RELATÓRIO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Ano letivo – 2019/2020

.

RELATÓRIO
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
2019-2020
Julho 2020

1

RELATÓRIO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Ano letivo – 2019/2020

ÍNDICE GERAL
. INTRODUÇÃO ……………………………………………………………………………………... 3
. METODOLOGIA …………………………………………………………………………………….4
1. Participantes ……………………………………………………………………………... 4
2. Procedimentos ……………………………………………………………………………. 4
. ATIVIDADES POR PERÍODO LETIVO ……………………...…………………………………... 5
. PROMOTORES DAS ATIVIDADES …………………………………………………………………. 7
. Atividades por ciclo de ensino ……………………………………………………………. 7
. Atividades com articulação entre ciclos ………………………………………………... 9
. Atividades por Departamento Curricular ……………………………………………….10
. Atividades desenvolvidas por outras estruturas do AEMaximinos ………………….18
. Atividades de Projetos e Oferta de Escola ……………………………………………... 24
. Outros promotores de atividades ………………...………………………………………. 31
. ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ………………………………..………………………………. 33
. PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES …………………………………..………………………… 34
. ATIVIDADES POR ESCOLA …………………………………………….……………………… 34
. ATIVIDADES POR ÁREAS DE COMPETÊNCIAS ………………………….…………………… 35
. ATIVIDADES QUE PROMOVEM A FORMAÇÃO CIDADÃ ………………………………………. 36
1. Domínios obrigatórios ………………………………………………………………… 36
2. Domínios opcionais …………………………………………………………………… 36
3. Domínios trabalhados pelo menos em 2 ciclos …………………………………… 37
. CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ……………………………………………………………… 38
1. Atividades Previstas, Não Previstas e Realizadas ………………………………… 38
. IMPLICAÇÕES NAS ATIVIDADES LETIVAS ……………………………………………… ……...39
. DURAÇÃO DAS ATIVIDADES …………………………………………………………………… 39
. RECURSOS INERENTES ÀS ATIVIDADES ……………………………………………………… 40
1. Recursos físicos ………………………………………………………………………… 40
2. Recursos financeiros …………………………………………………………………
41
. DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ……………………………………………………………… 42
1. Divulgação interna ……………………………………………………………………
42
2. Divulgação externa ………………………………………………………………………. 43
. ATIVIDADES QUE PROMOVEM A FIDELIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ALUNOS …………………... 44
. PROJEÇÃO DA IMAGEM DO AGRUPAMENTO …………………………………………… ……...47
. CONCLUSÕES …………………………………………………………………………………… 48
2

RELATÓRIO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Ano letivo – 2019/2020

INTRODUÇÃO

Para os efeitos previstos na alínea a) do ponto 2, do artigo 9º e da alínea f) do artigo 13º, do DecretoLei no 75/2008, de 22 de abril, alterado pelos Decreto-Lei nº 224/2009, de 11 de setembro e Decreto-Lei nº
137/2012, de 2 de julho, apresenta-se o presente Relatório do Plano Anual de Atividades (PAA) do
Agrupamento de Escolas de Maximinos.
O Relatório tem como objetivo avaliar o grau de execução do PAA 2019/2020, reporta-se
essencialmente ao período de setembro de 2019 a março de 2020 e suporta-se na análise de dados
recolhidos online, em formulário próprio e outros relatórios. A data de março 2020, assumida como final
neste relatório, deve-se, como é do conhecimento geral, ao facto das escolas terem ficado sujeitas à
declaração de Estado de Emergência em todo o território nacional como forma de evitar a proliferação da
COVID-19. A partir de 16 de março as escolas suspenderam as atividades letivas e encerraram em regime
presencial, tendo sido todas as atividades do PAA suspensas e, posteriormente, canceladas, com a exceção
de algumas atividades que decorreram online (Imagem da Matemática, atividades da Biblioteca Escolar, do
GMOE….): Nesse sentido podemos assumir este relatório como referente a todo o ano letivo.
O Plano Anual de Atividades (PAA) decorre do Projeto Educativo, operacionalizado pelo Plano
Plurianual de Melhoria, e está organizado de modo esquemático, com base nos Eixos de intervenção do
PPM 2018-2021, em função dos respetivos objetivos prioritários e áreas de melhoria, de modo a garantir a
coerência entre este e as atividades mais significativas, programadas para os diferentes níveis de
educação/ensino.
Com as dinâmicas previstas pretendeu-se proporcionar oportunidades que promovessem literacias
diversas, articuladas com a educação cidadã, ao longo da escolaridade obrigatória, de modo a contribuir
para o Perfil dos Alunos no final do 12º ano, de acordo com o definido no DL nº 55/2018 e DL nº 54/2018.
Este Relatório do PAA é uma evidência da aposta do AE Maximinos na promoção de literacias
diversas.
As atividades previstas resultaram de propostas de estruturas intermédias, alunos, Encarregados de
Educação e parceiros locais e tinham em vista a contextualização e enriquecimento das aprendizagens, a
promoção do sucesso educativo e a e a responsabilização dos estudantes enquanto cidadãos.
Este relatório pretende refletir e avaliar o grau de consecução dessas atividades e o seu impacto na
comunidade escolar.
O presente relatório estrutura-se em 3 partes: a primeira refere a metodologia de trabalho aplicada e
procedimentos inerentes à avaliação, esclarecendo quanto à ação efetiva dos participantes; a segunda parte
debruçar-se-á sobre a síntese e análise do conteúdo das fichas de avaliação do PAA, preenchidas em
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questionário online pelas estruturas intermédias e outros responsáveis (alunos, Pais e Encarregados de
Educação, parceiros locais) focando-se nas atividades desenvolvidas na Educação Pré-Escolar, atividades
do 1ºCEB, 2ºCEB, 3ºCEB e secundário. A última parte integrará uma apreciação global, numa perspetiva
formativa, com reflexões sobre o trabalho desenvolvido, cumprimento do PAA, em correlação com os
objetivos do PPM.
Este relatório, elaborado de forma colaborativa pelos docentes Cristina Gandra e Alexandre Lourenço,
será apresentado pelo Diretor do Agrupamento de Escolas de Maximinos no Conselho Pedagógico para
apreciação, bem como no Conselho Geral, para aprovação.

METODOLOGIA
1. Participantes
As atividades constantes no Plano Anual de Atividades (PAA) foram definidas, planificadas e
desenvolvidas por participantes em que se englobam os Docentes, Assistentes Operacionais, Alunos, Pais e
Encarregados de Educação e parceiros locais do Agrupamento de Escolas de Maximinos.
As atividades inscritas em sede de PAA foram alvo de posterior avaliação online através de formulário.
Este relatório reflete as opiniões e considerações dos participantes sobre a implementação das atividades,
em concordância com o documento estratégico Plano Plurianual de Melhoria/TEIP (Projeto FREI).

2. Procedimentos
Na elaboração deste relatório procedeu-se à recolha de informação sobre as atividades inscritas no
PAA

sob

a

forma

de

questionário

online,

disponível

na

Página

Web

do

AEMaximinos

(www.aemaximinos.edu.pt) e também através de relatórios entregues aos coordenadores das estruturas
intermédias.
A ficha de avaliação foi previamente elaborada em formulário GoogleForms, tendo em consideração
os documentos estratégicos - Plano Anual de Atividades, Plano Plurianual de Melhoria/TEIP (Projeto Frei) bem como a legislação em vigor.
Posteriormente, a mesma foi sendo preenchida pelos coordenadores das diversas estruturas
intermédias (Departamentos, coordenadores de Estabelecimento, coordenadores de Projetos de
Desenvolvimento Educativo, outros Projetos e Oferta de Escola, docentes da Educação Pré-Escolar, 1ºCEB,
2ºCEB, 3ºCEB e Secundário, Associações de Pais, Associações de Estudantes, Serviços de Psicologia,
GMOE, Biblioteca Escolar, parceiros locais) até final de junho.
Este relatório propõe-se:
4
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a) Analisar as atividades desenvolvidas, quanto ao seu cumprimento e sempre em correlação com o
Plano Plurianual de Melhoria e Projeto Frei do AEMaximinos;
b) Analisar as estratégias de divulgação das atividades;
c) Analisar o possível impacto na fidelização dos alunos ao AEMaximinos;
d) Analisar o possível impacto na projeção de imagem do AEMaximinos na comunidade
nacional/internacional;
e) Elaborar uma apreciação global.

Análise das Atividades
ATIVIDADES POR PERÍODO LETIVO

Imagem 1 - Gráfico de Atividades por período letivo 2019/20

Com base na observação do gráfico 1, as atividades planificadas no PAA realizaram-se, na sua
maioria, durante o primeiro período letivo - 77 atividades, seguido do 2º período com 64 atividades.
Como já foi referido na introdução deste documento a partir de 16 de março houve uma redução
notória de atividades devido à pandemia da COVID19. Mesmo assim ainda se dinamizaram 23 atividades.
Convém também salientar que se realizaram cerca de 33 atividades cuja periodicidade foi definida com “ao
longo do ano”.
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Quanto ao tipo de atividades desenvolvidas, de salientar a sua diversidade: Abertura do Ano
Letivo/receção aos alunos (atividade transversal a todos os ciclos), passando por comemorações como o
Dia da Alimentação, Magusto, Carnaval, Dia Mundial da Criança, Dia das Bruxas, Dia da Ciência, Dia
Europeu do Desporto Escolar, Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
Comemoração do Dia da Floresta Autóctone, Dia Mundial da Bengala Branca, o Mês das Bibliotecas
Escolares ou visitas de estudo como a Visita à Escola de Ciências da Universidade do Minho, Vista ao
Mosteiro e Cerca de Tibães, Visita de estudo à exposição do Corpo Humano e Casa do Infante (Porto) ,
Visita à Quinta Pedagógica, Visita de estudo ao Geopark Arouca ou a Atividade promovida pela
Universidade do Minho: Investigadores voltam à escola: Thais de Siqueira Canesin e outras. Por outro lado,
são de salientar outro tipo de atividades mais direcionadas para o desenvolvimento de literacias, como
Tintim explorando a Lua (PM), VIII Encontro de Escritores do Minho – Jorge Sousa Braga, À roda dos livros
(hora de leitura na BE), Jogo do 24, Fazer de Contas, Interculturalidades e Direitos Humanos, A Imagem da
Matemática.
De realçar o número de atividades desenvolvidas pela Biblioteca Escolar, em articulação com os
Departamentos Curriculares/Estruturas/Projetos, como por exemplo, Semana Da Leitura ou atividades do
Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar (AcBE)- 1.2. Pop up Gigante: A lagartinha comilona;1.3.
Jogo de Pesquisa “A brincar também se aprende” - Estudo do Meio; 1.4. Quem és tu na web?; 1. 5.
Comunidade de leitores: - ”ler com amigos ainda é melhor”(pré/1º ciclo); Comunidade de leitores (2º e 3º
ciclos); Projetar a Leitura (secundário); ou atividades do Roteiro para uso da Biblioteca Escolar – 1.1 Ficção
ou realidade; 1.2 Texto puzzle; Empréstimo domiciliário: como começar; Onde mora o livro ; Adivinha
adivinha; Roda dos Livros; Barra de crítica; Ler imagens; Sim e não; Marcadores de livros; Ler em família;
Hora do conto - pela família; A poesia é bem(n) dita – BLCS Oficinas de escrita poética e de leitura de
poesia; Projeto Miúdos a votos - PNL.
Outras atividades são de salientar, nomeadamente no âmbito da Solidariedade e Educação Cívica
como a Campanha "Dez Milhões de estrelas"; o Banco Alimentar ou a Campanha de recolha de bens
alimentares; ou relacionadas com o Desporto como o Corta Mato Escolar/Corta Mato Distrital; Campanha de
recolha de embalagens reutilizáveis e sacos de papel do pão, em parceria com a Refood Braga 100%.
Também os Planos de Desenvolvimento Educativo (PDE) coordenam e dinamizam múltiplas
atividades como as relativas aos projetos Erasmus +, como sendo as Mobilidades a Estugarda, Alemanha,
ou as do Projeto Erasmus+ “You Are What You Eat” - Mobilidade a SCHWERIN e Mobilidade à Macedónia.
Estes projetos proporcionam a aquisição de outro tipo de competências pelos alunos; podemos salientar, a
título exemplificativo, as relacionadas com o Projeto Erasmus+ “You Are What You Eat” - Questionário sobre
Hábitos Alimentares ou o Concurso para o Logotipo do projeto, ou as do projeto “More Mobile, More
Successful”, aplicações informáticas sobre a COVID 19; de referir ainda as do projeto “Identity in Dance and
6
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Song”, como o workshop de Dança Tradicional ou os trabalhos relativos à História e Geografia dos países
envolvidos no projeto..
Muitas outras atividades foram promovidas no AEMaximinos entre as quais se destacam as referidas
infra:Plano Motivar para o Sucesso, Ida ao Teatro - Luís, o Poeta e o Homem, Torneio de Andebol,
Exposição "Chemistry Anywhere"; Sensibilizar para Incluir -OM, integrada na semana municipal da
igualdade; Participação/colaboração na semana da inclusão promovida pela BLCS; Clube de braille e OM;
Palestra "Em busca da felicidade"; Workshop "De olho no rótulo"; Exposição "Árvores Nativas de Portugal";
EcoNatal; Feirinha Solidária; Participação artística no V congresso internacional de Sexualidade e saúde
escolar; Auditoria ambiental e Conselho Eco-escolas; Aquaquiz; Dia da Cultura Científica – Sons da Água
(AcBE); Projeto 10 minutos a ler em articulação com o projeto Ler para gostar de Ler (PM); Dia Mundial
Direitos Humanos - Maratona de cartas; atividade Organizar, escrever, validar; Net com consciência!
(AcBE); Semana da Leitura; Projeto Cherub; Concurso CNL (RBE); Concurso Faça lá um poema (PNL);
Concurso Literacia 3Di - Porto Editora; A BE enriquece o PIT; Promoção de Hábitos de Saúde e Higiene
Oral;Festa de Natal do Agrupamento; Projeto Sobe+ Desenvolvimento deste projeto em articulação com o
PAA da equipa PES.; Ler Ajuda a crescer (LAC); Sessões de formação para alunos em aplicativos digitais
no apoio ao currículo. Uma diversidade que promove o desenvolvimento e sucesso dos alunos, a articulação
entre ciclos / escolas e promove a imagem do AEMaximinos.

PROMOTORES DAS ATIVIDADES
Atividades por ciclo de ensino
Ao analisarmos o gráfico seguinte, verifica-se que o 1ºCEB se destaca dos restantes ciclos pelo nº de
atividades desenvolvidas. São de destacar as turmas 18, 20 e 5 pelo nº de atividades em que se
envolveram.
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Inagem 2 - Gráfico de Atividades por ciclos (em %) 2019/20

Os 2º e 3ºCEB envolveram-se em 109 atividades, tendo o ensino secundário e profissional
coordenado/ implementado 56. As turmas que participaram num maior nº de atividades foram:
●

no 2ºCEB destacaram-se o 5º3 (30 atividades); e o 6º2 (27 atividades)

●

3ºCEB destacaram-se o 9º2 (32 atividades); e várias turmas com 30 atividades - 7º1, 7º2 , 7º3, 8º2,
9º1

●

Secundário – 10º2 (29 atividades);

●

Profissionais – 10º 3 ( 17 atividades)

●

As turmas que participaram num menor nº de atividades:

●

no 1º CEB - turma 2 (10 atividades)

●

no 2ºCEB - 6º5 (18 atividades)

●

3ºCEB - 7º7 (4 atividades);

●

Secundário – 10º4 (2 atividades);

●

Profissionais – 11º4 (9 atividades)

Realizaram-se 28 atividades que não implicaram o trabalho direto com turmas.
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Atividades com articulação entre ciclos

Imagem 3 - Gráfico de Atividades com articulação entre ciclos 2019/20

Imagem 4 - Gráfico de Atividades com articulação entre ciclos 2019/20

O número de atividades com articulação entre ciclos revelam-se ainda insuficientes, embora se note
uma preocupação crescente para inverter esta situação.
Os ciclos que dinamizam mais atividades em articulação são o Pré-Escolar e o 1ºCEB, talvez pela
proximidade de localização, o que permite maior facilidade de coordenação e articulação. Quanto aos outros
ciclos, o nível de articulação entre 1º e 2ºCEB revela-se extremamente baixo (apenas 3 atividades durante
todo o ano letivo); no que concerne à articulação entre 2º e 3ºCEB, assim como entre 3ºciclo e secundário o
nºde atividades foi o mesmo (17 atividades).
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Atividades por Departamento Curricular

Imagem 5 - Gráfico de Nº atividades por Departamento Curricular 2019/20

Quanto ao número de atividades dinamizadas por Departamento Curricular verifica-se que a Educação
Pré-Escolar e o 1ºCEB dinamizaram 85 atividades num universo de 149. Estes valores correspondem a
atividades das 5 escolas dos referidos níveis de ensino (Centro Escolar da Naia, Centro Escolar de
Maximinos, Centro Escolar de Gondizalves, EB1 da Gandra e JI / EB1 de Estrada).
Todos os Departamentos Curriculares coordenaram e implementaram atividades múltiplas e, em jeito
de balanço, os seus coordenadores referiram o seguinte:
Departamento do Pré-Escolar
Com o objetivo de efetuar a avaliação do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 2019/2020,
elaborou-se o presente relatório final de implementação do Plano Anual de Atividades (PAA). A filosofia
subjacente às atividades que constam no PAA preconiza a troca de experiências e conhecimentos, o
alargamento cultural, a cooperação, a iniciativa, a responsabilidade e o espírito crítico entre alunos,
professores e todos os membros da Comunidade Educativa, tendo como base as orientações Curriculares
do Pré-escolar, os princípios orientadores explícitos no Projeto Curricular de Turma e Regulamento Interno
do Agrupamento. A avaliação final do Plano Anual de Atividades, visa recolher dados concretos, objetivos e
de como decorreram as atividades ao longo do ano letivo. Esta avaliação, serve para estabelecer consensos
sobre os aspetos que têm mais impacto no resultado das aprendizagens e que preconizam um maior e
10
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melhor sucesso escolar. Verificou-se que foi realizado um número significativo de atividades que não
estavam previstas. As atividades previstas para o 3º período do PAA, não foram realizadas, devido ao
confinamento, provocado pela pandemia COVID 19, pelo que algumas competências não foram
devidamente consolidadas. Globalmente, considerou-se que o PAA, foi cumprido quase integralmente,
exceto, claro, as atividades do 3º período. Relativamente ao financiamento, continuou-se a verificar que a
maioria das atividades não têm custo para a escola. As atividades desenvolvidas permitiram atingir dois
grandes objetivos: a interação entre os vários intervenientes na comunidade educativa realçando a interação
com a família e as entidades parceiras. Em relação às crianças, o PAA contribuiu, para aquisição de
competências e sucesso educativo. Considerou-se que o PAA se constitui como um importante veículo de
união e interação da organização escolar, funcionando como um instrumento de divulgação de identidade do
Agrupamento. O Plano Anual de Atividades 2019/2020, do Pré-escolar, do Agrupamento de Escolas de
Maximinos, envolve toda a comunidade educativa com um objetivo comum, o de proporcionar aos alunos
um ambiente estimulante, de partilha, interação e aprendizagem, com vista ao sucesso educativo!!!
Departamento do 1ºCEB
No que concerne às atividades desenvolvidas pelo departamento curricular do 1º ciclo de salientar
que as mesmas foram escolhidas e direcionadas procurando ir ao encontro dos documentos estruturantes
do AE e aos emanados pelo Ministério da Educação nomeadamente:
Projeto TEIP/PPM, Estratégia da Educação para a Cidadania da AE, Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória, Aprendizagens Essenciais e o Projeto de Autonomia e Flexibilização Curricular.
Visou-se promover e solidificar o trabalho colaborativo, a partilha de experiências entre docentes, a
articulação pedagógica (vertical e horizontal) no sentido de incrementar a sequencialidade de ciclos ou de
níveis de aprendizagem.
Promoveu-se e efetivou-se a interação com comunidade educativa e com vários parceiros locais
(envolvimento dos pais/EE, associação de pais, ATL, CSCF, Bombeiros, Câmara Municipal, Escola Segura
e outros) visando a abertura à comunidade, a troca de experiências e a promoção de saberes.
A escolha/implementação das atividades definidas no PAA teve como preocupação que a mesma
fosse conducente ao sucesso educativo dos alunos, que promovesse a projeção da imagem da
escola/agrupamento face ao exterior e que permitisse a fidelização de alunos no AE.
As atividades que não foram implementadas/cumpridas tiveram como base a conjuntura que vivemos.
11
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Departamento de Expressões
EDUCAÇÃO FÍSICA (620, 260)
As atividades previstas e realizadas pelo grupo de EDUCAÇÃO FÍSICA foram o “Dia europeu do
desporto escolar” na abertura do ano letivo, o “Corta Mato Escolar” e os “Torneios inter-turmas” no final do
primeiro período. O grupo considerou que todas estas atividades decorreram de acordo com os objetivos
pretendidos.
A atividade prevista e realizada pelo grupo de EDUCAÇÃO FÍSICA que mais se destacou no 1º
período foi o Corta Mato Escolar. O grupo considerou que todas estas atividades decorreram de acordo com
os objetivos pretendidos.
Como propostas para o próximo ano o grupo definiu: Corta-mato Escolar, Jogos Tradicionais e Gala
Desporto Escolar.
EDUCAÇÃO MUSICAL (250)
As atividades previstas foram plenamente realizadas pelo grupo de EDUCAÇÃO MUSICAL ao longo
do ano, foi realizada a musicalização/participação em diferentes atividades escolares, de destacar a
participação de algumas turmas no dia do agrupamento com a interpretação vocal e instrumental ORFF de
um soneto de Camões. Algumas turmas participaram na Festa de Natal onde tocaram e cantaram um
repertório de canções de Natal (Altice Forum).
EDUCAÇÃO VISUAL/EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (240)
As atividades propostas para o PAA pelos Grupos Disciplinares de Educação Tecnológica e de
Educação Visual, no início do ano letivo, foram as seguintes: Decoração natalícia do espaço escolar;
Animação de placares; Peddy Paper; Atelier de expressão plástica - Dia Aberto.
No respeitante às atividades propostas para o PAA, o Grupo 240 (ET e EV - 2ºciclo) cumpriu
plenamente com as atividades previstas para o 1º período: animação de placares, com diversos
trabalhos produzidos pelos alunos, incluindo um painel inspirado na azulejaria portuguesa, fruto do
trabalho transversal (DAC) sobre o Barroco; assinalação da quadra natalícia, sendo reutilizados
materiais na animação do espaço escolar. No âmbito da Festa de Natal, foi atualizado o slide que deu
corpo ao cenário de contextualização da efeméride.
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Quanto ao “Ateliê de artes plásticas” proposto para o Dia Aberto, destinado a alunos do 4º ano, o
Grupo chegou a desenvolver trabalho para assegurar a atividade, caso viesse a concretizar-se. Mas,
dadas as circunstâncias, foi cancelada. O mesmo sucedeu com o Peddy Paper.
Relativamente a atividades não previstas no PAA, os elementos do Grupo tinham planeado
realizar uma intervenção plástica, com recurso à reciclagem e reutilização de diversos materiais. A ideia
era dar as boas vindas à primavera. Porém, o estado de alerta que se instalou em todas as escolas
impediu a sua concretização no contexto e no calendário previsto. Na altura, a iniciativa foi adiada e foilhe atribuído outro significado. Contudo, devido ao estado de isolamento em vigor, ficou sem efeito.
EDUCAÇÃO VISUAL - 600
Ao longo do ano foram expostos trabalhos dos alunos em vitrinas nos espaços escolares, a
exposição foi sendo alterada conforme a produção dos alunos. Contribuiu-se assim para a valorização do
trabalho desenvolvido pelas turmas e a importância que o ensino artístico tem no nosso dia-a-dia.
A atividade “Exposição Temática” a ser realizada no terceiro período, estava a ser desenvolvida com
os alunos e praticamente em fase de conclusão. Contudo, face à atual situação, a última fase não foi
realizada.
Relativamente à realização/divulgação de painel informativo sobre as atividades do PAA ,estava a
ser realizada de acordo com o previsto.
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
No DC CSH, todas as atividades realizadas no âmbito do PAA, foram ao encontro da concretização
dos objetivos do PPM que são:
• Garantir a inclusão de todos os alunos;
• Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem;
• Operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade;
• Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada;
• Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos.
O DC de CSH do Agrupamento de Escolas de Maximinos deu cumprimento na íntegra, às atividades
propostas para o PAA até ao dia 18 de março de 2020 (correspondente a 77% das atividades propostas).
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Após essa data e, dadas as circunstâncias vividas na sequência das medidas de saúde pública adotadas e,
por esse motivo, não foi possível concretizar 23% das atividades propostas no início do ano letivo.
As atividades não concretizadas foram: visita à cidade do Porto (11º3), no âmbito da disciplina de
Geografia, saídas à cidade de Braga em visitas de estudo inseridas no projeto «Aventuras em Braga»
(11º4), coordenada pela equipa da disciplina de Economia e Contabilidade e o Arraial Minhoto (dirigida a
toda a comunidade).
Em relação às atividades realizadas decorreram conforme o planeado, os objetivos específicos foram
atingidos e, contribuíram positivamente para atingir os objetivos do AEMaximinos, e melhorar a imagem
deste nos públicos internos e externos. Porém, assinalam-se alguns constrangimentos que se colocam de
uma forma geral, à organização e implementação das atividades: necessidade de trabalhar para além do
horário de trabalho, limitações materiais e sobretudo financeiras para custear gastos indispensáveis.
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

Em sede de grupo disciplinar foram propostas e analisadas diferentes atividades para realizar ao
longo do ano letivo. Após aprovação pelos grupos disciplinares e analisadas transversalmente em sede de
departamento curricular, com o objetivo de organizar e operacionalizar ao nível interdisciplinar, procurando
prosseguir objetivos comuns, foi elaborado um único documento com todas as atividades propostas pelos
diferentes grupos disciplinares do DEP. MCE.
Ao longo do ano, vivemos situações não habituais que interferiram, num primeiro momento na
planificação (obras estruturais a decorrer na sede do Agrupamento, que foram inibidoras da realização de
atividades estruturantes ao nível do agrupamento, nomeadamente a realização do dia aberto e da semana
cultural) e, posteriormente (face à situação pandémica que impediu o prosseguimento de aulas presenciais)
na realização, e em outros casos na conclusão de atividades previstas e propostas.
Contudo, de uma forma global, o nível de execução de atividades previstas deve ser considerado
positivo, realçando ainda o facto de algumas dessas atividades continuarem a ser implementadas na fase de
ensino à distância, com o por exemplo o concurso Fazer de Contas ( final será realizada no início do
próximo ano) e a Imagem da Matemática (a eleição para seleção dos vencedores ocorreu entre os dias oito
e doze de junho em formato online, via eletrónica, tendo exigido um esforço suplementar por parte da
organização, tendo podido participar todos os elementos do Agrupamento, incluindo encarregados de
educação).
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Ao nível do planeamento e planificação das atividades, os diferentes grupos procuraram enquadrar
as propostas nos programas dos diferentes anos de escolaridade e atingir objetivos de natureza diversa
(não exclusivamente centrados nas disciplinas que fazem parte dos diferentes grupos, mas procurando
interdisciplinaridade), com o objetivo de contribuir positivamente para atingir as metas do Agrupamento.
Sendo assim, procurou-se proporcionar: consolidação de saberes, aplicar e alargar conhecimentos, a
diversificação dos meios de aprendizagem de forma a aumentar a sua motivação,

promover o interesse

pelo conhecimento científico e tecnológico, facultar aos alunos experiências relacionadas com conteúdos
das disciplinas, que em sala de aula não seria possível, articular saberes entre diferentes disciplinas,
aproximar os alunos levando-os a conhecerem o património natural da sua região, desenvolver
competências sociais, vivências de cidadania responsável e participativa, o convívio e a socialização fora do
espaço escolar e o contacto com a realidade do mundo do trabalho.
De referir a atividade desenvolvida em parceria com a BE, onde os alunos do 5º ano na disciplina de
CN (o mesmo acontecendo com Matemática no 6ºano) estiveram envolvidos na atividade Literacia 3D,
atividade dinamizada em colaboração com a Biblioteca Escolar (prova a nível de escola), não tendo sido
levada a cabo a fase distrital, devido ao E@D.
A terminar, poderemos dizer que globalmente, os consideraram as atividades muito relevantes e de
grande utilidade para a sua aprendizagem. A avaliação das atividades foi realizada em espaço e documento
próprio e feito o seu registo em ata de reuniões dos diferentes grupos disciplinares.
Todas as atividades foram divulgadas no site https://matematicaaemaximi.wixsite.com/math/. Os
elementos que organizaram as diferentes atividades e os alunos que nelas participaram são de opinião que
estas devem ser implementadas no próximo ano letivo.
Departamento de Línguas
No Departamento de Línguas, foram realizadas todas as atividades previstas no PAA até março de
2020 pelos grupos de recrutamento que constituem este Departamento: Português (2º e 3º ciclos e
secundário), Inglês (2º, 3º ciclos e secundário) e Francês (3º ciclo). As atividades promovidas pelos vários
grupos disciplinares pautaram-se por objetivos diferenciados, no âmbito do ensino e aprendizagem das
línguas, tais como a promoção de competências verbais com atividades destinadas aos vários níveis de
escolaridade e a aquisição de conhecimentos, recorrendo a estratégias diversificadas, como, por exemplo,
no 2º ciclo em Inglês, onde foi promovido o concurso de leitura Hats Off To Reading para o 5º e 6º anos que
estava a decorrer e teria terminado no fim do 2º período. Foi realizada uma exposição de trabalho sobre a
família no sentido de promover o seu valor, refletindo sobre a importância que ela tem na vida dos alunos.
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Também foi feita a decoração dos espaços escolares em épocas comemorativas. Os alunos do 5º e 6º anos
de escolaridade puderam usar os tablets da biblioteca, nos seus tempos livres, para fazer a leitura de contos
em inglês, elaborando as fichas de análise que estão à sua disposição, em formato papel.
A nível do Português 2ºciclo foram realizadas até 16 de março de 2020 as seguintes atividades: 10
minutos a ler desenvolvido em parceria com a Biblioteca Escolar (BE) com a elaboração de marcadores/
rolinhos sobre as obras lidas; participação na Semana de Leitura do Agrupamento em colaboração com a
BE assim como a participação dos alunos de 6ºano no Concurso Nacional de Leitura a nível concelhio. O
concurso Lendo e Gramaticando continuou a funcionar até ao fim do ano como uma estratégia para tentar
colmatar não só as dificuldades na interpretação como na gramática. Os alunos aderiram bem a esta
atividade.
No âmbito da disciplina de Português, houve leituras encenadas e ida ao teatro: Luís, o Poeta e O
Homem – vida e obra de Luís Vaz de Camões. A Ida ao Teatro: Os Maias de Eça de Queirós, prevista para
março não se realizou devido ao encerramento das atividades presenciais. Houve ainda atividades que
foram realizadas em articulação com a BE, pois esta é o recurso por excelência para a promoção dos vários
tipos de literacia, de entre os quais, o desenvolvimento de competências, cuja concretização depende(u) da
colaboração de muitos docentes deste Departamento. São disso exemplo, algumas atividades como a
participação, de formas muito variadas, na Semana da Leitura ou Concurso Nacional de Leitura (CNL). Para
além destas, outras houve que se articulam não só com a BE, mas também com outros grupos disciplinares
(ex. resultantes dos “DAC”)
Quanto a Inglês, os alunos do 8º ano (o mesmo acontecendo com Português no 7ºano) estiveram
envolvidos na atividade Literacia 3D, atividade dinamizada em colaboração com a Biblioteca Escolar (prova
a nível de escola), não tendo sido levada a cabo a fase distrital, devido ao E@D.
Em Francês, a atividade proposta, para o primeiro período, foi cumprida, com a elaboração de
postais de Natal pelas turmas do sétimo ano de escolaridade e com a montagem da exposição dos mesmos
na BE. Os alunos empenharam-se na atividade, tendo a mesma contribuído para o seu envolvimento na
aprendizagem da língua francesa. Quanto ao segundo período, a atividade prevista, para o 9º ano,
Comemoração do dia de S. Valentim, foi também estendida às turmas do 8º ano da FREI, que assinalaram
a data com a elaboração de cartões alusivos a esta efeméride, os quais estiveram expostos em local visível
para toda a comunidade escolar. As docentes responsáveis desenvolveram os trabalhos com os alunos em
contexto de sala de aula. Uma vez mais, os alunos envolveram-se com entusiasmo na tarefa proposta.
Em jeito de conclusão, pode dizer-se que o balanço é positivo, principalmente pela qualidade do
trabalho desenvolvido e, sobretudo, pela dedicação e empenho demonstrados pelas(os) docentes deste
Departamento.
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Departamento de Educação Especial

O Departamento de Educação Especial é constituído por dois grupos disciplinares, 930 e 910, que
apoiam, respetivamente, de forma direta crianças e jovens cegos ou com baixa visão e com graves
problemas cognitivos, motores, perturbações da personalidade ou da conduta e multideficiência, numa
lógica de corresponsabilização com os demais agentes educativos. Procuram ainda sensibilizar a
comunidade educativa para a Escola Inclusiva, assumindo que todas as crianças e alunos têm capacidade
de aprendizagem e de desenvolvimento educativo e têm o direito ao acesso e participação, de modo pleno e
efetivo, aos mesmos contextos educativos.
O departamento preocupou-se assim em programar, por um lado, atividades que enriquecessem e
envolvessem, sempre que possível, simultaneamente, os dois grupos de alunos (workshops; visitas; ações
promovidas pela CMB; visita à casa da ciência de Braga; miniolimpíadas escolares; Ida à escola rodoviária;
workshops na CASA), promovendo e apoiando o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma,
e, por outro lado, atividades que sensibilizassem toda a comunidade para a Escola Inclusiva. A situação de
emergência sanitária surgida impediu, todavia, que algumas destas atividades fossem concretizadas.
Em colaboração com a Biblioteca Escolar, implementou o Projeto Tocar, cheirar, saborear, ler...,, que
visa desenvolver a autonomia e responsabilidade, criando hábitos de leitura e a competência leitora
Tal como consta no relatório de avaliação do PAA, todas as atividades realizadas proporcionaram
aos alunos momentos de felicidade e experiências únicas fazendo com que saíssem enriquecidos a todos
os níveis. Destacamos, a título de exemplo, a visita ao centro de Braga para participação nas atividades de
Natal promovidas pela CMB bem como a sensibilização para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
promovida pelo Departamento em todo o Agrupamento.
Todas as atividades permitiram desenvolver aprendizagens de natureza transdisciplinar, promovendo
a educação para a cidadania e o desenvolvimento pessoal, interpessoal e de intervenção social.
Atendendo à especificidade do grupo 930 houve atividades que apenas foram desenvolvidas por
este grupo de recrutamento (dia mundial da bengala branca, dia mundial do Braille), dirigidas a toda a
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comunidade, não só como uma forma de sensibilização para a deficiência visual, mas também visando
habilitar a comunidade de como abordar e ajudar uma pessoa com deficiência visual. No âmbito da parceria
com a BLCS, o grupo 930 participou, pelo quarto ano consecutivo, na 4ª edição da Semana da Inclusão
INCLUIR + com várias atividades relacionadas com a deficiência visual (oficinas de braille e de Orientação e
Mobilidade).
Foi também realizado o Projeto Tocar, cheirar, saborear, ler..., em articulação com a BE, que visa
desenvolver a autonomia e responsabilidade, criando hábitos de leitura e a competência leitora.

Atividades desenvolvidas por outras estruturas do AEMaximinos

Imagem 6 - Gráfico de Atividades promovidas por Estruturas Intermédias do AEMaximinos 2019/20

Quanto aos promotores das atividades verifica-se pelo gráfico apresentado que a maioria das
atividades de outras estruturas intermédias do AEMaximinos são implementadas pela Biblioteca Escolar
(BE), em articulação com os diferentes departamentos/estruturas/projetos, respondendo aos objetivos do
PPM, nomeadamente na linha da promoção do sucesso escolar e direcionando as suas atividades para o
desenvolvimento das literacias.
‒ Do trabalho realizado ao longo do ano, pode concluir-se o seguinte: - Das atividades/ações previstas
no PAA, definidas de acordo com os indicadores dos domínios de ação do Referencial Modelo de Avaliação
das Bibliotecas Escolares (MABE), foram concretizadas as seguintes:
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Atividades

Atividades

Atividades não

Total

Previstas

Não

realizadas

Atividades

Previstas

Realizadas
(Plano
Contingência)

A - Currículo, literacias e

58

4

----

62

B - Leitura e literacia

62

0

6

68

C - Projetos e parcerias

43

5

3

51

D - Gestão da biblioteca

4

2

----

6

167

11

9

187

aprendizagem

escolar

Total

No presente ano letivo houve um aumento exponencial das ações desenvolvidas no âmbito do
Currículo e das Literacias da Leitura, da Informação e dos Média em todas as escolas do AEM,
apesar dos condicionalismos inerentes às obras de requalificação dos espaços, na Esmax;
-

O trabalho colaborativo e articulado entre as duas professoras bibliotecárias e os elementos da equipa
foi fundamental para o sucesso das atividades desenvolvidas, apesar do elevado número de
bibliotecas escolares do AEM;

-

A BE desenvolveu sessões de formação formais e informais em aplicativos digitais, para alunos e
professores, no apoio ao currículo das diferentes disciplinas e na sua formação;
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Todos os anos/ciclos de escolaridade, do pré-escolar ao 12º ano, foram envolvidos nas atividades
implementadas;

- Todas as bibliotecas do agrupamento se envolveram na promoção do livro e da leitura, nomeadamente
através da implementação de projetos no âmbito do PNL, tais como,10 Minutos a Ler, Ler em Vai e
Vem, Já sei Ler e Miúdos a Votos, contribuindo para o desenvolvimento da competência leitora e da
escrita e para a criação de hábitos de leitura autónoma;
- A BE desenvolveu trabalho colaborativo com todas as estruturas de orientação educativa de acordo
com objetivos e metas do PE e do Plano Plurianual de Melhoria (PPM) do AEM em vigor e tendo em
conta as orientações da RBE. A BE atuou como núcleo agregador de suporte a atividades curriculares
e extracurriculares;
- No âmbito do referencial AcBE, documento que visa o desenvolvimento das diferentes literacias, com
enfoque na literacia digital, realizaram-se 10 atividades, em todos os ciclos de escolaridade, que
permitiram o desenvolvimento de aprendizagens essenciais bem como outras integradas no projeto
de autonomia e flexibilização curricular. Houve um aumento do número de atividades do referencial
AcBE nas escolas de pré-escolar e 1º ciclo;
-

No âmbito do Roteiro da Biblioteca Escolar, instrumento de operacionalização de trabalho
colaborativo entre o professor bibliotecário e os docentes, realizaram-se 14 atividades no ensino préescolar e 1º ciclo. Aquele instrumento visa apoiar o desenvolvimento de um conjunto de competências
gerais e transversais às diferentes áreas curriculares e conteúdos programáticos;

-

Concluiu-se a primeira fase da implementação do projeto da Biblioteca Escolar, Eles movem-se!,
(candidatura aprovada da RBE), no qual se desenvolveram duas webquests em torno de duas obras
literárias, em articulação com as disciplinas de Português, CeD, Expressão Dramática, Geografia, e
Oficina de Artes. Todos os conteúdos do projeto e alguns trabalhos dos alunos estão publicados em
página web própria e na página web do Agrupamento, para além de divulgados noutros canais de
comunicação;

-

A BE do Agrupamento participou em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola, BLCS,
RBB, RBE, PNL, CMB, Ajudaris, Polícia Judiciária, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Amnistia
Internacional, Refood, Visão Júnior, Porto Editora, entre outras, que contribuíram para a projeção da
imagem de qualidade do agrupamento, bem como para a fidelização dos alunos ao AE, observável,
por exemplo, nos seguintes momentos: Festa de Natal do AEM e no CNL (quatro alunos
representaram o AEM na fase municipal deste concurso);
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A BE no E@D atuou em diferentes áreas. A saber: organização do conteúdo da página web da BE,
criação e divulgação da página #A BE está ON!, com recursos educativos para apoiar os diferentes
agentes

da

comunidade

educativa;

capacitação

de

docentes

e

alunos

nas

novas

tecnologias/ferramentas digitais através da disponibilização de formação online em ferramentas de
apoio ao trabalho; apoio síncrono e assíncrono, diário, a alunos e professores; curadoria de
conteúdos e criação do projeto #A BE em Férias (promoção da leitura);
-

Procedeu-se à elaboração dos Planos de Melhoria do MABE e dos Relatórios de Execução dos
mesmos;

-

As atividades desenvolvidas proporcionaram, aos alunos, aprendizagens que contribuíram para o
sucesso escolar, o desenvolvimento de valores e atitudes indispensáveis à cidadania e o
aprofundamento de competências das diferentes literacias, necessárias na atual sociedade do
conhecimento;

-

A BE disponibilizou recursos documentais, materiais e humanos, com vista à resolução de problemas
comportamentais e para outras atividades, tais como: tutoria, aulas de apoio, trabalhos de pesquisa,
entre outros. Além disso, disponibilizou o espaço e equipamento para realização de exposições,
palestras, receção de mobilidades, etc. Também articulou/dinamizou algumas atividades com os PDE,
enriquecendo-as e permitindo um diálogo entre as diferentes linguagens culturais;

-

A BE implementou serviços variados de comunicação e de difusão da informação: sítio web BE,
projeto Eles movem-se! e AEM, sitío web BE no E@D, facebook BE, AEM e BLCS, jornais locais,
página RBB, Câmara Municipal, entre outros.
Quanto a outros promotores salienta-se também o Gabinete de Mediação e Orientação Escolar

(GMOE), que entregou relatório (apesar de não ter efetuado a avaliação por atividade no formulário online),
o qual veicula a seguinte informação:
O Gabinete de Mediação e Orientação Escolar (GMOE), no qual está integrada a equipa “Saber
Crescer” e a Equipa de Trabalho de Articulação Educativa (ETAE), que se encontra no Agrupamento um dia
por semana, composta por uma animadora sociocultural e uma terapeuta da fala a atuar no primeiro ciclo,
em duas das escolas de intervenção prioritária, centro escolar de Maximinos e centro escolar da Naia, e um
psicólogo e uma técnica superior de educação que intervêm ao nível do 2º e 3º ciclos, acompanhou em
sessões individuais, no âmbito da psicologia, serviço social, educação e terapia da fala, um total de 247
alunos do agrupamento de escolas, especificamente, 19 alunos do pré-escolar, 63 alunos do primeiro ciclo
do ensino básico, 65 alunos do segundo ciclo, 80 alunos do 3º ciclo e 20 alunos do ensino secundário. De
entre estes, foram apoiados pela “Saber Crescer”, especificamente, pela terapia da fala, no centro escolar
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de Maximinos, 3 alunos do primeiro ciclo, com articulação com a psicóloga do agrupamento de escolas, e,
no centro escolar da Naia, 11 alunos do pré-escolar e 5 alunos do primeiro ciclo, três dos quais com a
colaboração da técnica de serviço social do agrupamento de escolas; pela animação sociocultural, no centro
escolar da Naia, foram apoiados 6 alunos, em articulação com a técnica de serviço social; pela ETAE, no
que se refere à atuação da técnica superior de educação, 5 alunos do segundo ciclo, e pela psicologia, 1
aluno do segundo ciclo e 3 alunos do terceiro ciclo. Acompanhadas as respetivas famílias, num total de 213.
De referir que foi dado continuidade ao apoio do GMOE aos alunos e respetivas famílias no terceiro
período letivo, na modalidade de apoio à distância, de forma direta, através da realização de sessões via
telefone/telemóvel ou via google meet (mediante recursos apresentados pelos alunos/famílias) ou de
monitorização da situação, com uma atuação de periodicidade variável, mediante avaliação de
necessidades. Articulação e colaboração com os professores titulares de turma e diretores de turma.
No que respeita à intervenção em turmas, foram alvo de atuação, no primeiro ciclo, no âmbito da
animação sociocultural, todas as turmas ao nível da animação de recreios, 93 alunos no centro escolar de
Maximinos e 83 alunos no centro escolar da Naia, com desenvolvimento de uma intervenção orientada,
através da dinamização de um Programa de treino de competências “Autocontrolo e disciplina”, em 2
turmas, do 3º e 4º anos, do centro escolar de Maximinos, e 1 turma do 4º ano, do centro escolar da Naia.
Relativamente à atuação em turmas do 2º e 3º ciclos, foram alvo de observação, motivada pela sinalização
pelos respetivos diretores de turma, dado o perfil da turma, particularmente, a evidência de comportamentos
com implicações na dinâmica e funcionalidade da sala de aula/aula, 2 turmas do 6º ano de escolaridade, o
6º1 e o 6º6, tendo sido realizado o devido diagnóstico das turmas, que determinaram a consecução de um
plano de intervenção apenas na turma do 6º6, mediante necessidades identificadas.
O processo de Orientação Vocacional (OV), com o desenvolvimento de um programa composto por
seis sessões com as turmas do 9º ano de escolaridade, previamente definido no início do ano letivo, para
realização em horário escolar, durante o segundo e o terceiro período letivos, foi alvo de reestruturação,
tendo sido realizadas as duas primeiras sessões presencialmente, com continuidade do processo na
modalidade à distância, OV@D, via google meet. O programa foi sujeito a reestruturação, com o aumento
do número de sessões, que passaram a ser individuais ou em pequeno grupo (até três alunos), mediante
decisão dos alunos. O número de sessões, maioritariamente individuais, com os alunos, variaram mediante
necessidades identificadas pelos psicólogos e alunos, com vista à determinação de uma decisão vocacional
o mais informada e consciente possível. Para terminar o processo de OV@D foi efetuada uma sessão
conjunta, com todos os alunos de cada turma, para a promoção de uma reflexão de todo o processo
desenvolvido, debate de situações específicas, esclarecimento de dúvidas e partilha de orientações
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consideradas essenciais para o término deste processo e matrículas. De salientar que o processo de
OV/OV@D iniciou em janeiro e terminou em junho de 2020, realizado em articulação e colaboração com os
respetivos diretores de turma. Foram realizados contactos individuais com alguns encarregados de
educação.
A atividade dirigida a professores do 2º e 3º ciclo do agrupamento de escolas, especificamente, a
ação de capacitação “Comunicação consciente” foi realizada, como prevista, no primeiro período. No que se
refere às atividades referentes às sessões de (in)formação com os alunos foram desenvolvidas, com as
turmas do 5º ano, o Programa “As dicas do Pi”, composto por cinco sessões, dinamizado em articulação
com o DT/CT, e em articulação com o Programa de Educação para a Saúde (PES), as ações de
sensibilização “A violência escolar/Bullying”, com as turmas de 5º e 6º anos, e “Qualidade do sono vs
Sucesso escolar”, com as turmas do terceiro ciclo do agrupamento de escolas (7º, 8º e 9º anos), e, dada a
suspensão das atividades letivas no terceiro período letivo, e não se encontrando reunidas as condições
julgadas essenciais para a realização das ações nas turmas, não foram desenvolvidas as sessões “Vamos
pensar sobre ti”, prevista para as turmas do 7º ano, “Sexualidade saudável, sexualidade responsável",
prevista para as turmas do 8º ano, e “Namorar com fair play”, prevista para as turmas do 9º ano,
subordinadas à educação sexual, e a sessão “Prevenção de consumos”, prevista para as turmas do 10º
ano.
De referir que foram realizadas, não previstas no PAA, no 1º ciclo, no Centro Escolar de Maximinos,
a sessão de sensibilização “Crescer com os sentimentos”, com a turma 22, do 2º ano, e a sessão de
sensibilização “Violência no contexto escolar/Bullying”, com a turma 20, do 4º ano.
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Atividades de Projetos e Ofertas de Escola

Imagem 7 - Gráfico de Projetos e Ofertas de Escola 2019/20

No que concerne à dinamização de atividades é de referir a diminuição do número de atividades
como consequência da pandemia, e relativamente ao ano transato; no entanto, foram consideradas as
implementadas pelos Projetos de Desenvolvimento Educativo (Clubes: Clube Europeu, Clube de
Solidariedade, o Clube Horta Escolar; o Clube Maxiciência; o Clube Espaço BG e o Clube Aprender com
Artes) e pelos projetos Europeus Erasmus+ que somam a totalidade de 11 atividades. Estes projetos e
ofertas de escola respondem também aos objetivos estratégicos do Plano Plurianual de Melhoria/TEIP
(Projeto FREI), nomeadamente potenciar o sucesso escolar, reduzir os níveis de indisciplina, absentismo e
abandono escolar, através da disponibilização aos alunos de atividades diferenciadas e atrativas, e
desenvolver iniciativas no sentido da captação e fidelização de alunos.
Quanto a outros projetos tem também relevância a ação desenvolvida pelo projeto Eco-Escola.
O projeto Eco-escola visa promover nos alunos uma atitude cívica e pró-ativa relativamente às questões
ambientais que estão intimamente relacionadas com a promoção da saúde e da solidariedade. Assim, a
maior parte das atividades envolveram outros clubes, a Biblioteca escolar e a mobilização dos conteúdos
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programáticos de várias disciplinas. As atividades são bem aceites pelos alunos e decorreram com
entusiasmo.
Atividades:
·

Em parceria com o grupo de Educação Física participamos com uma banca de divulgação do

Projeto Eco-Escolas no Dia do desporto Escolar.
Com o objetivo de reduzir os resíduos, promover a separação seletiva destes, a sua correta
valorização, reutilização e encaminhamento foi realizada a “Feirinha Solidária” (em parceria com o clube da
solidariedade e Biblioteca escolar) e foi iniciado o concurso “Super-Ecológico” que se prolongou pelos
restantes períodos letivos.
Assinalou-se o Dia da Alimentação através de um Workshop “De olho no Rótulo”, que foi

·

apresentado às turmas de 6º e 9ºano, na biblioteca escolar, e resultou do trabalho interdisciplinar (DAC)
realizado nas disciplinas de CN e de CeD em duas turmas (6º3 e 6º4). Este workshop pretendeu alertar para
a quantidade de açúcar, lípidos e sal contidos em diversos alimentos que constituem os lanches escolares;
·

Participação na revista “Andarilho”;

·

“EcoNatal” divulgando as decorações natalícias produzidas a partir de materiais reutilizados;

·

Os alunos do ensino articulado da música e da dança participaram no momento de abertura e de

encerramento do “V Congresso Internacional de Sexualidade e Educação sexual”, que decorreu na
Universidade do Minho, entre os dias 28 a 30 de novembro;
·

Brigada verde da monitorização (monitorização do consumo de água e de luz);
·

Comemoração do Dia da Água com o jogo “Aquaquiz”, dinamizado em CeD, no final do 2º período,

nas turmas de 6º ano e no 8º2.
O projeto Eco-Escola, em parceria com a CMB, participou:
·

Dia da Floresta Autóctone com a plantação de 3 árvores autóctones no logradouro escolar e

através da exposição “Árvores Nativas de Portugal”. As turmas de 5º ano visitaram a exposição e
responderam a um questionário que ajudava a recolher a informação essencial de cada cartaz.
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Exposição “Faz da Mudança a tua praia” que esteve exposta no laboratório de CN do 3º ciclo

tendo sido analisada por este grupo de alunos.
·

Participação na sessão de lançamento do livro “#“Jovens pela Preservação da Água”,

apresentado no Dia Nacional da Água, tendo contado com a participação dos alunos da turma 4, do 8º
ano, no ano letivo transato. Resultou de uma parceria entre a CMB e a empresa Betweien no âmbito do
Ano Nacional da Colaboração.
Estabelecemos outras parcerias, através do encaminhamento de resíduos, com outras entidades
com fins solidários/ambientais: Liga Portuguesa contra o Cancro através do Projeto “Pilhão vai à escola”
(contribuímos com 1 pilhão); encaminhamento de tampinhas para um aluno do agrupamento contribuindo
para a aquisição de uma cadeira de rodas; Recolha e encaminhamento de roupa para o Clube da
solidariedade para fazer face às carências de roupa manifestada por famílias da nossa escola (a que se
encontra em pior estado é colocada no contentor do Projeto H. SRAH- Trading, Lda); Associação Abraço
(por cada recolha de tinteiros e toneres feita pela empresa Printerman unip, Ldª, contribuímos para esta
causa); AMI através da recolha de radiografias, Green Cork (destino das rolhas de cortiça), recolha das
embalagens de plástico e sacos de papel para a Refood e Escola eletrão (encaminhamento de resíduos
elétricos, eletrónicos e baterias em fim de vida).
Um outro promotor de atividades do AEMaximinos é o Desporto Escolar.
O Programa do Desporto Escolar para o quadriénio de 2017-2021 visa aprofundar as condições para a
prática desportiva regular em meio escolar, como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos
de vida saudáveis. Pretende-se criar condições para abranger todos os alunos dentro da escolaridade
obrigatória. Constitui uma das vertentes de atuação do Ministério da Educação e Ciência com maior
transversalidade no sistema educativo, desenvolvendo atividades desportivas de complemento curricular.
O conjunto de práticas desportivas desenvolvidas como complemento curricular baseia-se num
sistema aberto de modalidades e de práticas desportivas, organizadas de modo a promover o ensino, o
treino, a recreação e a competição, operacionalizando-se em duas vertentes complementares: avaliação
Interna e avaliação externa.
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Avaliação Interna

1. O AE Maximinos associou-se ao Dia Europeu do Desporto Escolar 2019, que decorreu no dia 27 de
setembro/19 : Envolveu os alunos já praticantes das várias equipas e todas as turmas das escolas básica e
secundária. Associaram-se também todos os Clubes disponíveis no agrupamento de escolas.
O Programa #BeActive pretendia que as escolas do AE Maximinos estejam ativas durante pelo menos
120 minutos, o que ocorreu a partir das 10 horas. A atividade proposta foi uma caminhada de 2019m num
percurso que passava pelas escolas Básica e Secundária e pelo pavilhão e piscina de Maximinos.
2. O Corta-mato escolar realizou-se na EB2,3 Frei Caetano Brandão no dia 27 de Novembro.
Participaram 200 alunos de todos os escalões e ambos os géneros. Levamos 48 alunos ao Corta-mato
distrital.
3. Realizou-se apenas o Torneio de Andebol no dia 17 de dezembro:
Torneio de andebol 5 Masc para o Ensino Básico (40 alunos);
Torneio Andebol 7 Masc para o Ensino Secundário (40 alunos);
4. Torneio de Voleibol – não se realizou no final do 2ºPeriodo.
5. Torneio de Futsal – Prevista para o final do 3ºPeríodo, não se realizou.
Avaliação Externa

Conseguimos manter os onze grupos-equipas com cerca de 170 praticantes. Alunos do 4º ao 12ºano
praticam desporto, pertencendo a uma equipa de andebol, voleibol, natação, ténis de mesa, golbol, boccia
ou atletismo.
Mantemos a convicção de que o incentivo à participação dos alunos em atividades como a gestão das
atividades desportivas escolares, nomeadamente o seu papel como juízes, cronometristas e árbitros,
contribui para desenvolver valores como o respeito pelo outro e conhecimentos sobre a ética desportiva.
Como tal, demos especial relevância à formação de alunos nestas áreas, nas modalidades de
andebol, voleibol e natação.
Todos os grupos-equipas participaram nos respetivos campeonatos a nível local mantendo as suas
atividades regulares de treino até terem sido suspensas as aulas devido ao plano de contingência.
Equipas de Natação
Estão inscritos 98 alunos: Infantis A e B, iniciados e juvenis de ambos os géneros.
✓ Equipas de andebol
Estão inscritos 87 alunos masculinos: 24 Iniciados; 23 Juvenis; 20 INF A e 20 INF B.
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✓ Equipa de voleibol
Estão inscritas 19 alunas Juvenis.
✓ Equipa de goalball
Estão inscritos 12 alunos: vários escalões e género masculino
✓ Equipa de boccia
Estão inscritos 9 alunos: vários escalões e ambos os géneros
✓ Equipa de Atletismo
Estão inscritos 18 alunos INF A
✓ Equipa de Ténis de Mesa
Estão inscritos 18 alunos Juv e 22 alunos vários mistos.
A participação nas fases de apuramento, Regional/Distrital e Nacional não se verificou uma vez que
todas as competições foram suspensas.
Por outro lado, os projetos de férias (final do ano letivo) não foram realizados.
Ainda neste âmbito será de assinalar a contribuição do Programa PES. No ano letivo que finaliza, o
PES dinamizou várias atividades articuladas entre as diferentes áreas curriculares, onde foram trabalhadas
as temáticas previstas no Referencial Educação para a Saúde. Destacam-se a participação em campanhas,
em sessões de sensibilização/informação e em rastreios, bem como o desenvolvimento de conteúdos
programáticos das diferentes áreas. Para isso contou com parcerias: UCC (Unidade de Cuidados na
Comunidade) Colina; GMOE (Gabinete de Mediação e Orientação Escolar); Juventude da Cruz Vermelha
(+Atitude; SAFE - Sexualidade, Afetos, Família e Emoções; ETAE - Equipa Técnica de Articulação
Educativa); LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro).
Os Diretores de Turma/Professores Titulares da Turma, nas reuniões intercalares do 1º período (da
Escola Secundária, da EB2/3 Frei Caetano Brandão, dos Centros Escolares, EB1 e Jardim de Infância)
incluíram nos planos de turma a informação fornecida pela equipa PES (atividades previstas no âmbito da
Educação para a Saúde, para este ano letivo). Assim, os planos de turma foram elaborados prevendo os
diferentes momentos em que a Educação Sexual seria abordada nas diferentes disciplinas e os momentos
em que os alunos iriam ser envolvidos nas diferentes atividades propostas pelo PES.
Foram desenvolvidas, no agrupamento, várias atividades no âmbito do Programa Nacional de Saúde
Escolar (PNSE), numa parceria entre profissionais de saúde e da educação, visando a melhoria da literacia
em saúde das crianças/ jovens e da restante comunidade escolar.
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O GIA, na EB2/3 Frei Caetano Brandão, e o gabinete do i-alunos na Escola Secundária, estiveram
abertos até ao início da pandemia, apoiando os alunos. Estes mostraram-se colaborantes e recetivos a esta
modalidade de prestação de serviços no âmbito da educação para a saúde, em particular com as questões
relacionadas com a alimentação e a higiene.
Relativamente às metodologias utilizadas na concretização das atividades elencam-se as seguintes:
Formação; Campanha/Comemorações; Palestras/debates/sessões de informação e sensibilização;
Dinâmica de grupos; Aplicação de programas com matéria e conteúdos específicos; Ações de envolvimento
das famílias; Ações de envolvimento da comunidade educativa
A equipa do PES funcionou como um projeto transversal, multidisciplinar e operacionalizado em
articulação com as instituições públicas e privadas.
No que concerne ainda a projetos e Ofertas de Escola devemos ainda referir os Projetos de
Desenvolvimento Educativo (PDE). As conclusões relativas ao ano letivo são as seguintes:
O Agrupamento de Escolas de Maximinos ofereceu, no presente ano letivo, aos alunos, a
possibilidade de complementarem as suas aprendizagens em contextos diferentes dos da sala de aula.
Assim, no início do ano letivo, os alunos puderam optar por participar em atividades diversificadas e
enriquecedoras, em horário extracurricular, oferecidas pelos seguintes Clubes:
- Horta Escolar; Maxiciência; Espaço BG; Atividades Aquáticas; Europeu; Aprender com Artes; Ensino
do Chinês nas Escolas Públicas.
Para além destes Clubes, funcionou, ainda, o Clube de Solidariedade, aberto à participação de toda a
comunidade, não estando, por isso, sujeito a inscrição de alunos.
O relatório semestral/final apresentado pelos clubes permitiu fazer uma avaliação do funcionamento
destas atividades, que não puderam ser concretizadas, na totalidade, devido à interrupção das aulas
presenciais, imposta pelo Estado de Emergência Nacional, na sequência da situação atual de Pandemia.
Os Clubes envolveram cerca de 92 alunos, sendo o Clube Europeu o que mais alunos envolveu:

Imagem 8 - Gráfico dos Projetos de Desenvolvimento Educativo 2019/20
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O Desporto Escolar envolveu cerca de 180 alunos, distribuídos por 7 grupos.
Da leitura dos relatórios semestrais / finais apresentados pelos diferentes clubes, é possível concluir
que:
- a assiduidade dos alunos inscritos foi, globalmente, boa;
- a participação dos alunos nas atividades dos clubes foi muito boa;
- um clube desenvolveu atividades que envolveram alunos da Educação Especial;
- todos os clubes articularam atividades em função do currículo e das necessidades dos alunos;
- as atividades desenvolvidas pelos clubes tiveram impacto nas aprendizagens dos alunos: Física e
Química; Ciências Naturais; Biologia e Geologia; Inglês; História e Geografia de Portugal; Educação Visual;
Cidadania e Desenvolvimento; TIC e E.M.R.C.;
- todos os clubes possibilitaram a oportunidade de vivências cidadãs e desenvolvimento de
aprendizagens relevantes, que contribuem para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória;
- a participação dos Pais e Encarregados de Educação nas atividades dos clubes é inexistente ou
muito esporádica;
- os clubes que desenvolveram atividades através da relação protocolar com outras entidades foram o
Clube Europeu (Agência Nacional Erasmus), o Clube Ensino do Chinês nas Escolas Públicas (Agrupamento
de Escolas de Maximinos, Instituto Confúcio e Câmara Municipal de Braga) e o Clube de Solidariedade
(Banco Alimentar contra a Fome de Braga e Cáritas).
Como constrangimentos, destacaram-se a falta de material, a adequação do espaço e o horário de
funcionamento dos clubes.
Todos os Clubes referiram que, devido ao encerramento das escolas, não foi possível cumprir
integralmente as atividades, pelo que também não foi possível cumprir totalmente os objetivos delineados.
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Outros promotores de atividades

Imagem 9 - Gráfico de Outros promotores de atividades 2019/20
No que concerne ainda a promotores de atividades salientam-se, de acordo com o gráfico
apresentado, diversos agentes e parceiros locais, entre os quais alunos (10 atividades), Pais, Assistentes
Operacionais (12 atividades) e outras entidades parceiras (UM, Porto Editora, Missionários Arautos do
Evangelho, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Cáritas de Braga, Banco Alimentar, REFOOD, Hospital de
Braga, …).

Ensino Artístico Especializado da Dança

No que se refere a outros promotores de atividades, e embora não se encontrem especificados no gráfico
acima, é de salientar a entidade parceira Ginasiano Escola de Dança que implementa e coordena inúmeras
atividades. Estas não são avaliadas em sede de formulário do AEMaximinos porque os docentes desta
entidade têm de as avaliar na própria instituição, tal como as relativas ao Ensino Artístico Especializado da
Música.
No entanto são de referir as atividades infra, realizadas durante este ano letivo que agora termina:
Aulas abertas; participação na Festa de Natal do Agrupamento; Concerto de Natal solidário; Concerto de
Natal no Braga Parque; Projeto "Casa infinito movimento" (criação de um site com os trabalhos realizados
online); participação nas atividades de fecho do ano letivo em V. N. de Gaia (apenas alunos do 9º ano);
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participação na apresentação final das atividades de fecho de ano letivo (apenas alunos do 9º ano). o aluno
Sandro (11º ano) foi dançar na abertura do 5º CISES - Congresso Internacional Sexualidade e Educação
Sexual: interação, interdependência e interseccionalidade, em colaboração com a Universidade do Minho
- Projeto Onda Amarela (Âmbito do projeto de António Variações).

Das atividades planificadas ficaram por realizar as seguintes:
- Sensibilização ao 1º ciclo e Espetáculo final.

Ensino Artístico Especializado da Música
1º Período- Foram realizadas audições de classe de vários professores de instrumento englobando alunos
do agrupamento de escolas de Maximinos e do Conservatório de Braga
08 novembro 2019 - Entrega de Prémios de Mérito do Agrupamento – Orquestra sinfónica – auditório
Adelina Caravana, no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga.
11 dezembro 2019 – Audição final de Classes de Conjunto – Cantina da ESMAX
12 dezembro 2019 – Participação na Festa de Natal – Orquestra sinfónica – Fórum Altice Braga
20 de dezembro 2019 – Canções de Natal – Coro do 5º ano – Braga Parque
2º Período - Foram realizadas audições de classe de vários professores de instrumento englobando alunos
do agrupamento de escolas de Maximinos e do Conservatório de Braga até ao dia 19 de março. Todas as
audições marcadas para datas posteriores foram canceladas devido ao confinamento.
13 de fevereiro – Jardim da Música – Sessões lúdico artísticas para crianças do pré-escolar – Jardim de
infância da Naia
20 de fevereiro – Jardim da Música – Sessões lúdico artísticas para crianças do pré-escolar – Jardim de
infância de Estrada
11 de março – Dia do articulado – Workshops e concerto com a orquestra sinfónica – Motivação para a
aprendizagem da música – ESMAX – Esta atividade não se realizou devido ao COVID-19.
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Várias atividades, tais como os concertos finais de período, foram canceladas devido à situação de
confinamento obrigatório e consequente encerramento das escolas.
3º período - Devido ao confinamento foram realizadas audições de classe de vários professores de
instrumento englobando alunos do agrupamento de escolas de Maximinos e do Conservatório de Braga
através da plataforma google meet.
Ao longo do 3º período nas diversas classes de conjunto foram realizados alguns vídeos que foram
divulgados através do facebook e da página do agrupamento.

ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES
Os principais organizadores das atividades são os elementos do corpo docente do AEMAximinos. No
entanto, há referência a outros elementos que organizam e dinamizam as atividades inscritas no PAA. Vejase o gráfico seguinte:

Imagem 10 - Gráfico de Elementos da organização de atividades 2019/20

Com base no gráfico 9, fica claro que os docentes assumem a organização e coordenação da maioria
das atividades (40% são por eles organizadas); encontramos, porém, outros elementos que também
participam na organização de atividades do AEMaximinos: Pessoal Não Docente (35%), alunos (8%),e Pais
e Enc de Educação (5%); no entanto, seria positivo que alunos e Pais e Enc de Ed. assumissem um papel
ainda mais ativo neste âmbito.
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PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES
Os alunos são os principais destinatários das atividades segundo se visualiza no quadro da figura 10.
É de salientar, com agrado, que os Pais e Enc de Educação participam em algumas atividades propostas
pelo AEMaximinos, como por exemplo, na receção aos alunos, na Festa de Natal, no Magusto, na Feirinha
Solidária,

como

famílias

hóspedes

nos

projetos

Erasmus+, nas atividades da Biblioteca Escolar ou em
inúmeras atividades que envolvem os seus educandos,
desde

a

Educação

Pré-Escolar

até

ao

ensino

secundário.

Imagem11-Gráfico de Participantes nas atividades 2019/20

ATIVIDADES POR ESCOLA

Imagem 13 - Gráfico do Nº de atividades por escola 2019/20
No que concerne ao nº de atividades coordenadas e implementadas por cada escola do AEMaximinos
verifica-se que a EB2/3 Frei Caetano Brandão desenvolveu 86 atividades, logo seguida pela Escola
Secundária de Maximinos com 85.
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Relativamente à Educação Pré-Escolar e ao 1º CEB, a escola que se destaca pelo nº de atividades é
o CE de Maximinos com 55 atividades.

ATIVIDADES POR ÁREAS DE COMPETÊNCIAS

Imagem 13 - Gráfico das Áreas de Competências inerentes às atividades 2019/20

No sentido da implementação de atividades que visam contribuir para a consecução do Projeto
Educativo do AEMaximinos e do seu Plano Plurianual de Melhoria, os promotores das atividades foram
questionados quanto às áreas de competência inerentes a cada uma e daí resultou o gráfico apresentado
atrás. Nota-se uma predominância das áreas de competência de Desenvolvimento Pessoal e Autonomia (86
atividades promovem esta competência) e de Relacionamento Interpessoal (84 atividades direcionadas para
o desenvolvimento desta competência). As atividades que integram o Plano Anual de Atividades promovem
e desenvolvem as mais diversificadas competências que valorizam o aluno enquanto ser humano e cidadão
ativo.
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ATIVIDADES QUE PROMOVEM A FORMAÇÃO CIDADÃ
Formação Cidadã – Domínios obrigatórios

Imagem 14 - Gráfico da Formação Cidadã – Domínios obrigatórios (2019/20)
No que concerne à Formação Cidadã dos alunos, e de acordo com o gráfico acima, os questionários
salientaram que os domínios obrigatórios mais promovidos pelas atividades são: a Educação Intercultural,
Educação Ambiental e Educação para os Direitos Humanos.

Formação Cidadã – Domínios opcionais
Ainda no âmbito da Formação Cidadã, verifica-se que os domínios mais desenvolvidos foram a
Educação para a Segurança, Defesa e Paz, a Educação para o Voluntariado e Educação para o Mundo do
Trabalho.
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Imagem 15 - Gráfico de Atividades que potenciam outros domínios (2019/20)

Formação Cidadã – Domínios trabalhados pelo menos em dois ciclos

Imagem 16 – Gráfico de Atividades com domínios trabalhados pelo menos em 2 ciclos (2019/20)
No que concerne atividades que potenciam outros domínios trabalhados pelo menos em 2 ciclos,
conclui-se que os mais desenvolvidos são os relacionados com as Instituições e Participação Democrática
(42 atividades), Educação para os Media (17 atividades) e Educação para o Consumo (17 atividades). A
Educação Financeira continua na cauda da tabela embora assuma grande importância no mundo atual.
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CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES
Atividades Previstas, Não Previstas e Realizadas

Imagem 17. Gráfico 16 - Atividades previstas no PAA 2019/20

Imagem 18 - Gráfico 17- Atividades realizadas 2019/20
Relativamente ao cumprimento das atividades inscritas em sede de PAA, e comparando os dois
gráficos em cima, das 95,7% previstas pelos respetivos promotores, apenas 19,3% não se realizaram. De
salientar ainda que 74,3% foram realizadas na data prevista.
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IMPLICAÇÕES NAS ATIVIDADES LETIVAS

Imagem 19 - Gráfico – Implicações nas atividades letivas 2019/20
Com base no gráfico apresentado em cima, a maioria das atividades não condicionou a prática letiva
(72,2%), sendo 13,9% das mesmas desenvolvidas numa manhã. No entanto, considerando-se que as
atividades apreciadas em Conselho Pedagógico e aprovadas no Conselho Geral promovem os objetivos de
documentos estratégicos como o Plano Plurianual de Melhoria/TEIP (Projeto FREI), e contribuem para a
dimensão global dos alunos, o nº que implicou perda de aulas foi pouco significativo.

DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

Imagem 20 - Gráfico - Duração das Atividades 2019/20
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Quanto à duração das atividades, cerca de 17,1% ocuparam uma manhã; 14,4% realizaram-se num
bloco de 90mins (27 atividades). São ainda referidas outras atividades com durações diversas como: 1
semana, 2 semanas, 5 dias de LTTA Erasmus+, o fim de semana ou ao longo da semana. A maior
percentagem remete para a realização ao longo do ano letivo.

RECURSOS INERENTES ÀS ATIVIDADES
Recursos físicos

Imagem 21 - Gráfico – Recursos Físicos das Atividades - 2019/20
A maioria das atividades propostas no PAA e desenvolvidas neste ano letivo utilizaram os recursos
físicos das escolas (68%).
Constata-se que 27% das atividades desenvolveram-se com recursos físicos exteriores às escolas.
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Imagem 22 - Gráfico – Recursos Físicos adequados 2019/20
Em cerca de 96,8% dos casos, os recursos físicos foram considerados adequados. No entanto, foram
mencionadas as seguintes observações: foi salientado que houve insuficiência de materiais para a
consecução das atividades, ou estes são fornecidos pelos alunos; referiu-se a necessidade premente da
existência de um auditório; as dificuldades no acesso à internet ou a insuficiência/ não adequação do
espaço para a realização da atividade.

Recursos financeiros
No que se refere a outro tipo de recursos, nomeadamente financeiros, salienta-se que a maior parte
das atividades são autofinanciadas (como os projetos Erasmus+ e Desporto Escolar). No entanto, 87
atividades necessitaram de financiamento do orçamento da escola como se visualiza no gráfico seguinte.

Imagem 23 - Gráfico - Recursos financeiros das atividades 2019- 20
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DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES
Divulgação interna

Imagem 24 - Gráfico – Divulgação interna das atividades - 2019/20

Meios de divulgação interna

Imagem 25 - Gráfico – Meios de divulgação interna - 2019/20
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Quanto à divulgação das atividades, verifica-se pela análise dos questionários que, geralmente, são
difundidas pelos meios usuais de disseminação interna, sendo os mais utilizados, os seguintes: mensagens
aos alunos (81,9%), cartazes e placards (43,9%), circulares (7,7%), página web do AEMaximinos ou outras
páginas web (a da BE, Matemática, projetos Erasmus+).

Divulgação externa

Imagem 26 - Gráfico – Divulgação externa das atividades 2019/20
No que concerne a divulgação externa das atividades,(ver gráfico 25) que, de alguma forma, projetam
a imagem do AEMaximinos, o objetivo dos dinamizadores concretizou-se em cerca de 47,6% das mesmas,
o que se revela insuficiente já que todas as atividades deveriam ser projetadas e divulgadas na comunidade
educativa, até como meio de captação de alunos.

Meios de divulgação externa

Os meios preferenciais de divulgação externa são as páginas web, comunicados aos Pais e Enc de
Educação e jornais.
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Imagem 27 - Gráfico – Meios de divulgação externa 2019/20

ATIVIDADES QUE PROMOVEM A FIDELIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ALUNOS

Imagem 28 - Gráfico – Atividades promotoras da fidelização de alunos 2019/20
Pela análise dos questionários, verificou-se que 85,6% das atividades promovem a fidelização dos
alunos, o que revela preocupações dos promotores das atividades no sentido da permanência de alunos no
AEMaximinos, especialmente na mudança interciclos/escola. Importante registar o incremento desta
preocupação já que no ano transato apenas 68% estavam nesta situação, No entanto, quando comparado
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este gráfico com o de articulação entre ciclos, verificamos que se realizam poucas atividades de articulação
entre ciclos (com exceção do Pré- Escolar e 1º CEB, como já referido).
Quando se pergunta – “De que modo a atividade promoveu a fidelização?” – as respostas foram as
seguintes:
●

Desenvolvimento de uma atividade que projeta o AE a nível nacional, proporcionando oportunidades
de formação, socialização e crescimento pessoal dos alunos.

●

A atividade pretende diversificar os meios de aprendizagem dos alunos, de forma a aumentar a sua
motivação e, consequentemente, melhorar os resultados, aumentando assim o grau de satisfação
dos alunos e Encarregados de Educação que frequentam o Agrupamento.

●

Proporcionando experiências de aprendizagem fora do contexto de sala de aula, bem como
oportunidades de formação, socialização e crescimento pessoal dos alunos.

●

Sentido de pertença.

●

Motivando-os a participar em atividades de teor cultural.

●

Articulação com entidades exteriores à escola e que permitem o desenvolvimento integral dos alunos

●

A participação em mobilidades de projetos Erasmus é muito atrativa para a alunos e encarregados
de educação uma vez que se abrem portas para a mobilidade na Europa, promove a autonomia e o
desenvolvimento de competências de língua inglesa.

●

Proporcionar, aos alunos, aprendizagens que contribuam para o sucesso escolar, o desenvolvimento
pessoal e social e o aprofundamento de competências das diferentes literacias, necessárias na atual
sociedade do conhecimento, fora do espaço da sala de aula.

●

A apresentação pública desta atividade também contribuiu para projetar a imagem do AE Maximinos.

●

A presença significativa de Pais/EE de alunos de diferentes ciclos e de diferentes escolas seria um
contributo para a fidelização dos alunos ao Agrupamento.

●

Como atividade que vai na 15ªedição, é um bom exemplo de boas práticas que ocorrem no
Agrupamento, como tal é uma mais valia à imagem da Matemática e do Agrupamento como um todo.

●

Apelo à solidariedade. Trabalhar a humanidade dos alunos.

●

O Agrupamento propõe-se a trabalhar a pessoa como um todo e não apenas a trabalhar os alunos
para o "mercado de trabalho" . Trabalhar os valores implica experienciar no dia-a-dia as vivências
com as relações inter-pares e as vivências cidadãs.

●

Pela divulgação do trabalho desenvolvido no nosso agrupamento aos participantes do congresso
numa instituição de grande renome.
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Esta atividade é obrigatória no projeto Eco-escolas. Este projeto dá uma boa imagem do trabalho
desenvolvido pelo nosso agrupamento

●

A formação que as docentes receberam potencia a sua preparação para motivar os alunos para a
permanência no AE

●

Há preocupação em que a comunidade educativa faça uma opção alimentar equilibrada e saudável.

●

Motivando os alunos a continuarem inscritos no Agrupamento e na disciplina.

●

As visitas ao exterior que proporcionem atividades diferenciadas e novos contatos com animais e a
natureza, são sempre de salutar e muito enriquecedoras.

●

Desenvolvendo o sentido de pertença através da prática desportiva em representação do
Agrupamento.

●

Procurou-se entusiasmar os alunos a continuarem a jogar no ano seguinte

●

Dando visibilidade à Comunidade do trabalho realizado pelos Professores com os alunos.

●

Desenvolvimento desta atividade permitiu a formação integral dos alunos, proporcionando a
oportunidade de formação, socialização e crescimento pessoal dos alunos.

●

Problematizando o mundo atual e divulgando boas práticas de atuação/intervenção na sociedade
civil (nacional e transnacional...) intercultural.

●

A participação/competição de alunos de diferentes ciclos, de diferentes escolas.

●

Atividade possui características que a projetam para além da sua origem disciplinar: a votação nos
três melhores projetos, que nesta edição contou com alunos, professores e funcionários e decorreu
online, entre 8 e 12 de junho.

●

A participação em atividades de projetos Erasmus é muito atractiva para a comunidade educativa,
em particular para os alunos, uma vez que lhes abre a possibilidade de participar na mobilidade dos
diferentes projectos na Europa, promovendo a autonomia e o desenvolvimento de competências de
língua inglesa.

●

Acolhimento e diálogo com os alunos, apelando às atividades que só este AE dinamiza sempre em
prol dos alunos

●

Participação de todos os estabelecimentos do AE, reforçando a ideia de que têm e frequentam uma
escola de qualidade
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PROJEÇÃO DA IMAGEM DO AGRUPAMENTO

Imagem 29 - Gráfico – Projeção da Imagem do AEMaximinos 2019/20
No que se refere à projeção da imagem do Agrupamento, as respostas dos promotores foram, em
75,4% dos casos, unânimes em salientar que as atividades contribuíram para uma imagem muito positiva do
AEMaximinos na comunidade.

47

RELATÓRIO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Ano letivo – 2019/2020

CONCLUSÕES
Após a análise dos formulários de avaliação das atividades, bem como outros documentos com ela
relacionada, pode concluir-se que:


O número de atividades este ano letivo foi, de alguma forma, comprometido pela pandemia,
nomeadamente as programadas para os 2º e 3º períodos - por exemplo, as relacionadas com os
ensinos artísticos (concertos presenciais, espetáculos, semana da Dança) ações de sensibilização,
palestras, encontros com escritores e muitas outras promovidas pelos Departamentos Curriculares
e/ou outras estruturas do AEMaximinos.



Na impossibilidade da realização presencial de algumas atividades, houve lugar a uma
reestruturação das mesmas e realização online (p.ex. formação de professores, votação em
concursos com a Imagem da Matemática, etc).



As atividades desenvolvidas no AE Maximinos coadunam-se com os referenciais externos e outros
documentos estratégicos como o Plano Plurianual de Melhoria/TEIP (Projeto FREI).

●

Os promotores das atividades são, na sua maioria, docentes, e planificam as mesmas no sentido da
melhoria dos resultados escolares dos alunos e da sua formação integral como pessoas.

●

As atividades refletem, na maioria dos casos, a oferta formativa do Agrupamento e promovem-na
junto da comunidade educativa.

●

Apesar de grande parte dos promotores serem docentes, evidencia-se um aumento de atividades
propostas por outros membros da comunidade educativa: Pais e Enc de Educação, outros parceiros
(Liga Portuguesa contra o Cancro, Cáritas, Associação Ajudaris, CMB, etc) o que se revela positivo,
na medida em que fomenta a interação Escola/Comunidade.

●

As atividades, ao promoverem aprendizagens diferenciadas, com estratégias inovadoras, noutros
contextos que não a sala de aula, contribuem, também, para combater o absentismo, o abandono
escolar e promovem a inclusão.

●

A ligação emocional positiva dos alunos às atividades facilita a disciplina, a aprendizagem e a
aquisição de competências, contribuindo, deste modo, para os objetivos do PPM/TEIP do
Agrupamento. Recorde-se que a maioria das atividades são classificadas como positivas para os(as)
alunos(as) repercutindo-se no interesse dos mesmos pela escola e na projeção de uma imagem
positiva do Agrupamento.
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O nº de atividades interciclos, e especialmente, com alunos em transição de ciclo, parecem não ser
ainda em número suficiente, o que deve ser tido em consideração no próximo PAA.

●

É de salientar um investimento na dimensão europeia do Agrupamento, através dos inúmeros
projetos Erasmus+ e Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, que proporcionam aos alunos
experiências de integração/compreensão de outras culturas e povos, num mundo global, educando
para a Paz, Direitos Humanos, Solidariedade, Proteção do Ambiente/Ecologia e Tolerância.

●

A oferta formativa diferenciada e plural do Agrupamento (Ensino Artístico da Dança, Ensino
Articulado da Música, Turmas CLIL, Desporto Escolar, Cursos Profissionais, escola de referência
para Alunos Cegos e de Baixa Visão), bem como os Clubes, Biblioteca Escolar e outros Projetos,
garante qualidade e diversidade na formação dos alunos, com atividades multifacetadas, devendo
esta ser uma aposta cada vez mais forte a nível de todo o Agrupamento.

Braga, 21 de julho de 2019
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