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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 

referente às atividades programadas para o 2º período 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. 

O 2º período letivo ficou marcado pelo retorno ao ensino à distância (E@D), devido ao 

agravamento da pandemia de Covid-19 que tem assolado o planeta. Tal facto condicionou 

enormemente o plano de atividades projetado no início do ano letivo, levando a que 

grande parte das atividades não pudessem ser realizadas. Tal como referido no relatório 

intercalar anterior, 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 evoluiria de forma a permitir a concretização do mesmo com êxito. 

Infelizmente, o contexto pandémico agravou-se e, tal como mencionado anteriormente, 

impossibilitou a realização de algumas atividades. No entanto, realçamos os esforços 

envidados por toda a comunidade educativa no sentido de adaptar e realizar algumas 

das atividades projetadas, concretizando-as em moldes diferenciados, mas não menos 

relevantes.  

Reforçamos que 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, perante o contexto pandémico que levou os alunos de 

volta ao E@D, e até ao final do 2º 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 Concurso “Soletrando” – Português – Etapa Final 

Data de 
realização 

25/03/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

ANO TURMA ALUNO MELHOR SOLETRADOR 

1.º 

1.º A João Morais (efetivo) 

Isabel Marques 1.º B/FC Tiago Lopes (suplente) 

1.º C Isabel Marques (suplente) 

2.º 
2.º A Luís Ferreira (efetivo)  

Luís Ferreira 2.º B/C Ruben Guerra (efetivo) 

3.º 

3.º A Bruno Mourão (efetivo) 

Bruno Mourão 
3.º B/C Inês Mourão (suplente) 

3.º FC/FR A aluna efetiva e a aluna suplente não puderam 

participar.  

Objetivos 
Específicos 

- Soletrar o máximo de palavras de forma correta, promovendo, deste modo, 
o gosto pela leitura. 
- Sensibilizar para a importância da correção ortográfica; 
- Estimular a riqueza vocabular; 
- Desenvolver a memória; 
- Melhorar a dicção; 
- Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

✓ Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Sandra Silva 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Salientou-se o sentido de responsabilidade e entusiasmo dos alunos 
participantes, pelo que atividade é avaliada positivamente. 

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/concurso-soletrando-resultados-da-etapa-final 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.eppl.pt/noticia/concurso-soletrando-resultados-da-etapa-final
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3.2 - Coordenação Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

Atividade Dia Mundial Discriminação Racial 

Data de 
realização 

21/03/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1.º J; 1.º A; 1.º B; 1.º C; 1.º FC  

Objetivos 
Específicos 

✓ Consciencializar os alunos para uma situação que, nos nossos dias, é um 
problema social latente;  

✓ Contactar com a realidade das vivências de imigrantes; identificar situações 
de integração/exclusão;  

✓ Sensibilizar a comunidade escolar para o respeito e valorização da diferença.  

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

✓ Melhorar as atitudes dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

José Filipe Pereira Seves da Silva 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Filme retrata de modo clarividente a questão racial e igualdade de direitos; 
envolvimento de algumas turmas na atividade supracitada. 
 
De entre as turmas participantes, realçar o empenho das turmas 1.º J (Ana 
Filipa Fernandes e César Nogueira), 1.º B e 1.º FC.  
 
Pontos fracos:  
E@D impossibilitou maior interatividade entre professor e alunos. 
 
Nas restantes turmas, muitos alunos demonstraram pouco interesse e 
abstraíram-se da atividade proposta, principalmente no 1.º C. 
 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
No próximo ano, mesmo no ensino presencial, promover um maior 
envolvimento da comunidade escolar nesta iniciativa. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 

Atividade Dia dos Namorados 

Data de 
realização 

15/02/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

3º FC – Daniela Pereira, David Nogueira, Carolina Matos, Beatriz Fernandes, 
Pedro Peixoto e Rui Amorim. 
3º FR – Ana Costa, Diana Barros, Diana Matos. 

Objetivos 
Específicos 

✓ Desenvolver serviços especiais; 
✓ Fomentar o espírito criativo na decoração de mesas do dia dos namorados; 
✓ Reconhecer e valorizar os costumes anglo-americanos; 
✓ Desenvolver a criatividade dos alunos; 
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✓ Desenvolver nos alunos competências de interação e organização; 
✓ Promover situações de aprendizagem fora do contexto sala de aula. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

✓ Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 
✓ Melhorar as atitudes dos alunos. 
✓ Articular, vertical, horizontal e transversalmente conteúdos, 

atividades/projeto s e metodologias. 
 

Professores 
responsáveis 

Hélder Caridade 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de forma satisfatória, com resultados bastante positivos 
por parte dos alunos participantes, uma vez que desenvolveram a atividade 
com bastante empenho e de forma bastante colaborativa, pese embora as 
circunstâncias. 
 
Pontos fracos:  
Como pontos fracos, aponta-se a fraca adesão à atividade, que deveria ter sido 
mais participada. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Na próxima atividade em que os alunos tenham que realizar tarefas similares, 
será enviado um guião prévio e pormenorizado da proposta de atividade, com 
instruções claras do que se pretende na sua implementação, após 
apresentação da ideia original, posta à discussão por todos, tendo daí 
resultado uma proposta unânime final. 

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/celebracao-do-dia-dos-namorados 
 

 

 

3.3 – Coordenação Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Atividade Dia da Internet Segura 

Data de 
realização 

09/02/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1.º A; 1.ºB/FC, 1.º C e 1.º J 
2.º A, 2.º B/C e 2.º J. 
3.º A, 3.º B/C e 3.º FC/FR 

Objetivos 
Específicos 

✓ Chamada de atenção para o comportamento na web, com a sua imagem e a 
de terceiros; 

✓ Esclarecimento de alguns conceitos fundamentais na temática. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

✓ Melhorar as atitudes dos alunos. 
✓ Articular, vertical, horizontal e transversalmente conteúdos, 

atividades/projetos e metodologias 

Professores 
responsáveis 

Clara Fernandes 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade foi bastante proveitosa. As ações foram de encontro ao interesse 
dos alunos, pois na generalidade todos participaram de forma bastante ativa.  

https://www.eppl.pt/noticia/celebracao-do-dia-dos-namorados
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Pontos fracos:  
Houve um ou outro constrangimento na estabilização da ligação à Internet o 
que fez com que o aluno não conseguisse participar ou concluir o jogo, mas 
nada de significativo. 

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/uma-navegacao-mais-segura-dia-da-internet-
segura-21 
 

 
 
3.4 – Gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação 

Atividade Orientação Escolar e Profissional 

Data de 
realização 

Ao longo do 2º período 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

2J; 2A; 2BC 

Observação: do POV concluiu-se que dos sete alunos da turma do 2J, 4 
pretendem inscrever-se no Curso Técnico de Produção Agropecuária; 2 no 
curso de Técnico de Cozinha e Pastelaria e 1 no curso de Técnico de Gestão 
Equina. 

Objetivos 
Específicos 

✓ Apoiar os alunos na consolidação dos seus projetos pessoais, revendo os 
fundamentos das suas decisões vocacionais, desenvolvendo competências de 
tomada de decisão e de integração no mundo profissional; Assegurar 
programas de aproximação ao mundo do trabalho e/ou prosseguimento de 
estudos. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

✓ Melhorar as atitudes dos alunos. 
✓ Reduzir o absentismo e a desistência. 
✓ Aumentar a Empregabilidade para o mercado de 
✓ trabalho. 
✓ Aumentar o número de alunos que ingressam no ensino superior. 

Professores 
responsáveis 

Liliana Castro 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Apesar da maioria das sessões ter sido online o resultado foi bastante 
positivo. 
 
Pontos fracos: 
 

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/programa-de-orientacao-vocacional 
 

https://www.eppl.pt/noticia/uma-navegacao-mais-segura-dia-da-internet-segura-21
https://www.eppl.pt/noticia/uma-navegacao-mais-segura-dia-da-internet-segura-21
https://www.eppl.pt/noticia/programa-de-orientacao-vocacional


 

  Relatório Intercalar do 2.º período do 
Plano Anual de Atividades de 2020/2021 | EPADRPL 

Página 9 de 18 

3.5 – Atividades no âmbito da Divulgação da Oferta Formativa 

Atividade 
Divulgação da oferta formativa: 
- Contactos telefónicos/presenciais/ via e-mail; 
- Endereçamento de convites para vir conhecer a escola 

Data de 
realização 

Ao longo do 2º período 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Psicólogos e respetivos diretores das escolas dos distritos de Braga e de Viana 
do Castelo; centros hípicos; encarregados de educação. 

 

Objetivos 
Específicos 

✓ Divulgar a oferta e a ação formativa da escola 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

✓ Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 
✓ Melhorar as atitudes dos alunos. 
✓ Articular, vertical, horizontal e transversalmente conteúdos, 

atividades/projetos e metodologias. 

Professores 
responsáveis 

Liliana Castro 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
 
Pontos fracos: 
Como ponto fraco, o facto de grande parte do 2ª período termos estado em 
confinamento e não ser possível visitas à nossa escola e a outras escolas. 
 

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 

 

 

 

 
3.6 – EQAVET 

Atividade 
Análise da oferta formativa, planos curriculares e definição de estratégias de 
promoção da empregabilidade com os Stakeholders internos e externos 

Data de 
realização 

30 de Março de 2021  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Delegados e subdelegados de todas as turmas. Direção da Associação de 
Estudantes. 

Objetivos 
Específicos 

✓ Recolher sobre a forma de inquérito sugestões da próxima oferta formativa, 
necessidade de alteração aos planos curriculares, estratégias para melhorar 
a empregabilidade dos alunos. 

✓ Apresentar o resultado dos inquéritos. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

✓ Assegurar as condições que favoreçam a inclusão, o sucesso educativo e 
humano de todos e de cada aluno. 

✓ Reduzir o absentismo e a desistência. 
✓ Aumentar a empregabilidade para o mercado de trabalho. 
✓ Aumentar o número de alunos que ingressam no ensino superior. 
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✓ Promover a visibilidade da identidade e da ação da Escola. 
✓ Intensificar o nível de envolvimento e participação dos pais e encarregados 

de educação. 
✓ Promover a autoavaliação, gestão da qualidade e implementação de 

processos de melhoria na escola. 

Professores 
responsáveis 

Rute Alves 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
As opiniões/respostas recolhidas sustentaram a tomada de decisão 
 
Pontos fracos: 
Alguns endereços eletrónicos não estão atualizados e o e-mail enviado não foi 
rececionados pelos destinatários.  

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 

Sugestões de melhoria 
Solicitar aos Diretores de Turma que confirmem os endereços eletrónicos dos 
representantes dos encarregados de Educação, dos delegados e subdelegados. 
 
Solicitar aos Diretores de Curso que confirmem os endereços eletrónicos dos 
Parceiros.  

Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade 
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4 – Atividades não realizadas 

Departamento/ 
Secção 

Atividades não realizadas Justificação 

Departamento de 
Línguas 

“Semana da Leitura” A “Semana da Leitura” era uma atividade 
projetada para o 2º período, com a intenção de 
estimular o gosto dos alunos pelas línguas, pela 
literatura e pela cultura, quer portuguesa, quer 
estrangeira e de os familiarizar com os autores 
de diferentes épocas e géneros literários 
constantes no programa, e de reforçar a 
interdisciplinaridade. A atividade, porém, não 
pôde ser concretizada, devido ao novo 
confinamento resultante do perigoso 
alastramento do contexto pandémico vivido e 
que levou ao encerramento das escolas, no dia 
22 de janeiro de 2021. Com efeito, não obstante 
a atividade letiva ter sido retomada através da 
modalidade de Ensino à Distância, a partir do dia 
8 de fevereiro, acreditamos que o contexto não 
reunia as condições necessárias para a execução 
da atividade. Atividade a ser realizada no 3º 
período de forma adaptada à realidade atual.  

“Poesia ao chá” Dado que o 21 de março é o dia Mundial da 
Poesia e atendendo ao facto de neste mês o 
ensino ter decorrido à distância, devido à 
pandemia de Covid-19, foi impossível 
realizar a atividade nos moldes habituais.  

Orçamento Participativo Esta atividade será concluída após o 
regresso ao ensino presencial, faltando 
apenas realizar a votação das propostas 
apresentadas pelas turmas.  

Palestra sobre a violência no 
namoro/ violência doméstica 

Esta atividade não foi realizada, devido à 
interrupção do ensino presencial. No 
entanto, a docente responsável referiu que 
irá, no 3º período, substituir a palestra por 
outra atividade. 

Departamento de 
Ciências Sociais, 
Humanas e 
Expressões 

Corta-Mato Distrital Esta atividade foi cancelada pela CLDE de 
Viana do Castelo, devido à pandemia de 
Covid-19 e às limitações impostas no que 
concerne à aglomeração de pessoas.  

Ação de reflorestação de 
árvores autóctones 

Esta atividade não foi realizada devido à 
interrupção do ensino presencial. Fica sem 
efeito no presente ano letivo. 

Departamento de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

Visita de estudo do Curso de 
TGE às explorações das 

margens do Tejo 

Impossibilidade de realização da visita de 
estudo devido à pandemia de Covid-19.  
Esta atividade foi cancelada e não será 
realizada. 

Visita à Gintegral Impossibilidade de realização da visita de 
estudo devido à pandemia de Covid-19.  
Esta atividade foi cancelada e não será 
realizada, pois a professora Fernanda 
Carvalho já não tem mais aulas com as 
turmas envolvidas. 



 

  Relatório Intercalar do 2.º período do 
Plano Anual de Atividades de 2020/2021 | EPADRPL 

Página 12 de 16 

Agro 2021 (Braga) Esta atividade está programada pela 
organização para 16 a 19 de setembro de 
2021, pelo que a EPADRPL participará na 
mesma, caso se confirme a realização da 
mesma.   

100% Agrolimiano  Esta atividade não foi realizada pelo 
município de Ponte de Lima, nos seus 
moldes habituais, devido à pandemia de 
Covid-19. Fica, assim, sem efeito no 
presente ano letivo. Embora não tivesse 
ocorrido a Feira, a escola participou no 
mercado 100% Agrolimiano via online.  

Concurso Agropecuário da 
Trofa 

Esta atividade não foi levada a efeito devido 
aos constrangimentos provocados pela 
pandemia de Covid-19. Fica, assim, sem 
efeito no presente ano letivo.  

Visita de Estudo aos Laticínios 
Marinhas e PAM 

 

Esta atividade não foi levada a efeito devido 
aos constrangimentos provocados pela 
pandemia de Covid-19. Fica, assim, sem 
efeito no presente ano letivo, porque os 
alunos não terão mais aulas com a docente 
e iniciarão a FCT no dia 19 de abril. 

Palestra: 
“Produtos Fitofarmacêuticos 

calibração e inspeção de 
pulverizadores” 

Esta atividade não foi realizada na sua 
totalidade, devido à interrupção do ensino 
presencial. No entanto, a docente responsável   
referiu que trabalhou com os alunos, em E@D, a 
calibração simulada com os pulverizadores que 
cada aluno possuía em suas casas 
(pulverizadores de dorso/manuais) e que 
fizeram ensaio em branco, bem como cálculos 
para aplicação de produto farmacêuticos por 
hectar. Devido à pandemia, não foi possível 
concluir a inspeção de pulverizadores na escola, 
nem levar a efeito a palestra da entidade 
convidada (Enguirelva). Atendendo a que os 
alunos já concluíram o número de horas total na 
disciplina e iniciarão a FCT a 19 de abril, a 
docente sugere a realização desta atividade no 
próximo ano letivo com estes alunos (2ºA e 2ºB). 

Visita de estudo: “A Inovação 
Tecnológica na Exploração 

Agrícola” 

 

 

Esta visita de estudo, enquadrada na disciplina 
de Economia e Gestão, estava planificada para o 
2º período, todavia, devido à situação atual 
pandémica e por orientações do órgão de 
gestão, a visita foi cancelada. Mais se informa 
que a disciplina termina dentro do período de 
aulas à distância, pelo que impossibilita por 
completo a realização da visita no 3º período. 
Todos os procedimentos foram cumpridos, 
nomeadamente a entrega do respetivo plano de 
execução que ocorreu no final do primeiro 
período. 

Caminhada pela margem do 
Rio Lima com recolha de lixo 

para reciclagem 
(Aulas de Ed. Física e/ou 

Biologia) 

Esta atividade não foi realizada devido à 
interrupção do ensino presencial. Será 
realizada no dia 4 de Junho (véspera do Dia 
Mundial do Ambiente – sábado, 5 de Junho).  
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Biblioteca Escolar 
(BE) 

Exposições temáticas: 
Dia do consumidor (15 março); 

Dia Mundial da água (22 
março); 

Dia Mundial para a igualdade 
(8 março). 

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

Exposição  
8 Mulheres 8 Autoras 

 

Impossibilidade de realização ao abrigo das 
orientações da DGS relacionadas com a 
pandemia de Covid-19. 
Pretende-se desenvolver a atividade no 3º 
período, logo que possível. 

Participação no Concurso 
Nacional de Leitura do PNL 

 

Esta atividade ainda se encontra em 
desenvolvimento. O PNL terminou para 
alunos, mas a BE ainda está envolvida na 
fase Nacional. Os alunos podem participar 
assistindo pelo facebook. 

EQAVET “Dia do Encarregado de 
Educação” no âmbito das 

atividades EQAVET 

Constrangimentos relacionados com a 
pandemia e com a interrupção das 
atividades letivas presenciais.  

Formação do Pessoal Docente: 
curso de formação “Para o 
Desenvolvimento de uma 

Escola Inclusiva – Desafios e 
oportunidade” 

Só no final do ano letivo o CENFIPE dará a 
conhecer os docentes participantes. 

Formação do Pessoal Não 
Docente: Curso de formação 

“Competências de 
comunicação interpessoal” 

O primeiro grupo de Assistentes 
operacionais realizou a formação na 
interrupção letiva do 2º período e o segundo 
grupo irá realizá-la no decorrer do 3º 
período.  

Gabinete do 
Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

“Promoção de Competências 
Socioemocionais” 

Este Programa é composto de atividades 
que implicam a interação dos alunos e, por 
isso, não é passível de implementar à 
distância. Decorrerá no 3º período. 

Gabinete de 
Mediação de 
Comportamentos 

Concurso “Logótipo” 
(Criação de um símbolo para o 

Gabinete de Mediação) 

A escolha dos logótipos já elaborada pelos 
alunos será realizada no regresso dos alunos 
ao ensino presencial.  

Atividades no 
âmbito da Oferta 
Formativa 

Divulgação da oferta 
formativa: 

- Participação na IV Feira de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia do Município 

Esta atividade não se realizou, pois 
conforme comunicado do município de 
Ponte de Lima, este “suspendeu/cancelou a 
feira face à contenção do coronavírus 
(COVID-19)” 

Sugestões dos 
Assistentes 
Operacionais 

Peça de teatro 
/Representação 

Esta atividade não foi levada a efeito devido 
aos constrangimentos provocados pela  
pandemia de Covid-19. Fica, assim, sem 
efeito no presente ano letivo. 
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5 – Atividades realizadas não previstas no PAA 

 

6 – Conclusões  

Para o 2.º período estavam previstas 28 atividades, tendo sido concretizadas 7, a saber: 

1. Concurso “Soletrando” – Português – Etapa Final 

2. Dia Mundial Discriminação Racial 

3. Dia dos Namorados 

4. Dia da Internet Segura 

5. Orientação Escolar e Profissional 

6. Análise da oferta formativa, planos curriculares e definição de estratégias de promoção 

da empregabilidade com os Stakeholders internos e externos 

7. Divulgação da oferta formativa: 

- Contactos telefónicos/presenciais/ via e-mail; 

- Endereçamento de convites para vir conhecer a escola 

Em termos percentuais, as 7 atividades levadas a efeito perfazem uma média de 

concretização de 25%. Esta baixa taxa de concretização das atividades projetadas no início 

do ano letivo ficou a dever-se aos constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19, 

tal como referem os docentes responsáveis pelas mesmas no ponto 4 deste documento.  

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 nos 1º e 2º 

períodos para a consecução das metas do PE nos domínios “Prestação do Serviço Educativo” 

e “Organização e Gestão da Escola”. 

 

Departamento/Secção Atividades realizadas Avaliação 

Línguas   

Ciências Sociais, 
Humanas e Expressões 

  

Matemática e Ciências 
Experimentais 
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- 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 2º período foram realizadas 16 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)”; 

“Concurso Soletrando – Português – Etapa Final”; “Dia Mundial Discriminação Racial”; “Dia 

dos Namorados”; “Dia da Internet Segura”; “Orientação Escolar e Profissional”. 

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 

avaliação do impacto que a nova BE na consecução da meta proposta. Refira-se, contudo, 

que durante o 2º período, decorreu o Concurso Nacional de Leitura, atividade esta que ainda 

se encontra em desenvolvimento.  

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. 

Durante o 2º período esta meta foi atingida através da realização da atividade: “Dia da 

Internet Segura”. 

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

Até ao final do 2º período foram realizadas 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 2º 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. 
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Até ao final do 2º período foram realizadas 6 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”; “Miminhos 

de Natal”; “concurso “Soletrando” – Português – Etapa Final”; “Dia Mundial Discriminação 

Racial”; “Dia dos Namorados”; “Dia da Internet Segura”. 

 

 

 

 

 
 

 
- 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 2º 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 2º período foram realizadas 2 atividades que foram de encontro à meta 

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


