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Preâmbulo 

 
Desde o ano letivo de 2009/2010, criou-se a figura de Coordenador(a) da Secção 

de trabalho do Plano Anual de Atividades, o(a) qual ficou com a decisão de recrutar 

elementos que integrassem a respetiva secção e que, dentro do possível, pertencessem a 

ciclos e níveis de ensino diferentes.  

O Plano Anual de Atividades é o documento de planeamento em que se definem, 

em função do Projeto Educativo, dos respetivos objetivos e das metas propostas, as 

formas de organização e de programação das atividades a desenvolver ao longo do ano 

letivo. Procede-se ainda à identificação dos recursos necessários à sua execução para 

mais facilmente concretizar as prioridades delineadas no Projeto Educativo para o 

período 2013-2017.  

Sendo o Plano Anual de Atividades o instrumento de operacionalização do 

trabalho a desenvolver por toda a comunidade, integram-se nele ainda outras atividades, 

devidamente planificadas, para as quais o Agrupamento seja convidado ou motivado, 

com o intuito de permitir aos alunos atingirem um perfil adequado. A introdução de 

outros projetos ou atividades que se considerem pertinentes, com o parecer do Conselho 

Pedagógico, será certamente um contributo para a melhoria das oportunidades de 

aprendizagem dos alunos e instrumento de ensino/ aprendizagem para todos os 

intervenientes diretos no processo educativo, destacando os professores e os 

encarregados de educação. 

Neste sentido, tendo o Plano Anual de Atividades 2015-2016 como documento 

de referência o Projeto Educativo de Agrupamento 2013 / 2017, estão definidas as 

seguintes prioridades que incluem objetivos, estratégias, metas e indicadores: 

1 - Sucesso Educativo 

a) Atingir as percentagens de níveis positivos estabelecidas para cada 

disciplina/área disciplinar por ano de escolaridade; 

b) Melhorar em 2% a taxa de transição/conclusão por ano de escolaridade; 



c) Igualar as médias nacionais em todos os exames nacionais dos ensinos básico e 

secundário; 

d) No ensino básico, reduzir a um máximo de 0,5, numa escala de 1 a 5, o 

diferencial entre as classificações internas de frequência e as obtidas em testes 

intermédios e/ou exames nacionais e no ensino secundário reduzir a um máximo 

de dois valores o diferencial entre as classificações internas de frequência e as 

obtidas em testes intermédios e/ou exames nacionais; 

e) Atingir os 5% de alunos no quadro de Excelência do Agrupamento; 

f) Proporcionar a todos os docente e não docentes formação adequada às suas 

necessidades profissionais; 

g) Instituir práticas sistemáticas de autoavaliação individual, departamental e 

organizacional, promovendo o benchmark interno e externo; 

h) Garantir o acompanhamento, contemplando momentos de reflexão, planificação 

e organização de situações de ensino e aprendizagem intra e inter ciclos; 

i) Diversificar e enriquecer a oferta educativa e formativa adequando-a aos 

interesses dos alunos e necessidades da comunidade; 

j) Promover o ensino experimental das ciências e a diversificação metodológica, 

enfatizando o recurso a metodologias ativas de ensino e aprendizagem; 

k) Desenvolver metodologias prático-experimentais no ensino de carácter 

tecnológico   

l) Proceder à distribuição do serviço docente, considerando a continuidade 

pedagógica sem prejuízo de outros fatores que se mostrem igualmente 

relevantes; 

m) Envolver e responsabilizar os alunos e os pais e encarregados de educação no 

cumprimento dos objetivos e metas para cada ano letivo, das normas gerais de 

funcionamento das Escolas/JI´s e do dever de assiduidade. 

2 - Abandono Escolar 

a) Reduzir tendencialmente a 0% a taxa de abandono no ensino básico regular, não 

ultrapassando 1% ; 

b) Reduzir a taxa de abandono no ensino secundário regular, não ultrapassando a 

taxa de 2%; 

c) Reduzir a taxa de abandono nos cursos de dupla certificação, não ultrapassando 

a taxa de 10%Promover a Biblioteca Escolar como espaço que organiza e faculta 

recursos. 



3 - Comportamento e Indisciplina 

a) Atingir uma média de ocorrências inferior a 1,2 (ocorrências/dia); 

b) Diminuir o número de ocorrências dentro e fora da sala de aula; 

c) Aumentar a percentagem de turmas com menção de bastante satisfatório ao 

nível do comportamento; 

d) Atingir os 50% de alunos no quadro de Mérito Desportivo do Agrupamento. 

4 - Projeção do agrupamento 

a) Renovar e atualizar progressivamente os recursos materiais e físicos dos 

estabelecimentos escolares; 

b) Promover o bem-estar e a segurança da comunidade escolar; 

c) Diminuir o número de reclamações validadas entradas formalmente nos 

serviços ou Direção; 

d) Promover uma política de qualidade dos serviços em níveis satisfatórios; 

e) Divulgar a Biblioteca Escolar como espaço aberto à comunidade educativa; 

f) Melhorar as condições de trabalho e reconhecer o mérito do pessoal docente 

e não docente; 

g) Melhorar os mecanismos de autoavaliação dos alunos mantendo 

procedimentos de avaliação contextualizados; 

h) Publicar de forma sistemática os eventos a realizar no agrupamento; 

i) Divulgar o percurso pós escolar dos nossos alunos. 

 
 

Dado o caráter prioritário das atividades letivas, estas não deverão ser perturbadas 

pela realização de outras atividades. No entanto, tendo em atenção o elevado 

interesse formativo de diversas atividades habitualmente desenvolvidas no 

agrupamento, algumas delas com elevado interesse, estabelece-se: 

 

a) Que os dias 17/12 e 01/06 (DMC) são os dias culturais;  

b) Que se celebra anualmente o S. Martinho; 

c) Que os dias 18/03, 09/06 são prioritariamente destinados a atividades 

extraletivas; 

d) Que outras atividades não letivas poderão ser calendarizadas em coincidência 

com os tempos de aula, desde que aprovadas previamente pelo CP e com 



adequada e atempada informação aos alunos e encarregados de educação, sem 

nunca preencher um dia completo; 

e) Que os alunos que, no decorrer do ano letivo, tenham comportamentos 

considerados desajustados reincidentes, com lugar a dias de suspensão 

devidamente registados, serão excluídos de todas as visitas ou atividades a 

realizar até ao final do ano letivo, por decisão conjunta da Diretora e do 

respetivo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma por proposta do conselho 

de turma/coordenação de ano. Esta disposição não se aplica à Educação Pré-

Escolar. 

f) Que às atividades de representação do agrupamento não se aplica o referido nas 

alíneas anteriores. 

g) Que às atividades destinadas aos cursos Vocacionais e Profissionais não se 

aplica o referido nas alíneas anteriores com exceção de casos de gravidade 

acrescida com suspensões sucessivas do aluno; 

Este Plano Anual de Atividades pretende concretizar as prioridades estabelecidas 

no Projeto Educativo, fazendo eco dos pressupostos que lhe estão subjacentes. Assim, 

no respeito pela coerência, pretende não só ser um instrumento do planeamento e 

operacionalização do trabalho letivo e não letivo a desenvolver, mas também o reflexo 

do dinamismo, da missão formativa e proficiência da escola. 

Pretende divulgar e dar continuidade às atividades e ao trabalho de 

desenvolvimento curricular assente em Projetos das Atividades da Turma, a desenvolver 

ao longo do ano, de uma forma calendarizada e articulando as várias disciplinas. 

 

Artigo 1º 

 

Elementos Constituintes 

Fazem parte integrante desta secção de trabalho os seguintes elementos: 

 
a) Paulo Miranda – Coordenador; 

b) Todos os Coordenadores de Departamento e de Estabelecimento. 

 

 

 



Artigo 2º 

 

Coordenador 

À figura do coordenador(a), compete: 

a) Recrutar elementos que integrem a respetiva secção e que, dentro do possível, 

pertençam a ciclos e níveis de ensino diferentes. 

b) Recolher as propostas a integrar o Plano Anual de Atividades e agilizar no 

sentido de serem apresentadas em Conselho Pedagógico. 

c) Criar um dossiê digital com documentos relevantes ao funcionamento da 

respetiva secção. 

d) Marcar as reuniões da secção e presidir às mesmas, em conformidade com a lei 

em vigor. 

e) Promover as articulações consideradas necessárias entre as escolas e os jardins 

do agrupamento, no que à operacionalização do PAA (Plano Anual de 

Atividades) disser respeito. 

f) Criar o regimento interno da secção, enquadrado na lei em vigor e propô-lo aos 

restantes elementos para admissão de propostas e sugestões a integrar o mesmo. 

 

 

Artigo 3º 

Competências da Secção 

1. À secção compete: 

 
a. Aprovar, no início de cada ano letivo, o regimento interno da secção, enquadrado na 

lei em vigor; 

b. Receber todas as propostas de atividade e relatórios das mesmas através do servidor 

à disposição dos professores, nas EBS do agrupamento. 

c. Organizar o mapa geral das atividades, depois de aprovadas em Conselho 

Pedagógico. 

b. Coordenar as atividades, criando uma agenda mensal devidamente divulgada no site 

www.aemariofonseca.pt e nos locais destinados a esse efeito nos jardins e escolas 

do agrupamento. 



c. Verificar da correspondência entre as atividades propostas e os objetivos do Projeto 

Educativo, nos casos em que isso se verifique e aconselhe. 

d. Promover as articulações consideradas necessárias entre as escolas e os jardins do 

agrupamento, no que à operacionalização do PAA (Plano Anual de Atividades) 

disser respeito. 

e. Elaborar um balanço financeiro para ser apreciado trimestralmente.  

f. Elaborar resumo dos relatórios das atividades para apresentar mensalmente em 

Conselho Pedagógico. 

g. Elaborar um relatório trimestral das atividades realizadas para levar a Conselho 

Geral.  

h. Elaborar o relatório final anual, ouvidos os restantes elementos que compõem a 

secção, a apresentar à Diretora do Agrupamento. 

 

Artigo 4º 

Reuniões 
 

a) A secção reúne ordinariamente uma vez por período, se necessário, e 

extraordinariamente sempre que o Coordenador o entenda, por sua iniciativa, a 

requerimento de dois terços dos elementos que o constituem, ou ainda por 

convocatória da Diretora do Agrupamento. 

b) As convocatórias para as referidas reuniões são da competência do Coordenador 

da Secção. Serão enviadas por correio electrónico para todos os elementos da 

secção. 

c) As reuniões serão registadas em ata. 

d) As reuniões terão a duração máxima de duas horas. 

 

Lustosa, 14 de Outubro de 2015 

 

O Coordenador da Secção do PAA 

 Paulo Miranda 


