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O presente relatório está dividido em quatro partes: introdução, grau de concretização no que concerne ao EIXO 1 - Cultura de 

escola e lideranças pedagógicas, em particular nos aspetos Governança e Formação – Plano de Capacitação; AUTOAVALIAÇÃO 

PELOS PROMOTORES versus INTERPRETAÇÃO DE DADOS e conclusão sob o nome de MEDIDAS E AÇÕES CORRETIVAS. 

Apresentamos no final um anexo, designado por ANEXO 1 com a Avaliação (Autoavaliação) pelos Promotores/Síntese apresentada 

pelos responsáveis. 
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A - INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) organizado em 2020-2021, teve por base os Eixos de intervenção do Plano Plurianual de 

Melhoria (PPM), os respetivos princípios, valores, metas e estratégias, de modo a garantir um currículo integrador, que agregasse as 

atividades e projetos da escola, assumindo-os como fonte de aprendizagem e de desenvolvimento de competências. Apostou-se 

na coerência entre as atividades do um mesmo âmbito, programadas para os vários níveis de educação/ensino, assumindo a articulação 

com as áreas prioritárias de melhoria, tanto no que diz respeito a alunos, como a professores, assistentes operacionais e 

pais/encarregados de educação, de modo a que, no seu conjunto, contribuíssem para mais e melhores aprendizagens e resultados. 

 

No documento global, que reflete uma visão estratégica de Agrupamento, foram valorizadas atividades centradas numa mesma 

problemática, de preferência trabalhadas numa perspetiva interdisciplinar, cruzando vários anos de escolaridade, de modo a contribuir para 

a minimização de lacunas em áreas chave da aprendizagem (exº leitura e escrita; comunicação oral, escrita e pelas artes; numeracia; 

inteligência socioemocional;  espírito crítico, etc.) e facilitar a inclusão académica e social, indo ao encontro das competências previstas no 

perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

Com esta autoavaliação global do PAA, elaborada com base na avaliação parcelar realizada, através de formulário e de 

relatório específico, pelos dinamizadores de cada atividade, pretende-se explicitar medidas e ou ações corretivas a incluir no PAA 

de 2021-2022. 
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Responsabilidade e Integridade          

   

     Excelência e Exigência   

    

Curiosidade, reflexão e inovação   

  

Cidadania e Participação   

   

Liberdade    
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B – GRAU DE CONCRETIZAÇÃO 

EIXO 1 - Cultura de escola e lideranças pedagógicas  

Neste ponto pretende-se mostrar como a liderança do Agrupamento de Escolas de Maximinos interveio na concretização do plano 

anual de atividades. Apesar da liderança se refletir em variados aspetos da organização de uma escola, no caso concreto de um 

agrupamento, nomeadamente em: concretização do projeto educativo e do plano de atividades, na gestão de recursos humanos, 

financeiros e materiais, liderança e visão estratégica, gestão, representação externa, iremos centrar a nossa análise na Concretização do 

Plano Anual de Atividades.  

No período de vigência desta liderança o Plano Anual de Atividades foi concretizado na sua quase totalidade e o balanço desta 

concretização foi positivo, tendo em conta o contexto de pandemia. Foi sempre apanágio da liderança do Agrupamento apoiar a riqueza e a 

diversidade de atividades realizadas no agrupamento, que confirmam o dinamismo da comunidade escolar e a importância do PAA, 

enquanto instrumento de ação pedagógica. 

Na realização efetiva de atividades foi sempre evidente a articulação entre o Diretor, as diferentes estruturas educativas, projetos, 

clubes, bibliotecas escolares, serviço de psicologia e orientação, equipa diretiva, docentes, alunos, assistentes operacionais, técnicos e 

especializados e associações de pais e encarregados de educação, favorecendo a unidade e a interdisciplinaridade. 

É seu entendimento que a concretização destes planos permitiu melhorar, enriquecer, ampliar conhecimentos, estimular a 

curiosidade e desenvolver competências e valores. Das atividades realizadas umas foram desenvolvidas a partir dos programas 

curriculares, devidamente organizados por disciplina áreas ou cursos. Outras tiveram maior abrangência e envolveram toda a comunidade 

escolar, muitas vezes, em articulação com entidades e instituições locais, regionais, nacionais e por vezes internacionais. 
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Formação – Plano de Capacitação 

Nesta seção, apresentamos muito sucintamente alguns dados sobre a oferta do plano de capacitação do Agrupamento e 

consequente execução. 

Para ficarmos a conhecer mais aprofundadamente a dinâmica em relação à formação ao longo do último ano letivo no que concerne 

ao plano de capacitação, devemos consultar o relatório sobre a formação da responsabilidade da representante do Agrupamento de 

Maximinos no centro de formação Braga Sul onde poderemos retirar informação sobre os seguintes itens: número de ações de formação 

por modalidade de formação;  número de horas por modalidade de formação; percentagem de docentes que fizeram formação contínua;  

nível de execução do plano de formação do Agrupamento, além da introdução e considerações gerais. 

Atendendo à oferta presente no Plano apresentado no início do ano 2020, e em face das respostas dadas pela comunidade escolar 

ao formulário desenvolvido especificamente para o relatório da formação, onde se pretende, entre outros aspetos, identificar o nível de 

execução do Plano de Capacitação do AEMAX, devemos ainda recordar que o Plano de Capacitação articula-- se com o Plano Plurianual 

de Melhoria (PPM) que define as áreas prioritárias de capacitação contratualizadas com a DGE/TEIP e NORTE 2020. 

À semelhança do que aconteceu com o formulário elaborado especificamente para a avaliação do PAA, não conseguimos que todos 

os intervenientes respondessem, apesar dos vários apelos feitos nesse sentido. Este, é aliás um dos aspetos a corrigir no presente 

ano, através de maior sensibilização da nossa parte e, sendo necessário, através de medidas mais proactivas. Outro aspeto a ter 

em consideração no próximo Plano de Capacitação/Formação 2020-2022, já elaborado e aprovado, prende-se com a necessidade em 

dinamizar formação para o pessoal não docente e apostar na sua capacitação digital.  
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Contudo, a partir das 86 respostas, sendo 84 referentes a docentes e duas a assistentes operacionais retiramos informação que nos 

permite tirar algumas conclusões:  

Por departamento, o maior número de respostas diz respeito ao Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (32,1%), 

seguindo-se os Departamentos de Línguas e 1ºCiclo com igual percentagem, 17,9%. 

Por grupo de recrutamento, destaca-se o grupo 110, seguido do grupo 500. 

Em relação às áreas em que incidiram as ações de capacitação/formação, destacam-se Capacitação Digital, Avaliação das 

Aprendizagens e Metodologias Centradas nos Alunos. 

Por fim, devemos fazer referência à muita atividade formativa interna desenvolvida no âmbito da Biblioteca Escolar, nomeadamente:  

Sessões formais/informais com alunos/professores sobre competências digitais (Classroom, Google Forms, utilização da drive, Meet, 

Breakoutrooms, Dualess, Padlet, Canva, entre outros); Sessões formais/informais com alunos/professores sobre segurança na internet; 

direitos de autor; proteção de dados; netiqueta (atividades Seguranet, palestra online Polícia Judiciária, etc)  e Formação de alunos em 

aplicativos digitais - Padlet, Kahoot, Free Logo Maker, Classtools, Learningapps, Superstickies, Bubbl.us, Google forms, webquests, 

entre outras. 
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C –AUTOAVALIAÇÃO PELOS PROMOTORES - INTERPRETAÇÃO DE DADOS  

           Para a avaliação das atividades foi elaborado um formulário google onde os promotores das iniciativas tiveram a oportunidade de 

realizar a avaliação das atividades promovidas/executadas sob a sua orientação e responsabilidade, havendo o registo de 171 “respostas”, 

que não corresponde a 171 respondentes, pois algumas das respostas são da responsabilidade da mesma pessoa.  Por outro lado, 

responsáveis por estruturas intermédias de liderança, assim como outras estruturas que fazem parte da organização do Agrupamento de 

Escolas de Maximinos, fizeram uma apreciação mais global sobre a participação das suas estruturas como um todo e, em particular de 

elementos das mesmas. Assim sendo, este ponto está dividido em duas partes: análise da avaliação das atividades feita pelos seus 

promotores e, por outro lado, Análise dos dados recolhidos através do formulário google sobre a avaliação feita pelos 

responsáveis/promotores das atividades. 

C1 - Promotores:  

Neste ponto, devo começar por dizer que face a situação pandémica que o país atravessou durante o transato ao letivo, 

particularmente o período de confinamento que atravessamos durante o 2ºperíodo, esperava-se um fraco cumprimento do Plano de 

Atividades. Contudo, com exceção de atividades suscetíveis de provocarem ajuntamentos, como comemorações, celebração de dias ou 

semanas temáticas, visitas de estudo, atividades desportivas e outras semelhantes, atingiu-se um grau elevado de execução das 

atividades, verificando-se que foi realizado um número significativo de atividades que estavam previstas.  Globalmente, considerou-se que 

o PAA, apresentou um grau elevado de execução, com exceção para as atividades previstas para o 2º período devido à pandemia. 

Verifica-se que o Departamento do 1ºciclo foi o que apresentou um maior número de atividades, assim como uma elevada taxa de 

execução, seguindo-se o departamento do ensino Pré - Escolar.  

Apesar de existirem atividades previstas não realizadas, também verificamos a existência de atividades não previstas, mas 

realizadas.  
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   Apresenta-se em seguida um quadro síntese com valores em relação à execução de atividades essencialmente promovidas pelos 

departamentos curriculares, apresentando em anexo uma avaliação individualizada da responsabilidade dos coordenadores de 

departamento e outros responsáveis pela organização, promoção e realização de atividades, com destaque para a Biblioteca Escolar, 

apresentada como uma ou a estrutura que mais contribui para a dinâmica do PAA.    

 Dos relatos apresentados, poderemos concluir que de um modo geral as atividades foram significativas e permitiram desenvolver 

aprendizagens de natureza transdisciplinar, promovendo a educação para a cidadania e o desenvolvimento pessoal, interpessoal e de 

intervenção social, assim como a aprendizagem de conteúdos curriculares, e são exemplo do trabalho exemplar promovido, graças à 

dedicação de um elevado número de profissionais deste agrupamento, em particular os docentes, tendo havido um grande apoio do Diretor 

e da sua equipa. 

ATIVIDADES REALIZADAS DEPSARTAMENTOS em 2020/21/Avaliação PAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de atividades desenvolvidas/avaliadas por outros é de 40 (131 + 40 = 171,  formulário de avaliação de atividades, 171 respostas) 

 
DEPARTAMENTO 

(NÚMERO) 
PREVISTAS / REALIZADAS 

(NÚMERO) 
PREVISTAS / NÃO 

REALIZADAS 

(NÚMERO) 
NÃO PREVISTAS / 

REALIZADAS 

 
NÚMERO DE 

PROFESSORES  
DINAMIZADORES 

 
 

AVALIAÇÃO FEITA 

SIM NÃO 

C.S.H. 3 5  3 

2 9 X  

LÍNGUAS 10 3 5 29 X  

M.C.E. 9 2 5 27 X  

EXPRESSÕES 6 0 6 16         X  

1ºCICLO                  61                      3                 0            25         X  

PRÉ-ESCOLAR 35 
10 

111  

10 0 

1º 

 
 
 

 

 

10 

 

 

 

19 
 

 

16 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 7 ------- -------- 9 X  

 

Total 
131 23 18 

 

125  
16 
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 Devemos destacar o envolvimento de Diretor e sus Equipa, Coordenação TEIP, Promotores/Responsáveis pelas atividades, 

Docentes, Alunos, Encarregados de Educação, ATL, Associações de Pais, Biblioteca Escolar, Juntas de freguesia, Câmara Municipal, 

Polícia da Escola Segura, Escritores e Outras Parcerias Enraizadas no Agrupamento  

 

C2 - Análise dos dados recolhidos através do formulário google sobre a avaliação feita pelos responsáveis/promotores das 

atividades. 

Aspetos a destacar: 

a) Momento temporal de Resolução das atividades 

A realização das atividades distribui-se pelos três 

períodos, pelo facto de haver atividades anuais. Esta 

informação não contraria outra anteriormente feita, 

quando é referido o 2ºperíodo como aquele onde se 

realizaram menos atividades, porque muitas das 

atividades foram essencialmente realizadas no 

1ºperíodo, mas concluídas no 2ºperíodo, assim como outras que 

se iniciaram no 2ºperíodo, foram efetivamente realizadas no 

3ºperíodo. 

 

b) Escola de realização  

Deve-se referir que esta resposta visa unicamente atividades que 
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se dirigem a crianças/alunos, daí aparecer o número 166. Interessa aqui perceber que a escola onde ocorreram mais atividades foi a 

Frei Caetano Brandão. Contudo, devemos recordar que muitas atividades foram realizadas em mais do que uma escola, havendo 

atividades transversais a todas as escolas. 

 

c) Público Alvo (caso se trate de crianças/alunos) 

 

O público alvo com menor número de atividades dirigidas especificamente a si foi o ensino secundário.  

O número de participantes alunos, assume uma grande diversidade de valores, havendo atividades dirigidas a um número reduzido 

de crianças/alunos, outras para uma turma específica, ano específico, ciclo específico e até atividades dirigidas a todos os alunos. 

 

d)  Público alvo (caso não se trate de crianças/alunos). 

 

O destaque da classe docente em relação a todos os outros, justifica-se através do plano de capacitação, ou seja, pelo número da 

oferta de ações de formação e consequente participação pelos 

docentes. 

 

 

 

 

 

,  

 



 

   

Diretor Ano letivo 2021/2022 
 

 

 

 

Relatório PAA 20/21 

 

Página 12 de 48 

 

 

e) Promotores das atividades 

 

O valor zero associado a Associação de Estudantes não significa que não tenha havido atividades promovidas e realizadas pelas 

associações de estudantes, mas sim ao facto de não terem realizado a avaliação no formulário desenvolvido para o efeito.  

São os professores que aparecem naturalmente como sendo os maiores promotores, não esquecendo que os mesmos intervêm 

como promotores em outras “classes”, como por exemplo na BE e em 

conjunto com atividades parceiras, entre outras. 

f) Equipa que concretizou a atividade (Projetos de Escola) 

Da análise do gráfico, percebemos que a equipa que mais concretiza 

atividades é a biblioteca escolar, seguindo-se os professores no âmbito 
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de Cidadania e Desenvolvimento.  

Há também ações realizadas em parceria com entidades externas, com intervenção direta de vários elementos, com destaque para 

entidades ligadas ao ministério de educação (DGE), parceiros no desenvolvimento de determinados projetos (ex. Projeto Pisa), Projeto 

Homem _ Circo Social_ , Câmara Municipal de Braga, Juntas de Freguesias,  Associações Pais, entre outros.  

g) Foi solicitado aos responsáveis de que modo se articulam as atividades com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (Indicando até quatro áreas de competência). 

 

Analisando as respostas, verificamos que as competências que se destacam são:  Facilita a informação e comunicação; facilita o 

relacionamento interpessoal, o 

desenvolvimento pessoal e a autonomia; 

promove o pensamento crítico e criativo e 

promove a intervenção cidadã na escola e/ou 

na comunidade.   
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h) Tipo de Atividade 

Em relação ao tipo de atividade, verificamos que 

as atividades que integram um plano de ação 

dirigido a crianças/alunos representam mais de 

cinquenta por cento, seguindo-se as atividades da 

responsabilidade das equipas educativas e aquelas 

que são dirigidas especificamente à formação de 

alunos.  

 

i) Quando se coloca a seguinte 

questão: “A atividade contribui, em 

especial para…”,o gráfico seguinte é 

ilustrativo. 

 

 

Verificamos que as respostas com maior 

percentagem estão relacionadas com 

aprendizagens:  Reforço de aprendizagem de uma ou mais disciplinas, seguindo-se aprofundamento de aprendizagens de uma ou mais 
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disciplinas, novas aprendizagens a uma ou mais disciplinas e, muito satisfatoriamente a articulação entre a escola e comunidade. 

Significativo é também o valor apresentado por Articulação entre níveis de Ensino. 

São resultados interessantes porque significa que a realização das atividades propostas assume grande impacto com a aprendizagem e 

enquadrados com os resultados apresentados na alínea G). 

Analisando o anterior gráfico, em particular o item 

articulação entre ciclos, constatamos no gráfico ao lado, que 

a maior articulação ocorre entre o ensino Pré – Escolar e o 

1ºciclo, seguindo-se entre 1ºciclo e 2ºciclo e, em terceiro lugar, 

entre 2ºciclo e 3ºciclo.  

 

j) Os próximos gráficos analisam o grau de participação dos 

intervenientes nas atividades, verificando-se uma elevada 

participação quer de alunos, quer de professores. 

Resultando idêntico é verificado quendo se analisa o grau de 

satisfação dos intervenientes na atividade (ver gráfico em baixo) 
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k) Procurando analisar-se o impacto que as atividades apresentam na turma, escola e comunidade, destaca-se o impacto 

elevado nas turmas. 
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l) No âmbito das parcerias e comunidade, importa analisar o 

envolvimento da comunidade educativa na resolução de 

problemas da escola. Analisando os resultados, destaca-se a 

promoção de competências pessoais com intervenção de 

parceiros, seguindo-se a promoção de competências parentais, 

igualmente com intervenção de parceiros e com valores 

próximos quando comparando com este último, aparece a 

promoção de competências de saúde.  

 

m) Quando questionados os responsáveis/promotores sobre o impacto da atividade na melhoria de práticas, verificamos 

valores muito semelhantes em diferentes 

aspetos analisados, com exceção no que 

concerne (ver gráfico seguinte) à melhoria de 

práticas docentes e melhoria de práticas 

colaborativas em contexto de turma que 

apresentam um impacto elevado. 
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r) Analisando os meios de divulgação, conclui-se que internamente os meios privilegiados foram a E-mail, página Web do Agrupamento, 

Facebook do Agrupamento, Facebook da Biblioteca Escolar, Cartaz/Placards e Circular interna, e quando falamos de divulgação externa, 

aparecem igualmente os referidos anteriormente e também os jornais locais.  Contudo, devemos fazer referência à utilização de uma 

grande diversificação de meios utilizados. 

o) Recursos Financeiros 

A maior fonte de financiamento foi o auto – financiamento, 

seguindo-se o orçamento próprio da escola. Referência especial ao 

facto de muitas atividades não apresentarem custos financeiros.  
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p) Como questão finais, importa em primeiro lugar saber se as atividades contribuíram para promover uma imagem positiva do 

agrupamento e, em segundo lugar, avaliarmos se as atividades propostas deverão ser mantidas no próximo PAA. 

Em relação à primeira questão, numa escala de um a cinco (vai desde discordo plenamente até concordo plenamente), 73, 1% das 171 

respostas enquadram -se no nível cinco, ou seja, concordo plenamente. 

 

Quanta à segunda questão, verificando-se coerência com a primeira em relação às respostas dadas, 93,6% afirmam que a atividade 

deverá manter-se no próximo PAA (ano letivo 2021/2022). 
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D - MEDIDAS E AÇÕES CORRETIVAS 

 

1. Autoavaliação: é do conhecimento geral que foram realizadas inúmeras iniciativas, por diferentes setores da comunidade escolar, 

mas nem todas foram alvo de avaliação; de futuro é essencial que TODOS os promotores, para além dos docentes, participem no 

processo de autoavaliação. 

 
2. Sente-se a necessidade de clarificar quem é (são) os promotores das iniciativas e quem é (são) os executantes, ao mesmo tempo 

que será importante saber-se se as atividades são realizadas em parceria e que tipo de parceria se trata. Esta clarificação é 

igualmente importante no momento de submissão de propostas, assim como na altura da avaliação das mesmas. 

 

3. Em relação ao plano de capacitação, devem os elementos da comunidade educativa, particularmente os docentes, 

privilegiar (sem coartar a necessária liberdade individual) a realização de formação de acordo com o preconizado no plano 

de capacitação, procurando-se que o maior número de docentes participe nas diversas ofertas formativas disponibilizadas de 

acordo com o referido plano, assim como será necessário dinamizar formação para o pessoal não docente e apostar na sua 

capacitação digital.  

 
4. Face à análise dos dados sobre a articulação entre níveis de educação/ensino, importa analisar e refletir sobre os valores 

apresentados, nomeadamente sobre as diferenças entre os valores.   

 

5. Iniciativas a privilegiar: evitar atividades avulsas. Privilegiar ações focalizadas em aprendizagens contextualizadas relativas a 

áreas prioritárias de melhoria, que se integrem num plano de ação vertical, envolvendo os diferentes níveis de educação e ensino, 

numa linha de articulação interciclos. Exº Competência Leitora, Competência de Raciocínio matemático e resolução de problemas do 
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quotidiano, expressão artística, competências de inteligência socioemocional, neste sentido, o Plano Anual de Atividades (PAA) 

para o próximo ano deverá ser organizado em articulação com o Plano de Recuperação de Aprendizagens (PRA) - Plano 

Escola+ 21/23 e com o Plano Plurianual de Melhoria (PPM), de modo a garantir um currículo integrador, que agregue as 

atividades e projetos da escola, assumindo-os como fonte de aprendizagem e de desenvolvimento de competências. 

 

Assim, as atividades a incluir neste PAA (2021/22), deverão contribuir para a operacionalização do Plano de Recuperação de 

Aprendizagens, para que facilite a recuperação e/ou consolidação de aprendizagens por parte de crianças e jovens com maiores 

vulnerabilidades, acentuadas devido à pandemia.  

 

Deverá ter em vista: 

 minimizar as fragilidades detetadas em cada turma/ano; 

 conduzir a aprendizagens esperadas numa disciplina ou conjunto de disciplinas; 

 criar condições para o sucesso dos alunos. 

Também se pretenderá: 

 

 garantir a equidade no sentido da melhoria, a TODOS os alunos, pelo que se considera essencial que o PAA proporcione 

oportunidades diferenciadas, não só para alunos em situação de vulnerabilidade como, também, para alunos que evidenciam 

apetência para o aprofundamento de conhecimentos em várias áreas; 

 promover a inclusão académica e social, com recurso a iniciativas que cruzem aprendizagens esperadas em várias disciplinas de 

cada ciclo e proporcionem mais e melhores aprendizagens, contribuindo para melhorar os resultados da avaliação interna e externa; 
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 melhorar o envolvimento dos encarregados de educação na vida dos seus educandos, em articulação com a escola e, se 

necessário, com colaboração de entidades parceiras, uma vez que os pais/EE são essenciais no processo de melhoria. 

Deverá manter-se a aposta na coerência entre as atividades do mesmo âmbito, como oportunidade para os vários níveis de 

educação/ensino, assumindo a articulação com as áreas prioritárias de melhoria do PPM, tanto no que diz respeito a alunos, como a 

professores, assistentes operacionais e pais/encarregados de educação. De modo a que, no seu conjunto, contribuam para mais e 

melhores aprendizagens e resultados.  

 

A elaboração do PAA (2021/22) deverá olhar com atenção para o  Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Aprendizagens na 

área da Leitura-Escrita e Oracia, que inclui a aplicação da bateria de testes de compreensão leitora e prontidão escolar, no 1º 

ciclo, 5º e 7º anos, faculta os dados essenciais para as opções a tomar no âmbito do PLANO DE RECUPERAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGENS (ESCOLA+-21-23), sendo suporte para as práticas a implementar em Conselho de Turma e 

em Equipa Educativa de Ano. Assim, o Plano Anual de Atividades considera, para cada área de competência, as atividades 

globais que vão ao encontro das necessidades identificadas. 

 

Deverá especificar as opções de Escola relativas aos Eixos e Domínios do Plano de Recuperação (PRA), evita atividades demasiado 

fragmentadas, em função das disciplinas/áreas disciplinares e anos de escolaridade, razão pela qual são consideradas atividades 

associadas a cada dinâmica de melhoria PRA articuladas com as áreas de competência do Perfil dos Alunos, de modo a permitir a 

aplicação e contextualização de conhecimentos, com significado prático e úteis. Prevê que a aprendizagem seja gradualmente mais 

colaborativa, que os alunos desenvolvam competências que lhes permita questionar saberes estabelecidos, que integrem conhecimentos 

emergentes, desenvolvam a capacidade de comunicação e de resolução de problemas mais complexos e sejam capazes de se assumir 

como cidadãos pró-ativos, fazendo opções diárias saudáveis, seguras e ambientalment sustentáveis, com intervenção na escola e na 

comunidade. 
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Espera-se proporcionar oportunidades que contribuam para literacias diversas ao longo da escolaridade obrigatória, de modo a contribuir 

para o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatório, conforme regulamentado no Decreto-Lei nº 55/2018 e no Decreto-Lei nº 

54/2018. 

Competirá às Equipas Educativas de Ano optar pelas dinâmicas que melhor se adequem aos alunos alvo, organizando o respetivo plano de 

ano com base na mesma estrutura. As iniciativas específicas de cada turma são registadas e arquivadas no dossiê da turma. 

Assim, o PAA do AE Maximinos constitui-se como um documento em ação, devendo ser reformulado sempre que necessário, em função 

da autoavaliação a realizar com regularidade, de modo a que o investimento em recursos (humanos e materiais) se traduza em melhorias. 

Será acompanhado pelo Conselho Pedagógico.  

É desejável que as crianças e os jovens que frequentam o AE Maximinos sejam encorajados a desenvolver e a pôr em prática os valores 

por que se deve pautar uma cultura democrática, conforme enunciado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Responsabilidade e Integridade          

                  Excelência e Exigência       

                             Curiosidade, reflexão e inovação          

 Cidadania e Participação                                                                                              

                                         

                                  Liberdade    
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ANEXO 1 _ Avaliação (Autoavaliação) pelos Promotores/Síntese apresentada pelos responsáveis 

 

A) Departamentos 

 

Departamento de Educação Especial 

 

“No Departamento de Educação Especial foram realizadas todas as atividades previstas no PAA, pelos grupos de recrutamento que 

constituem este Departamento: 910 e 930.  Estes grupos apoiam, respetivamente, de forma direta, as crianças e jovens cegos ou com 

baixa visão e com multideficiência, graves problemas cognitivos, motores, perturbações da personalidade /conduta e, de modo 

colaborativo, os demais docentes dos alunos, numa lógica de corresponsabilização. 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, 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. 

De uma forma global, as atividades cumpridas permitiram o alcance dos objetivos a que se propunham: apoiar a inclusão, articular 

com entidades parceiras e promover aprendizagens diferenciadas, concorrendo assim para operacionalizar as áreas de competência 

consignadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade. Proporcionaram ainda, aos alunos envolvidos, momentos de felicidade e 

experiências únicas, fazendo com que saíssem enriquecidos a todos os níveis. 

Tendo em conta os aspetos descritos, destacamos: 
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- a comemoração de datas significativas: para sensibilizar a comunidade para a diferença, nomeadamente, a celebração do Dia Mundial da 

Bengala Branca (15 de outubro), a Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Com Deficiência (3 de dezembro) e a Comemoração do 

Dia Mundial do Braille (4 de janeiro) em articulação com a BE; 

- a participação em diferentes eventos oferecidos pela Comunidade, nomeadamente, a Participação na Sessão Comemorativa do Dia 

Mundial do Braille 2021, organizada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) em conjunto com o Núcleo para o Braille e Meios 

Complementares de Leitura (Núcleo Braille), intitulada “Tela e Ponto – A centralidade do braille num mundo em mudança”; no workshop 

“Clube Braille” em parceria estabelecida com a BLCS no âmbito da sensibilização para o Braille; na atividade “Diversidade em Verso” 

promovida pela BLCS; no Projeto 4StuDi Apoio social na escola para alunos com deficiência e com dificuldades de aprendizagem, 

desenvolvido pela professora Sofia Freire (Professora Auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa; a visita ao espaço 

musealizado do Convento do Pópulo para participação no atelier “Vamos Azulejar – plantas que curam”, entre outros. 

-a dinamização do Centro de Aprendizagem e Socialização para a Autonomia (C.A.S.A.), através de atividades como a confeção de 

lanches e refeições simples; a realização de atividades de vida diária; a dinamização, em articulação com o PES, de ações várias, algumas 

das quais dirigidas aos Encarregados de Educação, para promoção de hábitos alimentares saudáveis, entre outros; 

-o estabelecimento de protocolos com empresas e instituições da comunidade com vista ao desenvolvimento de planos individuais de 

transição; 

-  a articulação com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); 

-o desenvolvimento dos projetos “ Musicando” e “CAB – criar laços”, em parceria com instituições da comunidade (Coop21; Clube Atletismo 

Bracara).  

Em colaboração com a Biblioteca Escolar, foi também implementado o projeto Tocar, cheirar, saborear, ler...,, que visa desenvolver a 

autonomia e responsabilidade, criando hábitos de leitura e a competência leitora. 
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 Concluindo, todas as atividades foram significativas e permitiram desenvolver aprendizagens de natureza transdisciplinar, promovendo a 

educação para a cidadania e o desenvolvimento pessoal, interpessoal e de intervenção social, e são exemplo do trabalho exemplar 

promovido, graças à dedicação de todos os profissionais deste Departamento.” 

 

Departamento do Ensino Pré – Escolar 

 

“Com o objetivo de efetuar a avaliação do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 2020/2021, 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 RELATÓRIO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES Ano letivo – 2020/2021 melhor sucesso escolar.  

Verificou-se que foi realizado um número significativo de atividades que estavam previstas.  Globalmente, considerou-se que o PAA, 

foi cumprido quase integralmente, exceto, as atividades do 2º período devido à pandemia. 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. Apesar dos 

constrangimentos, devido à situação pandémica, houve uma maior preocupação em manter um contacto eficaz e sistemático com a 

Comunidade Educativa. 
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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 2020/2021, da educação Pré-escolar, do Agrupamento de Escolas de Maximinos, 

envolve toda a comunidade educativa com um objetivo comum, o de proporcionar um ambiente estimulante, de partilha, interação e 

aprendizagem, com vista ao sucesso educativo!!!” 

 

Departamento do 1ºCEB 

 

“No departamento do 1.º ciclo, de um total de 64 atividades previstas apenas 3 não foram realizadas por falta de condições 

relacionadas com o “Plano de Contingência”. No geral, a realização das atividades, propostas no Plano Anual de Atividades, correspondeu 

às expetativas, sendo o balanço extremamente positivo. Houve articulação do 1.º Ciclo com o Jardim de Infância, envolvimento de 

Encarregados de Educação, ATL, Associações de Pais, Biblioteca, Direção do Agrupamento, Juntas de freguesia, Câmara Municipal, 

Escritores e Outras Parcerias. 

  Procurou-se proporcionar consolidação de saberes, aplicar e alargar conhecimentos, diversificar os meios de aprendizagem de 

forma a aumentar a motivação, proporcionar aos alunos diferentes situações de aprendizagem, levando-os a desenvolver competências 

sociais, vivências de cidadania responsável e participativa. 

Grande parte das atividades foram divulgadas na Página web do AE Maximinos e no Facebook da Associação de Pais ou das EB1. 

  No entanto, constatou-se que o convívio e a socialização foram os aspetos mais afetados, devido às contingências impostas pela 

pandemia.  

Os alunos, globalmente, consideraram as atividades muito relevantes e de grande utilidade para a sua aprendizagem. A avaliação 

das atividades foi realizada em equipa educativa de ano e feito o seu registo em documento próprio.”  
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Departamento de Línguas 

 

“No Departamento de Línguas foram realizadas todas as atividades previstas no PAA 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 

Em Português, foram realizadas as seguintes atividades: 10 minutos a ler desenvolvido em parceria com a Biblioteca Escolar (BE);  

participação na Semana de Leitura do Agrupamento em colaboração com a BE assim como a participação 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.  

Foram desenvolvidas, à exceção do Concurso Cherub, para o 9º ano, devido ao confinamento no 2º período, e outras que foram surgindo 

ao longo do ano, nomeadamente o projeto "Miúdos a Votos - qual o livro + fixe?", a Adaptação do conto "O Príncipe Feliz", de Óscar Wilde - 

dramatização registada em vídeo e ainda as atividades da Semana da Leitura. 

Todas as atividades foram dinamizadas e avaliadas em parceria com a BE já que todas estão relacionadas com a competência leitora e da 

escrita criativa. 

No 2º ciclo em Inglês, foi feita a decoração dos espaços escolares em épocas comemorativas. Todas as turmas de 5º ano e algumas 

de 6º ano participaram na revista digital «Andarilhito». 

Foi feita uma exposição de trabalhos das turmas CLIL em articulação com a BE. 

Quanto à atividade prevista no PAA, concurso de soletração Spelling Contest, todas as turmas/anos participaram no concurso. A 

final realizou-se a final no dia 2 de junho, nas duas escolas. 
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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. 

 

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 PPP 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 a aproximadamente, 55% das atividades propostas. Em 

virtude das circunstâncias vividas na sequência das medidas de saúde pública adotadas (confinamento de turmas e período de E@D), não 

foi possível concretizar todas as atividades propostas no início do ano letivo, nem mesmo as que foram reagendadas. 
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As atividades previstas e não concretizadas foram algumas visitas de estudo, assim como as atividades de comemoração de alguns 

dias (Dia dos Direitos Humanos e Dia da Europa). Em contrapartida, foram realizadas duas atividades não previstas com as devidas 

adaptações e em cumprimentos das recomendações da DGS relacionadas também com o contexto pandémico. 

Todas as atividades realizadas – previstas e não previstas - decorreram conforme o planeado, os objetivos específicos foram 

atingidos e, todas elas, contribuíram positivamente para atingir os objetivos do A.E. Maximinos, e melhorar a imagem deste nos públicos 

internos e externos. Porém, assinala-se (tal como nos anos transatos) alguns constrangimentos que se colocam de uma forma geral, à 

organização e implementação das atividades: necessidade dos professores organizadores terem que trabalhar para além do seu horário de 

trabalho, limitações materiais e sobretudo, limitações financeiras para custear gastos indispensáveis à concretização da maioria das 

atividades. 

 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 

“Em sede de coordenação disciplinar foram propostas e analisadas diferentes atividades para realizar ao longo do ano letivo, tendo em 

conta a situação pandémica e que ditou as propostas de atividades passíveis de serem realizadas. Outra situação que impediu a 

viabilização da realização de diversas atividades, nomeadamente a realização do dia cultural, foi a não conclusão da montagem e 

apetrechamento dos dois laboratórios de Ciências Naturais/Biologia e Geologia e de Ciências Físico Químicas/Físico Química A da 

responsabilidade do Ministério da Educação. 

Após aprovação pelas coordenações 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 pelas diferentes coordenações disciplinares do DEP. MCE. 
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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 à distância, com o por exemplo o concurso Fazer de Contas, SuperTMatik e a Imagem 

da Matemática. 

Verificou-se, ainda, outros constrangimentos na realização de algumas atividades propostas e que não foram realizadas, tais como, a 

Visita de estudo online: “Observações astronómicas virtuais”, devido ao seu cancelamento pela instituição dinamizadora. 

Ao nível do planeamento e planificação das atividades, as diferentes coordenações/grupos procuraram enquadrar as propostas nos 

programas dos diferentes anos de escolaridade e de articulação de saberes entre as diferentes disciplinas com o objetivo de desenvolver 

aprendizagens de natureza diversa (não exclusivamente centrados nas disciplinas, mas procurando interdisciplinaridade), e de contribuir 

para as metas do Agrupamento. Sendo assim, procurou-se proporcionar oportunidades lúdicas de desenvolvimento da apetência para o 

cálculo, o raciocínio e a resolução de problemas, a consolidação de saberes, a diversificação dos meios de aprendizagem, promover o 

interesse pelo conhecimento científico e tecnológico, facultar aos alunos experiências relacionadas com as aprendizagens das disciplinas, 

que em sala de aula não seria possível, principalmente, durante o ensino à distância, desenvolver competências sociais, vivências de 

cidadania responsável e participativa, o convívio e a socialização fora e dentro 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. 

Como conclusão, poderemos dizer que, globalmente, as atividades foram muito relevantes e de grande utilidade para as aprendizagens 

doa alunos. A avaliação das atividades foi realizada em espaço e documento próprio e feito o seu registo em ata de reuniões das diferentes 

coordenações disciplinares. 

Todas as atividades de matemática foram divulgadas no site https://matematicaaemaximi.wixsite.com/math/. 

https://matematicaaemaximi.wixsite.com/math/
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 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 EXPRESSÕES 

 

● “Educação Física (260, 620) – O GD, devido à situação pandémica que estamos a passar, decidiu não organizar nenhuma atividade 

durante este ano letivo, no entanto, participou na organização e implementação do Peddy Paper. Como propostas de atividades a 

realizar para o próximo ano letivo, o GD decidirá em função da evolução da pandemia e das restrições da DGS. 

● O GD de Educação Musical (250) - participou no Peddy Papper, com a realização, correção e classificação de duas atividades lúdico-

pedagógicas relacionadas com as aprendizagens trabalhadas ao longo do ano, na disciplina. Organizou ainda, durante a semana Eco 

Escola e em articulação com as equipas Eco Escolas, o Plano Nacional das Artes (PNA), e, em algumas turmas, as disciplinas de 

Educação Visual (EV) e Educação Tecnológica (ET), a exposição “Um olhar pelos resíduos musicais”.  

● Relativamente às atividades do Plano Anual de Atividades (PAA), os docentes do GD de EV/ET/AO (240, 600), consideraram que foi 

dada resposta ao previsto conforme o que foi planificado. Ao longo do ano foram expostos trabalhos dos alunos nos placares e outros 

espaços escolares. As exposições foram sendo atualizadas de acordo com o calendário, com os conteúdos abordados e com a 

produção de trabalho dos alunos. Foi assinalado o Dia Mundial do Ambiente com a realização de uma intervenção plástica/instalação no 

jardim da EB 2/3 Frei Caetano Brandão. Esta instalação, ao fazer uso da designação de Encontros de Papel, evocou e apelou à 

linguagem e às técnicas do Origami, Esta atividade integrou o programa da Semana “CeD, Eco-Escola e Plano Nacional das Artes”. O 

GD elaborou diferentes desafios/guiões de acordo com as disciplinas e anos de escolaridade para a integração no Peddy Paper.” 
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B) Outros promotores 

 

Biblioteca escolar 

 

Conclusões do trabalho desenvolvido pela BE: 

 “A BE tem por missão a articulação 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. Assim, desenvolveu atividades no 

âmbito das diferentes literacias promovendo/ dinamizando atividades curriculares e extracurriculares, tendo-se priorizado as 

literacias da informação e dos media, de acordo com diretrizes referentes ao plano de desenvolvimento tecnológico; 

 Na generalidade,  as atividades/ações previstas no PAA foram concretizadas, em todos os ciclos de ensino, tendo-se realizado, 

ainda, algumas não previstas, muitas das quais dando origem a DAC; 

 Todas as BE do agrupamento se envolveram na promoção da leitura (ex. À Roda dos Livros; Leituras com História; 10 Minutos a 

Ler, Ler+ em Família e Miúdos a Votos); 

 Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar - realizaram-se 27 atividades, em todos os ciclos de escolaridade, que permitiram o 

desenvolvimento de aprendizagens essenciais;  

 Concluíram-se as atividades previstas no projeto da BE, Eles movem-se!, (candidatura aprovada da RBE); 

 As atividades desenvolvidas proporcionaram aos alunos o desenvolvimento de competências contribuindo para a consolidação das 

aprendizagens essenciais, para o desenvolvimento de valores e atitudes indispensáveis à cidadania  e para o perfil do aluno à saída 

da escolaridade obrigatória; 

 Reforço e atualização dos fundos documentais com verbas atribuídas no âmbito prémio Atividade TOP (RBE), Ler+ em Família (Já 

sei ler e Ler em Vai Vem - PNL) e do orçamento do AEM; 
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 A BE continuou o trabalho de promoção de parcerias e projetos com entidades exteriores à escola, entre as quais, BLCS, RBB, 

RBE, PNL, CMB, Ajudaris, Polícia Judiciária, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Amnistia Internacional, Visão Júnior, que 

contribuíram para a projeção da imagem de qualidade do agrupamento; 

 A BE levou a cabo sessões de formação  para docentes e alunos e disponibilizou, na página web, diversos recursos;  

 A BE disponibilizou recursos documentais, materiais e humanos, de apoio aos docentes e discentes, tais como: tutoria, aulas de 

apoio, mentoria, sessões PLNM, entre outros. Além disso, disponibilizou o espaço e equipamento para realização de exposições, 

palestras, etc.; 

 A BE projetou uma imagem muito positiva do AE Maximinos pela diversidade de atividades promovidas e divulgadas através do 

blogue da BE e dos sítios web da BE/AEM/BLCS/projeto Eles movem-se!/Visão Júnior, facebook BE/AEM/BLCS, jornais locais, entre 

outros.” 

 

GMOE (Gabinete de Mediação e Orientação Educativa) 

 

“O Gabinete de Mediação e Orientação Escolar (GMOE), acompanhou em sessões individuais, no âmbito da psicologia e serviço 

social, um total de 269 alunos do agrupamento de escolas, especificamente, 14 alunos do pré-escolar, 64 alunos do primeiro ciclo do 

ensino básico, 71 alunos do segundo ciclo, 89 alunos do 3º ciclo e 31 alunos do ensino secundário. Acompanhadas as respetivas famílias, 

de forma direta e/ou indireta, num total de 233. 

No que se refere às atividades referentes às sessões de sensibilização com os alunos, foi desenvolvida pelo GMOE, com as turmas 

do 5º ano, a ação de sensibilização “A violência escolar/Bullying”, e, em colaboração com a Equipa de Trabalho De Articulação Educativa 

(ETAE), com as turmas do 6º ano, numa intervenção que se pretende de continuidade. No âmbito da orientação sexual, foram 

desenvolvidas a sessão “Vamos pensar sobre ti” com as turmas 1, 2 e 3, do 7º ano, e a sessão “Sexualidade saudável, sexualidade 

responsável” com todas as turmas do 8º ano do agrupamento de escolas. Com as turmas do 10º ano, em colaboração com o Projeto 
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+Atitude, desenvolvida a sessão, “Comportamentos aditivos e dependências”. Realizadas sessões “Saúde inEquilibrio”, em colaboração 

com a ETAE, com as turmas devidamente identificadas e com solicitação dos respetivos diretores de turma/conselhos de turma, 

particularmente, 5º4, 5º6, 6º1, 6º2, 7º1, 8º3, 9º1, 9º4 e 12º1. De referir que a sessão de sensibilização “Como melhorar o meu dia-a-dia”, 

prevista para realização em turma, no ensino secundário, foi reconsiderada e reestruturada, para intervenção individual. Estas sessões 

foram desenvolvidas numa articulação, e no âmbito, do Programa de Educação para a Saúde (PES). 

De salientar que foi realizada uma atuação, não prevista no PAA, no domínio da avaliação das competências de leitura e escrita, 

identificação e caracterização do perfil de competências leitoras nas componentes literal, inferencial, crítica e de reorganização, com as 

turmas do 2º ano do agrupamento de escolas. 

No que concerne ao processo de orientação vocacional, decorreu no segundo e terceiro período letivos, de janeiro a julho de 2021, 

num total de cinco sessões em grupo turma, previamente acordadas no início do ano letivo, para dinamização em horário escolar, e 

sessão/sessões em minigrupo, pares ou individuais com os alunos, em horário a determinar com os alunos, para a apresentação dos 

resultados, mediante avaliação de necessidades identificadas pelos psicólogos ou por solicitação dos alunos, com vista à determinação de 

uma decisão vocacional o mais informada e consciente possível. Foram dinamizadas durante o segundo período letivo três sessões, a 

sessão um referente à apresentação, partilha, reflexão e debate sobre os “(Per)Cursos após o 9º ano”, realizada presencialmente, e as 

sessões dois e três, durante o ensino à distância, com o devido reajustamento dos materiais utilizados, especifica e respetivamente, “Quem 

sou eu”, com o preenchimento de uma ficha de caracterização pessoal, sob o formato de um formulário da google forms; e “Identificar os 

interesses e preferências profissionais”, com o preenchimento do questionário de Interesses e Preferências Profissionais (IPP-R), de 

Victória de La Cruz, questionário mais atual, utilizado no âmbito da orientação vocacional, também, devidamente reestruturado para 

realização online. De referir que foram criados classrooms, através dos quais foram realizadas as sessões com as turmas, partilhadas 

mensagens/informações, e publicados os materiais apresentados nas sessões, assim como fichas e questionários para preenchimento 

(atribuição de tarefas no momento de cada sessão). No terceiro período letivo, no regresso às aulas presenciais, foi efetuada a sessão 4 e 

5, “Determinar o perfil de aptidões”, com a realização da Bateria de Provas de Raciocínio (BPR), de Leandro S. Almeida e Gina Lemos. A 
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sessão de apresentação de resultados foi realizada em horário escolar e/ou extraescolar, e, maioritariamente, em sessões individuais. 

Articulação e colaboração com os diretores de turma ao longo de todo o processo. 

Foi desenvolvido o processo de orientação vocacional, de desenvolvimento de carreira, com a elaboração de um plano vocacional, 

com os alunos do ensino secundário, particularmente, do 12º ano, em sessões individuais, num total de 13 alunos. Preenchimento do IPP-

R, apresentação dos resultados, alvo de reflexão e debate. Identificação de provas de ingresso (inscrição nos exames), exploração de 

instituições de ensino superior com curso/s de interesse vocacional, médias/notas de candidatura, com recurso a diferentes materiais e 

sites para o efeito. Determinação da média interna (simulação).  

Foram realizadas sessões de (re)orientação vocacional com os alunos do 2º e 3º ciclos identificados e/ou que manifestaram interesse em 

dar continuidade ao seu percurso escolar por uma via mais profissionalizante, nomeadamente, a integração num Curso de Educação e 

Formação (CEF), num total de 11 alunos. Suporte na realização das devidas pré-inscrições nos CEF de interesse vocacional.” 

 

PES (Programa Educação para a Saúde) 

 

“Neste projeto cumprem-se as propostas do Ministério da Educação e, simultaneamente, responde-se às necessidades prioritárias 

da comunidade escolar; salienta-se o grande empenho e profissionalismo de todos elementos envolvidos no programa, comprovando que 

as escolas são também locais propícios para uma abordagem efetiva da promoção da saúde. O Programa de Apoio à Promoção e 

Educação para a Saúde (PAPES), homologado em 3 de setembro de 2014, tem enfoque nas seguintes áreas: Saúde Mental e Prevenção 

da Violência; Educação Alimentar e Atividade Física; Comportamentos Aditivos e Dependências e Afetos e Educação para a Sexualidade. 

As finalidades deste Programa são a promoção da literacia em saúde; a promoção de atitudes e valores que suportem comportamentos 

saudáveis; a valorização de comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; a criação de condições ambientais para uma 

Escola Promotora de Saúde; a universalização do acesso à educação para a saúde em meio escolar; a qualificação da oferta da educação 

para a saúde em meio escolar e a consolidação do apoio aos projetos em meio escolar. O ano letivo que finalizou ficou marcado pela 
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situação pandémica vivida em todo o mundo. As incertezas, os medos, a inconstância da permanência dos alunos nas escolas, levou a que 

muitas das atividades previstas para os vários anos de escolaridade tivessem de ser alteradas, adaptadas ou mesmo não realizadas. O 

PES dinamizou várias atividades articuladas entre as diferentes áreas curriculares, muitas delas de cariz virtual e com sessões online, onde 

foram trabalhadas as temáticas previstas no Referencial Educação para a Saúde. Destacam-se a participação em campanhas, em sessões 

de sensibilização e de informação, bem como o desenvolvimento de conteúdos programáticos das diferentes áreas. Os Diretores de 

Turma/Professores Titulares da Turma, nas reuniões intercalares do 1º período (da Escola Secundária, da EB 2,3 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). Foram desenvolvidas, no agrupamento, várias atividades no âmbito 

do Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), visando a melhoria da literacia em saúde das crianças/ jovens e da restante comunidade 

escolar. A equipa do PES envolveu uma grande fatia da comunidade educativa nas suas atividades, sendo os alunos os destinatários por 

excelência. Os elementos da equipa multidisciplinar reuniram por setores (a coordenadora reuniu, semanalmente, com alguns elementos e 

reuniu várias vezes, e sempre que solicitado ou necessário, com outros elementos) para apresentar e preparar as atividades previstas, 

uniformizar as BREVE REFLEXÃO - PES Ano letivo 2020/2021 2 A SAÚDE do corpo começa pela EDUCAÇÃO da mente. práticas e 

otimizar recursos. Os diversos e diferentes contributos dos elementos desta equipa valorizaram as diferentes atividades. Os elementos da 

equipa do PES desempenharam várias funções, algumas de caráter mais geral e outras de acordo com a especificidade dos mesmos. Foi 

tido em conta: a articulação com os coordenadores de estabelecimento (Jardins de Infância e 1º Ciclo), professores das turmas sempre que 

necessário ou sempre que solicitado; o recurso a entidades externas às escolas do Agrupamento, de modo a um melhor contributo para o 

desenvolvimento dos trabalhos de cada turma; o estabelecimento de parcerias com entidades externas devidamente credenciadas, sempre 

que foram consideradas necessárias; a gestão dos gabinetes de informação e apoio ao aluno; a promoção do envolvimento de todos os 

elementos da comunidade educativa e a promoção do desenvolvimento das atividades propostas no Plano Anual de Atividades. Foram 

estabelecidas parcerias: agentes internos - equipa do Gabinete de Mediação e Orientação Escolar (GMOE), Educador Social, Diretores de 

Turma, Educadores, Professores, Assistentes Técnicos Operacionais, Encarregados de Educação e Associação de Pais e Encarregados 
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de Educação; agentes externos - ACES de Braga - equipa da UCC, Juventude Cruz Vermelha - Projeto +Atitude 4G, Equipa Técnica de 

Articulação Escolar (ETAE). As temáticas prioritárias e sua finalidades encontram-se elencadas no quadro a seguir: Temáticas prioritárias 

Finalidades Alimentação e atividade física Consumo de substâncias psicoativas Sexualidade e infeções sexualmente transmissíveis 

Violência em contexto escolar Prevenção/cidadania Desenvolver a consciência cívica de toda a comunidade como elemento fundamental 

no processo de formação de cidadãos responsáveis, ativos e intervenientes. Consciencializar os alunos para a importância da aquisição 

de valores/atitudes, com vista à sua integração na sociedade. Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que todos 

desejamos e devemos promover. Sensibilizar os diversos agentes da comunidade educativa para a necessidade da Educação para a 

Saúde e da Educação Sexual, fomentando a sua adesão e envolvimento neste projeto. Fomentar hábitos de vida saudável. Promover 

uma cultura de respeito e responsabilidade no campo da sexualidade. Promover a relação Escola – Família, Escola – Centro de Saúde 

e/ou outras instituições/recursos comunitários. Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a articulação dos 

diferentes conhecimentos disciplinares e não disciplinares. BREVE REFLEXÃO - PES Ano letivo 2020/2021 3 A SAÚDE do corpo começa 

pela EDUCAÇÃO da mente. Jardim de Infância As atividades implementadas foram exploradas em todas as Áreas de Conteúdo da 

Educação Pré-Escolar e todas as crianças se mostraram interessadas e participativas nas mesmas. A avaliação foi feita pelos docentes 

titulares de turma e, de um modo geral, foi considerada muito positiva. 1º Ciclo Foram cumpridas três tipos de atividades: as que estão de 

acordo com as aprendizagens essenciais das disciplinas; as atividades previstas desenvolvidas em tempo letivo constantes da planificação 

PES/PRESSE; as atividades não previstas mas realizadas em cada ano de escolaridade. Os alunos mostraram-se bastante participativos 

no desenvolvimento das atividades. A avaliação foi feita pelos docentes titulares de turma e, de um modo geral, foi considerada muito 

positiva. 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário A avaliação das atividades realizadas foi feita e considerada muito positiva, quer por parte dos 

alunos quer por parte dos outros intervenientes. A equipa do PES funcionou como um projeto transversal, multidisciplinar, tendo trabalhado 

em articulação contínua com as várias entidades. Criou um vasto e dinâmico programa impulsionando atividades multifacetadas, 

abrangendo todas as áreas de intervenção e envolvendo toda a comunidade escolar do Agrupamento (dentro das limitações inerentes à 

situação pandémica). Os elementos desta equipa esforçaram-se no sentido de promover hábitos saudáveis e atitudes responsáveis, 
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capazes de preparar os alunos em todas as dimensões do crescimento e formação. A avaliação final do ano permite concluir que este é um 

caminho que deve continuar a ser percorrido nos próximos anos, visando uma significativa melhoria da literacia da saúde, no seu todos, na 

comunidade escolar, principalmente, das crianças e jovens. No que concerne à preparação da programação do PES esta é feita no final de 

cada ano letivo. No entanto, devido à situação atípica vivida, e dada a incerteza de como poderá vir a decorrer o próximo ano letivo, a 

equipa entendeu por bem elaborar a nova programação, no início de Setembro” 

 

Eco – Escolas 

 

“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 

(Clube da horta e da solidariedade), projeto PES, a Biblioteca escolar e a mobilização dos conteúdos programáticos de várias disciplinas. 

Estabelecemos diversas outras parcerias com entidades externas, através do encaminhamento de resíduos, com a CMB ou com outras 

entidades com fins solidários/ambientais: Liga Portuguesa contra o Cancro; encaminhamento de tampinhas para uma aluna fora do 

agrupamento contribuindo para as suas terapias; Projeto H. SRAH- Trading, Lda (destino das roupas usadas); 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); Escola eletrão (encaminhamento de REEE); CIMIA de Vila do Conde (exposições); 

BRAVAL; Aquaquiz; Quercus e ABRA (Associação Bracarense Amigos dos Animais) 

As atividades foram bem aceites pelos alunos, professores e decorreram com entusiasmo.  
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Atividades: 

 

 Com o objetivo de reduzir os resíduos, promover a separação seletiva destes, a sua correta valorização, reutilização e 

encaminhamento foi realizada a recolha de diversos resíduos, ao longo do ano letivo, com os constrangimentos impostos pela 

pandemia;  

 Oxigenar Braga (mais 4 árvores de fruto no pomar) 

 Florestar Braga (placar comemorativo do Dia da floresta autóctone e mais 4 árvores autóctones no logradouro escolar) 

 EcoNatal 2020 – concurso “Este Natal os enfeites estão por tua conta” 

 Exposição Estuários: Berçários da Biodiversidade, em parceria com o CIMIA de Vila do Conde; 

 Aquaquiz (Comemoração do dia da água com jogo online. A nossa escola ganhou o 1º , 2º e 3º prémios com os alunos do 6º1); 

 Fantásticos da Natureza (alunos do 5ºano tiveram uma sessão com a Quercus) 

 Receção do prémio obtido no ano trasato (1 tablet) pelo 8ºlugar na recolha de REEE, da Escola Eletrão; 

 Dia da Alimentação através de um jogo em Kahoot, dinamizado em parceria com a biblioteca escolar, aplicado a todas as turmas 

do 2º ciclo e a 5 turmas do 3º ciclo.  

 Comemoração do Dia da mãe (alunos do 1º ciclo, em EMRC, fizeram flores com rolhas de plástico para oferecerem às mães) 

 Global Action Days de Abril “Ervas espontâneas: perigos dos herbicidas” esteve no Laboratório de CN, para os alunos do 3º ciclo e 

disponibilizado vídeo para divulgação pelos demais alunos em CeD; 

 Solicitação de 2 compostores (um para a escola Básica e outro para a secundária), oferecidos pela BRAVAL, no âmbito da 

Semana de redução de resíduos; 

 Concurso “O que vais lanchar?” (Turma 7 do 3ºano que ganhou o 2º prémio); 
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 Declara-te ao planeta: Dia dos Namorados (ilustrações e poemas feitos pelos alunos de todas as turmas do 3º ano do 

agrupamento) 

 Dia do animal (recolha de rações e entrega na associação ABRA; publicação de mensagens para adoção responsável de animais 

no facebook da ABRA, realizada por uma turma do 7ºano, em CeD, e de outros trabalhos no blogue e facebook do nosso projeto) 

 Semana “CeD, Eco-escolas e Plano das artes” com as seguintes atividades: concurso EcoFoto; Concurso Eco-Póster; Oficina de 

fabrico de detergente líquido ecológico; Entrega dos prémios do Concurso Super-Ecológico 2019/20; Visualização do Documentário 

Dia Zero: Turmas do 8ºano (em parceria com CeD, plano das artes e biblioteca) 

 Mar começa aqui (2 sarjetas escolares pintadas por alunos do 6º3) 

 Exposição Suspeitos do costume; 

 Póster EcoFrases e EcoCódigo; 

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

 Auditoria ambiental (300 alunos com colaboração dos prof de TIC)” 

 

Projetos de Desenvolvimento Escolar 

 

“Perante a diversidade existente no mundo, a mudança no presente e a incerteza quanto ao futuro, importa criar condições de 

equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico, em áreas tão diversas como as artes, as ciências e 

tecnologias, o desporto e as humanidades, com especial relevo na promoção da educação para a cidadania e do desenvolvimento pessoal, 

interpessoal, e de intervenção social, indo ao encontro no definido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Pretende-se formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos na comunidade onde residem. 
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Os Projetos de Desenvolvimento Educativo (PDE), conhecidos na comunidade escolar como CLUBES, integram a oferta formativa 

do AE Maximinos, sendo oportunidades que permitem que os(as) alunos(as) façam aprendizagens em áreas não previstas no currículo ou 

reforcem algumas que os cativaram de modo especial.   

O relatório semestral apresentado pelos diferentes Clubes permitiu fazer uma avaliação do funcionamento destas atividades no 1º 

período, apesar dos constrangimentos impostos pelo contexto atual. 

Há 62 alunos envolvidos nos 8 Projetos de Desenvolvimento Educativo (MaxiCiências, Espaço BG, Horta Escolar, Ensino de 

Chinês, Atividades Aquáticas, Solidariedade, Clube Europeu e Aprender com Artes), sendo que o maior número de alunos inscritos se 

concentra no Clube Europeu, Maxiciência e na Horta escolar, exatamente com o mesmo número de alunos em cada um deles (11). 

Os clubes apresentam um índice de assiduidade que varia entre 75% e 100%.  Neste ano letivo a assiduidade foi mais irregular 

devido ao contexto pandémico em que vivemos. 

Os anos de escolaridade que apresentam maior número de inscrições são o 5º (21 alunos), o 8º (16 alunos) e o 11º (10 alunos). 

Um destes clubes, o Clube de Solidariedade, está aberto à participação de toda a comunidade, não estando, por isso, sujeito a 

inscrição de alunos. 

Há 6 alunos com RTP que frequentam os clubes: 1 no clube da Horta Escolar e 5 no Clube Aprender com Artes.  

Verifica-se não haver grande adesão aos clubes por parte dos alunos RTP, situação que se deveria tentar alterar dado que os 

clubes são oportunidades que trazem grandes vantagens aos alunos no desenvolvimento de competências variadas. Do mesmo modo, 

alunos com dificuldades de aprendizagem, deveriam ser captados para os PDE, considerando os benefícios, não só em termos de 

aprendizagens académicas, mas também no aspeto social e no reforço da sua autoestima e confiança em si próprio.  

A participação dos clubes em atividades do Agrupamento foi reduzida devido ao contexto atual. Os projetos da Horta Escolar, 

Espaço BG, Aprender com Arte, Clube Europeu, ensino de Chinês e o clube de Solidariedade participaram em atividades do Agrupamento 

(Exposições, Plantação de Árvores na escola Frei Caetano em articulação com o Eco escolas, campanhas solidárias, conferências 

internacionais, concursos e exposições). 
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Todos os envolvidos no PDE reconhecem o impacto da aprendizagem realizada pelos alunos nos clubes, em diversas áreas: 

científica, física, tecnológica, ambiental, humanística, social, ética e de cidadania articularam atividades em função do currículo e das 

necessidades dos alunos; 

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 EE foi reduzida pelos motivos já referidos anteriormente, mas seria conveniente estabelecer interações e 

envolver os EE nas atividades dos PDE, fomentando uma cultura de participação escola-família. 

  Os clubes Espaço BG, Solidariedade e Ensino do Chinês desenvolveram atividades protocolares com outras entidades. 

No próximo ano letivo, haverá um maior número de Projetos em funcionamento, contudo, o projeto “Aprender com Artes” deixará 

de funcionar, uma vez que a docente que o coordenava deixará de lecionar no Agrupamento. 

 

 

 

Constrangimentos do funcionamento dos PDE neste ano letivo 

 

Espaço BG- Foi necessário, e continua a ser, encontrar atividades alternativas que permitam desenvolver as competências definidas 

para este clube, uma vez que os laboratórios das instalações específicas de Biologia e Geologia continuam sem estar montados (não 

dispõem até ao momento de bancadas com bacia de lavagem e esgoto), o que inviabiliza a realização de atividades práticas e 

experimentais e, pelo facto de, devido à contenção da pandemia da COVID-19 ser necessário aplicar medidas que condicionam o regime 

presencial. 
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Ensino do Chinês nas escolas públicas  

 

₋ Constrangimentos na formação das turmas de iniciação e continuidade de mandarim, devido à dificuldade de articulação entre os horários 

dos alunos interessados, provenientes de turmas e níveis diferentes, para a formação das turmas;  

₋ Dificuldade de articulação do horário dos alunos dos 5º e 6º anos, com o horário da professora da Escola que faz a ligação ao IC;  

₋ Número mínimo de 6 alunos, exigido pelo IC, para formação de cada turma;  

₋ Impossibilidade de aceitar novas inscrições devido às dificuldades de recuperação do atraso, após as primeiras semanas de aulas;  

₋ Formação de uma turma de continuidade em regime presencial, com reduzido número de alunos, no próximo ano letivo, que necessitará 

de parecer positivo do IC;  

₋ Pandemia: não se realizaram algumas atividades habituais que dão mais visibilidade ao projeto;  

₋ Confinamento: alunos consideraram mais difícil a aprendizagem online;  

₋ Projeto muito exigente, o que contribui para o índice de abandono.  

 

 

Desporto Escolar 

 

“O Programa do Desporto Escolar para o quadriénio de 2017-2021 visava aprofundar as condições para a prática desportiva regular 

em meio escolar, como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis. Pretendia criar condições para 

abranger todos os alunos dentro da escolaridade obrigatória. Constituiu uma das vertentes de atuação do Ministério da Educação e Ciência 

com maior transversalidade no sistema educativo, desenvolvendo atividades desportivas de complemento curricular.  
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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:  

Atividade Interna 

 

Em condições normais, o AE Maximinos associa-se ao Dia Europeu do Desporto Escolar, que envolve os alunos já praticantes das 

várias equipas e todas as turmas das escolas básica e secundária. Associam-se também todos os Clube disponíveis no agrupamento de 

escolas. O Programa #BeActive pretende que as escolas estejam ativas durante pelo menos 120 minutos e a atividade proposta costuma 

ser uma caminhada num percurso que passa pelas escolas Básica e Secundária e pelo pavilhão e piscina de Maximinos. Esta, costuma ser 

a primeira atividade do ano e que serve também de divulgação à comunidade escolar dos grupos-equipas e dos clubes. 

A segunda atividade é o Corta-mato escolar que se realiza ultimamente na EB Frei Caetano Brandão e serve de apuramento ao 

Corta-Mato Distrital. 

Durante o ano letivo, realizam-se ainda, alguns Torneios (Andebol, Voleibol e Futsal) 

Nenhuma destas atividades se realizou este ano devido aos Planos de Emergência / Contingência e confinamentos que nos foram 

impostos devido à Pandemia. 

Atividade Externa 

 

Conseguimos manter os treze grupos-equipas com menos praticantes uma vez que alguns pais não arriscaram inscrever os filhos 

devido à pandemia e também pelas sucessivas interrupções letivas devido ao confinamento. Em alguns casos (natação) havia mesmo um 
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limite de 10 alunos por aula.  Alunos do 4º ao 12ºano praticam desporto, pertencendo a uma equipa de andebol, voleibol, natação, ténis de 

mesa, goalball, 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, damos especial relevância à formação de alunos nestas áreas, nas modalidades 

de andebol, voleibol e natação o que, este ano, não foi possível. 

Não houve campeonatos a nível local e, portanto, os grupos-equipas não tiveram competição, mas mantiveram as suas atividades 

regulares de treino, com as limitações impostas pelos Planos de Contingência, até terem sido suspensas as aulas e passado ao E@D. 

 Equipas de Natação 

Estão inscritos 70 alunos em 3 equipas: Infantis A e B, iniciados de ambos os géneros.  

 Equipas de andebol 

Estão inscritos 80 alunos masculinos em 4 equipas: Iniciados, juvenis; infantis A e Infantis B. 

 Equipa de voleibol 

Estão inscritas 18 alunas Juvenis. 

 Equipa de goalball 

Estão inscritos 15 alunos: vários escalões e género masculino 

 Equipa de boccia 

Estão inscritos 5 alunos : vários escalões e ambos os géneros 

 Equipa de Atletismo  
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Estão inscritos 36 alunos em vários escalões. 

 Equipa de Ténis de Mesa 

Estão inscritos 36 alunos vários mistos. 

A participação nas fases de apuramento, Regional / Distrital e Nacional não se verificou uma vez que todas as competições foram 

suspensas 

Projetos de férias 

 

Apenas na modalidade de Andebol se vai realizar entre 12 e 22 de Julho. 

Na modalidade de Natação, não se realiza devido a impossibilidade temporária da professora responsável. 
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