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1 - Nota Introdutória 

Segundo a lei de bases, o PAA define os objetivos, as formas de organização e de 

programação de atividades e procede à identificação dos recursos envolvidos 

constituindo um instrumento fundamental de desenvolvimento e operacionalização do 

Projeto Educativo ligado à autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira da 

Escola. 

Neste espírito, o Plano de Atividades para o ano 2020/2021, cujo relatório intercalar 

agora se apresenta, teve a participação e colaboração do órgão de gestão, professores, 

funcionários, bem como dos alunos e teve em conta as atividades constantes no 

referido documento. 

Todos os planos levados a efeito deverão ter em consideração as especificidades do 

contexto e o PAA, neste aspeto, não fugiu à regra. Perante o contexto de dificuldade 

extrema que assola a sociedade mundial, devido à pandemia de Covid-19, a 

comunidade educativa da EPADRPL teve a preocupação de adaptar muitas das suas 

atividades e projetos a este contexto. Outras, dependendo da evolução da pandemia, 

poderão ou não vir a ser concretizadas, sendo que o pressuposto inicial foi a crença de 

que a evolução do contexto poderá vir a permitir a realização de algumas que, no 

momento atual, são de realização impossível.  Como escola dinâmica que somos e com 

o otimismo que nos carateriza, decidimos avançar para a elaboração do PAA convictos 

de que o contexto pandémico evoluirá de forma a permitir a concretização do mesmo 

com êxito.  

O PAA teve por base o contributo das várias áreas, coordenações e foi estruturado 

promovendo as desejáveis articulações disciplinares, tendo em conta a rentabilização 

dos recursos materiais e humanos da Escola. Houve o cuidado de interligar algumas das 

atividades de forma a criar um todo coerente e homogéneo.  

Todas as atividades e iniciativas, elencadas neste documento, e agrupadas em função 

do seu âmbito de intervenção, foram programadas numa perspetiva que visa a 

interdisciplinaridade e pretendem ser um contributo para o Projeto Educativo da 

Escola, através da aquisição/desenvolvimento de competências que reforcem valores 

culturais de ordem cognitiva, valores históricos, estéticos e artísticos, patrimoniais 

e/ou de identidade local, valores de ordem moral e espiritual e, ainda, valores 

ecológicos e de saúde, imprescindíveis à formação integral do aluno. 
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2 - Objetivos Gerais 

Apostamos numa educação integral, no desenvolvimento de valores, atitudes e práticas 

que contribuam para a formação de cidadãos conscientes e participativos numa 

sociedade democrática.  

No espírito do Projeto Educativo desta Escola foram Objetivos do Plano Anual de 

Atividades: 

 Favorecer o desenvolvimento da Escola, a sua eficácia, a sua capacidade de 

intervenção comunitária, a sua autonomia; 

 Fomentar a inter-relação entre o saber e o saber fazer; 

 Estimular nos jovens uma consciência de preservação e respeito pelo património 

natural e cultural; 

 Promover a qualidade do ensino; 

 Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar; 

 Desenvolver sentimentos de amizade e afeto; 

 Desenvolver hábitos de vida saudável; 

 Fomentar o espírito e a curiosidade científica; 

 Promover a interdisciplinaridade; 

 Enriquecer a experiência do aluno promovendo o seu desenvolvimento integral; 

 Consolidar a aquisição de competências mediante a concretização dos conteúdos 

lecionados nas aulas; 

 Desenvolver a capacidade de pesquisar, tratar, produzir e comunicar informação 

através das novas Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Promover uma nova visão de aprender e fazer Matemática; 

 Promover a educação para os valores, para o desenvolvimento da cidadania e da 

formação; 

 Apostar em iniciativas facilitadoras do sucesso individual e institucional; 

 Abrir a Escola à comunidade e à participação dos diversos atores educativos 

(professores, pais, alunos, funcionários e auxiliares de ação educativa); 

 Reforçar a relação escola/família e o acompanhamento familiar dos alunos; 

 Incentivar o uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação; 
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 Implicar os Departamentos, Conselhos de Curso e Conselhos de Turma em 

Projetos comuns, incentivando a criação de um espaço para a reflexão, o diálogo 

e a partilha de experiências; 

 Estimular o trabalho cooperativo (alunos e docentes) e a constituição de 

parcerias entre escolas; 

 Promover a atividade física e desportiva na escola; 

 Divulgar línguas e culturas; 

 Despertar o gosto pela leitura e pela escrita; 

 Desenvolver a capacidade de comunicação e expressão; 

 Motivar para uma educação que não se confine à escola; 

 Desenvolver capacidades de participação e intervenção crítica; 

 Criar condições para que o aluno se afirme como ser social e solidário.  

 

3 - Avaliação do Plano Anual de Atividades 

Para uma avaliação do PAA mais rigorosa e eficaz, foram consideradas as planificações 

e relatórios de atividades inscritas no mesmo. Estas planificações e relatórios 

elaborados pelo(s) professor(es) responsáveis por cada atividade ou projeto, são a base 

na qual se sustenta o presente relatório e funcionam, ao mesmo tempo, pela reflexão 

que exige, como farol orientador do PAA no presente e nos próximos anos letivos. 

Assim, crê-se que, na globalidade, e até ao final do 1º período: 

 Se implementaram práticas que foram de encontro às metas estabelecidas; 

 Foram divulgados conceitos pluridisciplinares que relacionaram as diversas áreas 

do saber; 

 As atividades de cariz cultural foram contempladas, visando criar laços entre a 

comunidade e a própria escola, desenvolvendo o respeito pela diversidade; 

 As atividades foram adequadas ao público-alvo; 

 A aposta numa escola dinâmica e empreendedora se concretizou. 

Com base nos dados fornecidos pelos relatórios das diferentes áreas/coordenações 

apresenta-se, de seguida, uma breve análise crítica. 
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3.1 – Coordenação Departamento de Línguas 

Atividade Eleição Associação de Estudantes 

Data de 
realização 

02/12/2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Lista A e Lista M. Presidente da Mesa da Assembleia, o aluno José Gonçalves 
do 1º C 
A totalidade dos alunos da escola no dia da votação 

Objetivos 
Específicos 

 Melhorar o grau de satisfação da comunidade educativa; 
 Melhorar as atitudes dos alunos 
 Reduzir a desistência e o abandono escolar; 
 Contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, 

que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no 
respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 
criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos”. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 
 Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 
 Reduzir o absentismo e a desistência. 

Professores 
responsáveis 

Maria Cristina de Magalhães Pereira Poço 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu dentro da normalidade. As listas participantes 
adotaram uma postura de respeito democrático. O nível de participação foi 
elevado tendo sido registado um total de 174 votantes e apenas 6 votos em 
branco. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Nada a referir. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/eleicao-da-associacao-de-estudantes-para-o-
ano-letivo-2020-2021 
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3.2 - Coordenação Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

Atividade Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

Data de 
realização 

03/12/2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Visualização do filme: 1.º J, 2.º J, 1.º A, 1.º B/FC, 1.º C, 2.º B/C 

Confeção do pão doce de canela e coffee break: 3.º FC/FR 

Alunos com medidas adicionais do 1.º A e do 3.º B 

Objetivos 
Específicos 

 Adequar estratégias numa perspetiva de respeito pela diferença e pela 
inclusão. 

 Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal e social. 
 Promover o desenvolvimento integral dos alunos. 
 Incentivar o desenvolvimento integral dos alunos, favorecendo atitudes 

participativas e responsáveis necessárias à boa integração na vida social. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Promover a formação integral dos alunos. 
 Assegurar as condições que favoreçam a inclusão, o sucesso educativo e 

humano de todos e de cada aluno. 
 Melhorar as atitudes dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Ana Margarida de Almeida Rego 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
O balanço foi bastante positivo. 
As atividades decorreram durante o dia 3 de dezembro, quinta-feira, nas 
salas de aula das turmas, na Biblioteca Escolar e no átrio da entrada para a 
Sala dos Professores. 
O retorno dos alunos e dos professores à visualização do filme foi tão positivo 
que a turma do 2.º J, que não era inicialmente uma das turmas envolvidas na 
atividade, solicitou que, no âmbito da componente Cidadania e 
Desenvolvimento, também pudessem visualizar o filme em questão. 
Para que a data fosse também assinalada junto de outros professores, dos 
assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, alguns alunos da turma 
do 3.º FC e os alunos com medidas adicionais do 3.º B e do 1.º A 
confecionaram “Pão doce com canela”, com a ajuda dos professores Ana 
Margarida Rego, Mário Almeida e Paula Veiga. Os ingredientes necessários 
para a confeção da receita foram cedidos pelos docentes. Em tempos de 
mudança e de troca de papéis, os alunos desempenharam o papel de 
professores e os professores de alunos. Sempre com a supervisão do Chef 
João Paulo Fernandes!!! A comunidade educativa teve assim a oportunidade 
de degustar o “Pão doce com canela” elaborado pelos alunos, num Coffee 
break, organizado pelo professor Hélder Caridade, que teve o apoio dos 
alunos da turma 3.º FR. Pontos mais positivos: o filme captou o interesse e a 
atenção de todos, contribuindo para promover a formação integral dos 
alunos; o momento de convívio, cumprindo as regras de DGS, propiciado pelo 
Coffee break; a qualidade das iguarias degustadas e do serviço prestado. 
Pontos fracos:  
Dificuldades iniciais na utilização das colunas nas salas de duas turmas. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
No próximo ano letivo, a comemoração desta data deve prever na proposta a 
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incluir no Plano Anual de Atividades a realização de um coffee break com 
características semelhantes ao deste ano. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia 
 

 

Atividade Dia Mundial da Saúde Mental 

Data de 
realização 

08/10/2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1º FC 

Objetivos 
Específicos 

 A Alertar para a importância da Saúde mental. 
 Consciencializar para a doença mental e os seus efeitos. 
 Compreender a necessidade de cuidados a nível da Saúde Mental. 
  Reconhecer os trabalhos dos profissionais desta área. 
  Combater o preconceito e o estigma à volta da saúde mental e 

psicológico. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 As atividades desenvolvidas visam sempre melhorar as atitudes, 
pensamentos e comportamentos dos alunos relativos às temáticas 
abordadas. 

 

Professores 
responsáveis 

Betina Viana 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  

Considero que a atividade correu bem. A visualização de filmes é muito 
apreciada pelos alunos pois permite uma visão mais óbvia, real e percetível 
dos temas abordados. 
Numa futura atividade poderá optar-se por um filme passado numa época 
cronológica mais recente para que os alunos se identifiquem ainda mais com 
a história. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Tal como já foi referido, talvez a visualização de um filme que retrate a 
temática mas numa época mais recente. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 

Atividade Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

Data de 
realização 

26/11/2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1º FC 

Objetivos 
Específicos 

 Despertar a atenção para o tema da Violência contra as mulheres. 
 Alertar para as diferentes formas de violência das quais as mulheres são 

vítimas. 
 Consciencializar para a importância do combate à violência Contribuir para 

https://www.eppl.pt/noticia/dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia
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a identificação de situações de violência. 
 Combater toda e qualquer ato de violência contra as mulheres. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 O objetivo final da atividade será sempre o melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 

Professores 
responsáveis 

Betina Viana 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  

A atividade correu muito bem. Todos os alunos participaram na atividade. 
Durante a visualização do documentário alguns alunos mostraram até um 
choque e um certo desconforto com o relato das vítimas. Relativamente ao 
filme os alunos estiveram sempre muito atentos, fazendo diversos 
comentários e questionando com imensa frequência o que aconteceria às 
diferentes personagens. Nos debates levados a cabo, formam bastantes 
participativos. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Apesar do documentário ser bastante interessante, a qualidade do som não 
era a melhor, o que fez com que nem sempre fosse completamente 
percetível o que as vitimas iam relatando.  
A apresentação de um documentário mais relacionado com a realidade em 
Portugal poderia talvez ter um impacto maior nos alunos, dado a 
proximidade que poderiam sentir das vítimas. Ainda assim, e visto o tema 
ser, tal como já foi referido, universal e transversal a todos os países e 
sociedades permitiu aos alunos perceber esta realidade. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 

Atividade Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos 

Data de 
realização 

09/12/2020 a 12/12/2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1.º e 3.º anos do Área de Educação e Formação de Hotelaria e Restauração; 
2.º A e 3.º B do Curso Profissional Técnico de Produção Agropecuária; 
3.º C do Curso Profissional Técnico de Gestão Equina. 

Objetivos 
Específicos 

 Assinalar a data da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
 Tomar consciência da importância do tema e das violações que ainda 

ocorrem na atualidade. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 
 

Professores 
responsáveis 

Ana Margarida Ferreira da Silva e Tânia Ribeiro 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Na generalidade, os alunos empenharam-se na elaboração dos trabalhos, 
tendo o cuidado de selecionar imagens e textos adequados. 
O filme “ A Lista de Schindler” captou a atenção dos alunos e fê-los ter 
consciência das atrocidades cometidas no Holocausto, durante a II Guerra. 
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Por outro lado, o filme “Invictus” permitiu um melhor conhecimento da vida 
de um dos maiores ativistas em matéria de direitos humanos, Nelson 
Mandela. 
Algumas turmas exploraram o site da amnistia internacional, tomando 
conhecimento do que é a Amnistia Internacional, o que faz, como podem 
ajudar, quais as campanhas mais recentes, entre outros aspetos.  

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Ser uma atividade que envolva toda a comunidade escolar. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/comemoracao-do-dia-internacional-dos-
direitos-humanos 

 

 

3.3 – Coordenação Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Atividade Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado 

Data de 
realização 

Mês de Dezembro de 2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

3ºA, 3ºB/C e 3ºFR/FC 

Objetivos 
Específicos 

 Incentivar os alunos a conhecer, refletir e problematizar sobre os conceitos 
de voluntariado e de voluntário, as suas motivações, direitos e deveres.  

 Perceber que a atividade de voluntariado conta com um conceito 
denominado “banco do tempo”. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos. Articular, vertical, horizontal e 
transversalmente conteúdos, atividades/projetos e metodologias. 

Professores 
responsáveis 

Maria Goreti Barros 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes: As reflexões elaboradas pelos alunos sobre o voluntariado. 
Os alunos mencionaram sobretudo que: “O voluntariado é quando outras 
pessoas, num ato de altruísmo, ajudam o próximo sem esperança de receber 
algo em troca. O voluntariado é, assim, um ato de bondade, de 
solidariedade, de Humanidade.”; “Todas as pessoas deviam fazer 
voluntariado, tanto com pessoas como com animais, pois, além de estarmos 
a ajudar os outros a conseguirem ter uma vida melhor, nós próprios, com 
essa experiência, teríamos uma nova perspetiva de vida e um crescimento 
mental e social.”; “O voluntariado é um exercício de cidadania que pretende 
fazer com que sejamos solidários com o próximo de forma livre e organizada, 
na solução dos problemas que têm afetado a nossa sociedade em geral.”; 
“Nesta atual situação pandémica, pede-se muita mais ajuda aos 
voluntariados e a qualquer outra pessoa que esteja disposta a ajudar o outro. 
Algumas das ajudas podem ser na própria zona de residência. Podem, por 
exemplo, desta forma ir a casa de pessoas com maiores dificuldades, tanto 
motoras como psicológicas, fazer as compras mensais necessárias para as 
suas casas, ou mesmo conversar com elas com as devidas precauções, pois 

https://www.eppl.pt/noticia/comemoracao-do-dia-internacional-dos-direitos-humanos
https://www.eppl.pt/noticia/comemoracao-do-dia-internacional-dos-direitos-humanos
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também é necessário.”; “Se todos fôssemos voluntários, que Mundo tão 
melhor teríamos nós…”; “Depois disto, gostaria de integrar numa equipa de 
voluntariado, provavelmente na área de recolha de alimentos. Ajudar os 
outros é uma bênção…”. Na generalidade, todos os alunos destacaram, 
ainda, a importância que esta ação de voluntariado tem neste momento 
atípico que se vive e das solicitações verificadas nos vários contextos da 
sociedade. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Nada a referir. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/comemoracao-do-dia-internacional-do-
voluntariado-o-voluntariado-e-a-importancia-no-desenvolvimento-pessoal 
 

 

Atividade Vindimas 

Data de 
realização 

16, 17, 18 e 21 de Setembro de 2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todos os alunos do 1º e 2.º ano do curso Produção Agropecuária  
 

Objetivos 
Específicos 

 Identificar e executar o momento ideal para a colheita. 
 Proceder de acordo com as regras de Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho. 
 Executar todas as tarefas inerentes à exploração. 
 Reconhecer a importância e executar corretamente o armazenamento e 

conservação dos produtos agrícolas. 
 Compreender as técnicas de Marketing e venda. 
 Receção e armazenamento de produtos agrícolas. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar as atitudes dos alunos; 
 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 
 Proporcionar novas experiências. 

Professores 
responsáveis 

Hugo Fernandes 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma 
forma geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um 
comprimento das regras estabelecidas pelos docentes e assim facilitou 
bastante a vindima, ficando ainda os alunos inteirados de que a importância 
de uma boa organização faz com que o trabalho decorra de uma forma 
positiva. 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que a viticultura e vinicultura tem uma grande importância 
socioeconómica na região e que ganhem valências e conhecimentos 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Dar continuidade. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

https://www.eppl.pt/noticia/comemoracao-do-dia-internacional-do-voluntariado-o-voluntariado-e-a-importancia-no-desenvolvimento-pessoal
https://www.eppl.pt/noticia/comemoracao-do-dia-internacional-do-voluntariado-o-voluntariado-e-a-importancia-no-desenvolvimento-pessoal
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Link da Notícia 
da Atividade 

 

 

Atividade Recolha de Roupas e Brinquedos 

Data de 
realização 

17/12/2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Comunidade Educativa 

Objetivos 
Específicos 

 Contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, 
que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no 
respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 
criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar as atitudes dos alunos.  
 Melhorar o desempenho escolar dos alunos.  
 Intensificar o nível de envolvimento e participação dos pais e EE. Articular, 

vertical, horizontal e transversalmente conteúdos, atividades/projetos e 
metodologias. 

Professores 
responsáveis 

Maria Goreti Barros 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Toda a comunidade educativa participou de forma magnífica e 
engrandecedora, por inúmeras vezes, as caixas foram repletas de brinquedos 
e, também, com algumas roupas. Assim, e tendo em conta a enorme 
colaboração da comunidade educativa, a dedicação dos alunos envolvidos e a 
promoção da consciência dos valores de Cidadania, podemos afirmar que 
esta campanha solidária decorreu com muito sucesso.  
Pontos fracos:  
A doação das roupas e brinquedos era para ser efetuada à CPCJ. No entanto, 
no último momento, foi entregue na creche da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima, porque uma técnica da CPCJ, no último contacto efetuado, 
referiu que de momento não estariam a precisar destes bens. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Estabelecer contactos com a entidade parceira no início do ano letivo, no 
sentido de se estabelecerem diretrizes de atuação conjunta para perceber 
quais os bens mais necessários a angariar. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/campanha-solidaria-de-natal-recolha-de-
roupas-e-brinquedos 
 

 

Atividade Workshop compota de colondro 

Data de 
realização 

15/10/2020 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todos os alunos do 2.º ano da turma A do curso Produção Agropecuária  

Objetivos 
Específicos 

 Dar aos alunos a oportunidade de novas experiências e conhecimentos mais 
aprofundados a nível da transformação. 

https://www.eppl.pt/noticia/campanha-solidaria-de-natal-recolha-de-roupas-e-brinquedos
https://www.eppl.pt/noticia/campanha-solidaria-de-natal-recolha-de-roupas-e-brinquedos
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 Criação de um produto para posteriormente trabalharem a criação de uma 
marca, um rótulo, um logótipo, uma identidade pessoal para esse produto.  

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar as atitudes dos alunos; 
 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 
 Proporcionar novas experiências. 

Professores 
responsáveis 

Odete Maria Alves da Laja 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu na cantina da escola, com a participação da professora 
Paula Oliveira, que se disponibilizou para ensinar uma prática muito usual no 
Minho, mas que tem perdido importância ao longo dos anos. 
Os colondros são cultivados na escola desde a sementeira, pelos alunos de 
agricultura, e transformados em compota.  
Com o workshop pretendia-se dar a conhecer uma prática antiga de 
transformação do colondro que se encontra em desuso.   

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/o-colondro 
 

 
 
 
 
3.4 – Gabinete de Mediação de Comportamentos 

Atividade Sessa o de Sensibilizac  a o sobre a ac a o do Gabinete de Mediac a o na Escola.  

Data de 
realização 

02/10//2020 a 26/11/2020  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºFC, 1ºJ, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºJ, 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºFC, 3ºFR.  

Objetivos 
Específicos 

 Dar a conhecer o Gabinete de Mediac  a o de comportamentos.  
 Reduzir a indisciplina e promover o sucesso escolar.  

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Íris Bidarra 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Foram atingidos os objetivos propostos para esta atividade, havendo a 
salientar os seguintes pontos:  
Atuação na prevenção de comportamentos indisciplinares. 
Envolvência de todos os diretores de turma, para a planificação e realização 
da atividade.  
Motivação e empenho dos alunos na reflexão sobre comportamentos 
indisciplinares. Desenvolvimento do pensamento crítico e criativo de todas as 
turmas participantes.  

https://www.eppl.pt/noticia/o-colondro
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Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/sessao-de-sensibilizacao-sobre-a-acao-do-
gabinete-de-mediacao-na-escola 
 

 
 
 
 
3.5 – Biblioteca Escolar 

Atividade Vamos à Biblioteca (Visitas guiadas aos alunos – formação de utilizadores) 

Data de 
realização 

Novembro e Dezembro de 2020  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Comunidade escolar.  

Objetivos 
Específicos 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Maria Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A temática era apropriada para o grau de ensino; 
Material fornecido de boa qualidade. 
 
Pontos fracos: 
Grande parte dos alunos não estão motivados para a leitura; 
Dada a situação pandémica e dimensão da BE, não foi possível abordar mais 
alunos. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Criar um calendário de visita para as turmas durante as disciplinas afins. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://bibliotecaeppl.blogspot.com/p/apoio-ao-utilizador.html  

 
Atividade Exposição de Prémios Nobel da Literatura 

Data de 
realização 

Novembro e Dezembro de 2020  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todos os alunos. 

Objetivos  Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

https://www.eppl.pt/noticia/sessao-de-sensibilizacao-sobre-a-acao-do-gabinete-de-mediacao-na-escola
https://www.eppl.pt/noticia/sessao-de-sensibilizacao-sobre-a-acao-do-gabinete-de-mediacao-na-escola
https://bibliotecaeppl.blogspot.com/p/apoio-ao-utilizador.html
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Específicos  Combater a iliteracia. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Maria Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A temática era apropriada para o grau de ensino. 
Material fornecido de boa qualidade. 
Foi criado calendário de visitas. 
 
Pontos fracos: 
O percurso da BE apenas incidiu na sala principal. 
O Bar também pertence à BE e não foi trabalhado atendendo à situação 
pandémica. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
A visita à BE deve ser desenvolvida no início do ano letivo com a presença 
dos EE. 
Posteriormente atividades de exploração da BE em contexto de aula. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade 

https://bibliotecaeppl.blogspot.com/  

 
 
 
 
3.6 – Sugestões dos Assistentes Operacionais 

Atividade Magusto/Convívio (S. Martinho da EPADRPL) 

Data de 
realização 

11/11/2020  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Turmas CEF e turmas do 1º e 2º ano. 

Objetivos 
Específicos 

 Assinalar a data. 
 Promover o convívio. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 
 Reduzir o absentismo e a desistência.  

Professores 
responsáveis 

Filipe Martins 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Num contexto pandémico como o que estamos a viver, com todos os 
constrangimentos sociais associados, esta foi uma oportunidade para um 
convívio sadio, em grupo e com cumprimento das normas impostas pela DGS. 
O facto de terem sido respeitadas as normas de segurança e o convívio 
proporcionado aos alunos, forma os pontos positivos da atividade.  
Não há ponto negativos a assinalar. 

https://bibliotecaeppl.blogspot.com/
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Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/celebrando-o-sao-martinho 
 

https://www.eppl.pt/noticia/celebrando-o-sao-martinho
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4 – Atividades não realizadas 

Departamento/Secção Atividades não realizadas Justificação 

Ciências Sociais, 
Humanas e Expressões 

Corta Mato Escolar 

Orientações da DGS que 
desaconselham a concentração 
e aglomeração de grandes 
grupos de pessoas, 
inclusivamente para a prática 
desportiva, durante este 
período pandémico.   
O grupo de Ed. Física pretende 
realizar o mesmo num 
momento posterior, caso 
estejam reunidas todas as 
condições de segurança.  

Ciências Sociais, 
Humanas e Expressões 

Dia Mundial da Alimentação 

Impossibilidade de realização 
ao abrigo das orientações da 
DGS relacionadas com a 
pandemia de Covid-19. 

Gabinete de Mediação 
de Comportamentos 

Concurso “Logótipo” 
(Criação de um símbolo para o 
Gabinete de Mediação) 

Os logótipos estão finalizados, 
faltando apenas a selecção do 
vencedor. Essa escolha iria 
decorrer na semana em que 
ocorreu a interrupção letiva, 
tendo-se adiado a mesma para 
fevereiro. 

 

5 – Atividades realizadas não previstas no PAA 

 

 

 

 

  

Departamento/Secção Atividades realizadas Avaliação 

Ciências Sociais, 
Humanas e Expressões 

“Miminhos de Natal” 

A atividade decorreu de forma 
excelente, tendo existido 
colaboração de alunos de várias 
turmas/cursos e professores de 
áreas disciplinares diferenciadas.  
A atividade culminou com a 
entrega dos “Miminhos de Natal” 
aos utentes da APPACDM. 
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6 – Conclusões  

Para o 1º período estavam previstas 16 atividades, não tendo sido concretizadas 3, 

designadamente o “Corta Mato Escolar”, o “Dia Mundial da Alimentação” e o “Concurso 

Logótipo (Criação de um símbolo para o Gabinete de Mediação)”. Em termos percentuais, as 

13 atividades levadas a efeito perfazem uma média de concretização de 81,25%. De realçar 

que os constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19 (referidos na nota 

introdutória do presente documento e previstos aquando da planificação inicial) estão na 

base da não realização das duas primeiras  atividades elencadas, sendo que a terceira, 

embora iniciada, apenas será finalizada no 2º período. 

Tal como está bem patenteado no seu Projeto Educativo (PE), o objetivo central da 

EPADRPL é garantir o sucesso educativo dos alunos, nas suas diversas dimensões. 

Relembramos que as metas traçadas, qualificáveis e/ou quantificáveis, encontram-se 

agrupadas em três domínios: “Prestação do Serviço Educativo”; “Resultados” e 

“Organização e Gestão da Escola”. Assim, tomando o Projeto Educativo e as suas metas 

como referencial, procuraremos, de seguida, fazer o ponto de situação e verificar o 

contributo das atividades do PAA realizadas no 1º período para a consecução das metas do 

PE nos domínios “Prestação do Serviço Educativo” e “Organização e Gestão da Escola”. 

 

 
- Prestação do Serviço Educativo – 

 

1 - Executar, no final de cada ano letivo,  no mínimo, 50 atividades/projetos nacionais ou 
de escola que visam o desenvolvimento integral dos alunos. 

Até ao final do 1º período foram realizadas 11 atividades que foram de encontro à meta 

traçada, designadamente: “Eleição Associação de Estudantes”; “Dia Internacional das 

Pessoas com Deficiência”; “Dia Mundial da Saúde Mental”; “ Dia Internacional para a 

Eliminação da Violência Contra as Mulheres”; “ Comemoração do Dia Internacional dos 

Direitos Humanos”; “ Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado”; “ Recolha de 

Roupas e Brinquedos”; “Sessão de sensibilização sobre a ação do Gabinete de Mediação na 

Escola”;  “Vamos à Biblioteca (Visitas guiadas aos alunos – formação de utilizadores)”; 

“Exposição de Prémios Nobel da Literatura”; “Magusto/Convívio (S. Martinho da EPADRPL)”. 

2 - Executar, no final de cada ano letivo, no mínimo, 1 atividade/projeto de promoção da 
leitura. 

A remodelação e valorização da Biblioteca Escolar (BE), tem permitido uma dinâmica 

importante no que a esta meta diz respeito. Muitas das atividades da Biblioteca Escolar 

estão em desenvolvimento, pelo que no final do ano letivo poderemos fazer uma melhor 



 

  Relatório Intercalar do 1.º período do 
Plano Anual de Atividades de 2020/2021 | EPADRPL 

Página 18 de 18 

avaliação do impacto que a nova BE na consecução da meta proposta.  

3 - Executar, no final de cada ano letivo, no mínimo, 1 atividade/projeto de promoção da 
boa utilização de Tecnologias de Informação e da Internet. 

A executar nos próximos períodos letivos.  

4 -  Realizar anualmente, no mínimo, 6 atividades/projetos de articulação curricular entre 
as componentes de formação dos cursos. 

Até ao final do 1º período foi realizada 2 atividades que foram de encontro à meta traçada, 

designadamente: “Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos” e “Miminhos 

de Natal”. 

5 -  Realizar anualmente, no mínimo, 20 atividades/ projetos de articulação entre turmas 
de um mesmo curso.  

Até ao final do 1º período foi realizada 1 atividade que foi de encontro à meta traçada, 

designadamente as “Vindimas”.  

6 -  Realizar anualmente, no mínimo, 20 atividades/ projetos de articulação entre cursos. 

Até ao final do 1º período foram realizadas 4 atividades que foram de encontro à meta 

traçada, designadamente: “Magusto/Convívio (S. Martinho da EPADRPL)”; “Exposição de 

Prémios Nobel da Literatura”; “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência” e “Miminhos 

de Natal”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Organização e Gestão da Escola – 

 

7 – Assegurar a realização de, pelo menos, 10 atividades por ano com a comunidade, na 
área da cooperação e da solidariedade social. 

Até ao final do 1º período foram realizadas 2 atividades que foram de encontro à meta 

traçada, designadamente: “Recolha de Roupas e Brinquedos” e  “Miminhos de Natal”. 

8 – Assegurar  a divulgação de, pelo menos, 10 atividades por ano com a comunidade, na 
área da cooperação e da solidariedade social. 

Até ao final do 1º período foram realizadas 2 atividades que foram de encontro à meta 

traçada, designadamente: “Recolha de Roupas e Brinquedos” e “Miminhos de Natal”. 


