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Atividades realizadas / avaliadas 2017/2018





No caso de a atividade não se ter realizado, refira o motivo



A atividade prevista para o 2ºP não se realizou devido a dificuldades de agendamento junto da empresa das Águas 

do Algarve. 

Embora pudesse ter sido realizada no 3ºP não foi autorizada pela Diretora do Agrupamento em detrimento de outra 

atividade que se realizou excecionalmente  no 3ºP.

No 2ºP devido às condições atmosféricas e no 3ºP devido às provas de aferição. 

Não houve alunos em número suficiente que se justificasse a realização da referida visita.

Não houve um número de alunos suficiente que justificasse a visita.

A atividade programada não foi realizada, foi substituída por  Enleio de histórias.

Devido ao cancelamento do desfile por parte da Câmara Municipal e do Agrupamento de escolas.

Indisponibilidade da técnica que iria realizar a atividade.

O desfile de Carnaval não se realizou devido às más condições atmosféricas. As crianças permaneceram na escola 

e organizou-se um desfile improvisado.

Falta de vaga/data disponível no circuito para a realização da visita. 

Não se verificaram condições favoráveis à sua realização

Por indisponibilidade da técnica de higiene oral

Dificuldades na calendarização.

Não houve nenhum docente interessado.

Não se conseguiu o contexto desejável para a realização da atividade, contando com a colaboração dos 

professores e alunos de Biologia, devido à dificuldade em conciliar a disponibilidade dos PB dinamizadores e da 

população-alvo. Contudo, o cerne da atividade (atividades experimentais com os alunos do 1.º Ciclo) chegou a ser 

concretizado, não no contexto da Biblioteca Escolar e no âmbito do Projeto "Leitura, Literacia e C.ª", mas 

enquadrada nos workshops de ciência, "Cientistas de Palmo e Meio", no âmbito do projeto "Escola em Movimento" 

e sob a responsabilidade do Departamento de Ciências Experimentais. 

Em virtude de uma aturada reflexão coletiva, no seio da Rede de Bibliotecas Concelhia, acerca dos moldes em que 

a Feira do Livro se realizou nos últimos anos, deliberou-se suspender provisoriamente esta atividade, substituindo-a 

pelo evento "EnLEIO das Histórias" (dias 19 e 20 de junho). Esta nova atividade pautou-se por algumas 

características diferentes da Feira do Livro: ausência da vertente comercial; simplicidade na conceção; ambiente 

tranquilo; e o protagonismo dado aos livros, à leitura e aos leitores. 

Não houve condições favoráveis

Incompatibilidade entre as datas disponíveis no Museu e o transporte da Câmara Municipal. 

Por motivo de greve.





População-alvo envolvida

• Número de alunos

somatório – 37854

média – 142



População-alvo envolvida

• Número de pais e EE

somatório – 7369

média – 36



População-alvo envolvida

• Número de professores

somatório – 2039

média – 8



População-alvo envolvida

• Número de assistentes operacionais

somatório – 1064

média – 5



















Nível de 
envolvimento 

dos alunos

Nível de 
envolvimento 

dos 
professores

Grau de 
satisfação dos 

alunos

Grau de 
satisfação dos 

professores

Adequação 
dos recursos 

utilizados

3,8 3,9 3,8 3,8 3,8

nº atividades avaliadas 293

nº total de atividades constantes no PAA 280

nº de atividades sem avaliação 0

Escala de avaliação 1 a 4   
(1 nível de avaliação mais baixo, 4 nível de avaliação mais elevado)

Avaliação do PAA 2017 2018





Identificação da Atividade Metas / resultados esperados e 

respetivo grau de consecução

Torneio inter-turmas do  3º ciclo - Futsal masculino META NÃO ATINGIDA

Corta-mato Regional META NÃO ATINGIDA

Festa do Atletismo (Megas) META NÃO ATINGIDA

Visita a Parises META NÃO ATINGIDA

Desfile de carnaval META NÃO ATINGIDA

Projeto de escola " Operação escola limpa" META NÃO ATINGIDA

Ida à Quinta Pedagógica do Peral META NÃO ATINGIDA

Visita de estudo à UAlg META NÃO ATINGIDA

UAlg/LIP META NÃO ATINGIDA

Supertmatik Astronomia e FQ META NÃO ATINGIDA

Canguru Matemático META NÃO ATINGIDA

Projeto + Contigo - formação de EE e AO META NÃO ATINGIDA

Escolas amigas do sol META NÃO ATINGIDA

Conclusão da reformulação e aprovação participada do RI META NÃO ATINGIDA

Workshop "Construção de mini ecossistemas" META NÃO ATINGIDA



Metas - grau de consecução










