 

da proposta e a data de realização da visita. | Visita ao Zoo de Stº Inácio- Avintes A atividade foi 

bem organizada; as crianças exploraram todos as zonas e ambientes oferecidos pelo parque; foi 

uma experiência muito positiva para as crianças e importante para a construção de uma atitude 

de respeito pela natureza e o mundo animal. 
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Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Atividades propostas (25)  

Atividades realizadas (22)  Teatro de Vila Real - 3ºA e 3ºB 

 Ação de sensibilização sobre a prevenção rodoviária      

 Dia Mundial da Alimentação 

 25 de abril      

 Visita ao Hospital da Trofa - Vila Real 

 Visita de estudo à Lipor (estação de tratamento de resíduos 
urbanos) na Maia 

 Visita ao Parque Corgo 

 Visita ao Parque Corgo 

 Visita ao Laboratório de Produtos Florestais da UTAD 

 Visita à exposição sobre o rio Olo 

 Visita à Exposição sobre o rio Olo 

 Visita ao Laboratório de Produtos Florestais da UTAD 

 Festa de Encerramento das Atividades Letivas 

 Dia da Liberdade 

 Visita de estudo ao Discovery World Porto 

 Magalhães e o seu Pinguim 

 Visita de Estudo WORD OF DISCOVERIES 

 Visita à exposição permanente Fernão de Magalhães e ao 
Centro Interpretativo Miguel Torga 

 Passeio Magikland 

 MAPI - Mostra de Artes para a Infância 

 Visita ao Zoo da Maia 

 Apresentação: “O Conquistador" 

Atividades não realizadas e 
porquê (3) 

Deslocação à E S S. Pedro - Festa das Broas - A visita não foi 

realizada devido às condições climatéricas adversas. Participação na 
Alv`arte - A saída prevista não se pôde realizar devido às condições 

meteorológicas adversas. Visita ao Museu dos Descobrimentos - 
Porto e caravela em Vila do Conde - Atividade não realizada por falta 

de apoio financeiro. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Teip:   600,00€ 

 Orçamento da escola:      801,96€ 

Encarregados de Educação:  5 345,00€ 

Outras Entidades:      530,56€ 

Total:   7 277,52€ 

*Juntas de Freguesia 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Aquisição de conhecimentos através da 
reconstrução da fantástica odisseia dos navegadores portugueses à descoberta de um mundo 
desconhecido. | Articulação curricular | Enquadramento no tema aglutinador | Colaboração 
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entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente, associações de pais e 
encarregados de educação | Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

Pontos fracos: Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural| 
Enriquecimento linguístico | Enriquecimento tecnológico | Melhoria dos resultados escolares | 
Integração na comunidade. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Teatro de Vila Real - 3ºA e 3ºB 

Sempre que se proporcione, envolver-se-ão os alunos em atividades deste tipo. | Ação de 

sensibilização sobre a prevenção rodoviária A atividade desenvolvida foi bastante pertinente e 

adequada aos interesses e necessidades dos alunos. Estes participaram ativamente e com 

entusiasmo. | Dia Mundial da Alimentação A atividade foi bastante pertinente para o 

desenvolvimento dos valores e atitudes das crianças face a uma alimentação equilibrada, 

saudável e benéfica para a saúde física e mental. | 25 de abril A atividade decorreu com sucesso, 

indo ao encontro dos interesses e necessidades das crianças proporcionando-lhes um 

conhecimento mais alargado do verdadeiro significado da democracia. Dada a pertinência da 

atividade esta deverá continuar a ser implementada no próximo ano letivo. | Visita ao Parque 

Corgo A atividade decorreu dentro do que estava previsto. Os alunos mostraram-se interessados 

e participativos. Foi uma atividade motivadora e enriquecedora para todos. | Visita ao Parque 

Corgo A atividade não se realizou na data prevista por más condições atmosféricas, mas sim no 

dia 14 de maio. Atividade de excelente qualidade pela interação com o meio ambiente. | Visita 

ao Parque Corgo A atividade não se realizou na data prevista por más condições atmosféricas, 

mas sim no dia 6 de maio. Atividade de excelente qualidade pela interação com o meio ambiente. 

| Visita ao Laboratório de Produtos Florestais da UTAD Não foi possível realizar a visita nas data 

e horas previstas, por impossibilidade do Laboratório de Produtos Florestais da UTAD. Assim, a 

visita foi realizada no dia 10 de janeiro, entre as 9:00 e as 12:00 h.| Visita à exposição sobre o 

rio Olo A atividade revelou-se de extrema importância tendo em conta a participação da escola 

no projeto Alv`arte. | Festa de Encerramento das Atividades Letivas A realização desta festa de 

encerramento do ano letivo conduziu ao desenvolvimento do espírito de grupo e de união entre 

alunos, professores, funcionários, encarregados de educação, autarquia e outros elementos da 

comunidade. Por outro lado, pretendeu assinalar o final de um ciclo de estudos para os alunos 

do quarto ano e provocar neles um sentimento positivo em relação à escola que frequentaram. 

Poderá ser realizada no próximo ano letivo.| Dia da Liberdade Pelos pontos fortes e 

oportunidades apresentadas e para que os alunos: identifiquem algumas das razões que 

conduziram à revolução do 25 de abril, conheçam e valorizem a ação de algumas figuras da 

revolução do 25 de abril, reconheçam alguns valores da Liberdade e o quanto custou a 

conquistar... Terem um encontro com o Dr. Martinho e deixarem o mural da Liberdade do seu 4º 

ano na Escola julgamos que esta atividade deve continuar a realizar-se no próximo ano. | Visita 

de estudo ao Discovery World Porto Além da Visita ao Museu Interativo/Parque Temático World 

of Discoveries também visitámos a Exposição do Corpo Humano- A Ciência da Vida, na Alfândega 
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do Porto. Foram visitas muito enriquecedoras. | Magalhães e o seu Pinguim Atividade integrada 

na Semana da Flexibilidade Curricular do Agrupamento que motivou muito todos os 

participantes. Foi um bom exemplo de Flexibilidade Curricular que poderá servir de exemplo para 

tratamento de outros conteúdos.| Visita de Estudo WORD OF DISCOVERIES Esta Visita de Estudo  

estimulou os alunos, dado o seu caráter motivador e constituiu uma situação de aprendizagem 

favorecendo a aquisição de conhecimentos e proporcionando o desenvolvimento de técnicas de 

trabalho.| Visita à exposição permanente Fernão de Magalhães e ao Centro Interpretativo 

Miguel Torga A atividade permitiu aprofundar conhecimentos no âmbito do projeto 

"Exploradores por mares de Encontros" e conhecer um pouco sobre Miguel Torga e a sua obra. 

| MAPI - Mostra de Artes para a Infância Atividade culturalmente muito pertinente e formativa. 

| Visita ao Zoo da Maia A atividade decorreu de acordo com o previsto e superou as espectativas. 

| Apresentação: “O Conquistador" O dia da atividade foi alterado para o dia 13 por razões de 

calendário do agrupamento.  Esta decorreu de acordo com as nossas expetativas e superou as 

expetativas do público.  
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Departamento da Educação Pré-Escolar em articulação com o 
Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Atividades propostas (53)  

Atividades realizadas (49)  Festa de Natal* 

 Dia Nacional do Pijama 

 Festa do Livro 

 Animação de Natal 

 Dia da Árvore 

 Prevenção Rodoviária 

 Peça de Teatro-"Joana de Papel"* 

 Feira de Outono / Magusto 

 Dia da Alimentação 

 Dia eco-escolas 

 Feira do outono 

 Feira do Outono e magusto 

 Festa de Natal 

 Semana da alimentação 

 Missão pijama 

 Dia da árvore 

 Cantar os Reis 

 Atividade promovida pela Escola Fixa de Trânsito      

 Festa de Natal 

 Festa de Natal 

 Feira de outono 

 Teatro Urze / EB/JI de Vila Seca* 

 V Centenário Volta ao Mundo de Fernão Magalhães* 

 (+)Aprendizagem)Visita ao Quartel dos Bombeiros Voluntários 
da Cruz Branca de Vila Real* 

 Eco - UTAD 

 Visita de Estudo ao Hipermercado Continente* 

 Exposição Permanente Fernão de Magalhães 

 IDA AO TEATRO MUNICIPAL DE VILA REAL 

 IDA AO TEATRO MUNICIPAL DE VILA REAL 

 Cantar os Reis 

 Feira do Outono e Magusto 

 Festa Natal- encerramento das atividades letivas do 1º período 

 Ida ao cinema 

 Animação na Torre de Quintela 

 Visita à Magiklandia* 

 Animação de Final de Ano 

 Visita de estudo-Zoo Santo Inácio 

 Desfile da Primavera 

 Visita de Estudo a Sabrosa*  

 Museu do Douro 

 Visita de Estudo ao Magikland - Penafiel 
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 Visita de Estudo a Aveiro - Ecomuseu Marinha da Troncalhada 

 Festa de Encerramento do Ano Letivo 

 Visita ao Palácio de Cristal 

 Escola Fixa de Trânsito* 

 Ida ao cinema "O Vale Encantado"* 

 Desfile de Carnaval* 

 Dia da Mãe 

Atividades não realizadas 
e porquê(4) 

Cantar os Reis/Janeiras - A atividade não foi realizada por motivos de 

impossibilidade de calendário e condições climatéricas. O escritor vem à 
escola - A sua não realização deveu-se ao facto do escritor não se poder 

deslocar à escola de Vila Marim por impedimentos pessoais. Dia Mundial 
da Criança - Esta atividade ficou sem efeito, por motivos de 

indisponibilidade da companhia. Escola Fixa de Trânsito - Esta visita foi 

posteriormente realizada noutro local, nomeadamente na Escola Fixa de 
Trânsito no dia 29 de maio. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.       

Orçamento da escola:    2 114,00€ 

Encarregados de Educação:    1 039,80€ 

Outras Entidades*:    2 501,00€ 

Total:    5 654,80€ 

*Juntas de Freguesia 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Enquadramento no tema aglutinador | 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente, associações de 
pais e encarregados de educação | Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade | Benefício dos procedimentos relativos ao tratamento estatístico dos dados do PAA 
com os formulários eletrónicos (fiáveis e facilitadores do processo). | Promoção do espírito 
solidário. | Reforçar os comportamentos de leitura dos alunos aumentando o seu gosto por ler. 
| Os alunos gostaram imenso da visita, adquiriram conceitos básicos de educação financeira, 
aprenderam a selecionar produtos mais e menos saudáveis. Adoraram o lanche oferecido pelo 
Continente. | Enquadramento da temática no curriculum da Área de Conhecimento do Mundo e 
Estudo do Meio - PCG/PTT. | Construir aprendizagens relacionadas com um monumento próximo 
e a sua história. | Colaboração entre escola e comunidade educativa. |Socialização e relações 
interpessoais do grupo. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: A Atividade não se 
realizou no local projetado devido ao mau tempo. Realizou-se em espaços no interior da Escola. 
| O transporte de algumas turmas de JI ter sido efetuado em autocarros Urbanos. Não houve 
equidade na atribuição de tempo em palco. O facto de algumas turmas terem permanecido mais 
tempo em palco, provocou um grande atraso na chegada aos JI/EB das turmas que vinham a 
seguir. | A atividade não se realizou no local projetado devido ao mau tempo. Realizou-se em 
espaços no interior da Escola. 
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Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural e linguístico | 
Melhoria dos resultados escolares | Integração na comunidade. | Enriquecimento de atitudes e 
comportamentos assertivos. 

Nos observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Festa de Natal | Esta atividade 

permitiu a abertura da Escola à comunidade educativa e o envolvimento de diferentes parceiros 

educativos, será por isso uma atividade a manter. | Dia Nacional do Pijama Pelo seu cariz de 

intervenção social, de dinamização comunitária e de cidadania responsável, será uma atividade 

que se deverá manter. | Festa do Livro As atividades desenvolvidas foram muito motivadoras e 

constituíram situações de aprendizagem proporcionando o prazer da leitura, sendo por isso um 

evento a manter, no próximo ano letivo. Observações: por motivos de força maior a escritora 

Palmira Martins não esteve presente no dia 30 de abril, pelo que foi reagendada a sua visita para 

o dia 2 de maio. | Dia da Árvore Atividade reconhecida como muito importante na aquisição de 

conhecimentos e na articulação 1.º Ciclo e Pré-escolar. | Prevenção Rodoviária Esta atividade foi 

muito proveitosa e enquadrou-se no público-alvo para quem foi dirigida. No debate feito à 

posterior nas turmas os alunos participaram com entusiasmo e notou-se que tinham 

interiorizado os conteúdos.  (Uma Prof. faltou, dois estavam a classificar provas e a atividade foi 

realizada sem o JI de Gravelos). | Peça de Teatro-"Joana de Papel" O nome da atividade é "Paula 

de Papel" e não "Joana de Papel". Foi realizada nas instalações do teatro a Peripécia, em Coêdo, 

por imperativo da Companhia o Bando de Palmela que apresentou o espetáculo. | Dia eco-

escolas O dia Eco Escolas é uma atividade anual por decisão de todo o corpo docente que vem 

ao encontro do Plano de ação no âmbito do Programa Eco Escolas e que se manterá, enquanto 

a Escola se inscrever neste Programa. | Semana da alimentação Os alunos confecionaram 

variadas compotas com fruta da época, que posteriormente comeram com pão. Foram debatidas 

as medidas a adotar para termos lanches saudáveis. Foram elaborados panfletos e cartazes 

alusivos aos temas. | Dia da árvore Os alunos, professores e assistentes operacionais plantaram 

cerejeiras, macieiras, framboeseiros, loureiro e ervas aromáticas na horta vertical. Assistimos a 

uma palestra, pelo Professor Doutor Domingos Lopes, no âmbito das comemorações do Dia 

Internacional da Floresta, na UTAD. assistimos também a uma peça de teatro. | Cantar os Reis A 

atividade permitiu a valorização das tradições e seu significado. | Atividade promovida pela 

Escola Fixa de Trânsito A atividade decorreu com sucesso, indo ao encontro dos interesses e 

necessidades das crianças proporcionando-lhes uma consolidação práticas das regras básicas de 

trânsito e respetiva sinalética. Dada a pertinência da atividade esta deverá continuar a ser 

implementada no próximo ano letivo. | Festa de Natal Atividade muito interessante do ponto de 

vista do desenvolvimento dos valores: solidariedade, partilha, amizade…a repetir no próximo 

ano. | Feira de outono Esta atividade foi bastantes enriquecedora para todos os alunos e 

comunidade escolar. Houve bastante participação dos familiares e restante comunidade. | 

Teatro Urze / EB/JI de Vila Seca A peça de teatro apresentada “A menina do mar" foi 

interessante, pedagógica e acolheu o agrado das crianças. | V Centenário Volta ao Mundo de 

Fernão Magalhães Tratou-se de uma visita de relevante interesse pedagógico, com a qual as 

crianças aprenderam a conhecer melhor a história do navegador Fernão Magalhães, que não se 

limitou a descobrir uma passagem entre oceanos, mas uniu e aproximou povos e culturas. | 

(+)Aprendizagem)Visita ao Quartel dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real Esta 
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atividade foi muito proveitosa, na medida em que permitiu aos alunos o contacto com os 

bombeiros e viaturas. A visita guiada permitiu aos alunos formularam perguntas de forma a 

ficaram mais sensibilizados para a prevenção dos fogos e problemas ambientais. | Exposição 

Permanente Fernão de Magalhães Atividade muito enriquecedora para todos os alunos e uma 

flexibilização curricular muito profícua. | IDA AO TEATRO MUNICIPAL DE VILA REAL Atividades 

a realizar sempre que possível já que se revelam muito enriquecedoras para os grupos de alunos. 

| Cantar os Reis Com esta atividade valorizaram-se as tradições e proporcionaram-se vivências 

que remontam aos nossos antepassados, proporcionando o enriquecimento cultural dos nossos 

educandos, dando-se sentido a novas aprendizagens. | Ida ao cinema Os alunos aderiram com 

entusiasmo a toda a dinâmica da atividade sempre com os comportamentos corretos, o que 

conduziu a um retorno positivo a acrescentar à sua formação pessoal. | Animação na Torre de 

Quintela A atividade foi bastante interessante e teve a adesão dos alunos. Além da dinamização 

do espaço histórico (Torre de Quintela), foram apresentadas atividades de animação bem 

estruturadas que conduziram a várias aprendizagens sobre a vida na idade média (trajes, 

divertimentos, defesa, ocupações, técnicas de produção, etc.). | Visita à Magiklandia Esta visita 

proporcionou a todos os intervenientes um dia de divertimento e convívio no final do ano letivo. 

Foi do agrado dos alunos que viveram um dia diferente, com divertimentos diferentes e de muita 

alegria. | Visita de estudo-Zoo Santo Inácio A visita de estudo permitiu atenuar o verbalismo das 

aulas; aproximar os alunos da realidade; enriquecer a experiência dos alunos; desenvolver o 

espírito de observação e o espírito crítico; desenvolver o espírito de investigação; aplicar 

instrumentos de observação/investigação; recolher dados; promover a interdisciplinaridade e 

proporcionar momentos de convivência, sentido de camaradagem e cooperação. | Desfile da 

Primavera A atividade permitiu dar visibilidade, junto da comunidade, de alguns projetos 

desenvolvidos pelos diferentes estabelecimentos de ensino e animou de cor e alegria as ruas da 

cidade.  Tendo em conta o número de participantes e as dificuldades logísticas inerentes à 

preparação de eventos desta envergadura, podemos considerar que de um modo geral houve 

boa organização e os transportes cumpriram os horários. | Museu do Douro Atividades muito 

enriquecedoras em todas as áreas curriculares. | Visita de Estudo ao Magikland – Penafiel A 

atividades decorreu num clima de grande alegria e divertimento. Os alunos tiveram a 

oportunidade de conhecer novas localidades do nosso país tendo contacto com os seus 

monumentos e diferentes formas de relevo. | Visita de Estudo a Aveiro - Ecomuseu Marinha da 

Troncalhada Atividade de relevante interesse e a repetir. | Ida ao cinema "O Vale Encantado" A 

atividade decorreu de acordo com as expectativas delineadas. | Desfile de Carnaval A 

organização do desfile, pelo volume dos participantes, conduz a tempos de espera significativos 

para os alunos, ao início, e não comtempla a possibilidade de cada agrupamento desfilar por 

inteiro com as suas escolas. | Dia da Mãe Esta atividade conseguiu envolver professores, alunos, 

auxiliares (técnicos operacionais), pais/familiares diversos e Junta de Freguesia. Todos 

colaboraram de forma empenhada e por isso, o sucesso obtido foi evidente.  A escola foi ao 

encontro do meio local. Cumpriu-se a tradição! | Encerramento das atividades letivas. Campeã 

Uma atividade bem organizada não só pelos docentes envolvidos, mas entre os parceiros 

educativos. Participação e colaboração da Junta de Freguesia da Campeã e Centro desportivo e 

cultural. Atividade que vem sendo realizada anualmente. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Atividades propostas 
(17) 

 

Atividades 
realizadas.(15) 

 São Martinho.com 

 Natal com todos 

 Cantar o Amor 

 Exposição " Percorrendo o Mundo de Magalhães" 

 Centenário da morte de Carvalho Araújo 

 Amarante – Museu Municipal de Amadeo de Souza Cardoso 

 70 Anos dos Direitos Humanos 

 Páscoa Jovem 

 Visita ao Museu do Som e da Imagem 

 Visita guiada a Vila Real 

 Paços dos duques e centro de ciência viva- Guimarães 
 Visita de Estudo ao Porto (Parque Biológico de Avintes,   

 Igreja e Museu de S. Francisco e Ponte D. Luís) 
 Visita ao Museu Centro Histórico do Porto 

 Visita ao Museu da Vila Velha 

 Viagem com Moral* 

Atividades não 
realizadas e porquê.(2) 

Visita ao Museu de Arqueologia e Numismática - Na reunião de Grupo 

Disciplinar de 19 de março de 2019, os professores refletiram sobre o ritmo de 
progressão nos conteúdos previstos nas planificações e decidiram não levar a 
cabo a Visita ao Museu de Arqueologia e Numismática que tinha ficado prevista 
para o presente ano letivo como consta da respetiva acta.  
Museu do Som e da Imagem- O elevado nº de atividades realizadas 
nas duas últimas semanas do ano letivo e a realização da prova de 
aferição de HGP (57) no dia seguinte, à data prevista para esta visita 
de estudo, originou o cancelamento da mesma. O seu 
reagendamento para data posterior ficou sem efeito, uma vez que 
o museu abre às 14 horas e este era a última tarde em que os 
alunos tinham HGP. A professora responsável pela mesma 
considerou oportuno ocupar o espaço da aula de terça-feira com 
esclarecimento de dúvidas sobre a matéria de HGP. Contudo, é de 
salientar que o objetivo da mesma: motivar os alunos para as 
aprendizagens da História local no contexto do programa da 
disciplina do 6º ano, se poderá realizar no início do próximo ano 
letivo. 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.       

Encarregados de Educação:    14 623,50€ 

Outras Entidades*:    3 290,00€ 

Total:    17 913,50€ 

* Fundação X 
Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos:  Bom comportamento e atitudes dos 
participantes | Articulação entre a escola/ Turismo de Vila Real/Câmara Municipal de Vila Real | 
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Enquadrado no tema aglutinador | Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na 
comunidade | Articulação curricular.  

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Visibilidade das ações 
realizadas pelo agrupamento na comunidade. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural | 
Enriquecimento linguístico | Integração na comunidade | Melhoria dos resultados escolares | 
Enriquecimento tecnológico. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: São Martinho.com Pelo seu 

conteúdo e aderência, revela-se pertinente manter esta atividade enquanto momento de 

partilha e articulação entre os vários ciclos de ensino. | Natal com todos Excelente oportunidade 

de articulação. A manter nos próximos anos letivos. | Cantar o Amor Excelente atividade. A 

manter nos próximos anos. | Exposição " Percorrendo o Mundo de Magalhães" Atividade que o 

grupo considerou ser pertinente realizar-se na semana de articulação curricular de maio, uma 

vez que serviu também como enquadramento para as atividades desenvolvidas entre 13 e 17 de 

maio. | Centenário da morte de Carvalho Araújo Atividade integrada no âmbito do currículo da 

disciplina de História que permitiu a articulação entre ciclos de ensino (2º ciclo, 3º ciclo e EFA). 

Ao mesmo tempo possibilitou um maior conhecimento sobre uma figura histórica local. O grupo 

considera que atividades deste género se deverão repetir. | 70 Anos dos Direitos Humanos 

Cumprimento integral dos objetivos propostos. Toda a comunidade escolar foi participativa e 

empenhada, agindo de forma cívica e solidária. Os responsáveis da atividade são de opinião que 

se deverão repetir iniciativas deste género, nos próximos anos letivos. | Páscoa Jovem Sem 

dúvida a melhor atividade do ano e do Agrupamento, mobilizando mais de 500 alunos, de todos 

os ciclos num só local, à mesma hora, em perfeita articulação e organização, resultando numa 

experiência inesquecível para toda a comunidade Educativa. | Visita ao Museu do Som e da 

Imagem A data prevista originalmente para a visita foi antecipada para poder aproveitar os 

últimos dias da exposição temporário sobre Carvalho Araújo. | Visita guiada a Vila Real Atividade 

de integração com o meio, muito interessante que permitiu o aprofundamento do 

estudo/conhecimento da história local. O grupo de HGP considera que é uma atividade a   repetir 

no próximo ano letivo. | Amarante – Museu Municipal de Amadeo de Souza Cardoso A atividade 

foi do agrado de todos os participantes, quer docentes, quer discentes. A visita ao Museu foi 

muito enriquecedora pela enorme qualidade da exposição visitada. Os alunos tiveram um 

comportamento bastante satisfatório revelando interesse e curiosidade durante a visita guiada. 

O professor de HGP motivou os alunos para a visita à ponte de Amarante distribuindo um texto 

sobre a resistência às invasões francesas. O Museu forneceu informação complementar sobre a 

exposição visitada. A professora de CN proporcionou uma breve visita ao parque ribeirinho e 

reforçou a importância de hábitos de vida saudáveis. Este tipo de atividade deverá repetir-se 

sempre que possível. | Paços dos duques e centro de ciência viva- Guimarães O grupo 

dinamizador acha que a visita de estudo é pertinente para os alunos principalmente para grupos 

de terceiro ciclo na parte de Ciência Viva. Os alunos deram um feedback muito positivo da 

atividade pois esta é interativa e muito lúdica abrangendo muitos conteúdos de conhecimento 
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geral, reciclagem, robótica, forças, massas, impressão três D, som, etc. Quanto aos Paços dos 

Duques os alunos gostaram do teatro e da visita guiada alguns alunos referiram já terem visitado, 

mas não assistiram à peça de teatro. O balanço foi muito positivo. | Visita de Estudo ao Porto 

(Parque Biológico de Avintes, Igreja e Museu de S. Francisco e Ponte D. Luís) A visita decorreu 

de acordo com o planificado. Porém, seria necessário mais um recurso humano, dado que foram 

duas alunas com cadeira de rodas. | Visita ao Museu Centro Histórico do Porto Atividade a 

manter nos próximos anos por ser do agrado de todos e permitir a ligação da Escola ao meio e a 

transposição de conhecimentos para novas situações de aprendizagem. | Visita ao Museu da 

Vila Velha Atividade que possibilita um melhor conhecimento da história local e do seu 

património, por isso, o grupo disciplinar considera que esta atividade se deve continuar a realizar. 

| Viagem com Moral A atividade encerra com chave de ouro o ano letivo para os alunos do 3º 

Ciclo, constituindo uma experiência inesquecível para os alunos, ao mesmo tempo que valoriza 

a disciplina de EMRC e este Agrupamento. 
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Departamento de Expressões 

Atividades propostas 
(19) 

 

Atividades realizadas. 
(19) 

 Torneio de Basquetebol  

 Torneio de Basquetebol  

 Torneio de Futsal 

 Mega Sprint 

 Torneio de Basquetebol 

 Torneio de Futsal 

 Torneio de Voleibol 

 Natal | “Decoração dos espaços escolares”  

 Feira Solidária 

 Corta-mato Escolar* 

 Centro de Ciência Viva (Biodiversidade) 

 Torneio de Andebol 

 Torneio de Futsal 

 Gira Vólei  

 Concerto Final de Ano  

 Concerto de Natal 

 “Dia da Diogo Cão” (Expressões) 

 "Liberdade Pictórica" Exposição de Pintura 

 Mostra Escolar (exposição de trabalhos)  

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Orçamento da escola:       20,00€ 

Encarregados de Educação:       132,00€ 

Outros*:      250,00€ 

Total:    402,00€ 

* Desporto Escolar 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Participação e empenho dos alunos e 
professores | enquadrado no tema aglutinador | Divulgação dos trabalhos produzidos pelos 
alunos na comunidade | Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não 
docente e associações de pais e encarregados de educação. 

Nos pontos fracos destacam-se os seguintes aspetos: Escassez e dificuldades de aquisição de 
recursos materiais. | O espaço disponível para expor os trabalhos é muito reduzido pois é 
partilhado com as outras disciplinas e departamentos, assim é difícil haver uma coerência na 
apresentação dos mesmos. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Dificuldade no 
financiamento para os recursos materiais. | Devido à chuva a atividade esteve condicionada a 
um campo de futebol de 5. | O prazo definido por entidades externas para a montagem do 
espaço, as condições do stand que não protege os trabalhos de condições atmosféricas instáveis. 
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Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Integração na comunidade | 
Enriquecimento cultural | Melhoria dos resultados escolares | Enriquecimento linguístico | 
Enriquecimento tecnológico. 

Nas observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Torneio de Basquetebol 

Atividade a manter no próximo ano letivo. | Torneio de Futsal Atividade a manter. | Mega Sprint 

Atividade a manter. | Torneio de Voleibol Atividade com muita adesão por parte dos alunos. | 

Natal | “Decoração dos espaços escolares” A atividade tem um impacto fortíssimo na 

comunidade e tem que se repetir, obrigatoriamente no futuro, no entanto é necessário um maior 

investimento nos recursos materiais de forma a que haja possibilidades de concretizar os 

projetos dos alunos. | Amarante – Museu Municipal de Amadeo de Souza Cardoso A atividade 

foi do agrado de todos os participantes, quer docentes, quer discentes. A visita ao Museu foi 

muito enriquecedora pela enorme qualidade da exposição visitada. Os alunos tiveram um 

comportamento bastante satisfatório revelando interesse e curiosidade durante a visita guiada. 

O professor de HGP motivou os alunos para a visita à ponte de Amarante distribuindo um texto 

sobre a resistência às invasões francesas. O Museu forneceu informação complementar sobre a 

exposição visitada. A professora de CN proporcionou uma breve visita ao parque ribeirinho e 

reforçou a importância de hábitos de vida saudáveis. Este tipo de atividade deverá repetir-se 

sempre que possível. | Corta-mato Escolar No próximo ano letivo serão necessários dois 

autocarros de modo a transportar os alunos de forma mais eficaz, dado o elevado número de 

participantes. | Centro de Ciência Viva (Biodiversidade) A atividade é bastante enriquecedora, 

deve repetir-se futuramente, no entanto deve ser programada em contexto de conselho de 

turma, pois os 45 minutos da aula de OC, não são suficientes. | Torneio de Andebol Atividade a 

repetir. | Gira Vólei Atividade a manter dado o grande número de participantes. | Concerto Final 

de Ano A atividade de final de ano foi realizada no dia 7 de junho de 2019. Os alunos realizaram 

uma amostra do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo em Educação Musical e nos clubes 

com bastante empenho. O grupo concluiu que os trabalhos apresentados foram de um elevado 

nível artístico, que se deveu, ao enorme empenho dos alunos e dos professores do grupo. | 

Concerto de Natal O grupo foi unanime em considerar que a atividade decorreu com um elevado 

nível artístico. Existiu um enorme empenho por parte dos alunos, que se repercutiu na qualidade 

das suas atuações provocando um enorme ambiente musical por parte da comunidade escolar 

que assistiu ao espetáculo. | “Dia da Diogo Cão”(Expressões) A atividade, como em anos 

anteriores revelou-se muito concorrida pelos alunos, Encarregados de Educação e Comunidade 

Escolar num convívio de salutar. A oferta do grupo foi muito variada, desde exposições de 

trabalhos, ateliers de experiências criativas stands de Artesãos para mostrarem a sua arte, até 

aos carrilhos de pedais sempre muito concorridos. A entre ajuda dos colegas de grupo esteve 

sempre patente tanto na montagem e preparação dos espaços como do dia da realização das 

atividades. O grupo propõe para as próximas edições desta atividade que se realizem às sextas 

feiras na parte de tarde e final do dia. | "Liberdade Pictórica" Exposição de Pintura Esta segunda 

edição da atividade mudou de local, do IPDJ para o Claustro da Município, com esta mudança os 

trabalhos expostos tiveram muita mais visibilidade e um feedback muito positivo por parte dos 

visitantes, servindo como motivação para os alunos. Será uma atividade a repetir em anos 

futuros.  
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Departamento de Educação Especial 

Atividades propostas (1)  

Atividades realizadas.(1)  Caminhada Inclusiva 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Total: 0,00€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Divulgação dos trabalhos produzidos pelos 
alunos na comunidade. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas oportunidades pareceres destacam-se os seguintes aspetos: A atividade foi realizada 
obedecendo aos objetivos preconizados: Comemorar o dia nacional da pessoa com deficiência, 
sensibilizar a comunidade sobre o direito à inclusão do cidadão "diferente". 
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Departamento de Línguas 

Atividades propostas (13)  

Atividades realizadas.(13)  On fête la Chandeleur- festa dos crêpes 

 On fête Noel- Concurso de postais 

 "NAVIDAD" 

 Feira Solidária 

 "DÍA DE LA HISPANIDAD" 

 Encontro com escritora 

 Encontro com escritor 

 Feira do Livro Usado - Escola Sede 

 Feira do Livro - Livraria Local 

 On va au théâtre 

 Ida ao teatro - "O Princípe Nabo" e "Ulisses- Regresso a Ítaca" 

 Concurso Letra a Letra -IPDJ 

 Ida ao Teatro- Auto da Barca do Inferno 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

 Teip:      606,00€ 

Encarregados de Educação:   1 802,00€ 

Total:   2 408,00€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Divulgação dos trabalhos produzidos pelos 
alunos na comunidade| Trabalhar a construção do leitor, facilitando o acesso a novas temáticas 
que permitem a partilha do conhecimento e da experiência | Colaboração entre direção, 
professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e associações de pais e encarregados de 
educação | Articulação curricular | Enquadrado no tema aglutinador.  

 
Pontos Fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. A atividade “NAVIDAD” não se 
realizou no 2.º ciclo devido à falta de tempo. 
 
 
Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis.  

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Melhoria dos resultados escolares| 
Divulgação da disciplina de espanhol junto da comunidade educativa.| Enriquecimento cultural 
| Enriquecimento linguístico | Enriquecimento tecnológico | Integração na comunidade. 
 

Nos observações e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Esta atividade tem, sem dúvida, 

mais impacto quando se celebra não só o Natal, mas também o "Dia de Reis". Assim sendo, para 

o próximo ano letivo iremos pensar numa ação que dê uma maior visibilidade ao dia 6 de janeiro 

e que envolva, não só os alunos de espanhol, mas também a comunidade escolar/educativa. 

|“Dia de la hispanidad” é uma atividade a repetir, uma vez que se trata de uma das datas mais 

importantes da cultura/história hispana.| A Feira do Livro Usado foi uma atividade muito 
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participada por toda a comunidade educativa. Foi uma excelente oportunidade para se 

encontrarem livros das várias áreas do conhecimento, com especial incidência para a literatura 

infantojuvenil, numa boa relação qualidade/preço. Se possível, esta atividade deverá continuar.| 

O encontro com o escritor Alexandre Parafita foi bastante interessante do ponto de vista 

pedagógica, permitindo aos alunos o contacto direto com o escritor. Promoveu e estimulou a 

leitura. Alunos, professores e Biblioteca participaram ativamente neste evento. É uma atividade 

que deverá ser implementada nos próximos anos. | O encontro com a escritora Sofia Azevedo 

foi planificado, dinamizada e concretizada pelo grupo de Português do 2º ciclo em parceria com 

a BE. Teve a participação de um vasto público interessado e curioso. Citando a escritora "Os 

professores envolvidos revelaram atitudes características de quem se entrega de corpo e alma 

aos muitos projetos que dão corpo e alma aos muitos projetos, que dão vida a esta escola." Um 

dos contos da escritora foi adaptado para representação em teatro de sombras pelos alunos do 

6º F, o que foi muito apreciado pela escritora que ficou muito orgulhosa e honrada por ver e 

ouvir as personagens que criou, ganharem vida, mencionando que foi um trabalho exemplar e 

que estavam de parabéns. Dado o impacto positivo que teve na comunidade escolar estas 

iniciativas deverão ter continuidade no próximo ano.| A Feira do Livro- Livraria Local foi muito 

participada por toda a comunidade educativa. Foi uma excelente oportunidade para se 

encontrarem livros das várias áreas do conhecimento, com especial incidência para a literatura 

infantojuvenil. Se possível, esta atividade deverá continuar. |On va au théâtre foi uma atividade 

que teve um grande impacto junto dos alunos, do 9º ano, que assistiram, pela primeira vez, a 

uma peça de teatro em língua francesa, por falantes nativos, atores de uma companhia de 

renome internacional. A maior parte dos alunos disse querer repetir experiência.|O grupo de 

Português considera a atividade – Ida ao Teatro – “Ulisses” e “Príncipe Nabo” muito 

enriquecedora do ponto de vista pedagógico. Os alunos participaram com muito empenho e 

interesse na atividade que lhes proporcionou momentos de interação constante com os atores 

da companhia. O balanço que se faz é, indubitavelmente, positivo. É uma atividade que deverá 

continuar no próximo ano letivo. |A atividade “Concurso Letra a Letra” não foi realizada no dia 

previsto porque, à posterior, foi marcada uma outra que impediu que esta se realizasse. Esta 

atividade deveria ser implementada nos vários ciclos com o objetivo de sensibilizar os alunos 

para a importância da comunicação escrita e oral e ampliar o vocabulário. O grupo disciplinar é 

de opinião que a atividade deverá ter continuidade no próximo ano letivo |Ida ao Teatro - Auto 

da Barca do Inferno, a atividade estava calendarizada para março, mas foi antecipada para 24 de 

janeiro por motivos de calendarização da Companhia de Teatro Filandorra. O grupo considera 

que para os alunos foi muito importante verem representada a obra em estudo. Aderiram de 

forma entusiástica, mostrando-se muito atentos e interessados chegando mesmo a interagir com 

os atores ao longo da peça.  

Conclusão: Todas as atividades e objetivos foram amplamente cumpridos. 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Atividades propostas (3)  

Atividades realizadas.(3)  Canguru Matemático Sem Fronteiras 2019 

 XXXVII Olimpíadas Portuguesas de Matemática 

 Semana da Cultura Cientifica 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Orçamento da escola:   10,00€ 

Total:   10,00€ 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Articulação curricular | Enquadrado no 
tema aglutinador | Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade | 
Envolvimento do Encarregados de Educação nas atividades. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Enriquecimento cultural | linguístico e 
tecnológico | Melhoria dos resultados escolares | Integração na comunidade | Enriquecimento 
científico | Criação de espaços atrativos onde, os alunos, tem liberdade para exercitarem os seus 
dons e talentos | Promover desafios em que o aluno seja coautor do seu próprio conhecimento.   

Nas observações destacam-se os seguintes aspetos: Parceria com o Clube "Orimarão" | Ocorreu 
um atraso devido a avaria no transporte dos atores. 
 
Nos pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Atendendo ao caráter prático das 
atividades/projetos com vista ao desenvolvimento de competências relativas ao aprender, 
praticando (método experimental), consideramos pela adesão  verificada,  que foram 
enriquecedoras e motivadoras para a aprendizagem em Ciência, permitindo: Aprender de uma 
forma mais informal; Criar oportunidades de experiencias novas, ricas e diversificadas que 
contribuam para a formação integral do aluno; Colocar o aluno no centro do processo educativo; 
Desenvolver competências individuais e fortificar as relações sociais. 
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Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

Atividades propostas (5)  

Atividades 
realizadas.(5) 

 Comemoração do Dia Internacional do Homem 

 Dia do Pensamento 

 Jogo da Glória (Substâncias Psicoativas) 

 Recolha de Bens Alimentares 

 Qualifica* 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

Encarregados de Educação:     167,45€ 

Outros :       76,55€ 

Total:     244,00€ 

* ASE 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Articulação curricular | Enquadramento 

no tema aglutinador |Orientação vocacional e contacto com o mundo real do trabalho e ensino 

profissional e superior. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas dificuldades | constrangimentos destacam-se os seguintes aspetos: Não se registaram 
dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

Nas oportunidades e pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Comemoração do Dia 

Internacional do Homem A atividade decorreu com normalidade e os objetivos foram atingidos. 

| Dia do Pensamento A atividade decorreu com normalidade e foi bastante interessante para 

todos os elementos envolvidos. | Jogo da Glória (Substâncias Psicoativas) É uma atividade muito 

interessante sobretudo para alunos do 3º ciclo. Salienta-se como muito positivo o apoio da 

equipa de saúde escolar. | Recolha de Bens Alimentares A atividade decorreu com normalidade, 

à semelhança do que aconteceu nos restantes anos. Foram entregues os cabazes alimentares às 

famílias carenciadas ficando ainda alimentos para mais uma entrega, a efetuar no final do ano 

letivo (junho). | Qualifica Atividade integrada no projeto TEIP para orientação vocacional. Muito 

importante para decisão da futura integração profissional.  
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Diretores de Turma 

Atividades propostas (8)  

Atividades realizadas.(8)  Intercâmbio com escola de Santiago de Compostela[6ºF] 

 Visita de Estudo ao Porto [6ºE e 6ºJ] 

 Visita de Estudo ao Porto [6ºA e 6ºF] 

 Visita de Estudo: "Terra D'Ouro"[7ºB] * 

 Cidadania e Currículo - Ribeira de Pena [9ºA,9ºB,9ºC,9ºD] 

 Visita ao Banco BIC [6ºD] 

 Intercâmbio com escola de Santiago de Compostela[6ºF] 

 Cruzeiro no Douro[7ºB] * 

Execução orçamental 
 

Tipo de financiamento.      

 TEIP:    155,82€ 

OE:    925,00€ 

Encarregados de Educação:    2 328,50€ 

Outros :    568,00€ 

Total:    3 977,32€ 

* Docentes 
 

Avaliação global  

Nos pontos fortes destacam-se os seguintes aspetos: Ligação entre os saberes escolares e a 
realidade | Aplicação de normas de postura fora do espaço escolar como futuros cidadãos na 
comunidade onde estão inseridos | Articulação curricular | Divulgação dos trabalhos produzidos 
pelos alunos na comunidade | Enquadrado no tema aglutinador | Benefício dos procedimentos 
relativos ao tratamento estatístico dos dados do PAA com os formulários eletrónicos (fiáveis e 
facilitadores do processo) | Relacionamento Intercultural e promoção turística da região | O 
Intercâmbio entre diferentes espaços, realidades e culturas, deveras enriquecedor para os 
intervenientes. 

Pontos fracos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Dificuldades | constrangimentos: Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

Nas oportunidades destacam-se os seguintes aspetos: Integração na comunidade | 

Enriquecimento linguístico | Melhoria dos resultados escolares | Enriquecimento cultural. 

Nos pareceres destacam-se os seguintes aspetos: Visita de Estudo ao Porto [6ºE e 6ºJ] 
"O objetivo da   visita   trabalhou vários conteúdos das disciplinas intervenientes, numa 

perspetiva interdisciplinar e articuladora com base nos pressupostos de promoção de uma maior 

qualidade das aprendizagens e de desenvolvimento de uma cultura de disciplina e organização, 

promovendo uma cidadania responsável e o gosto pelo trabalho interdisciplinar e de articulação 

entre professores alunos e conteúdos disciplinares.| Visita de Estudo ao Porto [6ºA e 6ºF] Visita 

muito interessante tanto para professores como para alunos, as visitas formam interativas e 

também acompanhadas com guia que contribuíram e complementaram as matérias abordadas 
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em várias disciplinas. As condições climatéricas ajudaram, em especial na deslocação de barco. 

de forma global cumpriu com os objetivos traçados de forma bastante satisfatória. Deve repetir-

se em anos futuros.|Visita de Estudo: "Terra D'Ouro"[7ºB] É de referir o excelente 

comportamento e interesse dos alunos da turma, nesta atividade. O convívio entre professores 

e alunos foi muito interessante e saudável durante todo o dia.| Cidadania e Currículo - Ribeira 

de Pena [9ºA,9ºB,9ºC,9ºD] O grupo considerou que a atividade foi muito enriquecedora para os 

alunos quer a nível cultural, quer a nível desportivo, tendo estes participado ativamente e de 

forma entusiasta em todas as atividades propostas. Numa avaliação oral feita aos alunos, estes 

consideraram a atividade muito motivadora e interessante e a realizar em anos posteriores.| 

Visita ao Banco BIC [6ºD] A visita foi muito positiva e instrutiva, a interação entre o mundo 

académico e o mundo laborar é de salutar. Será uma atividade a repetir.| Intercâmbio com 

escola de Santiago de Compostela[6ºF] Esta visita teve o patrocínio dos municípios envolvidos 

no intercâmbio, assim como nós recebemos da melhor forma, os alunos e acompanhantes, 

aquando da vinda deles a Vila Real, também nós fomos “recompensados” por eles lá, de tal forma 

que alguns dos dias tiveram demasiadas atividades culturais com deslocações, umas vezes de 

autocarro outras não, que foram sem duvida muito enriquecedoras, mas ao mesmo tempo muito 

desgastantes para os alunos desta idade. Mas de forma global, foi positivamente marcante para 

os alunos que certamente continuaram a comunicar com os alunos espanhóis, e certamente irão 

seduzir as suas famílias para rever as memórias que ficaram deslocando-se aos sítios especiais 

da zona de Santiago. | Cruzeiro no Douro[7ºB] Atividade muito pertinente dentro do tema 

aglutinador da turma "Terra D'Ouro".  
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Gabinete de Apoio Sócio-Familiar|Serviços de 
Psicologia e Orientação 

Atividades realizadas ao longo do ano 

AÇÃO (+) CIDADANIA: 

 Campanhas de recolha de bens alimentares, bens de higiene, roupa e brinquedos 
realizadas pelas escolas do Agrupamento; 

 Seleção/divisão de roupas, brinquedos e alimentos recolhidos; 

 Realização de cabazes; 

 Entrega de cabazes a famílias do Agrupamento; 

 Acompanhamento diário a alunos e famílias no GASF – acompanhamento e elaboração de 
relatório social/ encaminhamento para outros serviços; 

 Receção de pedidos de suplemento alimentar e elaboração de respetivo relatório com 
vista à sua atribuição; 

 Reavaliações de pedidos de suplementos alimentares que tinham sido atribuídos no ano 
letivo transato; 

 Monitorização das situações de almoço (alunos com escalão que adquirem a senha e não 
consomem a refeição) 

 Articulação com os DT relativamente aos alunos com suplemento alimentar e alunos com 
escalão; 

 Parceria com o Projeto (+) Social – reuniões e acompanhamento a alunos e famílias do 
Agrupamento que frequentam o Projeto; 

 Articulação de serviços e informações com a PSP – equipa de escola segura, UCC, CPCJ, 
APAV, Associação Via Nova; 

 Elaboração de notícias para a Página da Escola; 

 Parceria com a UCC enfermagem – atendimento e acompanhamento de alunos do 
agrupamento; 

 Acompanhamento psicopedagógico à turma do Curso de Educação e Formação – CEF; 

 Ações de sensibilização direcionadas a pais/encarregados de educação; 

 Ações de sensibilização direcionadas a docentes; 

 Ações de sensibilização direcionadas a técnicos; 

 Implementação de programa de CPS – Competências Pessoais e Sociais a seis turmas do 
agrupamento (2º, 3º ciclo e CEF); 

 Participação em Seminários, Workshops e Palestras subordinados a temáticas de 
interesse para o âmbito de intervenção da Ação; 

 Intervenção em crise de caráter psicossocial a alunos com comportamentos reincidentes 
desajustados para o contexto escola;  

 Apoio e monitorização das atividades levadas a cabo pela Associação de Estudantes. 
AÇÃO (+) APOIAR 

 Acompanhamento diário de ocorrências disciplinares referenciadas ao GAA e 
consequente trabalho de intervenção; 

 Acompanhamento de ocorrências disciplinares referenciadas ao GAA pelos Professores 
Titulares de Turma do 1º ciclo e Educadoras do Pré-Escolar ao GAA. Intervenção in loco e 
consequente comunicação a pais/encarregados de educação; 

 Mediação de conflitos em pequenos grupos ou individualmente; 
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Atividades realizadas ao longo do ano 

 Apoio personalizado a alunos que revelam incapacidades ao nível das relações 
interpessoais; 

 Acompanhamento psicopedagógico à turma do Curso de Educação e Formação; 

 Apoio Tutorial a alunos referenciados para o GAA; 

 Apoio ao estudo; 
AÇÃO (+) INTERVIR 

 Acompanhamento psicopedagógico, mediante sinalização dos DT, Prof. Titulares de 
Turma, Edu. Infância e GAA, a alunos dos diferentes níveis de educação e ensino; 

 Promoção de ações de sensibilização a alunos, docentes, técnicos e pais/encarregados de 
educação; 

 Ações: Desconstruir mitos do 4º para o 5º ano, Estilos Parentais, para toda a comunidade 
educativa; 

 “Vamos Brincar com…” - Projeto de promoção de competências facilitadoras da 
aprendizagem da leitura e escrita ministrado nos jardins de infância num clima lúdico e 
de proximidade.  

 “O Génio dentro de ti” – Atividade que aborda o conceito de inteligência bem como 
identificar as inteligências múltiplas, permitindo assim que se faça uma "radiografia" da 
turma com a finalidade de se valorizarem as potencialidades e trabalharem as fragilidades 
apresentadas pelos alunos. 

 Acompanhamento e orientação vocacional a alunos de 9º ano;   
 

AÇÃO (+) INCLUSÃO 

 Ações de sensibilização Ação (+) Cidadania; 

 Acompanhamento diário de ocorrências disciplinares referenciadas ao GAA e 
consequente trabalho de intervenção; 

 Acompanhamento diário a alunos e famílias no GASF – acompanhamento e elaboração de 
relatório social/ encaminhamento para outros serviços; 

 Parceria com o Projeto (+) Social – reuniões e acompanhamento a alunos e famílias do 
Agrupamento que frequentam o Projeto; 

 Parceria e articulação de serviços e informações com a PSP – equipa de escola segura, 
UCC, CPCJ, APAV, Associação Via Nova; 

 Parceria com a UCC enfermagem – atendimento e acompanhamento de alunos do 
agrupamento; 

 Acompanhamento psicopedagógico à turma do Curso de Educação e Formação; 

 Ações de sensibilização direcionadas a pais/encarregados de educação; 

 Implementação de programa de CPS – Competências Pessoais e Sociais a seis turmas do 
agrupamento (2º/3º ciclos); 

 Intervenção em crise de caráter psicossocial a alunos com comportamentos reincidentes 
desajustados para o contexto escola;  

 Promoção e divulgação da projeto “EU FICO” na Diogo Cão; 
 

 

  



 

31 
 

Financiamento global das atividades 

 

FONTE VALOR 

TEIP 1 371,82 € 

ESCOLA 6 061,46 € 

EE 27 835,71 € 

OUTROS 7 878,57 € 

TOTAL 43 147,56 € 

             

             

€1 371,82 

€6 061,46 

€27 835,71 

€7 878,57 

TEIP ESCOLA EE OUTROS
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Avaliação de Clubes  

CLUBE AV_C_CLB_CDTGASFEB23DC__18-9 a 21-6 
Clube de Teatro e Dança - TRIciclo 
RESPONSÁVEIS: João Paulo Miranda: A. Sociocultutaral|GAA 
ÂMBITO LOCAL  REALIZADO: SIM 

PROMOTORES CLUBE 
Gabinete de Apoio SocioFamiliar 

PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O clube decorreu ao longo do ano letivo e enriqueceu a relação da escola com o meio 
envolvente. 

AVALIAÇÃO GLOBAL BASTANTE SATISFATÓRIA. 

  

CLUBE AV_C_CLB_Clube do Desporto EscolarDEEB23DC_EFEF3_17-9 a 17-6 
Desporto Escolar 
RESPONSÁVEIS: Luís Gaspar 
ÂMBITO LOCAL  REALIZADO: SIM 

PROMOTORES CLUBE 
Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Excelente ano com otimos resultados do desporto escolar. 

AVALIAÇÃO GLOBAL BASTANTE SATISFATÓRIA. 

  

CLUBE AV_C_DE_EB23DC__8-10 a 3-7 
Clube de Intervenção Artística (CIA) 
RESPONSÁVEIS: Júlia Correia e Paulo Falcão 
ÂMBITO LOCAL  REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade; 
Tornar o espaço escolar mais funcional e aprazível e com isso os membros do clube 
ficaram a sentir a escola mais como uma "coisa" deles. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento tecnológico. 

CONSTRANGIMENTOS Outros 
Falta de recursos materiais para desenvolvimento dos projetos. 

PARECER O Clube, como em anos anteriores, teve bastante procura por parte dos alunos, que 
sentiram que com os projetos efetivamente concretizados passaram a ter um papel 
importante na escola, pois graças a eles toda a comunidade escolar passou a usufruir de 
mais locais de lazer e convivio com qualidade estética. Isso, também, reforçou o fator de 
pertença que tinham em relação à escola. O clube será para manter no próximo ano. 

AVALIAÇÃO GLOBAL BASTANTE SATISFATÓRIA. 
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CLUBE AV_C_DL_CLBEB23DC_P_1-10 a 14-6 
ClubECO 
RESPONSÁVEIS: Manuel José Vilares 
ÂMBITO LOCAL  REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 
CLUBE 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Envolvimento do Conselho de Turma|docentes. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Falta de tempo letivo específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes 
ao desenvolvimento de projetos. 

PARECER Tendo em conta a pertinência e importância do tema da educação ambiental e todo o 
trabalho desenvolvido ao longo doa não letivo, este projeto deveria ter sequencialidade 
no próximo ano letivo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL BASTANTE SATISFATÓRIA. 
  

CLUBE AV_C_DL_EB23DC_E_8-10 a 6-6 
CLUBE DE ESPANHOL 
RESPONSÁVEIS: Maria Isabel Carvalho Cipriano Sousa 
ÂMBITO LOCAL  REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular; Criação de um blogue. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
Horário de funcionamento. 

PARECER A docente considera que, devido ao facto de haver outros clubes a funcionar no mesmo 
horário, condiciona a frequência dos mesmos. De referir que os alunos que frequentaram 
o clube eram todos do 5.º ano. Fica a sugestão de se fundirem, por exemplo, dois clubes o 
de Francês e do Espanhol, transformando-os no "Clube das Línguas", onde poderia estar, 
também, representada a língua inglesa. 

AVALIAÇÃO GLOBAL BASTANTE SATISFATÓRIA. 
  

CLUBE AV_C_DL_EB23DC_F_10-10 a 5-6 
CLUBE DE FRANCÊS 
RESPONSÁVEIS: Noémia Claro / Ivete Baptista 
ÂMBITO LOCAL  REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular; 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER As professoras consideram que se registou uma diminuição no empenho dos alunos, 
neste ano letivo, no que toca à realização das atividades, em comparação com anos 
anteriores. Por esta razão, a planificação do clube será revista no próximo ano letivo, por 
forma a ir ao encontro dos gostos e interesses dos alunos inscritos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL SATISFATÓRIA. 
  

  



 

34 
 

CLUBE AV_C_GAAF_EB23DC__10-10 a 20-6 
CLUBE DE RÁDIO - RÁDIO ESCOLA|DIOGO CÃO 
RESPONSÁVEIS: João Paulo Miranda (Animador Sociocultural) 
ÂMBITO LOCAL  REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O clube decorreu de acordo com os objetivos delineados. 

AVALIAÇÃO GLOBAL BASTANTE SATISFATÓRIA. 

  

CLUBE AV_C_GAAF_SPOEB23DC_H_9-10 a 31-5 
Clube de Competencias Pessoais e Sociais 
RESPONSÁVEIS: Helena Costa - Psicologa | Heloisa Heleno - Psicóloga | Mónica Varejão - Assistente Social 
ÂMBITO LOCAL  REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Esta atividade decorreu como previsto e teve os resultados, na sua generalizadade, que se 
pretendiam alcançar. Houve, por parte de outros diretores de turma solicitação para que 
este clube fosse também implementado nas suas turmas, contudo face à ausencia de 
recursos tal não se verificou possivel. 

AVALIAÇÃO GLOBAL BASTANTE SATISFATÓRIA. 
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Avaliação de Projetos 

69 realizados | 3 não realizados 
 

PROJETO AV_P_BECRE_D1DLEB23DCEB1ARVEB1SVP_1CEBPM_3-10 a 25-5 
Concursos / Campeonatos 
RESPONSÁVEIS: Professores Bibliotecários, Professores de Português, de Matemática e Professores Titulares de Turma. 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 
Departamento do 1ºCiclo 
Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Melhoria dos resultados escolares; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O grupo entende que estes projetos são de valorizar e de ter continuidade dado os seus 
objetivos de base. Os objetivos fundamentais do campeonato na área da matemática 
foram: Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; atrair os alunos para a disciplina 
de Matemática, permitindo que descubram o lado lúdico da mesma e desenvolver o 
raciocínio lógico matemático. O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura foi 
estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora.  Estes Concursos 
/Campeonatos foram muito positivos para o desenvolvimento das competências dos 
alunos, onde obtiveram excelentes resultados. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_BECRE_D1DLEB23DCEB1ARVEB1SVP_T_5-11 a 31-5 
Concursos de Escrita Criativa 
RESPONSÁVEIS: Professoras Bibliotecárias; Professores Titulares de Turma e Departamento de Línguas (Português e Inglês). 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 
Departamento do 1ºCiclo 
Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Estas atividades são de valorizar dado contribuirem para a motivação dos alunos para a 
escrita, para a criatividade, para  o desenvolvimento do pensamento criativo, tais como: 
respeitar questões fora do vulgar; respeitar ideias  
originais; provar aos alunos que as suas ideias, as suas formas de escrita têm valor. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_BECRE_DIRDCSHEB23DCEB1SVPEB1ARV_T_1-10 a 21-6 
Exploradores: Viagens por Mares  de Encontros 
RESPONSÁVEIS: Professores Bibliotecários, Professores Titulares de Turma e Professores de História 
ÂMBITO INTERNACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 
Direção Executiva 
Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O grupo dinamizador entende que o projeto deverá ter continuação, dado que vai ao 
encontro do grande projeto do Agrupamento: Houve sempre uma excelente articulação 
entre ciclos e o resultado foi extraordinário. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_BECRE_DLTDEB23DCEB1SVPEB1ARV_P3DEPE1CEB_1-10 a 31-10 
Mês Internacional das BE 
RESPONSÁVEIS: Isilda Ribeiro, Luísa Pipa, Maria dos Anjos, Assunção Boura, Júlia Loureiro, Fernando Boura e Luís Guedes 
ÂMBITO INTERNACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 
Departamento de Línguas 
Todos os Departamentos 

PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Entende o grupo dinamizador que este projeto valorizou as Bibliotecas Escolares do 
Agrupamento. Todas as  iniciativas desenvolvidas  tiveram como objetivos promover a 
leitura, a escrita, a informação, a formação e a aquisição de conhecimentos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_BECRE_EB1SVPEB1ARV_1CEB_14-11 a 10-6 
A Biblioteca vai às Escolas 
RESPONSÁVEIS: Equipas das BE 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 

PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade;. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento cultural. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Entende-se que este projeto poderá ser melhorado se houver outros  recursos humanos 
para além dos professores ao abrigo do 79 ou por doença. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_BECRE_EB23DCEB1SVPEB1ARV_1CEBPP3_11-3 a 15-3 
Semana da Leitura 
RESPONSÁVEIS: Professores Bibliotecários, Coordenadora Interconcelhia, Coordenadora da RBVR e Coordenadora do Departamento 

de Línguas 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 

PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento cultural; 
Articulação RBVR. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Este projeto da Rede de Bibliotecas Escolares foi desenvolvido com sucesso devendo ter 
continuidade no próximo ano letivo. Foi um projeto com uma semana de atividades 
diversas motivadoras para a leitura/ilustração articuladas com a RBVR de Vila Real. Os 
professores/alunos  que participaram neste projeto mostraram-se interessados, 
motivados, dizendo mesmo que adorarm e que aprenderam muito com as  atividades. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_BECRE_EB23DCEB1SVPEB1ARV_T_17-9 a 31-5 
Etwinning: A Interculturalidade 
RESPONSÁVEIS: BE e Departamentos 
ÂMBITO INTERNACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 
PONTOS FORTES Articulação curricular; 

Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento tecnológico. 

CONSTRANGIMENTOS Falta de tempo letivo específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes 
ao desenvolvimento de projetos. 

PARECER O grupo dinamizador entende que dado o interesse do projeto, este deverá, no próximo 
ano letivo, desenvolver a sua vertente internacional na plataforma Etwinning. Este ano 
letivo a projeto esteve, numa fase inicial, apenas em desenvolvimento a nível de pré-escolar 
e 1.º Ciclo na escola de Árvores. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Satisfatória. 
  

PROJETO AV_P_BECRE_TDEB23DCEB1ARVEB1SVP_T_17-9 a 10-6 
Comemorar efemérides 
RESPONSÁVEIS: Bibliotecas Escolares /PPES/Ecoescolas 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 
Todos os Departamentos 

PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O grupo dinamizador entende que o desenvolvimento do projeto que englobou a 
comemoração de efemérides foi muito enriquecedor para toda a comunidade educativa. 
Favoreceu o diálogo, a reflexão e a partilha de conhecimentos. Deve ter continuidade no 
próximo ano letivo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_D1_DEPEEB1FLOJITIM_1CEBDEPE_12-11 a 21-6 
Educação em Ciência: atividades experimentais, visitas e projetos 
RESPONSÁVEIS: Isabel Rego, Sívia Martins, Clara Vaz de Carvalho , Conceição Teixeira,Helena Gouveira, Graça Pinto, Amparo Rainha, 

Piedade Penelas 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Este Projeto, "Educação em Ciência",  estimulou nos alunos:  a capacidade reflexiva, o 
pensamento crítico, o  espírito de cidadania face ao mundo atual, o questionar, o  trabalho 
em grupo, a  resolução de  problemas do dia- a-dia e tornou as crianças  mais conscientes 
para o importante papel qua as  Ciências desempenham na sociedade. As atividades 
experimentais foram desenvolvidas na Escola,  pelo Centro de Ciência de Vila Real , pelo 
professor António Viamonte e pela formadora Olga Magalhães.Este projeto teve ligação 
com outro projeto, como por exemplo, o Projeto Rios e com a visita de Estudo à Casa 
Agrícola da Levada.   Pela sua pertinência, deverá ser continuado no próximo ano letivo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_D1_EB1ARV__15-10 a 30-3 
Jogos Matemáticos 
RESPONSÁVEIS: Docentes das Turmas e da BE 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 
associações de pais e encarregados de educação. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Pelos pontos fortes apresentados e pelo que desnvolvem nos alunos (habilidades 
cognitivas e académicas; relações sociais entre jogadores e professores; estratégias; 
raciocínio lógico…) este projeto deve ter continuidade no próximo ano. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_D1_EB1ARV_1CEB_19-10 a 21-6 
Heróis da Fruta 
RESPONSÁVEIS: Professora TT - Áurea Correia 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Este projeto permitiu incentivar os alunos a comerem fruta diariamente; conhecer a 
importância dos alimentos saudáveis; praticar um estilo de vida saudável e dar a conhecer 
à comunidade a importância da fruta numa alimentação saudável. Atendendo aos objetivos 
deste projeto deve ter continuidade no próximo ano letivo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_D1_EB1ARV_1CEB_22-10 a 14-6 
Projeto Rios 
RESPONSÁVEIS: Titulares das turmas envolvidas 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular;Sensibilização para a prática de atitudes ecológicas. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER As atividades deste projeto proporcionaram  aos alunos: a descoberta de vegetação 
ripícola, recordar vocabulário relacionado com o rio, ouvir sons, observar animais; entrada 
no rio; descoberta de macro-invertebrados; medições de profundidade, largura e 
velocidade da água… preenchimento de fichas de campo. Atendendo aos pontos fortes é 
um projeto para desenvolver no próximo ano. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_D1_EB1ARV_1CEB_3-1 a 12-6 
A comunidade - Junior Achievement Portugal (JAP) 
RESPONSÁVEIS: Professora Aúrea Correia 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 
Não foi possivel a deslocação do Voluntário da JAP. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Como é constituída uma comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Parcerias; 
Não foi possivel a deslocação do Voluntário da JAP. 

PARECER Com as atividades deste projeto os alunos têm a possibilidade de reconhecer que 
necessitamos de viver em comunidade e que todos desempenham nela papéis importantes. 
Atendendo à importância deste projeto, no desenvolvimento de valores de cidadania, deve 
ter continuidade no próximo ano letivo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_D1_EB1CO_1CEB_17-9 a 21-6 
JAP - Junior Achievement Portugal 
RESPONSÁVEIS: Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Paula Cristina Rocha, Ilda Alvadia. 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 

OPORTUNIDADES Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento cultural. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Os dinamizadores das atividades  da Réguia Douro Park, trabalharam  a Comunidade e a 
Família. Ao alunos aderiram com interesse e participaram com empenho nestas atividades. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_D1_EB1CO_1CEB_17-9 a 29-3 
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 
RESPONSÁVEIS: Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Paula Cristina Rocha, Ilda Alvadia 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Esta atividade revelou-se bastante enriquecedora, pois os jogos ajudam a criar contextos 
de aprendizagem significativos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_D1_EB1CO_1CEB_9-10 a 21-6 
Academia de Código Júnior- Ciências da Computação 
RESPONSÁVEIS: Dulcídia Cruz e Margarida Assunção 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 

OPORTUNIDADES Enriquecimento tecnológico; 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER A docente Dulcídia Cruz trabalhou a programação na plataforma Blanc promovida pela 
ANPRI. A docente Margarida Assunção desistiu deste projeto. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_D1_EB1LO_1CEB_3-1 a 21-6 
Projeto - Uma sala para o futuro 
RESPONSÁVEIS: Coordenadora e Titulares de turma 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER A criação desta sala multiusos foi importante para dotar a escola com mais uma sala de 
aula, pretendendo assegurar um espaço para suportar os diferentes tipos de atividades 
pedagógicas para aprendizagens diferenciadas e que promoveram a melhoria das 
aprendizagens e o sucesso escolar. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_D1_EB1VSA_1CEB_7-1 a 29-3 
jogos matemáticos 
RESPONSÁVEIS: José Carlos Pereira Rodrigues e José Luís Borges Boura 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O projeto revelou-se muito importante no desenvolvimento de competências de cálculo e 
estratégias. Com a realização dos "jogos matemáticos" os alunos são convidados a 
aplicarem toda a sua atenção e concentração no jogo e nas jogadas, para assim 
conseguirem atingir os objetivos e ganharem. O espírito competitivo e o saber perder e 
ganhar também estão presentes nestes jogos e os alunos participantes portaram-se muito 
bem, respeitando sempre os resultados obtidos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DE_EB23DC_EM_17-9 a 14-6 
Playarte 
RESPONSÁVEIS: Grupo de Educação Musical. 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Falta de tempo letivo específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes 
ao desenvolvimento de projetos. 

PARECER O grupo Disciplinar de Educação Musical congratula-se com a forma como o projeto se 
desenvolveu, ao longo do ano, e os resultados que obteve. No que respeita às 
aprendizagens realizadas pelos alunos envolvidos no projeto, o seu nível esteve patente na 
qualidade dos trabalhos por eles apresentados. Entendemos dar continuidade ao projeto 
no próximo ano letivo, para que este seja um trabalho de qualidade. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DE_EB23DC_EM_17-9 a 14-6 
Plus Band 
RESPONSÁVEIS: Grupo de Educação Musical 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento de Expressões 

PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 
Articulação curricular; 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O grupo Disciplinar de Educação Musical congratula-se com a forma como o projeto se 
desenvolveu, ao longo do ano, e os resultados que obteve. No que respeita às 
aprendizagens realizadas pelos alunos envolvidos no projeto, o seu nível esteve patente na 
qualidade dos trabalhos por eles apresentados. Entendemos dar continuidade ao projeto 
no próximo ano letivo, para que este seja um trabalho de qualidade. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEE_D1DEPEJIAREB1ARV__13-10 a 14-6 
Eco-escolas 
RESPONSÁVEIS: Professora Olga Alves e professor Luís Guedes 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do Ensino Especial 
Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O Programa Eco-Escolas contribuiu para a formação de crianças e adultos mais responsáveis 
com a preservação do Ambiente e do Planeta. Por tudo isto deve continuar a desenvolver-
se no próximo ano. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEE_EB23DC_EE_10-10 a 4-6 
Agrodioguinho 
RESPONSÁVEIS: Cândida Cruz e Teresa Vilela 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Desenvolvimento sensorial; 
Integração da comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades assinaláveis 

PARECER O grupo disciplinar considera que o projeto teve sucesso e foi ao encontro às 
necessidades dos alunos, uma vez que atingiu dos objetivos propostos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
  

PROJETO AV_P_DEE_EB23DC_EE_10-10 a 5-6 
Texto Criativo 
RESPONSÁVEIS: Benjamim Valadares e Fernanda Veigas 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Outros: 
A principal dificuldade no desenvolvimento deste projeto foi  a impossibilidade de 
incluir mais alunos, em virtude de os seus horários terem sido alterados e haver 
incompatibilidade com o horário deste projeto. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Este projeto não beneficiou de qualquer ajuda monetária. Foi um projeto interessante, 
motivador para os alunos e professores. O Grupo de EE propôs a continuação deste projeto, 
no próximo ano letivo,  integrado noutro projeto mais abrangente. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEE_EB23DC_EE_8-10 a 3-6 
Clube de socialização 
RESPONSÁVEIS: Benjamim Valadares 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Adquirir consciência da importância das regras de convívio social. Modificação de 
atitudes. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural. 

CONSTRANGIMENTOS Outros: 
Por vezes, quando um dos professores era chamado para prestar ajuda em alguma 
turma, ficava apenas um professor o que era manifestamente insuficiente para 
dinamizar as tarefas por todos os alunos presentes. 

PARECER Foi um projeto desenvolvido pela primeira vez, com enorme agrado e participação dos 
alunos. Era interessante dar-lhe continuidade no próximo ano letivo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Satisfatória. 
  

PROJETO AV_P_DEE_EB23DC_EE_9-10 a 4-6 
Artes e Fios/Reciclar e Reutilizar 
RESPONSÁVEIS: Fernanda Maio e Fernanda Veigas 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento do Ensino Especial 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Outros… 
Poucos alunos em simultâneo nos 90  minutos em que se desenvolvia o projeto, além de 
que a alguns alunos não lhes foi possível participar no mesmo devido ao horário que 
lhes foi atribuído. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Os professores consideraram que, pelo facto de se terem alterado os horários dos alunos, 
não houve oportunidade de trabalho de grande grupo, como previsto. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE__DEPE_1-10 a 14-6 
"Livros de Viagens e encontros" 
RESPONSÁVEIS: Todos os docentes do Departamento de Educação Pré-Escolar 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Os objetivos propostos, no início do ano letivo,  foram  atingidos.  O PNL e o projeto do 
Agrupamento, " Exploradores-Viagens por Mares de Encontros", foram bem articulados 
através da exploração de várias histórias reais e imaginárias,   empregando diferentes 
linguagens artísticas. Foi um projeto que envolveu  as famílias  e que  culminou com a 
divulgação  junto da comunidade mais alargada, Escola Diogo Cão  e  Cidade de Vila Real, 
no decurso da Exposição "Galeria de Arte", realizada no Dia Diogo Cão, na "Mostra Escolar" 
e no "Desfile da Primavera". 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE__DEPE_1-10 a 14-6 
"Atividades ao ar livre: natureza,teatro, contos, jogo e movimento" 
RESPONSÁVEIS: Todos os docentes  do Departamento da Educação Pré-Escolar 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Pelo caráter  inovador e enriquecedor deste projeto iniciado no ano letivo anterior, todos 
os docentes deste departamento quiseram dar-lhe continuidade. Os objetivos definidos na 
proposta foram atingidos. Os educadores  envolveram-se com o seu grupo crianças, neste 
projeto, articulando-o com as diferentes áreas de conteúdo e  divulgando junto das famílias 
e comunidade educativa  as potencialidades pedagógicas e benefícios  que o espaço ao ar 
livre e a natureza proporcionam no seu desenvolvimento. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE__DEPE_8-10 a 21-6 
Museu do Douro|Mapas, Viagens e Fronteiras 
RESPONSÁVEIS: Ana Boal; Armanda Felícia; Eugénia Necho; Isabel Rego de Barros; IsabelTeixeira; Maria Adélia Matos; Maria José 

Mota; Maria Lúcia Gonçalves; Maria Helena Teixeira; Paula Beltrão 
ÂMBITO REGIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Enquadrado no tema aglutinador; 
Outros:  
Oportunidades de criação e comunicação em diferentes linguagens (teatro, música, 
plástica, …);   
O alargamento das experiências culturais, de conhecimento e de relação com o mundo, 
das crianças e educadoras. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 
 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico; 
Ligação ao projeto aglutinador do Agrupamento: "Navegar por mares de encontros". 

CONSTRANGIMENTOS Outros: Falta de recursos (transportes) que facilitem as deslocações ao Museu. 

PARECER As atividades realizadas foram muito valorizadas pelas educadoras e pelas crianças, com 
destaque para as oficinas dinamizadas pelos técnicos do museu e outros convidados 
(Teatro; Antropologia; Botânica; Música;...), quer em espaços do museu quer nas salas de 
atividades. As propostas que sairam dessas oficinas foram muito inspiradoras para o 
trabalho educativo, mobilizando todas as áreas do currículo de forma significativa para a 
aprendizagem das crianças. O trabalho com o museu revelou-se importante para o nosso 
desenvolvimento pessoal e profissional, sendo nosso desejo continuar com esta pareceria. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE_BECREJIAR_DEPE_2-11 a 31-5 
A Viajar com as Histórias e o Mar 
RESPONSÁVEIS: LUÍSA PIPA;VÍRGINIA SOUSA/MARIA ADÉLIA MATOS/MANUELA MARTINS/MARGARIDA TEIXEIRA/EUGÉNIA 

REIS/CIDÁLIA COTAS/MARÍLIA GOMES 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Projeto muito enriquecedor e pertinente em todas as áreas curriculares, uma vez que 
abordou através das histórias várias temáticas, integrou os vários projetos do AEDC - DEPE 
- Projeto Educativo do Agrupamento, PNL e outros. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_D1EB1ARVJIAR__15-10 a 18-6 
Aprender na rua 
RESPONSÁVEIS: Todos os titulares de turma. 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Foi um projeto muito abrangente que permitiu que os alunos ficassem a conhecer melhor 
o meio que os rodeia no que respeita à Natureza, aos equipamentos, instituições, história, 
serviços, espaços de lazer… Por tudo isto é um projeto que deve continuar no próximo ano. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_15-2 a 21-6 
"Aprendemos na rua" 
RESPONSÁVEIS: Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Paula Cristina Rocha,  Ilda Alvadia, Maria 

Helena Teixeira, Isabel Teixeira, Paula Beltrão, Rosa Silvina 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Nenhuma assinalável. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Com este projeto proporcionámos aos alunos a vivência de novas experiências e o contacto 
com outras realidades. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_17-10 a 21-6 
Pais na Escola 
RESPONSÁVEIS: Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Paula Cristina Rocha, Ilda Alvadia, Maria 

Helena Teixeira, Isabel Teixeira, Maria José Mota, Paula Beltrão 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER A presença dos pais/Encarregados de Educação foi uma constante ao longo do ano letivo. 
Os pais envolveram-se nas atividades da escola e também nos visitaram para nos comunicar 
experiências e dinamizar atividades em sala de aula. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_17-9 a 21-6 
Histórias Ajudaris 
RESPONSÁVEIS: Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Paula Cristina Rocha, Ilda Alvadia, Maria 

Helena Teixeira, Isabel Teixeira, Maria José Mota, Paula Beltrão 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Os  alunos do 1º,  2º, 3º e 4º anos elaboraram uma história, partindo de um conto redondo, 
com o título "Uma ajuda preciosa". As turmas do pré escolar não participaram nesta 
atividade. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_17-9 a 21-6 
Nepso - "Nós e o lixo - que relação?" 
RESPONSÁVEIS: Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Pa.ula Cristina Rocha, Mauela fradeira, 

Ilda Alvadia, Maria Helena Teixeira, Isabel Teixeira, Maria José Mota, Paula Beltrão 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER A política dos três R's  foi uma constante ao longo do ano letivo. Os alunos trouxeram 
resíduos de casa, que depois foram colcados no ecoponto e reutilizados na execução de 
trabalhos de expressão plástica. foram também recolhidos resíduos para o depositrão. 
Fizeram-se visitas de estudo e trabalhos de pesquisa para se promovee e fomentar, nas 
crianças, hábitos/atitudes para a sustentabilidadde do planeta. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_17-9 a 21-6 
O Rato da Biblioteca da Fundação Vox Populi 
RESPONSÁVEIS: Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Paula Cristina Rocha, Mauela Fradeira, 

Ilda Alvadia, Maria Helena Teixeira, Isabel Teixeira, Maria José Mota, Paula Beltrão 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Foi trabalhado o projeto "Pequenos gestos, grandes diferenças", relacionado com a 
proteção do ambiente. Assim, ao longo do ano letivo, desenvolveram-se ações de 
sensibilização para a separação dos lixos, incutiu-se nos alunos atitudes/hábitos de 
reciclagem , reutilização de materiais, entre outros. Promoveu-se o envolvimento da 
comunidade educativa nestas ações. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_17-9 a 21-6 
Projeto Rios 
RESPONSÁVEIS: Dulcídia Cruz e Margarida Assunção 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: NÃO 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES  

PONTOS FRACOS  

OPORTUNIDADES  

CONSTRANGIMENTOS  

PARECER Condições climáticas adversas e falta de disponibilidade. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Não se aplica. 
  

PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_17-9 a 21-6 
"Ciência na Escola" 
RESPONSÁVEIS: Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Paula Cristina Rocha, Mauela Fradeira, 

Ilda Alvadia, Maria Helena Teixeira, Isabel Teixeira, Maria José Mota, Paula Beltrão 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO: SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 
 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
 

PARECER Foi desenvolvido o projeto "Ciência na escola - A sericicultura, do passado para o futuro", 
promovido pela fundação Ilídio Pinho, em articulação com a DGESTE, ao qual foi atribuído 
um prémio de 3   euros, por ter passado à segunda fase. Foram realizadas atividades 
relacionadas com o fio produzido pelo bicho da seda, tais como: pesquisas, elaboração de 
teares artesanais e tecelagem. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_17-9 a 21-6 
Eco-Escolas 
RESPONSÁVEIS: Profº Ducídia Cruz e Profª Margarida Assunção 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 
 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
 

PARECER Com este projeto sensibilizámos toda a comunidade para a necessidade de adotarmos 
boas práticas ambientais, contribuindo para um ambiente mais sustentável. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_D1JICOEB1CO_DEPE1CEB_18-9 a 21-6 
Vamos descobrir o voluntariado 
RESPONSÁVEIS: Cristina Viamonte, Dulcídia Cruz, Maria José Almeida, Margarida Assunção, Paula Cristina Rocha, Ilda Alvadia, Maria 

Helena Teixeira, Isabel Teixeira, Rosa Silvina Coelho, Paula Beltrão 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Realizou-se a Festa de natal com a presença dos idosos do Bairro dos Ferreiros e as 
crianças ofereceram-lhes presentes. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_D1JIPRAEB1PRA_DEPE1CEB_17-9 a 22-6 
Eco-Escolas da EB do Prado 
RESPONSÁVEIS: Luísa Queirós, Margarida Monteiro, Marta Azevedo, Arminda Almeida, Esperança Guerra, Graça Cunha, Isabel 

Queirós e Ana Paula Rodrigues 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 
 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
 

PARECER Este projeto tem sido muito importante para a escola porque ao longo dos anos tem sido 
reconhecida pelas boas práticas ambientais, pela articulação e flexibilidade entre os ciclos  
que faz com que seja procurada pelos Encarregados de Educação e os nossos alunos se 
sintam felizes.  Achamos que devemos continuar e procurar ser exemplo e referencia para 
outras escolas. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE_D1JITIMEB1FLO_DEPE1CEB_15-10 a 21-6 
Viajar e descobrir 
RESPONSÁVEIS: Isabel Rego, Clara Vaz de Carvalho,Sílvia Martins, Conceição Teixeira, Helena Gouveia,Graça Pinto, Amparo Rainha, 

Piedade Penelas, Eduarda Valente 
ÂMBITO REGIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Da análise e apreciação às atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto concluiu-se 
que foi de grande interesse pedagógico e didático na medida em que proporcionou aos 
alunos novas formas de trabalho na sala de aula, formas de comunicação mais atuais e a 
“abertura de novos caminhos” na exploração das novas tecnologias, partilha com todas as 
turmas, ligação a outros projetos como por exemplo o projeto Museu do Douro( pré) e a  
visita de Estudo ao  World of Discoveries, realizada pelas turmas do 1º Ciclo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_JIAR_DEPE_2-1 a 31-5 
“Doc-Amigo, o Robot Educativo” - Tecnologias e Aprendizagem de 
Programação em Idade Pré-escolar 
RESPONSÁVEIS: MANUELA MARTINS/MARGARIDA TEIXEIRA 
ÂMBITO INTERNACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Foi um projeto do agrado dos grupos intervenientes, assim como, todas as atividades-
oportuninades de construção de conhecimennto e jogos criados com o Doc-Amigo. 
https://twinspace.etwinning.net/69995 - projeto candidato ao selo de qualidade. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_JIAR_DEPE_2-11 a 21-6 
Os pais vêm à escola 
RESPONSÁVEIS: VÍRGINIA SOUSA/MARIA ADÉLIA MATOS/MANUELA MARTINS/MARGARIDA TEIXEIRA/EUGÉNIA REIS/CIDÁLIA ALVES 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Projeto que proporcionou a todos os intervenientes variadas experiências em todas as 
áreas curriculares. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE_JIAR_DEPE_2-11 a 28-2 
ACP KIDS/ESCOLA FIXA DE TRANSITO/ESCOLA SEGURA PSP 
RESPONSÁVEIS: VÍRGINIA SOUSA/MARIA ADÉLIA MATOS/MANUELA MARTINS/MARGARIDA TEIXEIRA/EUGÉNIA REIS/CIDÁLIA ALVES 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER No nosso entender este projeto dever-se-ia manter até ao final do ano letivo, pela 
pertinência/atualidade e segurança da temática. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_JIARJIPRAJIPO_DEPE_4-10 a 22-6 
De Mãos Dadas Com a Natureza 
RESPONSÁVEIS: Armanda Felícia, Cidália Alves, Manuela Martins,Margarida Teixeira,Luísa Queirós,Paula Gil, Virgínia Sousa 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 
 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
 

PARECER Os intercambios que o Grupo de Trabalho realiza são importantes para as aprendizagens e 
interação entre as crianças. Achamos que devemos manter e proporcionar estas 
experiências às nossas  crianças. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_JILOJIAJIVSE_DEPE_1-11 a 21-6 
Nós e o Teatro 
RESPONSÁVEIS: Paula Dias, Cristina Durão, Helena Pimentel, Ligia Gonçalves,Fernanda Dias, Laurinda Guerra, Eduarda Pires, Edite 

Gaspar 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:NÃO 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES  

PONTOS FRACOS  

OPORTUNIDADES  

CONSTRANGIMENTOS  

PARECER Apesar do grupo,  no primeiro e ainda no inicio do segundo período, ter feito  a seleção da 
peça a representar, distribuido papeis e iniciado contatos no sentido de  reservar um dia 
no grande auditório do teatro, não pôde dar continuidade a este projeto,   com motivos 
de saúde, de alguns dos seus elementos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL  
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PROJETO AV_P_DEPE_JIPCJISVPJIVM_DEPE_2-1 a 30-5 
Viagens na nossa Terra 
RESPONSÁVEIS: Assunção Boura; Helena Macieirinha, Eugénia Necho; Lúcia  Lopes, Isilda Afonso, Anunciação Tuna, Maria João 

Barros; Graça Gomes, Alexandra Santos, Pedro cardona, Alice  Teixeira 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
PONTOS FORTES Articulação curricular; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 
 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
 

PARECER Foi um projeto muito interessante a  vários níveis: deu a conhecer às nossas crianças 
múltiplos aspetos da nossa cidade (monumentos, figuras históricas, tradições, 
gastronomia, instituições, biodiversidade…); permitiu-nos contactar com diversas 
entidades, promovendo deste modo o enriquecimento cultural de adultos e crianças;  
promoveu a pesquisa; permitiu a articulação, partilha de informação e convívio entre as 
crianças dos vários jardins envolvidos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_JIPO_DEPE_12-10 a 15-6 
SOMOS ECO ESCOLA 
RESPONSÁVEIS: Armanda Felicia 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 
PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 

Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade;articulação/visitas 
com outros jardins de infância. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares; 
interagir em campo-aulas no exterior. 

CONSTRANGIMENTOS Outros 
limitação dos transportes para melhor articulação entre ciclos 

PARECER Este projeto é para continuar anualmente e vamos candidatar-nos ao Galardão. Para além 
de envolver as crianças e outros no processo da ecologia, preservação e manutenção do 
meio ambiente, com todas as práticas adquiridas durante o projeto as crianças tornaram-
se mais ativas e responsáveis adquirindo comportamentos ambientais acertivos e de 
cidadania. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_JISVP_DEPE_1-4 a 15-5 
ACPKIDS- Vinda da escola fixa de trânsito ao jardim 
RESPONSÁVEIS: Assunção Boura, Helena Macieirinha, Eugénia Necho,  Isilda Afonso, Lúcia Lopes, Ana Marinho 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Atividade muito positiva e interessante do ponto de vista da educação rodoviária. 
Trabalhámos conceitos da área do conhecimento do mundo: cidadania, regras de 
trânsito… Atividade a repetir no proximo ano letivo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE_JISVP2__1-10 a 31-5 
Pais na escola 
RESPONSÁVEIS: Lúcia Gonçalves 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade;Gestão do curriculo 
com as famílias. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 
 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
 

PARECER Este projeto desenvolveu-se ao longo do ano, com colaboração significativa por parte das 
famílias e outros convidados, trazendo ao grupo e toda a equipa contributos importantes 
e que justificaram o crescimento de todos. Chegaram até nós contributos nas áreas do 
conhecimento do mundo, da expressão artística e formação pessoal e social, sempre 
apresentados de forma simples, favorecendo a disponibilidade. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DEPE_JITIM_DEPE_8-10 a 21-6 
Pais Vêm à Escola 
RESPONSÁVEIS: Isabel Rego de Barros 
ÂMBITO REGIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade;Oportunidades e 
experiências diversificadas de aprendizagem, com diferentes intervenientes e meios. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade; 
IMPLICAR OS PAIS/FAMILIAS NA VIDA DA ESCOLA VALORIZANDO AS SUAS IDEIAS E 
PROPOSTAS 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Foram realizadas várias atividades ao longo do ano, que envolveram os pais e outros 
agentes da comunidade: Feira de Outono; Feira de Páscoa; Convívio de fim de ano; Festa 
de Natal e de fim de ano; aulas e comunicações para falar das suas profissões ou hobbies, 
para apoiar projetos. Algumas delas foram realizadas em articualção com o 1º ciclo, 
envolvendo todas as turmas. Registámos muita dedicação e muita capacidade 
empreendedora das famílias, com muito bons resultados  na criação de um ambiente de 
proximidade e partilha entre todos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DEPE_JIVSEJIGRAJIVSA_DEPE_5-11 a 21-6 
Ciência e Natureza 
RESPONSÁVEIS: Helena Pimentel. Cristina Bernardino, Paula Dias, Edite Gaspar, Eduarda Pires 
ÂMBITO REGIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Ao longo do ano letivo as crianças, tiveram a oportunidade de assistir e realizar  atividades 
diferentes e enriquecedoras. Foram proporcionadas experiências em laboratório,  saídas 
ao Centro de Ciência  e visitas do Centro de Ciência aos Jardins de Infância envolvidos.  
Muitas outras atividades  pelo seu cariz pedagógico  em muito contribuiram para um  
maior desenvolvimento em todas as Áreas  de conteudo no domínio das Orientações 
Curriculares. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DIR_DEDLEB23DC__1-9 a 21-6 
Grupo Media 
RESPONSÁVEIS: Ângelo Santos Silva, Carlos Ribeiro, Maria da Luz Xavier, Vitor Lima, Alcino Coutinho. 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Direção Executiva 
Departamento de Expressões 
Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Visibilidade das ações realizadas pelo agrupamento na comunidade; 

PARECER O grupo congratula-se por mais um Ano Lectivo em que trabalhou na divulgação do que 
melhor se faz na nossa escola. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DIR_DEPED1JIAREB1ARV__18-10 a 12-6 
Viagem por Mares de Encontros- Nós ao encontro do MAR 
RESPONSÁVEIS: Todos os educadores e titulares de turma 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Direção Executiva 
Departamento da Educação Pré-Escolar 
Departamento do 1ºCiclo 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Este projeto que motivou todos os participantes. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DIR_EB23DC_T_1-10 a 14-6 
"FICO NA ESCOLA" 
RESPONSÁVEIS: Direção e professores envolvidos no projeto 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Direção Executiva 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Tendo em conta o caráter integrador e interdisciplinar deste projeto,a sua calendarização 
e a motivação demonstrada pelos alunos, será de todo o interesse que este projeto tenha 
continuidade do ano letivo seguinte. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DIR_PRJEB23DC_T_1-10 a 14-6 
ECO-ESCOLAS 
RESPONSÁVEIS: Manuel José Vilares 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Direção Executiva 
PROJETO 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Envolvimento do Conselho de Turma|docentes. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Falta de tempo letivo específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes 
ao desenvolvimento de projetos. 

PARECER A implementação do Programa Eco-Escolas poderia ser mais eficaz se houvesse um maior 
empenho dos departamentos curriculares na planificacção,desenvolvimento e 
concretização das atividades constantes no plano de ação do respetivo programa. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DL_EB23DC_E_3-1 a 31-5 
SuperT - Vocabulário Espanhol/Português 
RESPONSÁVEIS: Isabel Cipriano 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Desenvolvimento de competências lexicais. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento linguístico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Esta atividade é muito importante, porque alia as componentes didática e lúdica numa 
fórmula geradora de motivação extra para o processo de ensino-aprendizagem em 
ambiente de muita emoção.  É, ainda, de salientar o convívio que se estabelece entre 
alunos e professor. Após as competições na escola, os três apurados para a final on-line  
obtiveram excelentes classificações. Assim, o aluno Francisco Pinto Pires classificou-se em 
7.º lugar do ranking nacional, entre um total de 385  alunos participantes. As alunas 
Carolina Lito e Ana Beatriz Robalo ocuparam as posições 13.º e 17.º, respetivamente. 
Estes discentes são todos do 7.º B. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DL_EB23DC_I_1-10 a 14-6 
Curso Livre de Inglês 
RESPONSÁVEIS: Ermelinda Helena Moras 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Carência e deficiente funcionamento dos equipamentos informáticos por se 
encontrarem obsoletos. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Enriquecimento linguístico. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O Curso correu muito bem. É para repetir no próximo ano letivo. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DL_EB23DC_I3_1-10 a 5-6 
Projeto eTwinning- "Me, my school and my town" 
RESPONSÁVEIS: Lucília Minhava 
ÂMBITO INTERNACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento cultural. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER  

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DL_EB23DC_I3E_3-9 a 31-10 
eTwinning -  "We speak European" 
RESPONSÁVEIS: Isabel Cipriano / Lucília Minhava 
ÂMBITO INTERNACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Utilização das tecnologias de comunicação e informação; trabalho colaborativo. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento tecnológico; 
Partilhar o trabalho produzido com outras escolas. 

CONSTRANGIMENTOS Falta de tempo letivo específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes 
ao desenvolvimento de projetos. 

PARECER Este projeto de curta duração foi importante porque os alunos puderam, pela primeira 
vez, partilhar os seus trabalhos e participar num concurso com escolas de outros países 
europeus. A sua participação no consurso, para a criação de um logótipo para o projeto, 
foi muito positiva visto terem obtido um 2.º e 3.º lugar. Ficaram, ainda, a saber, pela 
primeira vez, o que é um projeto eTwinning. Tiveram, também, a oportunidade de 
receber na turma algumas alunas de Erasmus, oriundas de Espanha. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DL_EB23DC_II3_1-10 a 14-6 
English4Every1 
RESPONSÁVEIS: Docentes de inglês do 2º e 3º Ciclos 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural, linguístico e tecnológico; 
Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Os alunos participaram ativamente e viram reconhecida a sua criatividade através da 
exposição dos trabalhos realizados. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DL_EB23DC_P_17-9 a 14-6 
ESCOLA SOLIDÁRIA 
RESPONSÁVEIS: Manuel José Vilares 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Línguas 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade. 

PONTOS FRACOS Envolvimento do Conselho de Turma|docentes. 

OPORTUNIDADES Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Parcerias. 

PARECER Este projeto não requer que a escola suporte qualquer despesa. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Satisfatória. 
  

PROJETO AV_P_DMCE_EB23DC_CNCN3G_1-10 a 7-5 
PARLAMENTO DOS JOVENS 
RESPONSÁVEIS: Sandra Borges 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Desenvolver a comunicação escrita e oral; desenvolver o poder argumentativo; 
fomentar o espírito de grupo e o trabalho colaborativo. 

PONTOS FRACOS Envolvimento do Conselho de Turma|docentes; 
Dificuldade em medir o impacto das atividades no âmbito da melhoria dos resultados 
escolares. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento linguístico; 
Enriquecimento cultural. 

CONSTRANGIMENTOS Falta de tempo letivo específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes 
ao desenvolvimento de projetos. 

PARECER A docente que estava inicialmente afeta ao projeto, ausentou-se por motivo de doença, 
pelo que o mesmo passou a ser dinamizado pela coordenadora de projetos. Esta 
considera que este tipo de projetos são muito importantes, na medida em que permitem 
formar jovens críticos, capazes de refletir sobre temas atuais, para além de 
desenvolverem competências a vários níveis. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DMCE_EB23DC_M_15-10 a 7-6 
Cálculo Sem Espinhas VIII 
RESPONSÁVEIS: Amílcar Pereira e Maria Teresa Antunes da Silva 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Possível envolvimento de todos os alunos do 2º Ciclo; Proposta que se tem mostrado 
motivadora para o desenvolvimento continuado da capacidade de cálculo mental. 

PONTOS FRACOS Dificuldade em medir o impacto das atividades no âmbito da melhoria dos resultados 
escolares. 

OPORTUNIDADES Melhoria dos resultados escolares; 
Enriquecimento cultural. 

CONSTRANGIMENTOS Visibilidade das ações realizadas pelo agrupamento na comunidade; 
Nem todos os professores de Matemática se envolveram com o projeto. 

PARECER O Torneio Final de escola não se realizou por falta de indicação atempada dos 
participantes de cada turma. O projeto, em algumas turmas foi desenvolvido em Oficina 
da Matemática. O Grupo Dinamizador acha que o projeto deve continuar, mas que é 
preciso repensar como se garante um maior envolvimento de todos os docentes. O Grupo 
disciplinar considera que é um projeto a continuar. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_DMCE_EB23DC_M_16-10 a 7-6 
XV Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 
RESPONSÁVEIS: Alfredo Sampaio e Maria Teresa Antunes da Silva 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Atividade promotora do desenvolvimento pessoal e social e de estratégias de 
pensamento e capacidade de raciocínio lógico. 

PONTOS FRACOS Dificuldade em medir o impacto das atividades no âmbito da melhoria dos resultados 
escolares. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares; 
Desenvolver novos interesses. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
Condicionalismos de horários de professores e de alunos, que é limitante do número de 
participantes. O número reduzido de alunos que podem participar na final nacional 
desmotiva alguns alunos. 

PARECER Este ano, fez-se a articulação com o projeto "Fico na Escola": os jogos que integram o 
CNJM foram divulgados e ensinados aos alunos e professores daquele projeto, passando a 
ser aí uma atividade regular. É por essa razão que no número de professores envolvidos 
se indicam 4. O Grupo Dinamizador, juntamente com outros professores de Matemática, 
estiveram presentes no Dia da Cultura Científica e no Dia Diogo Cão, apresentando e 
dinamizando os jogos. O Grupo Dinamizador e o Grupo Disciplinar pensam que é um 
projeto que deverá continuar. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_DMCE_EB23DC_M_4-1 a 18-5 
SUPERTMATIK 2019 
RESPONSÁVEIS: Ester Ledo, Ana Maria Alves. 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
PONTOS FORTES Colaboração entre direção, professores, biblioteca escolar, pessoal não docente e 

associações de pais e encarregados de educação; 
Articulação curricular; 

PONTOS FRACOS Carência e deficiente funcionamento dos equipamentos informáticos por se 
encontrarem obsoletos. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Falta de tempo letivo específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes 
ao desenvolvimento de projetos. 

PARECER O Projeto deve continuar no próximo ano letivo 

AVALIAÇÃO GLOBAL Satisfatória. 
  

PROJETO AV_P_GAAF_SPO__12-11 a 31-5 
Vamos brincar com … 
RESPONSÁVEIS: Helena Costa - Psicologa | Heloisa Heleno - Psicóloga | Mónica Varejão - Assistente Social 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES Articulação curricular. 
 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 
 

OPORTUNIDADES Melhoria dos resultados escolares. 
 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 
 

PARECER Este projeto de promoção de competências facilitadoras da aprendizagem da escrita e da 
leitura foi ministrado nos jardins-de-infância num clima lúdico e de proximidade. As 
crianças deram um feedback muito positivo que brincaram com os sons através de 
histórias e jogos fonológicos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_PRJ_BoomEB23DC_EE_3-12 a 9-6 
Boomerang 
RESPONSÁVEIS: Fátima da Conceição Monteiro Almeida 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES PROJETO 

PONTOS FORTES Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER Boomerang foi um projeto inclusivo  muito bem aceite pelos alunos que revelaram 
sempre  interesse pelos assuntos abordados, muitos destes sugeridos pelos próprios 
através do diário de turma, um instrumento de pilotagem da escola democrática. Este 
projeto procurou ir ao encontro das expectativas e preferências dos alunos rentabilizando 
da melhor forma os recursos disponíveis na escola. O facto de serem apenas 45 minutos 
semanais limitou o desenvolvimento de determinadas atividades que exigiam mais tempo 
e não permitiu a abordagem a todos os temas previstos. O impacto do projeto notou-se 
na curiosidade dos alunos em querer saber mais e no facto de partilharem em casa os 
conhecimentos adquiridos. Este projeto foi distinguido com o selo "Escola Amiga da 
Criança", promovido pela Leya, na área da cidadania e inclusão. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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PROJETO AV_P_PRJ_M3EB23DC_M3_1-9 a 30-6 
Site de Matemática do 3º ciclo 
RESPONSÁVEIS: Docentes do Grupo de Matemática do 3º ciclo. 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES PROJETO 
PONTOS FORTES Divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos na comunidade; 

Outros: 
Permitiu o envolvimento das famílias no acompanhamento da vida escolar. 
Permitiu uma intervenção de forma inovadora e diferenciada na respostas educativas os 
alunos do AEDC 
Aumentou o gosto pela disciplina. 
Facilitou a aprendizagem de conceitos 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis. 

OPORTUNIDADES Integração na comunidade; 
Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER O projeto tem vantagens extremamente positivas dado que é um projeto inovador e cada 
vez mais acolhido pela comunidade e pelos internautas fora da escola. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_TD_PRJSPOEB23DC_T_2-11 a 1-6 
Clube Saúde 
RESPONSÁVEIS: Helena Matos, Luís Santos 
ÂMBITO NACIONAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Todos os Departamentos 
PROJETO 
Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES Articulação curricular; 
Enquadrado no tema aglutinador. 

PONTOS FRACOS Dificuldade em medir o impacto das atividades no âmbito da melhoria dos resultados 
escolares. 

OPORTUNIDADES Enriquecimento cultural; 
Integração na comunidade. 

CONSTRANGIMENTOS Visibilidade das ações realizadas pelo agrupamento na comunidade; 
Falta de tempo letivo específico destinado à aprendizagem das metodologias inerentes 
ao desenvolvimento de projetos. 

PARECER O Projeto decorreu de forma muito satisfatória com cooperação entre todos os 
participantes. 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 

  

PROJETO AV_P_D1_DEPEEB1VMJIVM_1CEBDEPE_1-10 a 31-5 
Horta Biológica 
RESPONSÁVEIS: Adelaide Nóbrega, Julieta Afonso e AliceTeixeira 
ÂMBITO LOCAL REALIZADO:SIM 

PROMOTORES Departamento do 1ºCiclo 
Departamento da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES Enquadrado no tema aglutinador; 
Articulação curricular. 

PONTOS FRACOS Não se registaram pontos fracos assinaláveis 

OPORTUNIDADES Integração na comunidade; 
Melhoria dos resultados escolares. 

CONSTRANGIMENTOS Não se registaram dificuldades ou constrangimentos assinaláveis. 

PARECER No espaço exterior da escola foi construída uma horta biológica com o objetivo de 
envolver toda a comunidade educativa e promover em todos os intervenientes a 
aquisição de hábitos alimentares saudáveis. O objetivo foi conseguido e o projeto foi do 
agrado de todos os envolvidos (alunos, professores, pais/encarregados de educação, 
auxiliares e funcionários da Junta de freguesia) que trataram com empenho e entusiasmo 
da horta ao longo do ano letivo, desde a preparação da terra para a sementeira, até ao 
arrancar das batatas. Este projeto não terminou em maio como consta na planificação, 
prolongou-se até junho, altura em que se arrancaram as batatas. A escola recorreu ao 
dinheiro angariado na feira de outono para as despesas necessárias 

AVALIAÇÃO GLOBAL Bastante Satisfatória. 
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Financiamento Global de Projetos e Clubes 

 

FONTE VALOR 

TEIP              390,00 €  

ESCOLA              210,00 €  

EE              765,98 €  

OUTROS           4 690,00 €  

TOTAL            6 055,98 €  

 
 

 

 

 

  

TEIP
6,44% ESCOLA

3,47%

EE
12,65%

OUTROS
77,44%

TEIP ESCOLA EE OUTROS
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Estratégias Pedagógicas Implementadas 
 

Plano de Acompanhamento Extraordinário 

Apoios para provas finais – 9º ano 

 

De 11 a 26 de junho 2019 

 

 

PORTUGUÊS 

HORÁRIO 
Terça 

11 

Quarta 

12 

Sexta 

14 

Segunda 

17 

Terça 

18 

Sexta 

21 

10h00 às 11h30   C BCD AD 
Prova Final 
Português 

11h40 às 13h10 AB D ABC AC  

 

 

MATEMÁTICA 

HORÁRIO 
Terça 

11 

Quarta 

12 

Sexta 

14 

Segunda 

17 

Terça 

18 

Sexta 

21 

Segunda 

24 

Terça 

25 

Quarta 

26 

Quinta 

27 

08h10  
às  

09h40 
  C   

P. FINAL 
PORT 

 

Dúvidas 

ABCD 

Dúvidas 

ABCD 

Prova Final 
Matemática 

10h00 às 
11h30 AB D AB A  ABCD 

  

11h40 
às 

13h10 
C   BD D  
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Análise Gráfica das Atividades|Projetos|Clubes    

Distribuição das Atividades por mês 

 

 

 

Comportamento dos alunos 
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Satisfatório
7%
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Desempenho dos professores responsáveis 

 

Objetivos atingidos 

 

 

Avaliação Global 

 

Satisfatório
6%

Bastante 
Satisfatório

94%

Satisfatória
8%

Bastante 
Satisfatória

92%

Satisfatória
4%

Bastante 
Satisfatória

96%
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Distribuição das Atividades, Clubes e Projetos realizados / não realizados 

 

 

 

 

 

 

Distribuição das Atividades por Departamentos / Promotores 
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Realizadas Não Realizadas

DEPE 21 0

D1 22 3

DEPE|D1 49 4

DCSH 15 2

DE 19 0

DEE 1 0

DL 13 0

DMCE 3 0

GAA 5 0

DT 8 0

Realizados
95%

Não 
realizados

5%

Realizados Não realizados
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Conclusão 

 
É no Plano Anual de Atividades (PAA) que se operacionaliza o Projeto Educativo de Agrupamento, 

quer pelas diversas Atividades, Projetos e Clubes concretizados, quer pelas visitas de estudo 

levadas a cabo. 

A avaliação do PAA, no final do ano letivo evidencia, o empenho e dedicação de todos para que 

este Agrupamento seja uma entidade dinâmica e influente na educação dos seus alunos, 

contribuindo, clara e decisivamente, para uma formação que se quer integral e profunda que 

influencia positivamente o indivíduo ao longo da vida. 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento foi um documento aberto e dinâmico, permitindo 

a inclusão de novas atividades e projetos que foram surgindo ao longo do ano. 

Consideramos que o PAA se constitui como um importante veículo de união e de interação da 

organização escolar, funcionando como um instrumento de divulgação da identidade do 

Agrupamento, concretizando-se, assim, o lema “A Escola, um caminho para a cidadania”. 
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