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INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Atividades (PAA), documento estruturante da vida da 

escola, constitui um instrumento simples, prático e flexível de planificação das 

atividades escolares a desenvolver ao longo do ano letivo. Reflete as linhas 

orientadoras do Projeto Educativo (PEE) e as linhas de ação estratégicas, 

explicitadas no Plano Plurianual de Atividades (PPA).  

O Plano Anual de Atividades (PAA) visa desenvolver e/ou complementar 

os conteúdos das áreas curriculares e organizar toda a vida escolar, refletindo 

o esforço que a escola tem vindo a fazer na promoção da qualidade da educa-

ção. 

Sendo um documento de planeamento importa, no final do ano letivo, 

fazer a reflexão sobre as atividades realizadas e sobre o contributo que estas 

deram para a consecução das metas do PEE. 

Relembram-se aqui as metas definidas: 

1. Gerir o desenvolvimento curricular nas diversas vertentes, implementando ati-

vidades que envolvam 90% dos docentes.  

2. Promover estratégias de Ensino, promotoras de aprendizagens significativas 

numa taxa de sucesso de 90% no Ensino Básico e de 80% no Ensino Secundá-

rio.  

3. Elevar a qualidade da avaliação, promovendo práticas concertadas entre os 

professores, visando uma uniformização de atuação.  

4. Melhorar a comunicação e reduzir em 10% a indisciplina no contexto educati-

vo.  

5. Promover as lideranças das estruturas, tornando o seu trabalho reconhecido 

como positivo em 95%, e estabelecer uma comunicação horizontal e vertical efi-

caz, criando canais institucionais.  

6. Melhorar as estruturas de gestão, a organização e os serviços educativos 

atingindo um grau de satisfação da comunidade educativa de 85%.  

7. Reformular e divulgar os documentos estruturantes da Escola junto de todos 

os atores educativos.  

8. Desenvolver a qualidade dos espaços e equipamentos educativos, atingindo 

um grau de satisfação da comunidade educativa de 80%.  

9. Incrementar as relações com a comunidade educativa e parceiros externos.  

 

Para realizar a avaliação do PAA relativo ao ano letivo 2010-2011, recor-

reu-se ao uso da técnica de investigação mista (qualitativa e quantitativa), por 

análise dos dados dos questionários de resposta fechada (em escala de Lic-
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kert) e resposta aberta, recolhidos na plataforma Moodle. Estes decorrem da 

modalidade de autoavaliação que foi solicitada aos responsáveis pelas diferen-

tes atividades inscritas no PAA. Não foi possível o recurso a outros dados que 

permitissem a desejável triangulação devido a condicionantes que se preten-

dem superar em situação futura. Ao iniciarmos a leitura do relatório, é necessá-

rio ter presente que a quase totalidade das atividades apresentadas identifica-

ram mais do que uma Meta Global do PEE, assim como mais do que uma Meta 

Operacional relativa às Metas Globais. Devido a este facto, em alguns quadros 

verificamos a existência de um número superior de atividades, para além das 

280, planificadas no documento Plano Anual de Atividades. 

O presente relatório será divulgado a toda a comunidade educativa pelos 

canais de comunicação existentes na escola, nomeadamente através da pági-

na da Escola e da plataforma Moodle e afixado no Placard no Pavilhão Admi-

nistrativo.   

O presente relatório tem a seguinte organização: 1. Análise Global dos 

Dados Recolhidos; 2. Atividades Formativas proporcionadoras de Aprendiza-

gem; 3. Atividades Organizativas e de Gestão e Apresentação de Algumas 

Notas Conclusivas. 
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1.ANÁLISE GLOBAL DOS DADOS RECOLHIDOS 

Através dos dados obtidos na página 13 do Plano Anual de Atividades 

verificamos a existência de reuniões das diversas estruturas de organização e 

gestão.  

Quadro I: As Reuniões Planificadas e as Reuniões Realizadas. 

 Número de reuniões 

 
Planifica-

das 
Realizadas 

Conselho Geral 5 7 

Conselho Pedagógico 9 13 

Reunião dos diferentes Departamentos Curriculares 4 5 

Comissão de Coordenação de Avaliação do 
Desempenho Docente 

12 17 

Conselho de Diretores de Turma do Ensino Básico 7 4 

Conselho de Diretores de Turma do Ensino Secun-
dário  

4 4 

Dias consignados de Reuniões de Encarregados de 
Educação  

18 18 

Dias consignados de Reuniões Intercalares  18 18 

Dias consignados de Reuniões de Conselhos de 
Turma  

13 13 

Dias consignados de Reuniões de Conselhos de 
Turma para avaliação final de ano letivo. 

--- 7 

 

Ao analisarmos o Quadro I, verificamos que existiram mais reuniões do 

que as que foram inicialmente planificadas.  

Observamos que as reuniões dos conselhos de turma para avaliação do 

3º período não se encontram planificadas no Plano Anual de Atividades. Atra-

vés de análise documental, constatamos que as reuniões de avaliação relativas 

aos 9º, 11º e 12º decorreram em dois dias, enquanto que as reuniões de ava-

liação dos 7º, 8º e 10º anos decorreram durante cinco dias, em horário disponí-

vel entre a realização dos exames nacionais de 9º, 11º e 12º anos de escolari-

dade e os de equivalência à frequência do 11º ano.  

Constatamos, ainda através de análise documental, a realização de 

exames nacionais para o 9ª ano, 11º e 12º anos relativos à 1ª e 2ª Fases, bem 

como de exames de Equivalência à frequência do 3º ciclo do Ensino Básico e 

de Ensino Secundário.  
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Relativamente às reuniões da comissão Cientifica para avaliação do 

Desempenho Docente só foram consideradas até ao dia 31 de Agosto. 

 

Ao analisarmos as Figuras 1 e 2, verificamos que globalmente todas as 

metas globais definidas no PEE são trabalhadas no Plano Anual de Atividades. 

Verificamos a existência de 132 atividades que contribuem para que Meta Glo-

bal 1 seja atingida. Atestamos a existência de duas metas (5 e 6) que apresen-

tam mais de 50 atividades desenvolvidas. A maioria das metas apresenta mais 

de 40 atividades. Constatamos ainda que a meta 4 apresenta 24 atividades e a 

as metas 7 e 9 apresentam 3 e 9 atividades respetivamente. Se realizarmos 

uma análise qualitativa, compreendemos que teremos que proceder à sua ava-

liação através de outros instrumentos. 

Das atividades planificadas 

constatamos que dezasseis 

não foram realizadas. A 

Figura 3 apresenta o número 

de atividades realizadas ten-

do em consideração as 

Metas Globais definidas no 

PEE. Verifica-se uma dimi-

nuição do número de ativida-

des nas Metas Globais 1, 2, 

4, 5, 6 e 9.  

Figura 3: Número de Atividades Realizadas que 
visaram atingir as diferentes Metas Globais (PEE). 

Figura 1: Metas Globais (PEE) identificadas 
pelas Atividades Planificadas.  

Figura 2: Número de Atividades Planificadas que 

visaram atingir as diferentes Metas Globais 
(PEE), organizadas por indicador moda. 
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 No que se refere às Metas Operacionais, verificamos a existência de 

seis Metas Operacionais que apresentam mais de 20 atividades planificadas e 

distribuídas por seis Metas Globais. É relevante a existência de oito metas ope-

racionais que apresentam entre 10 a 20 atividades planificadas no Plano Anual 

de Atividades. Se relacionarmos o número de metas identificadas com o núme-

ro de atividades planificadas, atestamos que os responsáveis identificaram 

mais de uma meta para cada uma das atividades. Podemos ainda constatar, na 

Figura 4, a inexistência de atividades que visem atingir catorze Metas Opera-

cionais, a saber:  

3 - Melhorar a Coordenação das ACND, obtendo um grau de satisfa-
ção de 90% por parte dos professores envolvidos;  

8 - Atribuir a 90% dos alunos a menção qualitativa igual ou superior a 
satisfaz na ACND – Estudo Acompanhado;  

10 - Envolver 20% dos alunos nas atividades desenvolvidas no des-
porto escolar, na atividade externa;  

26 - Realizar supervisão, monitorização e acompanhamento das ativida-
des letivas pelas estruturas de coordenação intermédia;  

42 - Reorganizar documentos de identificação e reflexão sobre os 
comportamentos disruptivos;  

49 - Conhecer o trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral;  
59 - Promover um maior envolvimento da Escola nas atividades da 

Associação de Pais;  
64 - Aumentar o número de Assistentes Operacionais;  
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Figura 4: Metas Operacionais (PEE) atingidas pelas diferentes atividades. 
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69 - Divulgar o RI a todos os alunos através de canais de comunica-
ção digitais e tradicionais;  

70 - Gerar trabalho colaborativo entre os membros do Conselho de 
Turma;  

74 - Reduzir a sobrelotação de salas e pavilhões a fim de criar pelo 
menos dois novos espaços adequados ao desenvolvimento de ativi-
dades extracurriculares;  

76 - Realizar intervenções de melhoria e manutenção do Pavilhão Gim-
nodesportivo;   

77 - Equipar todos os laboratórios das ciências experimentais com pelo 
menos 70% dos recursos necessários ao desenvolvimento das ativi-
dades propostas pelos programas curriculares; 

82 - Manter um grau de satisfação superior a 80% junto do público-
alvo. 

 
Ao analisarmos a diferentes metas operacionais que não foram identifi-

cadas no Plano Anual de Atividades, constatamos que estas poderão ser ava-

liadas através de outras técnicas de avaliação, nomeadamente através de aná-

lise documental e de entrevistas aos diferentes intervenientes.   
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2.ANÁLISE DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 

PROPORCIONADORAS DE APRENDIZAGEM 

 

     

 

 

 

Tendo em consideração a análise das Figuras 5 e 6 relativas às ativida-

des formativas proporcionadoras de aprendizagem, constatamos que o maior 

número de atividades planificadas e realizadas respeitam à Meta Global 1 e à 

Meta Global 2. Decorre desta análise que as atividades desenvolvidas visavam 

gerir o desenvolvimento curricular nas diversas vertentes e promover estraté-

gias de ensino junto dos alunos. 

Da análise efetuada às Figuras 7 e 8 verificamos a existência de 15 ati-

vidades que não foram realizadas. É se salientar que seis destas atividades 

respeitam à meta operacional 1. 

   

Figura 5: Número de Atividades Planifi-

cadas que identificaram diferentes Metas Globais 
(PEE) – Atividades Formativas Proporcionadoras 
de Aprendizagem 

Figura 6: Número de Atividades Rea-

lizadas que identificaram diferentes Metas 
Globais (PEE) – Atividades Formativas Pro-
porcionadoras de Aprendizagem 
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Figura 8: Metas Operacionais (PEE) a atingir pelas diferentes atividades realizadas – Atividades Forma-

tivas Proporcionadoras de Aprendizagem. 
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Figura 9: Número de Atividades Planificadas 

mas não Realizadas.  

 

Através da Figura 9, constata-se que 9 (nove) atividades dizem respeito 

ao Departamento de Expressões, 3 (três) ao Departamento de Línguas e ainda 

3 (três) ao Departamento de Ciências Sociais e Humanas. 

 

Os professores responsáveis pela 

realização das atividades apontam as 

seguintes razões para a sua não reali-

zação: 

 Dificuldades financeiras para 
concretizar a atividade; contudo, foram  

Figura 7: Metas Operacionais (PEE) a atingir pelas diferentes atividades planificadas – Atividades For-
mativas Proporcionadoras de Aprendizagem. 
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Figura 10: Local de Realização das Atividades.  

realizadas todas as atividades preparatórias para a sua realiza-

ção; 

 Adversidades climatéricas; 

 Utilização de todos os tempos letivos para a realização das ativi-

dades curriculares planificadas, não existindo tempo para realizar 

as atividades propostas; 

 Ausência de tempo para concretização das atividades; 

 Os materiais para realização da atividade não chegaram a tempo. 

Foi ainda referido por alguns professores ser sua intenção realizar as 

atividades posteriormente. 

 

Pela análise efectuada à Figura 10 verificamos que 61% das atividades 

realizadas foram 

concretizadas na Escola 

Secundária da Ramada.  É 

de salientar que 18% das 

atividades se realizaram 

no concelho de Lisboa e 

18% noutros concelhos do 

país (à exceção das 

atividades realizadas na 

Escola Secundária da 

Ramada, no concelho de Odivelas e no concelho de Lisboa).   

 

A Figura 11 apresenta o número de alunos que participaram nas 

diferentes atividades propostas pelas diferentes estruturas. Verificamos que o 

Departamento de Línguas envolveu 3182 alunos, no total das atividades 

realizadas. Verificamos ainda que duas estruturas não envolveram alunos nas 

actividades que propuseram. Se estabelecermos relação entre o número de 

alunos participantes nas diferentes atividades e as estruturas verificamos que: 

 nas 29 atividades realizadas pelo Departamento de Línguas participaram 

109,7 alunos por atividade;  
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Figura 11: Número de Alunos envolvidos nas Atividades.  

Figura 12: Número de Atores Educativos envolvidos 

nas Atividades: Professores, Recursos 
Humanos Exteriores à Escola, Assistentes 
técnicos e Operacionais e Direção.  

 

 nas 41 atividades 

realizadas pelo Departamento 

de Expressões participaram 

78,1 alunos por atividade; 

 nas 29 atividades 

realizadas pelo Departamento 

de Ciências Sociais e Humanas 

participaram 81,96 alunos por 

atividade; 

 nas 13 atividades realizadas pela Biblioteca participaram 117,6 

alunos por atividade; 

 nas 22 atividades realizadas pelo Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais participaram 68,2 alunos por atividade.  

 

Constatamos que as atividades propostas pela Biblioteca registam a par-

ticipação de um maior número de alunos por atividade. É de salientar que em 

termos médios todas as atividades registam a frequência de mais de 50 alunos 

por atividade. 

Pela análise da Figura 12, 

verificamos que o indicador moda 

se regista no número de profes-

sores que participaram nas dife-

rentes atividades (1063). É de 

salientar o número de recursos 

humanos exteriores à Escola que 

participaram nas diferentes ativi-

dades realizadas (778). Por ativi-

dade e em termos médios consta-
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Figura 13: Recursos Materiais Utilizados.  

tamos que participaram 6,8 professores e 5,0 (cinco) recursos humanos exte-

riores à escola. 

Ao analisarmos a Figura 13 verificamos que o material impresso foi o 

recurso mais utilizado. É referido ainda a  utilização de material informático, de 

transportes e de mate-

rial de papelaria, os 

quais são referidos 

por ordem decrescen-

te. A utilização destes 

recursos levam-nos a 

inferir que foram dis-

tribuídos aos alunos 

materiais que visavam 

informar e consolidar as 

suas aprendizagens. 

Relativamente à divulgação das atividades, 83% dos respondentes afir-

maram ter divulgado as atividades que desejavam desenvolver e 12% afirma-

ram que não o fizeram. Dos atores educativos que divulgaram as atividades, 

43% afirmaram que a técnica mais utilizada foi a oral; 33% utilizaram recursos 

impressos; 16% utilizaram a Web e 8% não responderam.  

 

No que se refere à modalidade de avaliação utilizada, verificamos que 

50% dos responsáveis pelas atividades afirmaram realizar avaliação formativa, 

enquanto 14% afirmaram ter realizado avaliação sumativa. Constatamos ainda 

que 20% afirmou ter realizado a modalidade de autoavaliação e 16% heteroa-

valiação.  

 

 

A Figura 14 mostra que 84% dos respondentes dizem que o público-

alvo avaliou a atividade desenvolvida. Confirmamos ainda que somente 12% 

assegura que este facto não aconteceu e verificamos ainda uma ausência de 

resposta de 4% dos respondentes.  
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Figura 15: Instrumentos Utilizados na Realização da Avaliação das Atividades por parte do Público-alvo.  

Figura 14: Avaliação da Atividade por parte do 

Público-alvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos a Figura 15, atestamos que 29% dos respondentes utili-

zaram o relatório, 27% utilizaram questionários, 7% recorreram aos trabalhos 

produzidos pelos alunos e também à inclusão de questões relativas aos con-

teúdos abordados nas atividades para aferir as aprendizagens realizadas pelos 

alunos (1%). É ainda relevante constatar que 22% utilizaram a técnica de reco-

lha de notas de campo e ainda os comentários (14%) que presumimos serem 

orais para verificar a pertinência das atividades realizadas.  

A Figura 16 apresenta o grau de cumprimento dos objetivos no entender 

dos respondentes. Verificamos que 73% refere que atingiu plenamente os obje-
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Figura 17: Grau de Expectativas do Público-alvo segundo os 
respondentes.  

Figura 18: Grau de Satisfação do Público-alvo no 

entender dos Respondentes.  

Figura 16: Grau de Cumprimento dos Objetivos no 
entender dos Respondentes.  

tivos, que 11% atingiu um nível 

bom. É de salientar ainda que 

11% não classifica o grau atingi-

do. Relativamente ao tempo pla-

neado para a realização da ativi-

dade, os respondentes afirmam 

maioritariamente que foi adequa-

do (84%) relativo ao nível 4 e 5; 

4% afirmam ter sido suficiente 

(nível 3) e 3% afirmam ter sido 

manifestamente insuficiente 

(nível 1 e 2). É de referir 11% de ausência de respostas. 

Ao analisarmos a Figura 17, 

confirmamos que segundo os 

respondentes o grau de 

expectativas do público-alvo 

foi 73% muito significativa-

mente concretizado e 5% 

razoavelmente concretizado. 

Somente 2% afirmam que o 

grau de expectativas do 

público-alvo não foi satisfeito. 

É de salientar a ausência de 

reposta em 20% dos respon-

dentes. 

Ao observarmos a 

Figura 18, atestamos que o 

grau de satisfação do Públi-

co-alvo, no entender dos 

respondentes, é positiva, 

registando-se o indicador 

moda no nível de Muito Bom  
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Figura 19: Grau de correspondência às 

necessidades/expectativas do 
Público-alvo no entender dos Res-
pondentes.  

Figura 20: Grau de Satisfação dos Dinamizadores 
das Atividades.  

(76%) e 12% ao nível do Bom. Podemos atestar que 99% dos responden-

tes atestam que o grau de satisfação dos respondentes é positivo. 

Somente 1% referem que o grau de satisfação é insuficiente. 
 

 

Ao analisarmos a Figura 

19 verificamos que 53% dos 

respondentes afirmaram ter sido 

muito importante, 11% razoa-

velmente importante a realiza-

ção das atividades tendo em 

conta as necessidades e expec-

tativas do Público-alvo, segundo 

os respondentes. Somente 5% 

afirmaram não ter sido importante. É de realçar 31% de ausência de respostas. 

Da análise efetuada à Figura 

20, verificamos que o grau de 

Satisfação de 71% dos res-

pondentes é considerado Mui-

to Bom e 11% Bom e ainda 

3% Suficiente. Somente 2% 

revelam não ter ficado satis-

feitos com a realização da ati-

vidade. Verificamos ainda que 

13% não responderam.  
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3.ANÁLISE DAS ATIVIDADES ORGANIZATIVAS E 

DE GESTÃO 

 

 
 

Pela análise efetuada à Figura 21, verificamos a existência de 60 ativi-

dades que visam contribuir para que a meta Global 6 seja atingida. Atestamos 

ainda a existência de 45 e 44 atividades que pretendem contribuir para atingir a 

Meta Global 5 e a Meta Global 1. É ainda de referir a existência de 3 atividades 

e de uma atividade que visam atingir a Meta Global 7 e a Meta Global 8 respe-

tivamente. Verificamos que só uma atividade não foi realizada respeitante à 

Meta Global 4.  

Figura 21: Metas Globais (PEE) identificadas pelas Atividades Planificadas - Ativida-
des Organizativas e de Gestão. 
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Figura 22: Metas Operacionais (PEE) a atingir pelas diferentes atividades planificadas – Atividades 
Organizativas e de Gestão.  

 

 

 

Ao observarmos atentamente a Figura 22 verificamos a existência de 37 

atividades que contribuíram para atingir a Meta Operacional 1. É de salientar a 

existência de 32 e de 24 atividades que contribuíram para atingir a meta opera-

cional 45 e 61 respetivamente. Verificamos ainda a existência de quatro metas 

operacionais que registam a existência de mais de 10 atividades. A atividade 

que não foi realizada não identificava as Metas Operacionais. 

As atividades foram todas realizadas na Escola Secundária da Ramada.  

 

Embora não possuindo dados relativos ao envolvimento dos alunos nas 

diferentes atividades realizadas pelas Estruturas Organizativas e de Gestão, 

pressupomos que todas têm como público-alvo os alunos, mesmo que de for-

ma indireta.  

 

Pela análise da Figura 23, verificamos que a Direção apresenta um 

número significativo de atividades que envolvem diversos atores educativos.  
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Figura 24: Recursos Materiais Utilizados.  

Figura 23: Número de Atividades que envolvem diversos atores educativos: Direção, Professores, 

Recursos Humanos Exteriores à Escola, Assistentes Técnicos e Operacionais. 
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Figura 25: Avaliação por parte do 

Público-alvo.  Figura 26: Modalidades de Avaliação 

utilizadas.  

Na Figura 24, verificamos que o material informático é o mais utilizado 

nas diversas atividades desenvolvidas. É ainda relevante o uso de material de 

papelaria e de material impresso. 

 

No que se refere à divulgação das atividades, 19 respondentes afirma-

ram ter divulgado as atividades que desejavam desenvolver e 106 afirmaram 

que não o fizeram. Dos atores educativos que divulgaram as atividades 33% 

afirmaram que a técnica mais utilizada foi o recurso a materiais impressos; 31% 

afirmaram que divulgaram a atividade oralmente; 14% utilizaram a Web e 22% 

não responderam.  

 

 

           

           
 

 

A Figura 25 revela que 70% dos respondentes afirmam que as ativida-

des foram avaliadas pelo público-alvo, enquanto 20% expressam não ter reali-

zado avaliação. Verifica-se 10% de ausência de resposta por parte dos res-

pondentes. Através da leitura da Figura 26 pode-se constatar que 84 respon-

dentes realizam avaliação qualitativa e somente 3 respondentes afirmam reali-

zar avaliação sumativa. 

  

Avaliação 
qualitativa 

Avaliação 
quantitativa 

84 

3 
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Figura 27: Modalidades de Avaliação utilizadas.  

Figura 28: Grau de Cumprimento dos Objetivos 

no entender dos Respondentes.  

Figura 29: Grau de Expectativas do Público-alvo 

segundo os Respondentes.  

No que diz respeito à análise 

da Figura 27, verificamos que a reco-

lha de notas de campo foi o instru-

mento mais usado pelos responsáveis 

da realização das atividades. É de 

salientar também a referência à exis-

tência de comentários por parte do 

público-alvo. 

 

 

A Figura 28 permite-nos constatar 

que o grau de cumprimento dos obje-

tivos situa-se maioritariamente no 

nível 5. Verificamos ainda que 31% 

dos respondentes classificam a con-

secução dos objetivos no nível 4 e 

somente 1% classificam a atividade 

realizada no nível 2.  

 

 

Ao observarmos a Figura 

29, atestamos que o indicador 

moda é a ausência de resposta 

por parte dos respondentes. No 

entanto é de salientar que 24% 

das respostas atestam que as 

atividades realizadas foram mui-

to importantes para o público-

alvo, indo de encontro às suas 

expectativas. 

82% 

17% 
1% 

0% 
20% 
40% 
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Figura 30: Grau de satisfação do Público-alvo no entender dos Respondentes.  

Figura 31: Grau de correspondência às necessi-

dades/expectativas do Público-alvo no 
entender dos Respondentes.  

  

A leitura da Figura 30 permite inferir que o grau de satisfação do Públi-

co-alvo, no entender dos Respondentes, é positivo (60%). Verifica-se no entan-

to a existência de 1% de respondentes que classificam o grau de satisfação de 

Insuficiente. 

 

É de notar a ausência de 

39% de respostas por parte dos 

respondentes. 

Verificamos, ao analisar a Figura 

31, que os dinamizadores das ati-

vidades entendem ter ido ao 

encontro das necessida-

des/expetativas do público-alvo. É 

de referir que 46% não responde-

ram à questão. 

 

É de salientar que os dinamizadores também se consideram satisfeitos 

com as atividades realizadas. 43% dos respondentes referem que ficaram mui-

to satisfeitos e 27% consideram o grau de satisfação de Bom. Nota-se ainda a 
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existência de 1% que atribuiram o nível de Insuficiente. É de salientar que 29% 

não responderam à questão.  
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ALGUMAS NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Foram planificadas 280 atividades, das quais foram realizadas 264, sen-

do 142 relativas às Atividades Formativas Proporcionadoras de Aprendizagem 

e 122 referentes às Atividades Organizativas e de Gestão. 

Reafirmamos que a maioria das atividades visam atingir diversas Metas 

Globais e consequentemente variadas Metas Operacionais respeitantes a cada 

uma das Metas Globais.  

Numa análise global verificamos que: 

 as Metas Globais para as quais foram realizadas mais atividades, 

na globalidade, por ordem decrescente: 1, 6 e 5; 

 as Metas Globais para as quais foram realizadas mais Atividades 

Formativas Proporcionadoras de Aprendizagem, por ordem 

decrescente : 1, 2, 9; 

 as Metas Globais para as quais foram realizadas mais Atividades 

Organizativas e de Gestão: 6, 5, 1. 

É de salientar que todas as metas globais foram trabalhadas. Contudo, 

verifica-se que as metas 4, 8 e 7 são as menos tratadas.  

No que se refere às Metas Operacionais, e relativamente às Atividades 

Formativas Proporcionadoras de Aprendizagem, verificamos a existência de 

três Metas Operacionais que apresentam mais de 20 atividades realizadas e 

acrescem mais três Metas que apresentam mais de dez atividades. Apresen-

tamo-las por ordem decrescente: 1, 38, 85, 27, 86 e 44. Relativamente às Ativi-

dades Organizativas e de Gestão, constatamos que também existem três 

metas operacionais com mais de 20 atividades e mais quatro com mais de 10. 

Referimo-las por ordem decrescente: 1, 45, 61, 30, 31, 86 e 60. 

Parece-nos que as atividades formativas proporcionadoras de aprendi-

zagem visaram desenvolver aprendizagens nos alunos, de acordo com o currí-

culo nacional e com as metas estabelecidas no PEE. Pelo que nos foi dado 

conhecer, os diferentes atores educativos, nomeadamente os professores, 

envolveram-se na planificação e realização das diferentes atividades.  
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Parece-nos que a existência de a planificação das diferentes atividades 

norteia a vida da organização-escola e dos diferentes atores educativos. 


