


Distribuição das atividades por período letivo / ao longo do ano





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



Identificação da Atividade No caso de a atividade não se ter realizado, refira o motivo.

Visita de estudo ao Museu de Portimão
Incompatibilidade entre as datas disponíveis para a visita ( no tempo adequado ) e a disponibilidade do autocarro da 

Câmara Municipal.

Dia da Árvore Foram realizadas atividades em sala de aula, uma vez que a Câmara Municipal não forneceu árvores para plantar.

Visita de estudo a Barcelona Saúde um familiar

Sessão de esclarecimento sobre católicos 

e evangélicos
saúde de um familiar

Visita de estudo a Coimbra e Porto saúde de um familiar

Visita de estudo  à Serra de Aire e 

Candeeiros e Santuário de Fátima saúde de um familiar

Visitas de estudo ás adegas e lagares de 

azeite.

Solicitei por e-mail as visitas de estudo a algumas das adega e lagares da região e não obtive qualquer tipo de resposta 

por e-mail da parte das entidades solicitadas.

Uma manhã no CCV Faro Atividade substituída pela visita de estudo a Sines.

Alimentação Saudável Indisponibilidade da nutricionista responsável pela sessão.

Visita de Estudo à fábrica Nova Cortiça
Impossibilidade de conciliar o transporte com as datas disponíveis na fábrica para a realização da visita (agenda 

demasiado preenchida)

Visita ao Museu de Portimão A atividade não foi realizada por indisponibilidade de agenda para as datas pretendidas.

Visita de estudo a empresas tecnológicas 

algarvias 
Falta de disponibilidade por parte das empresas a visitar. Ficou reagendado para ano letivo 2017/2018.

Vamos ao Teatro "O Príncipe Nabo"
Devido à indisponibilidade de transportes da Autarquia: apesar de já estarem reservados, foram mobilizados para uma 

atividade do 1.º Ciclo.

Vamos ao Teatro "Os Piratas"
Devido à indisponibilidade de transportes da Autarquia: apesar de já estarem reservados, foram mobilizados para uma 

atividade do 1.º Ciclo.

Etwinning "Interação entre ciclos" Dificuldade de planificação e organização por parte dos docentes.

Piquenique na Fonte Férrea A atividade não foi realizada por falta de transporte.

Visita ao Centro de Ciência Viva de Faro Impossibilidade de agendamento para as datas pretendidas.

Visita de estudo  à Serra de Aire e 

Candeeiros e Santuário de Fátima
Por motivos de saúde familiar

visita de estudo a sintra e lisboa motivos de saúde familiar

Encerramento do ano letivo: piquenique 

na Fonte Férrea
Problemas de logística.

Visita de estudo ao Jardim Zoológico de 

Lisboa.
Necessidade da docente de prestar apoio a familiar e, por isso, não se poder ausentar por um período tão longo.

Olimpíadas da química Não houve alunos  interessados

Visita de estudo à Ria Formosa- Ilha do 

Farol
Por a disponibilidade de transporte coincidir com outras atividades também planeadas.

Visita de estudo ao Museu de Conserva 

de Porrtimão
A atividade não se realizou por dificuldade de marcação da visita no local a visitar.

Visita à Universidade do Algarve A atividade não se realizou por motivos inerentes à própria Universidade.









População-alvo envolvida

• Número de alunos

somatório – 36443

média – 154



População-alvo envolvida

• Número de pais e EE

somatório – 4180

média – 63



População-alvo envolvida

• Número de professores

somatório – 2140

média – 9



População-alvo envolvida

• Número de assistentes operacionais

somatório – 764

média – 6



















Identificação da Atividade Orçamento
Metas / resultados esperados e 

respetivo grau de consecução

Concurso - Criação do logótipo do Clube Europeu Reduzido META ATINGIDA

Exposição «Clube Europeu, saber + sobre a União Europeia» Reduzido META SUPERADA

A dignidade humana-trafico humano Reduzido META ATINGIDA

O Amor e a Sexualidade - Elaboração de um Mural e Sessão aberta na Secundária Reduzido META ATINGIDA

Encontro Regional de EMRC Reduzido META ATINGIDA

Concertos Pedagógicos pela Orquestra Clássica do Sul Reduzido META ATINGIDA

Corta-mato regional Reduzido META ATINGIDA

Pascoa Reduzido META ATINGIDA

Taça da Escola - Futebol 7 (3º ciclo) Reduzido META ATINGIDA

Concurso «O + Europeu» Reduzido META ATINGIDA

Exposição «Dia da Europa» Reduzido META ATINGIDA

SuperT matiz Reduzido META SUPERADA

Dia dos avós e netos Reduzido META ATINGIDA

Visita de estudo Herdade das Parchanas Reduzido META SUPERADA

Torneio do Mata Reduzido META ATINGIDA

Vamos dar vida aos resíduos Reduzido Não se aplica

Bike Ride AEJBV Reduzido META NÃO ATINGIDA

Combate ao Sal Reduzido META ATINGIDA

Projeto Mealhas Slow Reduzido META ATINGIDA

Visita de estudo ao Badoca Park Reduzido META SUPERADA

Festa da Espiga Reduzido META SUPERADA

São Martinho Reduzido META ATINGIDA

Cinema Tavira Gran-Plaza Reduzido META ATINGIDA

São Martinho Reduzido META ATINGIDA

masterclass Reduzido META ATINGIDA



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 3,9 3,9

nº atividades avaliadas/ realizadas 267

nº total de atividades constantes no PAA 287

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

Avaliação do PAA 2016 2017





Metas - grau de consecução



Identificação da Atividade Metas / resultados esperados e respetivo grau de consecução

Visita de Estudo a Lisboa - Parlamento e MAAT META NÃO ATINGIDA

Visita de estudo à Central termoelétrica de Sines META NÃO ATINGIDA

Literacia 3D - Literacia Matemática e Científica META NÃO ATINGIDA

Consumos tóxicos Não se aplica

"Selfi-Fruta" META NÃO ATINGIDA

Vamos dar vida aos resíduos Não se aplica

Bike Ride AEJBV META NÃO ATINGIDA

Apresentação de atividades didáticas no âmbito da 

proteção cívil e degurança
META NÃO ATINGIDA

Futurália META NÃO ATINGIDA

be-leitores@aejbv.pt META NÃO ATINGIDA

Feira do Livro/Semana da Leitura META NÃO ATINGIDA

be-utilizadores@aejbv.pt META NÃO ATINGIDA







Identificação da Atividade A atividade deve ser implementada no futuro? 

Concurso - Criação do logótipo do Clube Europeu Não, porque deverá haver um período de vigência do logótipo selecionado.

Visita de Estudo a Lisboa Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Visita de Estudo à Calçadinha de São Brás de Alportel Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Visita de Estudo à Algar / São João da Venda Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Visita de estudo ao Cerro da Villa em Vilamoura Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Visita de estudo ao Museu de Cera dos Descobrimentos, 

em Lagos
Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Visita de estudo à escola de transito de Albufeira Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Visita de estudo ao Planetário e Oceanário Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Ida ao teatro Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Visita ao Fórum Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Visita ao jardim zoológico de Lisboa Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Visita de estudo a Lisboa - Musical "A Pequena Sereia" Não, porque sendo uma atividade pontual, não se justifica a sua repetição

A dignidade humana-trafico humano Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

O Amor e a Sexulaidade - Elaboração de um Mural e 

Sessão aberta na Secundária Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

GreenChef3 Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Tráfego Humano - Sexualidade Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

logótipo para o clube europeu Não, porque sendo uma atividade pontual, não se justifica a sua repetição

Cuida-te - Tráfego Humano e Sexualidade Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Green Chef 3 Não, porque sendo uma atividade pontual, não se justifica a sua repetição

Green Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Visita de estudo ao Serro da vila -Vilamoura Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Visita de estudo ao Museu de Cera e ao Museu Municipal, 

em Lagos.
Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Visita de estudo à Kidzânia - Amadora Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Visita de estudo ao zoo de Lagos. Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Visita de estudo ao Museu Municipal de Lagos e ao Museu 

de Cera dos Descobrimentos.
Não, porque sendo uma atividade pontual, não se justifica a sua repetição

Projeto eTwinning - «O estudo da paisagem utilizando 

aplicações móveis»
Não, porque sendo uma atividade pontual, não se justifica a sua repetição

"O Zoo Vem à Escola" - Visita de Estudo à Serra do 

Caldeirão
Não, pois o projeto foi concluído.

Visita de estudo ao Oceanário de Lisboa Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Projeto "A ler vamos crescer" Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Visita de Estudo a Mafra - Palácio Nacional de Mafra
Não, porque o Programa de Português de 12.º Ano obriga a que, em 2017/2018, a obra de 

José Saramago a estudar seja "O Ano da Morte de Ricardo Reis"

Visita de Estudo à ALGAR Não, porque não se justifica repetir a atividade com a mesma população-alvo

Festa final 4ºano Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Projeto CRESCER A BRINCAR Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

Luta à violência Não, porque os alunos envolvidos irão transitar para outro ciclo

A atividade deve ser implementada no futuro, mas ajustada de forma a permitir que mais 









Pontos Fortes

dinamismo professores responsáveis projetos / atividades

articulação entre PEE e PAA (100%)

procedimentos de avaliação

potenciação das aprendizagens dentro e fora da sala de aula

interação com entidades exteriores

distribuição das atividades ao longo do ano



Oportunidades de melhoria

Afinamentos nos procedimentos avaliação PAA

disponibilizar avaliação no início do ano letivo

1 atividade < > 1 avaliação

diversificação significativa da recolha de 

informação na avaliação das atividades

divulgação atividades

cumprimento prazos




