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Relatório final
A elaboração do Plano Anual de Atividades (PAA) teve início no final do ano letivo
passado, reunindo num documento único as atividades propostas pelos diferentes
departamentos e núcleos da Unidade Orgânica. O documento inicial foi alterado ao longo
do ano com a introdução de novas atividades e a inclusão dos diferentes planos de
atividades da Equipa de Saúde Escolar (ESSE), do Clube de Proteção Civil e da Biblioteca
Escolar.
As atividades planeadas e propostas foram pensadas com o intuito de colmatar,
sobretudo, as problemáticas enunciadas no Projeto Educativo:


“Ausência do envolvimento dos Encarregados de Educação no
processo educativo dos seus educandos” (1);



“Insucesso escolar” (2);



“Comportamentos e relacionamentos inadequados” (3);



“Falta de hábitos de vida saudáveis” (4).

Também as metas do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar –
ProSucesso foram consideradas no planeamento das atividades.
A avaliação da execução das atividades foi feita, pelos responsáveis pelo
desenvolvimento das mesmas através do preenchimento do Relatório de Atividades. Este
relatório final, que pretende ser um documento de síntese da execução global do PAA,
resulta da análise de todos os relatórios de atividade recebidos no decorrer do ano letivo.
Das cerca de oitenta e três atividades propostas pelos departamentos e incluindo
as atividades de encerramento do primeiro período e do ano letivo e carnaval, constam nos
relatórios como realizadas cinquenta e oito. Foram ainda realizadas cerca de oito
atividades que não constavam do Plano Anual de Atividades e cujos relatórios foram
devidamente entregues. Duas das atividades planeadas constam como não realizadas.
Não foram apresentados vinte e um relatórios de atividades planeadas, ainda que seja
possível indicar se as mesmas foram realizadas ou não, não é possível analisar a execução
das mesmas.
Considerando os relatórios entregues, 69,9% das atividades foram realizadas.
A análise dos relatórios de atividades permite concluir que as atividades realizadas
decorreram, na sua maioria, de acordo com o calendarizado, cumpriram os objetivos
definidos e contaram com grande envolvimento e dedicação por parte dos intervenientes.
A maioria das atividades atingiu a classificação de Bom e Muito Bom no que respeita ao
cumprimento de competências e na avaliação global.

Importa destacar algumas sugestões apresentadas para a programação e promoção
de novas atividades:
- Alargar o debate sobre alimentação saudável aos encarregados de Educação;
- Alargar a comemoração do Dia Azul a outras escolas do concelho;
- Aplicar a atividade Cálculo Mental com maior frequência, oque nem sempre é possível
com a extensão dos programas;
- Maior divulgação junto da comunidade escolar a atividade Peddy Paper e promover um
maior envolvimento dos alunos do 3º ciclo;
- Sugere-se que no próximo ano a formação do corso de carnaval inicie às 10h30 para
facilitar a preparação e concentração dos participantes;
- Melhor planeamento de algumas atividades;
A Comissão do PAA recebeu e analisou cerca de sessenta e seis relatórios de
atividades.
A entrega atempada dos relatórios facilita a organização, análise e arquivo dos
mesmos por parte da equipa responsável. Será necessário lembrar no início do próximo
ano letivo que as atividades não realizadas também carecem da apresentação de relatórios
de atividades e que todos os relatórios devem ser apresentados no modelo de relatório que
se encontra em vigor, este deve ser disponibilizado pelos coordenadores de departamento.
Salienta-se que importa registar o número de Encarregados de Educação que participam
nas atividade quando a atividade envolve a participação dos mesmos.
Conforme solicitado no relatório do ano passado a equipa sugere que para facilitar a
organização do trabalho da equipa, no próximo ano letivo, todos os documentos, propostas
de atividades e relatórios, deveram ser enviados em exclusivo para o endereço eletrónico
da equipa: paa.ebspovoacao@gmail.com.
À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, a Equipa de Elaboração
do Plano Anual de Atividades trabalhou com recurso ao suporte informático, não recorrendo
à impressão de todos os relatórios, de forma a reduzir custos e proteger o ambiente.
Sugere-se que este procedimento se mantenha no próximo ano letivo.
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