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Introdução 

De acordo com o estipulado na alínea c) do artigo 73º do Regulamento Interno do Agrupamento de 

Escolas de Vila Verde, serve o presente para apresentarmos “um relatório sucinto sobre o trabalho 

desenvolvido”. 

Atividades Desenvolvidas  

Logo no início do ano letivo propusemos a constituição da equipa ao Diretor, garantindo a 

representatividade dos vários departamentos curriculares / Escolas Básicas de Vila Verde e Monsenhor 

Elísio Araújo (EBVV e EBMEA). 

Reunimos às quartas-feiras, com toda a equipa ou em subgrupos, uma vez que optamos por nos dividir 

da seguinte forma, para melhor rentabilizarmos o trabalho:  

a) Coordenação, GARE, plataforma de comunicação e PAA – Mª Manuel Fortunas; 

b) Comissão de Atividades EBVV – Cristina Costa (coordenadora), Carmo Cerqueira, José Carlos 

Gomes, Paula Fernandes; 

c) Comissão de Atividades EBMEA – Gabriela Gonçalves (coordenadora), Ernestina Dias, João Lima, 

Mª Laura Gomes e Pedro Barbosa; 

d) Primeiro ciclo - Vitilda Santos; 

e) Pré-escolar – Manuela Pinheiro. 

Para além de termos participado em todas as reuniões do Conselho Pedagógico, com contributos nos 

diversos documentos analisados, reformulamos o regimento e elaboramos o documento orientador do 

PAA, assim como o quadro-síntese de atividades e as apresentações para divulgação dos clubes. 

Divulgamos as atividades do PAA no calendário da plataforma de comunicação, assim como ajudamos 

as comissões de atividades, sobretudo da EBVV, na preparação das atividades a seu cargo. Colaboramos 

na introdução de atividades na plataforma GARE (desta feita com um acesso mais rápido, via página do 

Agrupamento), assim como na sua avaliação. Estes procedimentos continuam a carecer de muito 
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acompanhamento e atenção! 

As quatro atividades da responsabilidade das Comissões de Atividades da EBVV e da EBMEA 

realizadas neste semestre (Festa de Natal e Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito) decorreram 

muito bem. 

No dia 16 de dezembro de 2014, realizou-se no polivalente da Escola Básica de Vila Verde a Festa de 

Natal, com os turnos a coincidirem com os ciclos dos alunos, isto é, 2.º ciclo de manhã e 3.º ciclo de 

tarde, o que se revelou bastante profícuo. Nesse mesmo dia mas na na EBMEA a festa decorreu no 

pavilhão, aproveitando-se a decoração da Cerimónia de Entrega de Prémios realizada na 6.ª feira 

anterior, com muito charme. 

No dia 23 de janeiro de 2015, realizou-se na sala polivalente do Centro de Artes e Cultura (Academia de 

Música de Vila Verde) a Cerimónia de Entrega de Prémios da zona sul do Agrupamento.  

Os números musicais apresentados (um trecho de uma obra de violoncelo, uma música e a dança Can 

Can) foram selecionados na Festa de Natal da Escola Básica de Vila Verde, com exceção do último, da 

responsabilidade do Grupo de Saxofones da Academia. Estes números abrilhantaram a cerimónia, 

fazendo pequenas pausas na entrega dos 74 diplomas a alunos que frequentaram, no ano letivo anterior, 

os 4.º a 9.º anos e se distinguiram pelo seu desempenho escolar ou ação meritória (Desporto, Artes e 

Cultura). 

Sugestões/Comentários do público-alvo: 

Festa de Natal EBVV- “Parabéns! Continuem, pois são estes momentos que ficam na memória dos 

nossos alunos e restante comunidade educativa”; “Sou de opinião que se deve continuar com esta 

Atividade. É sem dúvida uma "mais valia" para o PAA” e  “Poucas atuações / atividades relacionadas 

com o Natal.” 

Festa de Natal EBMEA – “Foi a melhor festa de todos os anos , adorei :)”; “Gostei muito”, “Haveriam 

de deixar os alunos elaborarem outras festas tais como um tipo da festa de carnaval, assim os alunos 

iriam ter outro animo para a escola e mais entusiasmo para se comportarem bem para poderem 

concretizar essas atividades. e aproveito desde já para dizer que deveriam de ouvir mais os alunos.” 

Cerimonia de Entrega de Prémios EBVV – “Podia ter mais animação e menos duração, pois foi muito 

longo”; “Na minha opinião o atraso no início da atividade e a sua duração foram o que menos me 

agradou ao longo do evento. Gostei de ter sido nomeada e reconhecida. Estou muito contente e vou 

continuar a esforçar-me para receber mais méritos!”; “Foi muito longo e precisa de mais atividades” e 

“Acho que foi uma atividade muito gira e que premiou satisfatoriamente os alunos que mereciam. 

É UMA ATIVIDADE PARA SER REPETIDA!”. 

Avaliação do PAA  

Na plataforma GARE apenas aparecem estatísticas compiladas por períodos. Como tal, os gráficos 

apresentados de seguida correspondem às atividades propostas para o 1.º período (dados retirados a 16 

de fevereiro de 2015). Uma vez que o 1.º semestre termina em final de janeiro, não estão integradas 

nesses gráficos as estatísticas das 9 atividades realizadas neste mês. Realça-se, no entanto, que apenas 2 
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dessas 9 atividades foram dadas como concluídas (Dia de Reis/EnCont®o de Reis e Entrega dos 

Prémios de Mérito EBVV) apesar de se ter prolongado o prazo limite para todos os proponentes o 

fazerem. 

1) Todas as atividades aprovadas para o 1.º período foram assumidas na plataforma como tendo sido 

realizadas; 

 

2) Três das 23 atividades (13%) que decorreram durante o 1.º período não foram avaliadas pelo proponente; 

 

3) A grande maioria das atividades (91%) que decorreram durante esse período foram avaliadas pelo público-

alvo; 

 

4) Foram utilizadas diversas formas de divulgação, destacando-se o material impresso, a web e a 

comunicação oral (31%, 25% e 22%, respetivamente); 
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5) Nesse mesmo período, o Departamento que mais atividades propôs foi o do 1º ciclo (8), seguido do 

Departamento de Expressões (6); 

 

 

6) A EBVV e a EBMEA foram as escolas que mais atividades propuseram (10); 
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7) A tipologia “Comemoração” foi a mais utilizada no decurso do 1.º período, seguida de “Outras”; 

 

8) Se tivermos em consideração a quem se destinaram as atividades podemos verificar que 10 atividades 

envolviam o 1.º ciclo  - zona sul - (1.º ciclo VV), 9 o 5.º ano da EBMEA e a Comunidade Educativa em 

geral; 
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9) Todas as atividades estavam articuladas com o Projetos Educativo (não se  apresenta imagem pois é pouco 

perceptível). 

É possível constatar, ainda, 790 respostas do público-alvo a sete questões pré-definidas (número ainda aquém 

do desejável tendo em consideração a indicação dada de que cada atividade deverá ser avaliada por 30% do 

público alvo se este envolver até 40 pessoas ou 10% do público alvo quando for superior a esse número). 

Nos gráficos seguintes é percetível a preponderância de escolhas 4 e 5, correspondente ao “Bom” e 

“Excelente”, respetivamente. 
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Contrapondo os resultados desta avaliação àquela que é realizada pelo proponente da atividade, denominada 

de autoavaliação, podemos verificar uma grande sintonia entre os mesmos, apesar das questões não serem 

idênticas. 
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Conclusão 

No 2.º semestre iremos atualizar o mapa síntese de atividades para sua publicitação nas salas de docentes da 

EBVV e EBMEA, assim como o calendário na plataforma de comunicação. Continuaremos a incentivar e a 

ajudar nas questões relativas à avaliação das atividades na plataforma GARE, de modo a termos dados mais 

fiáveis no final do ano. 

 

 

Vila Verde, 20 de fevereiro de 2015 

 

A Coordenadora, 

Mª Manuel Fortunas 

 

 

 

 

 

 


