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I- INTRODUÇÃO 

O Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação pode ser consultado em papel e em 

formato digital no site oficial do Agrupamento, em www.aege.pt. Os relatórios referentes à execução do Plano de 

Atividades em cada período escolar foram elaborados, publicados, merecendo análise dos vários órgãos do Agrupamento. 

 

A. Natureza do Plano de Atividades 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação inspira-se e concretiza o 

Projeto Educativo e é construído após um largo momento de reflexão e coparticipação das várias estruturas educativas.  

 

 

Participam docentes, através da dinâmica de cada Departamento Curricular e de cada clube ou estrutura 

pedagógica, construindo os planos de atividades departamentais tendo em conta as disciplinas e os objetivos dos projetos 

da escola. Concorrem igualmente para a construção do Plano de Atividades os assistentes operacionais, os encarregados 

de educação e, naturalmente, os alunos. No Plano de Atividades fazem parte igualmente eventos que são construídos tendo 

por base contribuições e sugestões, parcerias e integrações em projetos de outras entidades. 

Cada responsável ou dinamizador insere as atividades na plataforma online, preenchendo uma série de campos 

de um formulário: nome da atividade, data de realização, descrição, articulação com o Projeto Educativo, tipo de atividade, 

departamento envolvido, dinamizador responsável, parceria, local, duração, estabelecimentos escolares participantes, 

destinatários, objetivos, custos. A plataforma (www.aege.edu.pt) permite que as atividades sejam organizadas e 

consultadas através de vários critérios e filtros, tornando mais fácil o controlo e verificação, bem como a sua avaliação. 

Após a realização de cada atividade, o responsável preenche um questionário de avaliação da referida atividade. 

Desta forma, possibilita-se a tarefa da avaliação dos eventos do Plano de Atividades não só por aqueles que as orientaram 

ou dinamizaram, mas também por aqueles a quem as atividades foram dirigidas. 

A Equipa de Autoavaliação da Escola reúne os dados e elabora o relatório, e dá conhecimento dele aos docentes, 

Departamentos Curriculares, Conselho Pedagógico, Direção e Conselho Geral.  

Depois de publicados, os relatórios são de conhecimento púbico. 

Para conhecer as atividades realizadas ao longo do 1.º período e do 2.º período, devem ler-se os relatórios 

respetivos da execução do Plano de Atividades respeitantes a esses períodos. 

Avaliação do Plano de 

Atividades do Departamento do 

ano anterior 

Departamentos 

Curriculares 

Elaboração do Plano de Atividades do 

Departamento / Clubes / Projetos de 

Desenvolvimento 

Departamentos 

Curriculares; Clubes, 

Projetos, Parcerias 

(SEMI, CSI, …) 

Construção do Plano de 

Atividades do Agrupamento 

(formulário da plataforma) 

Aprovação 

do Plano de 

Atividades 

Realização e 

concretização das 

atividades 

(ficha de detalhe 

prévia) 

Avaliação das atividades pelos 

participantes (alunos, 

docentes, assistentes, 

encarregados de educação, 

público) 

Realização da avaliação da 

atividade em inquérito na 

plataforma 

Responsáveis pelas 

atividades e 

Departamentos 

Curriculares 

Elaboração do Relatório de 

Avaliação do Plano de 

Atividades pela EAA 

Análise e aprovação 

do Relatório pelos 

órgãos de gestão do 

Agrupamento 
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II- EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

 

A. Estatística geral 

As atividades planificadas e aprovadas para dinamização ao longo deste ano letivo foram 374, divididas por: 

- 103 no primeiro período,  

- 110 no segundo período e  

- 161 no terceiro período (destas, 36 iniciaram-se no primeiro período e 11 no segundo período).  

Houve cerca de 36 atividades que decorreram ao longo de todo o ano letivo. 

Destas 374 atividades previstas, foram concretizadas 259 (não foram concretizadas 19 atividades), o que 

corresponde a uma taxa de realização de atividades de 93,1%. 

As atividades planificadas e aprovadas para dinamização ou conclusão neste terceiro período foram 165.  

 

Foram avaliadas todas as atividades planificadas. 

 

 

 

B. Parcerias 

O Agrupamento participou em cerca de 238 atividades organizadas em parceria, em articulação, geridas 

diretamente ou orientadas por entidades externas ao Agrupamento, o que corresponde a 63,8% do número global de 

atividades previstas e planificadas para este ano letivo.  

As entidades parceiras ou com as quais o Agrupamento colaborou nestas atividades foram diversificadas: 

o Câmara Municipal de Ílhavo 

o Assembleia da República 

o BMI - Biblioteca Municipal de Ílhavo 

o Rádio Terranova 
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o Porto Editora 

o Rede de Bibliotecas Escolares - RBE 

o Centro de Saúde de Ílhavo 

o EMER - Escola Municipal de Educação 

Rodoviária 

o GNR – Guarda Nacional Republicana 

o PPES – Programa Promoção da Saúde 

Escolar 

o Riaóptica-Clínica 

o SUMA 

o Fábrica da Ciência Viva de Aveiro 

o Associação de Pais e Encarregados de 

Educação 

o SEMI – Serviço Educativo Municipal de 

Ílhavo 

o Centro de Documentação de Ílhavo 

(CDI) 

o AMI – Assistência Médica 

Internacional 

o Editora Santillana 

o GNR - Escola Segura 

o LPCC – Liga Portuguesa contra o 

Cancro 

o Câmara Municipal de Aveiro 

o SPM – Sociedade Portuguesa de 

Matemática 

o Museu Marítimo de Ílhavo 

o Padaria Pérola da Ria 

o ESMAE 

o Cáritas Diocesana de Aveiro 

o Jogos do Helder 

o Livraria Book Center e Leya 

o ACES Baixo Vouga 

o Professores/ Monitores das AEC´S 

o Escola Profissional de Aveiro 

o Centro Comunitário da Gafanha do 

Carmo 

o Universidade de Aveiro 

o Teatro da Vista Alegre 

o DPE (Departamento de Pastoral nas 

Escolas) 

o SDAM, Institutos Missionários e 

Cáritas Diocesana 

o Centro Hospitalar Baixo Vouga (CHBV) 

o CPCJ 

o CASCI 

o Associação de Atletismo de Aveiro 

o Ordem dos Biólogos 

o NMSA – Navio Museu Santo André 

o Oceanário de Lisboa 

o International House - Aveiro 

o Padeiras de Vale de Ílhavo 

o Departamento de Matemática da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra 

o Horta da Ria 

o Associação de Estudantes Física Physis 

Physis 

o Docapesca 

o Empresa de Matraquilhos 

o Escola Secundária da Gafanha da 

Nazaré 

o Clube do Mar 

o Zoo de Santo Inácio 

o ECOMARE - CRAM 

o Junta de Freguesia da Gafanha da 

Encarnação 

o Junta de Freguesia da Gafanha do 

Carmo 

o Restaurantes da região 

o Oficina do Doce 

o Escola Profissional de Torredeita 

o Rates Park (Póvoa do Varzim) 

 

As atividades dinamizadas pela Câmara Municipal de Ílhavo (englobando todo o Serviço Educativo) e às quais o 

Agrupamento aderiu e participou foram 106, correspondendo a 28,4% do total das atividades planificadas no Plano anual.  

Constata-se uma ótima rentabilização do Serviço Educativo do Município de Ílhavo por parte deste Agrupamento. 

É de sublinhar igualmente o acordo estabelecido entre o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação e a 

Escola Profissional de Aveiro para permitir a realização de estágio, em contexto de trabalho, de uma aluna daquela escola 

profissional do curso de apoio à infância.  
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C. Oportunidades de Projetos 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação tem desenvolvido ao longo dos anos vários projetos e 

atividades, em estreita colaboração com entidades e instituições que promovem concursos, eventos formativos e 

informativos e outro tipo de iniciativas projetadas para os alunos. 

O Agrupamento de Escolas envolveu-se nos seguintes projetos de caráter local, regional e nacional: 

• XV Edição do Projeto “Ciência na Escola”, - Fundação Ilídio Pinho, 2017-2018 

• ABAE - Eco-Ecolas – Eco-Agrupamento – todas as escolas do Agrupamento no projeto 

• Escola Bandeira Verde e Escola Azul 

• Centro de Saúde de Ílhavo (múltiplos projetos em articulação como o PPES, saúde oral, alimentação, 

afetos,…) 

• Exponor – “Qualifica” 

• Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil – “Heróis da Fruta” e “Lanche Escolar saudável” 

• Assembleia da República – “Parlamento dos Jovens” 

• Concurso Municipal de Leitura “Ílhavo a Ler+” 

• Concurso Municipal - “Concurso Literário Jovem” 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Plano de Prevenção do Município de Ílhavo 

• SeguraNet – “Líderes Digitais” 

• Sociedade Portuguesa de Matemática – XXXVI Olimpíadas Portuguesas da Matemática 

• Porto Editora – “Concurso Literacia 3D” 

• Universidade de Aveiro – “Olimpíadas da Química” 

• Rede de Bibliotecas Escolares – “Concurso Intermunicipal de Leitura” 

• 8.ª Mostra de Sopas – em parceria com os restaurantes e padarias da região 

• AEGE ConVida – em parceria com as Associações de Pais 

• Jornadas Pedagógicas “Entre o Mar e a Ria” – em parceria com um conjunto diversificado de entidades 

 

 

D. Atividades chave de identidade do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação tem desenvolvido algumas atividades que se configuram 

como atividades âncora, definidoras da identidade e da atuação do Agrupamento, uma vez que se repetem anualmente, 

integram o calendário escolar de atividades, fazem parte assídua do Plano de Atividades. Estes eventos assumem-se como 

aglutinadores de trabalho coletivo, de projetos desenvolvidos, de perspetivas de articulação e de participação de toda a 

comunidade educativa. 

 Estas atividades concorrem para o cumprimento dos objetivos e dos princípios inscritos no Projeto Educativo e 

contribuem fortemente para a edificação da imagem do Agrupamento. 

São exemplos destas atividades: 

• AEGE ConVida 

• Mesas de Natal 

• Mostra de Sopas 

• Jornadas Pedagógicas 

• Chá com Histórias 

• Saídas ao meio 

• Pedalada pelo Ambiente 

• Celebrações e comemorações de épocas festivas (Halloween, Magusto, Natal, encerramentos de 

períodos, S. Valentim, Dia da Europa, Dia da Criança, etc) 
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E. Modernização Administrativa 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação promove a simplificação de procedimentos, concretamente 

através do recurso a plataformas digitais e recursos web com o objetivo de se efetivarem registos de dados, troca de 

informação e de documentação. Esta iniciativa reduz o gasto de papel e economiza tempo e dinheiro. Como evidências:  

uso da “Ficha de Detalhe” das atividades e o correspondente envio das Declarações de Idoneidade; registos de ocorrência 

de indisciplina, relatórios de tutorias e planos de tutoria, registos dos planos de acompanhamento pedagógico individual 

dos alunos, partilha das newsletters, envio das informações (ponto um) das ordens de trabalho das reuniões. 

O programa de alunos (netAlunos) contribui para um funcionamento mais célere dos registos das aulas, faltas, 

testes, informações intercalares da avaliação dos alunos, avaliação sumativa, consultas e extração de documentos. O 

programa netGIAE também é um garante de um serviço rápido, simplificado e cómodo. 

Prosseguiu-se com a digitalização de documentos e o seu arquivo em suportes informatizados. Exemplos:  

elaboração e armazenamento do plano de trabalho da turma, processos educativos individuais dos alunos.  

Habitualmente, já se enraizou o uso das tecnologias da informação e da comunicação para envio, partilha e 

armazenamento de documentação, quer a plataforma “sharepoint” da área reservada, o correio eletrónico, a “cloud”, o 

recurso a suportes digitais como pendisks e discos externos, causando mais simplicidade e economia de gastos. 

As atividades do Agrupamento são publicitados nas redes sociais do Facebook e do Youtube, bem como na página 

externa do Agrupamento. Simultaneamente, é enviada uma newsletter mensal (em formato digital) para uma lista de 

distribuição do Agrupamento. Entre as fontes (dinamizadores de atividades) e a equipa responsável pela comunicação e 

marketing os ficheiros e dados circulam através de meios informatizados. 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação está de acordo e tem cumprido com os objetivos da 

modernização administrativa. 

 

 

F. Execução e cumprimento pedagógico 

Uma significativa percentagem de atividades do Plano de Atividades (concretamente um terço) tem por objetivo 

prosseguir o cumprimento dos conteúdos programáticos lecionados nas várias disciplinas. Trata-se de uma forma de 

complementar, rever ou consolidar aprendizagens realizadas em sala de aula.  

Os Departamentos Curriculares realizam balanço, análise e avaliação do trabalho desenvolvido, em cada período 

escolar (sobre atividades, funções e tarefas).  

Os Departamentos Curriculares, bem como clubes e núcleos, processam a autoavaliação do trabalho realizado ao 

longo do ano, assegurando que toda a planificação programática curricular seja cumprida. 

Na ordem de trabalhos dos Departamentos Curriculares existe um ponto que se destinava a cumprir tarefa de uma 

reflexão e partilha de práticas pedagógicas.   

No exercício das suas funções, os Departamentos Curriculares analisam e a avaliam o cumprimento das 

planificações, os resultados da avaliação sumativa interna final de cada período escolar, a aplicação das medidas educativas 

e pedagógicas, e a evolução do plano de ação contra a indisciplina. Este exercício possibilita a reflexão e melhoria dos 

processos pedagógicos que se reflete nos sucessos escolares e sociais. 

As estruturas intermédias de apoio, acompanhamento e supervisão educativas (departamentos curriculares, 

conselhos de ano, coordenadores de ciclo, coordenação de projetos, conselho pedagógico) fazem a leitura, análise, reflexão 

e debate dos documentos de autoavaliação emitidos pela Equipa de Autoavaliação e emitem o seu parecer.  

mailto:aege@aege.pt
http://www.aege.pt/


Relatório de avaliação do Plano de Atividades do Agrupamento - 2017-2018 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO – RUA DA LOMBA  ⎯ 3834-475 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 
234 367570 - 234 367572 -  aege@aege.pt  -   http://www.aege.pt 

 
8 

No final de cada ano escolar, há lugar à identificação dos problemas e diagnóstico das falhas e constrangimentos, 

bem como ao registo dos pontos fortes. Este trabalho de autoavaliação é realizado em parceria com a Equipa de 

Autoavaliação, através da utilização de um guião orientador para a autoavaliação. 

 

 

G. Execução e melhoria dos Espaços físicos 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação tenta cumprir com espaços pedagógicos que estejam de 

acordo com os princípios do Projeto Educativo.  

Há uma permanente preocupação pela manutenção dos espaços e equipamentos; há formação no sentido de se 

fazer um bom manuseamento dos materiais e máquinas; há uma tentativa para se resolver os constrangimentos; há sempre 

a procura pela melhoria dos espaços dos alunos. 

Foram realizadas algumas obras de melhoramento na Escola Básica da Gafanha da Encarnação:  

• Aquisição de novos sofás do espaço internet dos alunos, para dar conforto aos alunos e criar-se um 

ambiente de convívio agradável, 

• Aquisição de um conjunto de bancos e mesas, iniciando-se a criação de um espaço de convívio exterior, 

dando mais ênfase à cidadania e ao conforto estético dos espaços exteriores, 

• Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED originando melhor iluminação e mais economia 

energética. 

 

 

H. Cumprimento do Projeto Educativo 

O Plano de Atividades cumpre com os objetivos enunciados no Projeto Educativo. Por um lado, as estruturas de 

acompanhamento e supervisão educativa – Departamentos Curriculares – bem como outras estruturas educativas – Clubes 

e Projetos de Desenvolvimento – realizaram processos de autoavaliação das suas atividades desenvolvidas ao longo do ano, 

aferindo a qualidade dessas mesmas atividades à luz dos conhecimentos, capacidades e atitudes adquiridas e desenvolvidas 

pelos alunos. Por outro lado, os princípios inscritos no Projeto Educativo foram igualmente observados na execução do 

Plano de Atividades: melhoria da responsabilidade e do espírito cívico dos alunos, incremento da inovação e do sentido de 

criatividade e participação no meio envolvente, valorização do esforço e do empenho na realização de uma grande 

diversidade de eventos procurando a inserção do aluno na comunidade, a sua participação e a sua intervenção. 

No que concerne às metas plasmadas no Projeto Educativo, a execução do Plano de Atividades está de acordo e 

vai ao encontro da satisfação dessas mesmas metas: foram realizadas atividades e implementados projetos com relevância 

para a promoção do currículo dos alunos e a ocupação dos tempos escolares dos alunos, aumento de parcerias e protocolos, 

atividades que promovem a participação dos encarregados de educação e do meio, aumento da publicitação das atividades 

realizadas.  
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III- CLASSE, TIPO E RESPONSÁVEIS DAS ATIVIDADES 

 

A. Classe das atividades previstas 

 

Foram planificadas neste ano letivo: 

- Grupo I - Atividades de consecução da temática Projeto 

Educativo - 113 atividades   

 

- Grupo II - Atividades do âmbito do grupo / área 

disciplinar ou Departamento Curricular - 126 atividades 

 

- Grupo III - Atividades organizadas por outras entidades 

-  135 atividades 

 

 

B. Tipo das atividades 

Durante o ano letivo, as atividades planificadas inseriram-se nos seguintes tipos: 

 

 

A- Visitas de
Estudo

B- Informação
/ Exposição

C- Palestra /
Conferência

D- Concursos
E- Formativa /
Experimental

F- Recreativa G- Desportiva H - Outras

1.º Período 19 14 13 1 15 22 1 18

2.º Período 27 18 8 3 23 17 2 12

3.º Período 43 22 18 5 29 19 7 18
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Por ordem decrescente, os tipos de atividades mais implementadas foram: visitas de estudo – 23,6%; atividades 

formativas e experimentais – 17,9%; atividades recreativas – 15,5%; atividades de informação e exposição – 14,5%.  

 

 

C. Responsáveis ou Corresponsáveis das Atividades 

Cada atividade está associada a um responsável do Agrupamento que a dinamiza ou orienta, ainda que a mesma seja 

resultante de uma parceria.  
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APRECIAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

ATIVIDADES REALIZADAS NESTE ANO LETIVO 

 

I- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

Na avaliação de final do 1.º período, das atividades planificadas, 91,3% foram realizadas. 

Na avaliação de final do 2.º período, das atividades previstas, 92% foram realizadas. 

No final do ano letivo, no 3.º período, da avaliação efetuada às atividades previstas, constatou-se que 90% foram 

realizadas. 

Taxa Média de concretização de 91,1%. 

Sobre as atividades que não foram realizadas, os responsáveis e dinamizadores apresentaram razões que se 

enquadram genericamente nos seguintes argumentos:  

➢ Falta de disponibilidade cronológica em virtude de os alunos estarem ocupados com muitos trabalhos 

de avaliação 

➢ Condições materiais e de recursos que impossibilitaram a realização da atividade 

➢ Alteração do agendamento da atividade em virtude de condições de calendário escolar ou de 

planificações pedagógicas 

➢ Falta de disponibilidade da entidade ou pessoa responsável para concretizar a atividade planificada na 

data apresentada 

➢ Condições atmosféricas adversas. 

 

II- ESTABELECIMENTOS DE DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

As atividades realizadas e avaliadas tiveram lugar nos seguintes estabelecimentos:  

 

Nota 1 - Os valores totais ultrapassam os cem por cento. Optou-se por esta representação por se achar que é mais fidedigna e mais correta a forma de se enunciar o peso 

percentual de atividades que ocorreram num determinado estabelecimento educativo do Agrupamento. Deste modo, pode ser comparado, tendo por base o valor total das 

atividades, quanto foi dinamizado num determinado estabelecimento educativo. Isto significa igualmente que houve atividades idênticas, por vezes as mesmas, a serem 

realizadas em mais do que um estabelecimento escolar. 
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III- DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

As atividades realizadas e avaliadas tiveram, em média, a seguinte duração, em termos de percentagem:  

Duração 1.º período 2.º período 3.º período 

Ao longo de um ou dois tempos letivos 24% 31% 16% 

Ao longo de três ou quatro tempos letivos 3% 6% 3% 

Ao longo de uma manhã ou tarde 43% 39% 33% 

Ao longo de um dia 15% 14% 15% 

Ao longo de mais de um dia 6% 2% 4% 

Ao longo de uma semana 4% 2% 3% 

Ao longo de mais de uma semana 2% 2% 2% 

Ao longo de um mês 4% 2% 1% 

Ao longo de mais de um mês 1% 0% 0% 

Ao longo do período 0% 0% 3% 

Ao longo de dois períodos - 3% 3% 

Ao longo do ano letivo - - 18% 

 

 

 

IV- LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Nos estabelecimentos educativos do Agrupamento as atividades decorreram quer nas salas de aula, quer nos átrios/ 

corredores e recreios, quer nos espaços de lazer dos alunos, quer nas bibliotecas ou salas específicas das escolas (quando 

existentes).  

As atividades realizadas fora dos espaços dos jardins e das escolas foram:  

No 1.º período, 36%;  

no 2.º período, 38%;  

no 3.º período, 52%. 

Exemplo de alguns dos locais em que ocorreram atividades:  

Biblioteca Municipal de Ílhavo, Museu Marítimo de Ílhavo e Aquário dos Bacalhaus, Museu da Vista Alegre, Casa da 

Cultura, Universidade de Aveiro, Centro Comercial Glicínias Plaza, Escola Profissional de Aveiro, Rádio Terra Nova, Navio 

Museu Santo André, Fábrica da Ciência Viva de Aveiro, Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de 

Vagos, Fábrica das Ideias, Exponor, Vale de Ílhavo, Porto, Centro de Documentação de Ílhavo, Escola Secundária da 

Gafanha da Nazaré, Teatro Sá da Bandeira, World of Discoveries, Câmara Municipal de Ílhavo, Centro de Educação 

Ambiental,  Teatro da Vista Alegre, Escola Municipal de Educação Rodoviária, Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, 

SEA LiFE – Porto, Floresta – Mata Nacional, Clube do Mar - Gafanha da Nazaré, Campo de Minigolfe da Costa Nova, 
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Jardim Oudinot, Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré, Grutas de Mira D'Aire, VagaSplash, Piscina da Gafanha da 

Nazaré, Campo do NEGE, Salão da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo. 

A realização destes eventos permitem aos alunos a aquisição de competências e aprendizagens enunciadas no Perfil 

do Aluno.   

 

 

V- NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES 

Podemos verificar a distribuição, em percentagem, do valor de participantes das atividades realizadas. 

Tipo de participante na atividade 1.º período 2.º período 3.º período Média 

Uma Turma / Grupo 40% 36% 34% 36,7% 

Entre duas e quatro turmas / 

grupos 
13% 15% 16% 14,7% 

Os alunos do ano de 

escolaridade 
6% 14% 18% 12,7% 

Os alunos do ciclo de 

escolaridade 
3% 6% 10% 6,3% 

Os alunos do Estabelecimento 

de Ensino 
34% 28% 19% 27,0% 

Os alunos do clube / núcleo / 

equipa 
4% 2% 4% 3,3% 

 

 

 

 

 

VI- PÚBLICO-ALVO DAS ATIVIDADES 
No que diz respeito ao público-alvo específico a quem se destinou a realização das atividades, chama-se a atenção para os valores dos números apresentados serem absolutos, 

ou seja, a percentagem enuncia o valor total que é o peso percentual que essa dinamização ocorreu em determinado público, num conjunto total. 
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VII- CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS 

As atividades realizadas e avaliadas, neste período escolar, tiveram, com consecução dos objetivos, o seguinte: 

Grau 1.º período 2.º período 3.º período Média Anual 

Objetivos foram superados 14% 20% 23% 19,1% 

Objetivos foram todos cumpridos 76% 72% 63% 70,3% 

Objetivos foram cumpridos na sua maioria 3% 6% 10% 6,3% 

Objetivos ficaram aquém do esperado 1% 1% 1% 1,0% 

Objetivos não foram cumpridos 6% 1% 3% 3,3% 

 

 

 

VIII- AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES PELOS INTERVENIENTES 

Todas as atividades foram avaliadas pelos respetivos dinamizadores e responsáveis, englobando os vários núcleos, 

clubes, projetos e departamentos curriculares. Houve também uma avaliação efetuada pelos participantes ou 

destinatários.  

No 1.º período, 50% das atividades foram avaliadas pelos alunos / crianças intervenientes, de forma mais ou menos formal, 

consoante os casos. No 2.º período, a percentagem foi de 47%. 

No 3.º período a percentagem de avaliação de atividades pelos participantes foi de 60%.  

A participação dos alunos / crianças na avaliação das atividades é feita com recurso a inquérito a todos os alunos, com 

recurso a amostra, a entrevista formal e à realização de trabalho pedagógico por parte dos alunos.  
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IX- OPINIÃO DOS DESTINATÁRIOS DAS ATIVIDADES  

Foi pedida a opinião aos vários destinatários das atividades em que participaram. Nas atividades onde houve lugar a registo, 

as respostas obtidas foram as seguintes: 

 

1.º período 

1.º período - Nome da atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

"Receção aos alunos" Os alunos participaram com interesse nas atividades propostas. 

Saída ao meio Todos os alunos se mostraram muito motivados e participaram com entusiasmo nas atividades propostas. 

Dia da Educação Física Tanto os alunos como os encarregados de educação, gostaram muito da atividade. 

Da EMER para ti 
Foi uma atividade muito enriquecedora e os alunos participaram com entusiasmo. Gostavam de ter tido mais tempo 

para andar no circuito. 

Dia da Alimentação Demonstraram entusiasmo e empenho na atividade realizada. 

Visita à Biblioteca Municipal As crianças revelaram gostar da atividade 

Dia Mundial da Alimentação Os alunos participaram com entusiasmo nesta atividade. 

"Faz figura" 

Os alunos gostaram da atividade. Todos os alunos se mostraram participativos e muito entusiasmados. A dinâmica da 
Drª Ângela é sempre uma mais valia para motivar os alunos para a atividade. As crianças envolveram-se na atividade, 

interagiram com a técnica e mostraram-se bastante interessadas. Gostaram pela vivacidade e alegria da técnica da 
SUMA que torna os conteúdos muito apelativos para as crianças. 

Ambiente Gostaram, enriquecendo os seus conhecimentos acerca do ambiente e sua preservação. 

Dia da Alimentação Os alunos acharam a atividade interessante, divertida e importante para descobrirem novas coisas. 

Vamos à BMI: magia das cores 

De uma maneira geral todos os alunos gostaram da atividade e participaram entusiasticamente. O que mais gostaram 
foi do conto e da atividade prática. No entanto, alguns acharam a parte da visita guiada à biblioteca um pouco 

aborrecida. As crianças foram intervenientes e iterativas na atividade. Gostaram bastante da atividade e gostavam de 
repetir. 

"O sabor da fruta" Os alunos saborearam com prazer o sabor da fruta. 

Feira de outono 
Os alunos gostam muito deste tipo de atividade em que podem comprar sozinhos ou com a presença da família os 

produtos. 

Violência Escolar "BULLING" Os alunos gostaram de falar e ouvir um agente de autoridade. 

Ação de sensibilização: o valor do livro, a literatura 
na internet, utilização do catálogo online 

As crianças participaram ativamente na atividade. 

Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa 
contra o Cancro - 2017 

Pessoas a recusarem-se a participar; 
Demasiados dias de duração do Peditório. 

Dia de S. Martinho - Magusto Escolar 
Os alunos gostaram bastante da atividade. Todos os alunos participaram com entusiasmo nas atividades realizadas no 

âmbito da efeméride comemorada. Os alunos gostaram da atividade mostrando bastante interesse pelos trabalhos 
realizados e pela partilha das castanhas. Mostraram-se satisfeitos pelo partilha de saberes e pelo convívio. 

Ao som das histórias 
As duas alunas que participaram mostraram muita satisfação pela atividade realizada. O grupo de alunos que participou 

na atividade gostou muito da experiência. 

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo Participaram com interesse e entusiasmo 

“Vamos à Ilha’vô?” As crianças revelaram gostar da atividade. 

Visita à Biblioteca Municipal de Ílhavo As crianças mostraram agrado pela atividade. 

Direitos das crianças Todos se mostraram interessados e participativos. 

Projeto + COOluna Os alunos acharam o tema interessante. 

Comemoração do Dia da Alimentação 
Os  alunos mostraram interesse nesta atividade e tiveram uma boa participação . Gostaram da atividade, tendo havido 

uma boa adesão ao consumo das gelatinas com frutos e sementes. 

Filho de peixe sabe nadar Mostraram muito interesse e entusiasmo durante a atividade. 

Halloween A avaliação foi positiva; os alunos, na sua generalidade, aderiram bem ao projeto 

Festa do cinema francês 
A ida ao Teatro Aveirense ver o filme francês "Corniche Kennedy de Domenique Cabrera, foi do agrado dos alunos. 

Permitiu-lhes sair do contexto escolar e ter contacto com alunos da mesma disciplina, de outras escolas. 

“Genealogias” Atividade bastante interessante e dinâmica. 

A rosa dos ventos mais Criativa Gostaram de realizar o trabalho e consolidaram conteúdos da disciplina. 

Exposição "O Antigo Egito" Participaram com muito interesse e empenho, apresentando trabalhos criativos e originais. 

(Re)criar a brincar Mostraram interesse e empenho durante as atividades propostas. Os alunos acharam a atividade muito interessante. 
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1.º período - Nome da atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

Prevenção Rodoviária A atividade é demasiado expositiva o que proporciona alguns momentos de desatenção e de desinteresse. 

Visita de estudo à Universidade de Aveiro no 
âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia 

Para os alunos, foi a melhor visita de estudo que fizeram até agora. 
Disseram que gostaram muito porque na Fábrica aprendem ciência de forma interativa e divertida. 

Dez milhões de estrelas Existem demasiados Peditórios e Vendas Solidárias. 

Jornadas do mar A avaliação foi positiva. 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

O desenrolar das atividades foram monitorizadas pelos professores de educação especial e outros professores que 
acompanharam as turmas. A alegria com que participaram e a opinião que deram em conversas informais no decorrer 
da atividade foram sem dúvida conclusivos sobre o prazer que tiveram em realizar os diferentes jogos existentes nas 

diferentes escolas do Agrupamento. 

Dia da Educação Física Gostaram muito da atividade e que esta se deverá repetir. 

Formação de árbitros Uma boa formação preparando-os para arbitrar jogos dos seus núcleos. 

Torneio dos vários núcleos do Desporto Escolar Gostam de participar nestes torneios. 

Diabetes em contexto escolar A apreciação global da formação foi considerada, pelos alunos, "Muito Bom". 

Encerramento do 1º período - Festa de Natal As crianças participaram num alegre convívio. 

Jornadas do Mar As crianças gostaram muito de participar em todas as atividades propostas e de ver o aquário dos bacalhaus. 

Ações de sensibilização: o valor do livro, a literatura 
na internet, utilização do catálogo online 

Os alunos gostaram, principalmente, do conto da história realizado no final da ação. 

Encerramento do 1º período 
Os alunos gostaram de visitar o Centro e de oferecer a lembrança que realizaram para os idosos com muito 

entusiasmo. Os alunos participaram com entusiasmo. 

Festa de Natal 
Mostraram-se felizes pelo convívio entre todos e pela apresentação aos colegas das canções e rimas de Natal. Os 

alunos participaram com entusiasmo e verificou-se que a mensagem transmitida foi percebida pelos alunos. 

Feira do Livro 
As crianças gostaram de ouvir as histórias e de puderem ver e manusear os livros da Feira do Livro. As crianças 

gostaram muito desta atividade. 

Receção aos alunos Apreciaram a atividade " padrinhos e afilhados" 

Canção de Natal 
Os alunos não foram questionados sobre a avaliação, no entanto o número de alunos a participarem na mesma já foi a 

avaliação necessária e até comprovada pelos professores da escola. 

Dia Nacional do Mar 
Os alunos mostraram interesse na atividade e revelaram espanto/preocupação com o facto de haver espécies que são 

capturadas sem as dimensões mínimas necessárias para assegurar a sustentabilidade. 

Dia da Floresta Autóctone Os alunos gostaram da atividade e de poder apadrinhar a bolota que semearam. 

Biblioteca Municipal de Ílhavo Gostaram muito da  História e do trabalho prático que realizaram . 

Festa de Natal da CMI Foi positiva. 

SOS Oceanos – à descoberta do Bacalhau Os alunos acharam a atividade muito interessante. 

Visita ao Museu Marítimo de Ilhavo 
As crianças gostaram muito da atividade. Os alunos gostaram da atividade e mostraram vontade em voltar para visitar o 

resto do museu. 
"Trilogia da Mãe Gansa" - visita de estudo e 

apresentação da peça na ESMAE 
Os alunos gostaram da experiência e pretendem repetir. 

"Filho de peixe sabe nadar"  - visita ao MMI Os alunos gostaram de aprender sobre a faina da pesca do bacalhau. 

Cabaz de Natal Os alunos envolveram-se com entusiasmo para o sucesso da atividade. 

"Sabores de Natal" Os alunos gostaram do resultado final da atividade. 

Visita de Estudo ao CIEMAR Gostaram mas a contadora da historia falava de elementos que as crianças não conheciam. 

Ida ao teatro: "Ulisses de volta à casa de partida". Os alunos gostaram muito e consideraram que lhes permitiu perceber melhor a obra estudada na aula. 

Pais presentes/ Filhos excelentes Os pais que estiveram gostaram muito e sentem-se mais motivados para a leitura. 

Visita ao Museu Marítimo - a saga Consideraram muito interessante e percebem melhor a obra estudada - "A Saga". 

Sessão de informação sobre oferta educativa de 
nível secundário 

Esta atividade foi dirigida aos Encarregados de Educação, como tal não houve participação de alunos. 

Sessão de informação sobre comportamento 
desafiante 

Foi uma ação para Encarregados de Educação e, como tal , não houve alunos participantes. Participação muito 
reduzida de E.E. 

As Olimpíadas da Matemática 
Os alunos que realizaram a prova, consideraram-na difícil. 

Mas gostaram de participar 

Atividade de final de 1.º período Pelos comentários, a forma como participaram e o entusiasmo demonstrado, os alunos gostaram bastante da atividade. 

Christmas cards Os alunos gostaram e realizaram a atividade com gosto 
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2.º período 

2.º período - Nome da Atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

"As TIC`S e o Natal" Os alunos gostaram de ver o resultado do seu trabalho das aulas TIC. 

"Genealogias" Acharam muito interessante e importante para se conhecerem melhor. 

"Ser Velho É Mau!" Gostaram da atividade e participaram nos diálogos. 

"Vamos à ilh´vô" Gostaram, e sentiram-se envolvidos na atividade. 

(Re)criar a brincar Os alunos revelaram interesse. 

“La Chandeleur” Os alunos apreciam sempre esta atividade e por esse facto foi repetida no dia útil seguinte. 

23 Milhas Os alunos gostaram muito. Adoraram vestir-se e representar. 

Ação da GNR sobre o Ambiente A opinião foi positiva. Envolveram-se e interagiram fazendo perguntas e comentários. 

À descoberta de ...António Torrado Gostaram muito!!! Divertiram-se. 

Almoço de Natal Os alunos na sua maioria gostaram muito de pôr em prática os conhecimentos adquiridos. 

Ambiente 
Foi um relembrar de comportamentos a ter no exterior e o respeito pela natureza. Como estes aspetos são 

constantemente ventilados originou uma boa interação entre todas muito positiva. As crianças mostraram-se motivadas e 
participantes ativas. 

Ao som das histórias Os alunos gostaram da atividade. 

Atividades prático-experimentais Physis Physis 
As atividades realizadas foram divertidas e o ambiente de aprendizagem, ativo, gerado na sala contribuiu para 

passarmos a olhar para a Física como uma ciência mais aliciante e motivadora do saber em geral. 

Bullying Os alunos gostaram da palestra da GNR. 

Canguru Matemático sem Fronteiras Os alunos gostaram de participar, apesar de acharem bastante difícil. 

Carnaval 
Os alunos gostam de, neste dia, viveram o papel de personagens que admiram. O vir fantasiado para a escola com o 

traje que adoram é para eles motivo de satisfação. As crianças sentiram-se contentes por viverem o Carnaval em 
ambiente de festa e alegria. 

Carnaval Trapalhão Os alunos divertiram-se e participaram nas várias atividades com entusiasmo. 

Chá com histórias 
As pessoas que estiveram presente mostraram a sua grande satisfação com a atividade, sobretudo os que estiveram 

pela primeira vez!! 

Coastwatch- Mostraram muito interesse pelo tema abordado participando quando solicitados. 

Conselho Eco-escolas 
Os alunos apreciaram bastante a atividade e sentiram-se felizes com o reconhecimento do seu trabalho, já que foram 

eles que o apresentaram. 

Corta Mato Escolar Satisfeitos com a participação e alguns muito satisfeitos com os lugares alcançados 

Dia da Árvore 

Os alunos gostaram de participar nas duas fases da atividade: de manhã "As árvores da minha escola" e de tarde 
"Controlo de invasoras". Apreciaram bastante o facto de as atividades serem no exterior e de poderem partilhar a 

experiência com colegas de outras escolas. 
Dia Internacional da Não Violência e Paz nas 

Escolas 
Os alunos gostaram de conversar com a GNR. 

Dia Mundial da Árvore/ Dia Eco Escolas Os alunos gostaram imenso desta atividade, mostrando-se bastante entusiasmados. 

Encerramento do 2º período 
Os alunos gostaram de realizar atividades plásticas relacionadas com a Páscoa e ficaram muito tristes por não ter sido 

possível fazer a atividade de campo prevista. Apenas fizeram uma pequena caminhada e tiveram que regressar à escola 
por causa da chuva. 

Folares da Páscoa 
Os alunos participantes acharam interessante, no entanto a sua participação foi limitada uma vez que houve várias 

atividades na escola. 

Ílhavo a Ler + A aluna gostou de participar. 

Jornadas - "Entre o mar e a ria" Participaram com interesse. 

Laboratório das Artes Teatro Vista Alegre "Um 
Teatro com Histórias" 

Os alunos gostaram bastante da atividade. 

Literacia 3D Acham enriquecedor. 

Mega Sprinter e Mega Salto Os alunos ficaram muito satisfeitos de participar nesta atividade. 

Museu Marítimo de Ílhavo Os alunos gostaram da visita. 

Música na Escola - A que velocidade toca a 
orquestra? 

Avaliação muito positiva e que deve ser repetida noutras iniciativas do género. Os alunos gostaram de conhecer o 
compositor e de ouvir a serenata. 

Newton gostava de ler Os alunos gostaram da atividade. Os alunos gostaram muito da atividade, principalmente da experiência. 

O Ambiente As crianças mostraram interesse na apresentação da atividade. 

Olimpíadas da Biologia Júnior Os alunos que participaram mostraram interesse e gostaram da atividade. 

Olimpílhavo Gostaram. 

Parlamento dos Jovens 
Os alunos consideraram que foi uma atividade muito interessante, onde tiveram a experiência de debate de ideias 

obedecendo a normas democráticas. Referiram também a importância deste projeto para conhecer o funcionamento da 
Assembleia da República. 

Plasticologia Marinha 
Os alunos acharam muito interessante. Os alunos gostaram muito de aprender mais sobre o ambiente. O trabalho prático 

foi do seu agrado. Participaram com entusiasmos colocando e respondendo a questões no âmbito do tema. 

Prevenção Rodoviária 
As crianças demonstraram bastante interesse pelo tema tratado. Os alunos gostaram muito, participaram na sessão e 

ficaram mais alertados os perigos que correm se não cumprirem as regras de trânsito. 
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2.º período - Nome da Atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

Prevenir é TOP - “LUTA CONTRA O CANCRO: 
partilha de saberes” 

Os alunos consideraram a atividade muito interessante. Referiram que ficaram sensibilizados para a problemática do 
cancro e desmistificaram alguns aspetos relacionados com a mesma. 

Rota das Padeiras Os alunos gostaram muito da atividade. Gostaram bastante da atividade e interagiram. 

Segurança na Internet 
Participaram de acordo com a solicitação do agente. Os alunos colocaram algumas questões relacionadas com as suas 

vivências. 

Semana da primavera Os alunos envolveram-se com muito entusiasmo nas diferentes atividades realizadas ao longo da semana. 

St Patrick's Day 
Os alunos participaram ativamente, produzindo materiais diversos, tendo alguns representado uma pequena peça de 

William Shakespeare. Esta atividade, pelo seu cariz de novidade, foi bem acolhida pelos alunos, tendo estes 
demonstrado uma grande satisfação durante a sua realização. 

Visita de Estudo à BMI 
Este é um espaço de que todas as crianças gostam. O espaço que mais sensibilizou foi o hospital dos livros onde estava 

um livro de historias de um Baú danificado á espera de ser tratado. O ver o estado do livro deu o click e a noção do 
cuidado a ter. 

Visita  às Grutas de Mira de Aire e ao Centro de 
Interpretação da Batalha de Aljubarrota 

Os alunos gostaram muito e aprenderam bastante. O que viram superou as suas expectativas. Alguns alunos referiram 
que foi a melhor visita de estudo em que já participaram. 

Visita  de estudo  ao Parque Biológico de Gaia e  
ao Jardim Zoológico da Maia 

Os alunos mostraram bastante entusiasmo durante a visita e fizeram muitas questões. 

Visita à EMER As crianças gostaram das atividades propostas. 

Visita à EPA- Escola Profissional de Aveiro Que valeu a pena terem visitado a EPA, pois tomaram conhecimento com cursos profissionais que desconheciam. 

Visita à Fábrica da ciência em Aveiro 
As crianças manifestaram opiniões muito positivas sobre a visita de estudo tendo esta atividade proporcionado 

momentos de conhecimento e diversão. 

Visita ao Museu Marítimo - "O Adamastor" 
Gostaram bastante. Acharam muito interessante a forma como os colocaram na pele dos marinheiros, no meio de uma 

tempestade. 

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
Sentiram-se entusiasmados e envolveram-se na visita. Acharam a atividade muito interessante e que foi de encontro aos 

conhecimentos que já tinham adquirido sobre os descobrimentos. A visita foi do agrado das crianças. 

Visita ao Museu Soares dos Reis 
Os alunos foram manifestando a sua opinião e sentimentos ao longo da visita ao Museu Soares dos Reis. Essa 

manifestação foi o nosso ponto de referência quanto ao valor positivo da atividade. 

Visita ao Navio Museu Santo André Os alunos gostaram de observar o navio por dentro. 

Visita ao teatro da Vista Alegre Estiveram muito motivados, participando com entusiasmo nas atividades propostas. 

Visita de estudo à feira de qualificações-Qualific@ 
Duma forma geral, todos consideraram muito proveitosa esta visita, pois possibilitou-lhes tomar contacto com inúmeras 

saídas profissionais, com muitos institutos politécnicos e Universidades. 

Visita de estudo a Teatro e CDI-CIEMar 
Os alunos consideraram interessante assistir à representação da peça teatral por atores amadores da Universidade 

Sénior. 
Visita de Estudo a Teatro, World of Discoveries e 

Museu Militar 
Os alunos acharam interessante e consideraram muito importante terem assistido à representação da peça teatral 

estudada nas aulas e motivante o Parque Temático para iniciar a abordagem à epopeia. 

Voltamos à pré e... Era uma vez... 
Os alunos adoraram ir à pré. Foi com muito carinho que elaboraram um trabalho para oferecerem aos pequeninos e foi 
com muito entusiasmo que prepararam a leitura e apresentação da escola. Gostaram muito da oferta que receberam na 

pré. 

Writing Contest Os alunos consideraram a atividade interessante e motivadora da sua aprendizagem 

 

 

3.º período 

3.º período - Nome da atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

"A minha Sinfonia" - Separadores teatrais 
Os alunos gostaram de ter participado no espetáculo. Gostaram da experiência de atuarem num palco a sério, com 

luz e som profissionais. Gostaram ainda da reação de familiares, amigos e do público que assistiu ao espetáculo e do 
feedback que deles receberam. 

"Esmera-te" 
Os alunos mostraram-se participativos na parte teórica e bastante entusiasmados quando tiveram que colocar em 

prática os conhecimentos teóricos, através da condução de carros a pedais e de bicicletas. 

"LixArte"- Ciência na Escola 
Os alunos gostaram imenso de puderem sair da sala de aula, mexer no moliço, cheirá-lo, observar pequenos 

crustáceos, ouvir a explicação dada sobre a apanha e utilização do moliço. 

"Vou trazer para... vou levar da... Os alunos gostaram de poder mexer, cheirar, tocar, observar caranguejos e algumas espécies vegetais existentes. 

(Re)criar a Brincar 
Os alunos gostaram e demonstraram interesse pela atividade. Os alunos gostaram das atividades propostas em 

especial da que lhes permitiu "enfrentar os medos". 
Ação de Formação da GNR sobre a Prevençaõ 

Rodoviária 
Gostaram muito e fizeram o registo gráfico da mesma. 

Alimentação saudável Os alunos participaram com interesse. 

Ambiente Os alunos estiveram com interesse durante a atividade, tendo uma participação ativa. 

Ao Som das Histórias 
Os alunos gostaram de ir à rádio ler a história. No dia em que a emissão decorreu (28 de março) alguns alunos não a 

ouviram e mal começaram as aulas perguntaram logo se era possível ouvira. Adoraram ouvir-se. 

Atividades do Desporto Escolar A opinião / avaliação dos alunos foi muito positiva. 

Baú de Histórias Mostraram interesse por poder requisitar os livros para casa. 

Baú dos livros Os alunos esperavam pelos baús e apenas lamentaram não existir mais variedade. 

Castelo da Recilagem As crianças adoraram a atividade e acharam o espaço interessante. 
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3.º período - Nome da atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

Centro de Educação Ambiental Foi uma atividade que entusiasmou as crianças e proporcionou a consolidação de aprendizagens. 

Clube de Teatro - Apresentação teatral de 
Final de ano letivo 

Gostara de apresentar o trabalho na escola onde são alunos. 

Coastwatch 

Todos se mostraram muito empenhados na atividade e sensibilizados para a problemática da poluição na praia. Os 
alunos gostaram do facto de terem participado nesta ação de limpeza do areal (2ªparte do projeto Coastwtach 

europe). Consideraram de extrema importância ações em que possam ativamente exercer a sua cidadania. 
Participaram com empenho e entusiasmo. Os alunos ecodelegados/membros do ClubEco participantes na atividade 

mostraram grande recetividade, empenho e dinamismo na sua execução. 

Concursos de Leitura: Ílhavo a Ler+, CNL e 
Intermunicipal de Leitura 

Gostaram muito!! Experiência a repetir. 

Da proa à popa – uma rede de estórias Os alunos acharam a visita muito interessante. 

Deixa a tua praia respirar 
Os alunos ficaram muito sensibilizados com as consequências da poluição para os animais marinhos e para os 

utentes das praias. 

Desenvolvimento de Competências sociais 
nos alunos 

Os alunos aderiram ao projeto participando nas sessões com interesse e motivação. Houve melhorias visíveis nas 
competências sociais dos alunos. 

Desportílhavo Os alunos gostaram dos jogos propostos e participaram com entusiasmo. 

Dia da Criança 
Participaram com bastante interesse. Os alunos de uma forma geral gostaram da visita, adoraram ver os diferentes 

animais e aprender mais sobre eles. 

Dia da Unidade 
Dia 1 de junho - As turmas envolveram-se com muito entusiasmo. Querem repetir para o próximo ano letivo. 

Dia 13 de junho - Os alunos adoraram a visita, demonstrando-o pela atitude que foram adotando no decorrer da 
mesma. 

Dia do Eco-agrupamento 
Os alunos sentiram-se motivados e felizes pelo reconhecimento do seu trabalho em prole do ambiente e por sentirem 

como sua a distinção de Eco-agrupamento. 

Dia Mundial do Ambiente 
Os alunos mostraram-se recetivos à palestra sobre as Alterações Climáticas. Mostraram conhecer o assunto e 

fizeram questões pertinentes que revelaram o seu interesse nesta temática. 

Dia Mundial dos Oceanos 
Os alunos adoraram a oportunidade de conhecer e interagir com a bióloga Ana Pêgo, responsável pelo projeto 

Plasticus maritimus. Sentiram-se muito honrados por estarem na abertura oficial do Mês Azul. 

Encerramento do Ano letivo Os alunos gostaram bastante deste dia diferente. Todos gostaram de ser atores/atrizes durante o espetáculo. 

Encontros com... (escritores, ilustradore...) Gostaram de ter participado 

Ensaio para "A minha Sinfonia" Gostaram da experiência, embora tivessem achado muito curto o tempo de ensaio. 

Escola Azul Participaram com empenho, interesse e entusiasmo. 

Esmera-te Os alunos gostaram. 

Exposição / Feira de Minerais 
Os alunos apreciaram bastante a atividade pois puderam observar belíssimos exemplares de fósseis, minerais e 

rochas, assim como algumas das suas aplicações ornamentais. 

Exposição de trabalhos dos alunos 
A atividade pretendeu dar a conhecer os diversos trabalhos de pesquisa realizados ao longo do ano letivo, no âmbito 
da disciplina de Francês e que envolveram a aplicação das Tecnologias da Informação e da Comunicação. O facto 

de um número alargado de alunos ter participado revela o seu bom envolvimento. 

Exposição de Vulcões 
Apesar do reduzido número de trabalhos expostos (cerca de 10 trabalhos de entre 4 turmas), os alunos que 

participaram foram empenhados e a exposição foi elucidativa. 

Festa de encerramento do ano letivo sentiram-se felizes, pois puderam brincar, partilhar o lanche e levar aos trabalhos do ano para casa. 

Festa de Finalistas É o momento das vedetas e por isso as crianças gostam de estar em cima do palco. 

Festa de Finalistas/Almoço convívio Foi um dia repleto de emoções. Recordaram-se momentos vividos. Os alunos conviveram entre si. 

Filho de peixe sabe nadar 

Os alunos gostaram e demonstraram interesse pela atividade. Os alunos envolveram-se nas atividades 
desenvolvidas com interesse e entusiasmo. Ficaram a conhecer histórias de familiares que até aqui desconheciam. 
Os alunos gostaram de realizar as visitas e de participar na apresentação final realizada neste dia. Todos os alunos 
gostaram de partilhar as suas pesquisas junto da população e de ouvir as partilhas dos colegas das outras turmas. 

Formação de utilizadores Ficam a conhecer a biblioteca e os seus recursos. 

Interescolas EMRC 2018 Positiva. Gostaram, embora da parte da manhã, houvesse um grande espaço "morto". 

Laboratório das Artes - Teatro da Vista Alegre Os alunos adoraram ser "atores" e conhecerem melhor os bastidores de um teatro. 

Lanches saudáveis 
Os alunos envolveram-se nas atividades e revelaram preocupação com os lanches que traziam. Gostaram da 

atividade desenvolvida pela nutricionista relativa à sopa. Os alunos gostaram de ter oportunidade de lerem obras em 
conjunto. Todas as crianças conseguem identificar se o lanche que trazem é ou não saudável. 

Mar Film Festival  -  Plastic Ocean 
Os alunos gostaram do documentário. Nas aulas de Ciências Naturais  o tema da plasticologia  marinha foi debatido 

e os alunos participaram com interesse e com recurso a  exemplos referidos na atividade. 

Moldar a Porcelana Os alunos gostaram imenso de fazer trabalhos com barro e de os pintarem mais tarde na escola pintaram. 

Momentos de leitura Gostaram e envolveram-se na atividade. 

Momentos de leitura (itinerâncias) As crianças gostam de ouvir as histórias. 

Música de Intervenção - 25 de Abril De uma forma geral os alunos gostaram de participar na atividade. 

No Tempo dos Castelos A opinião foi muito satisfatória. 
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3.º período - Nome da atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

O Gramata - jornal escolar As pessoas têm dado feedback bastante positivo. 

O Jardim de Infância vai à Biblioteca da E.B.1 
Centro 

A atividade foi sempre do agrado das crianças. 

Olimpíadas da Química 

Na opinião dos alunos eles adoraram.  Gostaram muito de fazer as provas teóricas e práticas em grupo e acharam 
que deveria ser uma medida a adotar na escola, porque "Além de desenvolver as amizades entre pares, promove a 

troca de ideias e conhecimentos, pois há sempre alguma coisa que não sabemos e que o outro sabe";" Gostámos do 
desafio e do convívio"; "Gostámos da experiência e das instalações desde os laboratórios ao anfiteatro". 

Gostaram também de comer na Cantina dos Cratos na Universidade: "Até a sopa era boa"; "Gostámos de escolher e 
de temperar a nossa salada, seria muito bom que na nossa cantina pudéssemos fazer o mesmo". 

"Uma coisa interessante é que éramos os únicos alunos do oitavo ano, todos os outros concorrentes frequentavam o 
nono ano de escolaridade, então para o ano lá estaremos e melhor preparados". "Outro momento interessante do dia 

foi a Palestra a que assistimos sobre As moléculas que mudaram o mundo"; "foi muito enriquecedor apercebermo-
nos da relação entre a Química e a História, fiquei fascinado quando o Prof. disse que uma das razões que levaram à 
morte pelo frio dos soldados de Napoleão na Rússia foi o facto dos botões das suas casacas serem de estanho e de 

este metal se desfazer em pó a temperaturas baixas". 

Os "Chefs" 
A maioria dos alunos gostaram e demonstraram a utilidade da atividade; no entanto uma aluna do 5º ano e um aluno 

do 7º ano tinham opinião diferente. 

Palestra sobre alterações climáticas Os alunos gostaram e participaram entusiasmados. 

Participação no Primeiro Encontro Nacional 
Escola AZul 

A aluna embaixadora e o aluno embaixador Escola Azul aprenderam bastante sobre literacia do oceano e 
participaram ativamente nos debates e workshops assim como nas atividades naúticas e lúdicas. Gostaram também 

da interação social do evento e da sua componente turística pois ficaram a conhecer um pouco de Sines. 

Patrulha Palhinha Os alunos participaram com empenho e entusiasmo. 

Pedalada pelo Ambiente Muito boa. Gostaram muito. 

Peditório a favor da AMI 
Nota-se que as pessoas, quer voluntários que pedem, quer o público em geral, estão cansados deste tipo de 

atividade. Há muitos peditórios. 

Prevenção Rodoviária 
Os alunos gostaram muito. Esta atividade interessa-lhes, pois tem muita a ver com comportamentos e vivências do 

seu dia-a-dia. As crianças estiveram atentas à apresentação da atividade. 

Projeto + coluna 
Os alunos gostaram. Ficaram surpreendidos com as informações recebidas sobre as mochilas que diariamente 

carregam. 

Projeto de Iniciação à natação Foi muito positiva. 

Projeto Newton Gostava de Ler Adoram!!! 

Quiz on a video A atividade foi interessante e divertida. 

Rádio de Escola Gostaram, mas não houve o empenho necessário. 

RBI- Leituras em rede Gostaram de participar. 

Reading activity Atividade interessante e divertida. 

resPet Os alunos mostraram interesse e participaram com entusiasmo. 

Reviver o Passado 
Acharam a atividade maravilhosa, uma vez que foram reviver o passado e mostrar aos futuros alunos algumas das 

novas competências adquiridas. 

Saídas ao meio Os alunos gostam deste tipo de atividade. 

Seminário: O Coastwatch e as escolas 
Os participantes gostaram muito da atividade e da responsabilidade de apresentação do trabalho na Casa da Cultura 

de Ílhavo para uma plateia de 400 alunos. 

Sessão de sensibilização sobre os incêndios 
florestais 

Foi pertinente, dado os conteúdos programáticos da disciplina de Geografia. 
Os alunos estiveram bastante participativos porque a tragédia dos incêndios vivida em 2017 ainda está muito 

presente. 

Torneio de Matraquilhos Gostaram de participar no torneio. 

Um dia no Rates Park - Parque de aventuras Os alunos gostaram, mas lamentaram o facto de o parque não ter piscina. 

Um dia no Vagasplash Os alunos gostaram muito. 

Um Passeio pela Natureza 
Adoraram e fizeram descobertas muito interessantes. As crianças mais pequenas descobriram novas sensações 

como caranguejos, enterrar os pés na areia e outras. 

Uma tarde no Clube do Mar 
Tirando um aluno, os restantes gostaram muito da atividade, embora na tarde do dia 15 de maio houvesse muito 

vento o que condicionou a realização de alguns exercícios. 

Visita à EMER As crianças manifestaram ter gostado da atividade. 

Visita à Escola Municipal de educação 
rodoviária 

A avaliação feita pelas crianças foi muito boa todas adoraram a visita que foi de divertimento  informação e formação 

Visita ao Castelo da Reciclagem 
As crianças participaram ativamente com interesse e iniciativa. Os alunos aderiram bastante bem a todas as 

atividades propostas pelo Centro Educação Ambienta (castelo da reciclagem). 

Visita ao ECOMARE - CRAM Os alunos consideraram a atividade muito interessante e participaram com muito empenho. 

Visita ao Laboratório das Artes no Teatro da 
Vista Alegre 

As crianças demonstraram agrado pela atividade. 

Visita ao meio local Gostaram muito de visitar a casa do amigo  e conhecer as  diferentes espécies de aves. 

mailto:aege@aege.pt
http://www.aege.pt/


Relatório de avaliação do Plano de Atividades do Agrupamento - 2017-2018 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO – RUA DA LOMBA  ⎯ 3834-475 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 
234 367570 - 234 367572 -  aege@aege.pt  -   http://www.aege.pt 

 
21 

3.º período - Nome da atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

Visita ao Portugal dos Pequenitos A atividade proporcionou diversas aprendizagens ao grupo de crianças. 

Visita ao Sea Life 
Os alunos adoraram a visita. Gostaram igualmente de, no parque da cidade, poderem almoçar em grupo e realizar 

atividades ao ar livre. 

Visita de estudo 
Todos os alunos acharam que foi muito importante esta experiência. Todos os alunos participaram com muito 

entusiasmo, colocando questões pertinentes e respondendo sempre que solicitados. 

Visita de Estudo - docentes do grupo 110 Os colegas gostaram da visita e dos momentos de convívio que a mesma proporcionou. 

Visita de Estudo - Teatro Arvorecer Participaram no desenrolar do conto e esta interação é sempre do seu agrado. 

Visita de estudo à Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré 

A avaliação foi muito positiva, pois a maioria, considerou, que ao ter participado em várias aulas do 10º ano, os 
ajudou nas opções que vão ter que fazer na transição do 9º para o 10º ano. 

Visita de Estudo à Funceramic As crianças estiveram interessadas pois a manhã teve tempos interessantes  em que eles foram sujeitos ativos. 

Visita de Estudo ao Jardim Oudinot 
Gostariam de passar o dia todo neste espaço. 

Este pedido ficou registado como uma possibilidade para o próximo ano letivo. 

Visita de Estudo do Agrupamento - Viagem 
final de Ano 

Parte final foi longa porque caminharam muito; gostariam de sítios para comprar lembranças; apesar de tudo, 
gostaram. 

Visita Final de Ano Letivo Os alunos aderiram com bastante entusiasmo a todas as atividades da visita. 

Zoo de Santo Inácio 
As crianças demonstraram nos trabalhos e diálogos sobre a visita que esta foi do seu agrado, recordando 

pormenores. 

 

X- IMPACTO NAS APRENDIZAGENS  

Em relação ao contributo e impacto das atividades para as aprendizagens dos alunos, na opinião dos responsáveis e 

dinamizadores das atividades a conclusão a tirar é a seguinte: 

Grau de impacto 1.º período 2.º período 3.º período Média Anual 

desenvolve a formação pessoal e social 40% 37% 39% 38,7% 

contribui para uma cultura de cidadania 18% 20% 20% 19,4% 

contribui para a consolidação das aprendizagens 10% 17% 16% 14,3% 

ajuda a melhorar a inserção na comunidade 8% 6% 5% 6,3% 

promove o conhecimento de novas áreas 8% 6% 10% 8,0% 

favorece a motivação para a disciplina e para as 
matérias 

16% 14% 10% 13,3% 
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XI- OBSERVAÇÕES E OPINIÕES COLOCADAS PELOS AVALIADORES / DOCENTES 

Os docentes que avaliaram as atividades colocaram um conjunto de opiniões e de sugestões. 

 

A. 1.º período 

 

Nome da Atividade Sugestões e observações: 

Dia da Educação Física 
Agradecimento ao Ílhavo Andebol Clube pela disponibilidade dos seus técnicos na ajuda da atividade. 

Agradecimento aos encarregados de educação do 1.º ciclo por realizar o transporte dos seus educandos. 

Visita à Biblioteca Municipal 
As crianças foram bem recebidas pelas técnicas que proporcionaram momentos de aprendizagem e momentos lúdicos. As 

atividades desenvolvidas foram do agrado das crianças que passaram pelos diversos espaços com entusiasmo. 

Faz Figura 

Atividade sempre muito do agrado dos alunos. A atividade foi muito interessante integrando-se facilmente nas necessidades do 
grupo e na educação para a cidadania. A técnica transmitiu a mensagem de um modo interessante captando o interesse das 
crianças. Conseguiu de um modo lúdico alertar para assuntos fundamentais na educação cívica. Agradecemos à Drª Ângela 

pela sua capacidade de cativar a atenção dos alunos para o tema em questão. 

Vamos à Ilha`vô 
É importante que as crianças tenham contacto com as tradições e com o que de melhor há no nosso Conselho.  

A D. Alcina transmitiu às crianças de um modo muito simples e atrativo o essencial do modo de fazer as Padas. É importante 
que as crianças conheçam o património e tradições locais e assim como a transmissão entre gerações. 

RBI- Bibliotecas em rede Foi pena a fraca adesão dos pais e alunos nesta sessão que não envolveu diretamente nenhum grupo/ turma. 

Ambiente Agradecimentos à GNR. 

Dia da Alimentação É sempre importante os alunos recordarem regras alimentares pelo que a comemoração do dia deve manter-se. 

Rastreio Visual 
A atividade foi realizada aos novos alunos do pré-escolar, uma vez que todos os outros alunos do agrupamento já tinham feito 

o rastreio visual há menos de seis meses. A atividade deverá ter continuidade no próximo ano letivo, contemplando, 
novamente, todos os alunos do agrupamento. Agradeço a colaboração das educadoras envolvidas nesta atividade. 

Vamos à BMI: magia das cores Agradeço a disponibilidade da assistente operacional para acompanhar a visita fora das suas horas de trabalho. 

Feira de outono A escola agradece aos pais/família toda a colaboração prestada para o sucesso da atividade. 

Violência Escolar "BULLYING" Agradeço a disponibilidade do senhor agente para responder às perguntas dos alunos. 

Exposição "Educação Alimentar e 
Atividade Física" 

Sugere-se que a atividade seja para continuar. No próximo ano letivo a exposição poderá ser realizada na semana em que se 
comemora o Dia da Alimentação. 

Peditório Nacional a favor da Liga 
Portuguesa contra o Cancro - 2017 

Agradecimento aos alunos do 8.º C (Olga, Cindy e Leonardo)e do 9.º B (Beatriz Marinho) que participaram no Peditório. 

Visita à Biblioteca Municipal de Ílhavo A atividade foi do interesse das crianças e bem conseguida pela técnica da B.M.I. 

Direitos das crianças De realçar a empatia criada entre os agentes da Escola Segura e os alunos. 

Projeto + COOluna O tema deste projeto devia chegar aos próprios pais dos alunos logo no 1ºano. 

Comemoração do Dia da Alimentação A comemoração do Dia da Alimentação é uma atividade a continuar nos próximos anos letivos. 

Festa do cinema francês 

Agradeço a divulgação da festa do cinema francês no teatro aveirense, só lamento ter recebido a informação tardia. 
Sendo uma atividade que permitia aos alunos ouvirem a língua francesa, o filme não deveria ter tido legendas, que ainda por 

cima estavam no português do Brasil com termos diferentes dos nossos...  
Lamento ainda a escola que esteve presente com a nossa, pois não se soube comportar, manifestando comentários 

desagradáveis, que até os nossos alunos lamentaram. 
Elogio o bom comportamento dos alunos do 9.º A e B, que me deixaram orgulhosa. 

Atividade a repetir... 

Vamos à BMI - Magia das cores É uma atividade importante para os alunos pelo que deve ter continuidade. 

A rosa dos ventos mais Criativa 

Os alunos aplicaram-se na realização da tarefa, foram criativos, reutilizaram materiais, envolveram a família e ficaram mais 
motivados para a disciplina, consolidando conhecimentos. 

A biblioteca escolar cooperou na exposição disponibilizando um ótimo espaço e possibilitando a votação e eleição dos 
melhores trabalhos. O respetivo Departamento colaborou na seleção dos prémios. O balanço é muito positivo. 

Exposição "O Antigo Egito" 
Os docentes agradecem a disponibilidade e colaboração da professora bibliotecária na montagem e divulgação da exposição, 

bem como dos docentes que constituíram o júri de avaliação dos trabalhos. 

Visita de estudo à Universidade de 
Aveiro no âmbito da Semana da 

Ciência e da Tecnologia 
É uma atividade muito pertinente e deve continuar a realizar-se nos próximos anos. 

Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência 

Agradecimento ao Helder com a sua energia contagiante e, na escola sede, aos professores que participaram com as suas 
turmas fora do horário dos intervalos. Há também a ressalvar, na escola sede, a atitude de alguns alunos mais velhos que 

ajudaram os mais pequenos a entender e jogar os diferentes jogos. 

Dia da Educação Física 
Atividade com grande participação dos alunos do 1.ºciclo e encarregados de educação, que gostaram muito da atividade e que 

momentos como este, deveriam acontecer mais vezes na escola. 

Formação de árbitros Através desta formação os alunos ficam habilitados para serem árbitros do seu núcleo do desporto escolar. 

Torneio dos vários núcleos do 
Desporto Escolar 

Estes torneios servem para selecionar alunos para os vários núcleos do desporto escolar. 

Ações de sensibilização: o valor do 
livro, a literatura na internet, utilização 

do catálogo online 
É importante dar continuidade a este tipo de ações. 

Magusto Agradecemos à Padaria Puerto de la Cruz pela disponibilidade que mostrou em nos assar as castanhas. 
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Nome da Atividade Sugestões e observações: 

Encerramento do 1º período 
Agradecimento ao Centro Comunitário da Gafanha do Carmo pelo nos ter proporcionado este momento de encontro de 

gerações. 

Feira do Livro 
É sempre muito interessante a participação nestas atividades, as crianças conhecem novos espaços, aprendem a saber estar 

e adquirem novos conhecimentos. 

Festa de Natal 
Agradecimento à CMI que mais uma vez brindou os nossos alunos com um bonito espetáculo. Os docentes da EB Norte 

consideraram que a mensagem transmitida não foi adequada aos anos iniciais (1º e 2º ano). 

Canção de Natal 
Esta atividade foi muito positiva quer pelo empenho dos alunos quer pela alegria com que participaram. A decisão de dar 

continuidade à atividade será tomada no próximo ano letivo, pelas docentes de Francês. 

Biblioteca Municipal de Ílhavo 
As idas à Biblioteca são sempre muito ricas, tanto pelo espaço envolvente como pelas atividades realizadas pelas técnicas da 

Biblioteca. 

(Re)criar a Brincar Agradeço a colaboração do Centro de Saúde. 

Filho de peixe sabe nadar Agradeço a colaboração do Museu Marítimo de Ílhavo. 

SOS Oceanos – à descoberta do 
Bacalhau 

Agradeço a colaboração do Museu Marítimo de Ílhavo. 

"Trilogia da Mãe Gansa" - visita de 
estudo e apresentação da peça na 

ESMAE 

O Clube de Teatro agradece aos pais dos alunos, aos professores e auxiliares do AEGE, à Junta de Freguesia da Gafanha da 
Encarnação, aos nossos colaboradores e corpo docente do Departamento de Teatro da ESMAE, sem os quais esta atividade 

não teria sido possível. 
Muito obrigada!! 

Cabaz de Natal 
A escola agradece a forma e o empenho como os encarregados de educação e os alunos se envolveram para a realização da 

atividade. 

"Sabores de Natal" A escola, mais uma vez agradece aos encarregados de educação, o empenho para a concretização da atividade. 

Natal Musical 

Agradecer a todos os professores que se mostraram disponíveis para organizar e realizar a atividade, nomeadamente às 
professoras Sónia Marisa Pereira, Odete Fernandes e Rosa Eduarda. Agradecimento também a todos os docentes que 

durante a realização da atividade estiveram disponíveis para ajudar e colaborar no sentido que tudo corresse bem. Atividades 
deste género são para repetir, pois envolve a participação da comunidade educativa e teve um "feedback" bastante positivo por 
parte dos alunos. Na minha opinião, o trabalho realizado antes da atividade (organização, ensaios, etc.) é decisivo no sucesso 

das atividades. 

Faz Figura - SUMA É uma pessoa sempre bem vinda ao Jardim. Este ano o conteúdo não estava tão apropriado para a Educação Pré Escolar 

Visita de Estudo ao CIEMAR 
Esta atividade não estava adaptada ás crianças desta faixa etária. Eram falados elementos que poderiam estar presentes para 

uma melhor identificação e contextualizava a narrativa. Faltava mais movimento para prender a atenção das crianças. 

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
Agradecemos a disponibilidade do CCI. 

Este tipo de atividades deve ter continuidade, uma vez que despertam o interesse pela descoberta da cultura do nosso povo. 

Na Medida Certa Sugere-se a continuação da atividade. 

Ensino da escovagem de dentes Sugere-se a continuidade da atividade. 

Sessão de informação sobre oferta 
educativa de nível secundário 

Houve uma participação de cerca de vinte Encarregados de Educação, pelo que deve continuar a existir esta atividade 

Sessão de informação sobre 
comportamento desafiante 

Participação muito reduzida de Pais (4) pelo que não foi um sucesso. 
Esta atividade pode continuar, pois, para o próximo ano, com outros Encarregados de Educação , tudo pode ser alterado. 

As Olimpíadas da Matemática 

As  “Olimpíadas Portuguesas de Matemática”, estas decorreram na data prevista,  oito de novembro passado, e sem 
atribulações. Os alunos participantes, do 5 ou 9 anos, foram selecionados em cada turma pelo respetivo Professor de 
Matemática tendo por critério de base os resultados por estes obtidos à disciplina. Os alunos que realizaram a prova, 

consideraram-na difícil, mas essa opinião em nada surpreende os docentes de Matemática, pois, por experiência, esta opinião 
tem sido recorrente em anos letivos anteriores. Apesar do grau de dificuldade sentido, este tipo de atividade continua a ser 
uma mais-valia, por um lado, porque se propicia oportunidade aos alunos participantes para refletirem e desenvolverem o 

raciocínio matemático, por outro lado os alunos continuam a querer participar nestes eventos com entusiasmo. Os docentes 
dinamizadores consideram que esta atividade deverá continuar a ser realizada 

Atividade de final de 1.º período 
Agradecimento a todos que participaram na organização / concretização da atividade.  O  espetáculo de  Natal foi um sucesso 

e será uma atividade a continuar. 

Christmas cards A atividade deverá continuar dado o empenho que os alunos mostraram. 

 

 

B. 2.º período 

Nome da Atividade Sugestões e observações: 

"As TIC`S e o Natal" Agrademos a colaboração e a disponibilidade da parte da professora Alexandra. 

"Genealogias" Acho que a atividade deve ter continuidade. Agradeço às funcionárias da CMI a sua disponibilidade e empenho na realização 
da atividade. 

"Ser Velho É Mau!" Os alunos cumpriram as regras, estiveram atentos e participaram ativamente na atividade apresentando casos  de familiares 
idosos ou doentes. 

(Re)criar a Brincar Agradeço ao ACES Baixo Vouga, a colaboração prestada. 

“La Chandeleur” Este ano letivo as professoras de Francês articularam com a professora de Educação Visual, prof. Orlanda Silva e as turmas 
do 9.º ano, na ornamentação das letras que construíam o nome da celebração francesa "La Chandeleur". Este trabalho 

articulado decorreu durante o primeiro período. No dia da celebração - 2 de fevereiro - fez-se uma exposição com os trabalhos 
elaborados pelos alunos. Esses trabalhos foram votados pelos alunos da escola e pelos professores. Foi muito prazenteiro 
fazer esta articulação com a professora Orlanda, a quem agradecemos enormemente. Este é um verdadeiro exemplo de 

articulação. Agradecemos também a todas as funcionárias que colaboraram connosco na concretização desta atividade. Para 
o ano continuaremos. 

23 Milhas A esta atividade deveria ser atribuído mais tempo. Deve continuar e ser alargada a mais anos de escolaridade. 

mailto:aege@aege.pt
http://www.aege.pt/


Relatório de avaliação do Plano de Atividades do Agrupamento - 2017-2018 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO – RUA DA LOMBA  ⎯ 3834-475 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 
234 367570 - 234 367572 -  aege@aege.pt  -   http://www.aege.pt 

 
24 

Nome da Atividade Sugestões e observações: 

Ação da GNR sobre o Ambiente Esta atividade estava programada para o dia 28 de fevereiro. 
 Por impossibilidade de realização nessa data agendou-se para o dia 12 de março. 

Àdescoberta de ...António Torrado Agradecer às educadoras a disponibilidade, aos docentes Anabela Santos e Nuno Machado e à turma 4GC e professora 
titular Conceição Nunes pelo empenho!! Fizeram trabalhos lindos! 

Almoço de Natal A atividade deve continuar no próximo ano. 
Os alunos agradecem a todos os professores que participaram na atividade. 

Ambiente O guarda enviado pela GNR interagiu com as crianças dando-lhes espaço para fazerem comentários e colocar questões. As 
crianças demonstraram interesse pela palestra. A presença de agentes da GNR dá mais força aos assuntos que são 

trabalhados no dia a dia. A interação de todos potencia os valores dos futuros cidadãos de amanhã. 
Ao som das histórias Atividade que deve ser continuar a ser realizada. 

ASAS - Aprender a Sexualidade e os 
Afetos para a Saúde e Substâncias 

Psicoativas 

Esta atividade não foi realizada com os alunos do 8.º e 9.º anos, como estava previsto, em virtude da Sr.ª Enfermeira se 
encontrar de baixa médica. Prevê-se a realização desta atividade, com os alunos do 8.º e 9.º anos, no 3.º período. 

Atividades prático-experimentais Physis 
Physis 

Agradecemos à Associação de Estudantes Physis Physis a disponibilidade e o interesse demonstrado em cativar estudantes 
para a área da Física. As atividades realizadas foram ao encontro dos nossos alunos, motivando-os pela ciência e para a 

ciência, tornando-os construtores do seu próprio conhecimento e possibilitando a abertura de interesses para o 
prosseguimento de estudos nesta área . 

Bullying Agradeço a colaboração da GNR e devem continuar com as palestras para o próximo ano. 

Canguru Matemático sem Fronteiras A atividade decorreu sem problemas salientando-se o interesse demonstrado pelos alunos participantes. Os professores 
envolvidos entendem que a esta atividade deverá ser dada continuidade no próximo ano letivo. 

Carnaval O Jardim de Infância do Sul, inicialmente estava incluído nesta atividade.  
Uma vez que participou no desfile de Carnaval de Ílhavo ficou impossibilitado de estar presente nesta atividade do 1º ciclo. 

Carnaval Trapalhão O Pré-Escolar não participou na atividade, como estava planeado, em virtude de participar no carnaval do município de Ílhavo. 

Chá com histórias Agradecimento a quem sempre colabora connosco, trazendo um bolinho e, nesta edição, em especial às colegas Paula 
Vizinho, Graça Damas (e filha!) e Conceição Nunes. Também aos pais dos meninos da 4GC. 

Conselho Eco-escolas Sendo um dos sete passos para o cumprimento do programa eco-escolas, é de dar continuidade à sua realização. 

Corta Mato Escolar O Corta Mato teve grande adesão por parte dos alunos, que mais uma vez gostaram de competir e conviver, com os alunos 
das escolas do Conselho de Ílhavo. 

Dia da Árvore Agradecemos à Câmara Municipal de Ílhavo, que nos facultou o transporte e dinamizou a atividade no período da tarde. 

Dia Internacional da Não Violência e Paz 
nas Escolas 

A atividade é interessante mas necessita de ser mais adequada a este nível de ensino. 

Dos Pequenos aos Graúdos Esta atividade foi claramente do agrado do grupo. As crianças manifestaram repetidamente a sua vontade em voltar e 
referiram alguns pormenores que mais gostaram.  

Foi, sem dúvida, uma atividade importante a nível da formação pessoal e social e a nível da educação para a cidadania. Foi 
maravilhosa a forma como fomos recebidos por todos. 

Escola Municipal Educação Rodoviária Esta é uma atividade do agrado das crianças. Permite, de uma forma lúdica e prática aprender as regras de circulação na via 
publica. Ao mesmo tempo praticam algumas regras de convivência social e democrática. 

Estilos de vida saudáveis - Alimentação 
saudável /Distúrbios 

alimentares/Comportamentos saudáveis 

A atividade deve ter continuidade no próximo ano letivo. 
Agradeço à enfermeira Custódia pela disponibilidade e dedicação. 

Exposição "Afetos e Educação para a 
Sexualidade" 

A exposição promoveu o desenvolvimento saudável da sexualidade. Os alunos revelaram bastante interesse pelos diversos 
painéis temáticos. É uma atividade que deverá ter continuidade no próximo ano letivo. 

Folares da Páscoa Agradeço às professoras da biblioteca Anabela, Marisela e Manuela que tornaram possível esta atividade. 

Ílhavo a Ler + Agradeço à Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

Intergeracionalidade - Ciclo Vital A atividade deverá ter continuidade no próximo ano letivo. Os alunos revelaram interesse pelo tema da sessão. Agradeço à 
Sr.ª Enfermeira Custódia o empenho e a disponibilidade. 

Jornadas - "Entre o mar e a ria" Todos os alunos deste estabelecimento gostaram de todas as atividades em que participaram. Atividade interessante, embora 
os alunos não cheguem a visitar a maior parte das salas. As que visitam, nem sempre são as mais adequadas ao seu ano de 

escolaridade. 

Laboratório das Artes Teatro Vista Alegre 
"Um Teatro com Histórias" 

As atividades inerentes à visita estavam muitíssimo bem dinamizadas, dado que as crianças tiveram uma participação 
constante. 

Mega Sprinter e Mega Salto Atividade para dar continuidade no próximo ano, com o envolvimento dos alunos do 3.º e 4.º ano. 

Música na Escola - A que velocidade toca 
a orquestra? 

É uma boa iniciativa e atividade interessante. Uma forma diferente de ouvir e compreender a música erudita. 
Resta-me agradecer a todos os que colaboram na promoção das artes (neste caso a música) que são tão importantes na 

formação dos alunos e que tantas vezes ficam esquecidas! É sempre importante sensibilizar as crianças para estes 
espetáculos e, através delas chegar à família. A atividade deverá continuar. 

Na Barriga do Caracol - Histórias com 
Ciência 

Foi relembro a importância das árvores na vida do nosso Planeta e a importância da reflorestação do nosso país. 
A história contada tinha demasiados pormenores. A mensagem passa mais facilmente com situações mais simples. 

Newton gostava de ler Agradeço à Biblioteca Municipal de Ílhavo a iniciativa prestada. É muito importante continuar a estimular os alunos para a 
leitura através de, como foi o caso, a experimentação. Seria no entanto importante que houvesse uma articulação com a 

escola sobre o tema a tratar. 

O Ambiente Agradecer à agente da GNR a interação que desenvolveu com as crianças durante a atividade. 

Olimpíadas da Biologia Júnior Foi a primeira vez que a escola participou nas Olimpíadas da Biologia  e o grupo disciplinar de Ciências Naturais do 3.º ciclo  
considera que é uma atividade a realizar nos próximos anos, atendendo à sua importância na aplicação de conhecimentos 
lecionados na disciplina de Ciências Naturais e em estimular o gosto e o prazer pela aprendizagem das Ciências Naturais/ 

Biologia. 

Olimpílhavo No Olimpílhavo  (Atividades da Terra), estivemos presentes nas atividades de Mini Golfe, Ténis de Mesa e Xadrez. 

Parlamento dos Jovens Um agradecimento muito especial à Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação pela cedência do Salão Nobre da Junta 
para a realização da Sessão Escolar. 

Um agradecimento à professora bibliotecária, Marisela Simões, e à assistente operacional, Maria José, pela preparação e 
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logística relacionada com o debate com o Sr. Deputado da Assembleia da República, João Pinho de Almeida.Pela sua 
pertinência e interesse na formação cívica dos alunos, este projeto deve continuar. 

Plasticologia Marinha Agradeço ao Oceanário a colaboração prestada. Estas ações deverão continuar. O monitor soube muito bem lidar com as 
crianças motivando-as e incutindo-lhes alguns cuidados. 

Prevenção Rodoviária Esta atividade estava prevista para das 11h às 12h, mas foi dada das 9:30 às 10:00.  
Palestra bastante útil para os alunos e bem dado pelos agentes. Atividade muito importante para os alunos cumprirem as 

regras de trânsito e evitarem acidentes. 
Prevenir é TOP - “LUTA CONTRA O 

CANCRO: partilha de saberes” 
Deixo aqui o agradecimento à Equipa do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Baixo Vouga (CHBV), pela 

disponibilidade e pela forma como cativaram os alunos envolvidos para esta problemática do cancro. 
Projeto (RE)criar a Brincar - 2º ano Agradeço a disponibilidade da psicóloga Dr.ª Rosário Fontes, do CSI e a colaboração dos professores que lecionam o 2.º ano. 

Rota das Padeiras Agradeço à Câmara Municipal de Ílhavo a iniciativa criada. É ótima para repetir. As pessoas foram bastante prestáveis. 

Segurança na Internet Os vídeos/imagens apresentadas são complexas para esta faixa etária, pois deveriam ter um cariz mais infantil. Atividades 
deste género tornam-se pertinentes dado que os nossos alunos no dia-a-dia utilizam frequentemente a Internet e, num grande 

número de casos, não têm a supervisão do adulto. 

St Patrick's Day O departamento de línguas teve a ajuda preciosa do Departamento de Expressões, nas pessoas das professoras Manuela 
Canelas, Anabela Santos e Nuno Machado, assim como da D. Paula Caçador, que foi o duende de serviço. O nosso 
agradecimento aos envolvidos, assim como à restante comunidade escolar, que aderiu de forma muito positiva a esta 

celebração. 

Venda de folares de Vale-de-Ílhavo A Escola agradece a colaboração dos pais/encarregados de educação, para a concretização da atividade. 

Visita de Estudo à BMI Um obrigado á técnica que nos acompanhou nos vários momentos desta visita e que tornou este espaço muito agradável e 
apelativo. 

Visita  às Grutas de Mira de Aire e ao 
Centro de Interpretação da Batalha de 

Aljubarrota 

Agradeço a todos os colegas professores que colaboraram para que esta atividade decorresse da melhor forma. 

Visita à EMER Deixo um agradecimento ao SEMI pela disponibilidade demonstrada na organização e ajuda na resolução da situação que 
surgiu. 

Visita à EPA- Escola Profissional de 
Aveiro 

Este tipo de atividade deve continuar 

Visita à Fábrica da ciência em Aveiro Estas atividades são importantes ajudam as crianças a conhecer novos espaços novas experiencias e realidades que não 
teriam oportunidade de vivenciar dentro do seu ambiente familiar. 

Visita ao Museu Marítimo - "O 
Adamastor" 

Agradecer à equipa do MMI a disponibilidade para conceber esta atividade para nós. 

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo Apesar desta atividade não estar dirigida ao 1º ciclo, acho que fazia todo o sentido ser alargada  ao 4ºano. São abordados os 
conhecimentos adquiridos pelos alunos sobre os descobrimentos. 

Visita ao Museu Soares dos Reis Esta atividade foi uma mais valia quer para alunos quer para professores, pois permitiu levar os discentes a alargar/conhecer 
novos horizontes nas suas vidas. Para além disso, a atividade pretendeu premiar alunos empenhados e cumpridores . 

Visita ao teatro da Vista Alegre Esta atividade estava programada para a Fábrica da Ciência. Por dificuldades de agendamento teve que ser alterada para  o 
Teatro da Vista Alegre. 

Visita de estudo à feira de qualificações-
Qualific@ 

Esta atividade deve continuar. 

Visita de estudo a Teatro e CDI-CIEMar No próximo ano letivo, a atividade deverá ser realizada novamente. 

Visita de Estudo a Teatro, World of 
Discoveries e Museu Militar 

A atividade deverá ser novamente proposta no Departamento no próximo ano letivo. 

Voltamos à pré e... Era uma vez... A realização de intercâmbios deverá continuar. 

Writing Contest Esta atividade foi muito motivadora para os bons alunos - é importante trabalhar para este grupo, que quer ir mais além. 

 

 

C. 3.º período 

Nome da Atividade Sugestões e observações: 

Prevenção Rodoviária 
Estas atividades devem continuar. Um agradecimento aos agentes da Escola Segura que fizeram um esforço para direcionar 

a sua apresentação ao nível etário dos alunos. 

Ao Som das Histórias Atividade interessante que deverá continuar. 

Visita ao Sea Life A visita estava bem organizada, pela entidade competente. 

Projeto + coluna A atividade deverá ter continuidade. 

Música de Intervenção - 25 de Abril 

Além da Educação Musical, a atividade envolveu também outros grupos disciplinares, nomeadamente H.G.P. com a 
excelente narração (timbre fantástico) dos acontecimentos e E.V.T. que fez os cravos, tendo dado cor e brilho durante a 
apresentação. Não esquecer também a colaboração dos encarregados de educação que cederam alguns adereços. Os 

alunos mostraram-se muito motivados e empenhados. Penso que durante a preparação e realização desta atividade "Música 
de Intervenção - 25 de abril" os alunos foram percebendo a importância que teve a "Revolução dos Cravos" na sociedade, 

assim como, a mensagem transmitida nas canções de abril. 

Olimpíadas da Química 

Agradecemos à Universidade de Aveiro e à Sociedade Portuguesa de Química a oportunidade de podermos participar neste 
evento. Gostámos muito de acompanhar os nossos alunos nesta atividade, pois demonstraram um entusiasmo fora do 

vulgar e como adolescentes perspicazes e inteligentes que são, aperceberam-se de como a atividade é enriquecedora tanto 
cientificamente como culturalmente. Os alunos estiveram em contacto com outra realidade, com professores e estudantes do 
ensino superior e com estudantes de outras escolas. Gostaram muito de conhecer as instalações dos laboratórios e de fazer 

as provas teóricas e práticas em grupo e da experiência de comer na cantina da Universidade. 
Os alunos sentiram que foram muito bem recebidos e valorizados e que para o ano querem participar novamente. 

mailto:aege@aege.pt
http://www.aege.pt/


Relatório de avaliação do Plano de Atividades do Agrupamento - 2017-2018 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO – RUA DA LOMBA  ⎯ 3834-475 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 
234 367570 - 234 367572 -  aege@aege.pt  -   http://www.aege.pt 

 
26 

Nome da Atividade Sugestões e observações: 

Exposição de Vulcões 
A exposição de modelos de vulcões deverá ser planeada para uma época do ano que não coincida com momentos de 

intensa atividade dos alunos em termos de fichas de avaliação escrita. 

Encontros com a MaiorIdade 
Agradecer aos que contribuem para o lanche e aos colegas do JI Encarnação Sul e 1GS. Também à colega Graça Damas 

pela sua disponibilidade. 

Literário Jovem 
Agradecer aos colegas que trabalham para este concurso e aos muitos alunos que participam e fazem com que ganhemos 

tantos prémios! 

Projeto + COOluna Agradeço ao Centro de Saúde de Ílhavo. 

Da proa à popa – uma rede de estórias Agradeço ao Museu Marítimo de Ílhavo. 

Visita ao Sea Life 
Um agradecimento à Câmara Municipal por proporcionar esta visita aos nossos alunos e um pedido para que este tipo de 

iniciativas continue. Foi excelente a data escolhida pois permitiu aos alunos explorarem melhor o espaço. A visita foi 
realizada calmamente, sem muita gente. 

Prevenção Rodoviária 
Os assuntos abordados foram de grande importância para as crianças e para o seu desenvolvimento pessoal e social. A 

prevenção rodoviária é fundamental para convivência social de cada criança. 
A Agente da GNR conseguiu transmitir ao grupo a importância do respeito pelos outros na via publica. 

Visita de estudo à Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré 

Esta atividade "Um dia na Secundária", deve continuar a realizar-se, pois é importantíssimo para os alunos do 9º ano. 

Ambiente O tema "Ambiente" é muito pertinente e tem de ser trabalhado com os alunos para alterar comportamentos. 

Sessão de sensibilização sobre os 
incêndios florestais 

A atividade deve realizar-se novamente no próximo ano letivo. 
Agradeço a disponibilidade dos agentes da Escola Segura que permitiu realizar as sessões por turma. 

Zoo de Santo Inácio 

As crianças demonstraram no Zoo e posteriormente, estarem despertas para a importância da preservação das espécies 
animais. Esta foi uma visita importante para que as crianças tivessem oportunidade de conhecer os animais falados em 

contexto de sala de atividades. Foi interessante constatar que algumas crianças se mostraram surpreendidas por os animais 
serem reais. 

Uma tarde no Clube do Mar 
Um agradecimento especial à professora Teresa Fernandes que acompanhou os alunos, ao professor Paulo Pinhal que 
simpaticamente ofereceu a tarde no Clube do Mar e ao professor Lopes que graciosamente arranjou o transporte dos 

alunos. 

RBI- Leituras em rede Agradecer a participação dos docentes Higino oliveira e Fernanda Vilarinho, com a turma 1GS. 

Concursos de Leitura: Ílhavo a Ler+, CNL 
e Intermunicipal de Leitura 

Agradecer à CMI a disponibilização de um autocarro para deslocação a Águeda, para o CIL, para todos os participantes. 

Filho de Peixe Sabe Nadar A atividade é muito interessante e deverá ter continuidade. 

Lanches saudáveis 
Os alunos empenham-se e preocupam-se com os lanches contudo a família não se empenha para que tenham melhores 

resultados. 

Ensaio para "A minha Sinfonia" 
Estas iniciativas são sempre de louvar, pois promovem a prática artística, a qual contribui muito para a formação integral de 

crianças e jovens. 

"A minha Sinfonia" - Separadores teatrais 

O Clube de Teatro agradece a todos os seus colaboradores:Joel Reigota (figurinos), Marisela Simões (apoio de direção de 
cena), Inês Mota (Cenografia). Agradecemos também à equipa da CCI toda a colaboração prestada na conceção, montagem 

e desmontagem dos separadores. Deixamos também um agradecimento à Inês Tavares Imaginário pela oportunidade que 
nos deu de nos integrarmos no seu espetáculo e de mostrarmos o trabalho desenvolvido pelo Clube de Teatro AEGE. 

Projeto (RE)criar a Brincar 
Sugere-se a continuidade desta atividade. Agradeço a colaboração dos professores dos alunos das turmas do 4.º ano, bem 

como a disponibilidade e empenho da psicóloga do Centro de Saúde de Ílhavo. 

Visita Final de Ano Letivo Queremos agradecer à Câmara Municipal de ílhavo por nos ter cedido gratuitamente o transporte. 

No Tempo dos CAstelos Este tipo de atividades motiva os alunos e permite-lhes consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas. 

Exposição / Feira de Minerais 
A atividade decorreu muito bem, com um grande envolvimento de toda a comunidade educativa e será uma atividade a 

repetir no próximo ano letivo. 

Visita ao ECOMARE - CRAM Se o Ecomare - CRAM abrir ao público estudantil será muito interessante para a formação dos alunos. 

Interescolas EMRC 2018 
Um agradecimento especial às professoras acompanhantes: Graça Damas, Lina Paula e Tereza Cancela, e às funcionárias 

da Secretaria que me ajudaram imenso no trabalho reorganizado. 

Um dia no Rates Park - Parque de 
aventuras 

Um agradecimento especial às professoras que acompanharam os alunos com simpatia e solicitude: professoras Diana 
Valadares, Judite Teixeira, Lina Fernandes e Tereza Cancela e às senhoras funcionárias da Secretaria que foram 
incensáveis, quer na contratação de transporte, quer na ajuda na resolução dos problemas que foram surgindo. 

Exposição de trabalhos dos alunos 
Esta atividade decorreu como o pretendido, no entanto, alguns alunos ainda demonstraram muita dificuldade em custear a 

fotocópia do(s) trabalho(s) expostos. 
No próximo ano letivo, será solicitado ao Departamento o pagamento dessas fotocópias. 

Um dia no Vagasplash Um agradecimento especial às professoras Isabel Ançã e Marisela pela sua disponibilidade e simpatia. 

Campanha do Pirilampo Mágico Um agradecimento especial à auxiliar da ação educativa, Lúcia Moreno, incansável na ajuda prestada. 

Os "Chefs" Agradeço a todos os professores da escola que colaboraram em especial à professora Graça Damas. 

Visita de estudo A atividade Visita de Estudo deve continuar no próximo ano. 

Esmera-te Atividade muito do agrado das crianças. Durante a atividade podem colocar em prática aprendizagens adquiridas. 

Rádio de Escola Melhoria dos equipamentos de audição e dos microfones é necessária. 

Desenvolvimento de Competências 
sociais nos alunos 

O contributo e o trabalho das técnicas do CASCI no desenvolvimento deste projeto de competências sociais com os alunos 
da turma PCA foram excelentes e com muito mérito. 

Dia do Eco-agrupamento 
Penso que esta atividade é muito importante para a comunidade escolar e uma forma de incentivar a interação com a 

comunidade em que o agrupamento se insere, pelo que deverá manter-se a celebração Dia do Eco-agrupamento (pelo 
menos enquanto todos os estabelecimentos mantiverem a bandeira verde). 

Clube de Teatro - Apresentação teatral de 
Final de ano letivo 

O Clube de Teatro está grato às assistentes operacionais que ajudaram na montagem e desmontagem da sala, a D. Lúcia 
More, a D. Alda e o Sr. Amadeu Rebelo. Agradecemos também a colaboração das professoras Tereza Cancela, nas 
maquilhagens e Marisela Simões, na direção de cena. Deixamos ainda um agradecimento à Direção desta escola por 

continuar a fomentar a educação pela arte através do Clube de Teatro. 
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Torneio de Matraquilhos Atividade para continuar no próximo ano letivo. 

Pedalada pelo Ambiente 
Atividade com grande numero de participante  que deverá ter continuidade no próximo ano letivo.  

Agradecimento à Associação de Pais. 

Atividades do Desporto Escolar 
O clube do desporto escolar com 8 núcleos envolve grande numero de alunos que tem representado a escola de uma forma 

positiva. 

Reading activity 
A reação dos alunos excedeu o esperado, no que diz respeito ao interesse e colaboração demonstrada, pelo que no próximo 

ano letivo deve ser, se possível repetida. 

Quiz on a video 
A reação dos alunos foi entusiástica, realizando a atividade com interesse e empenho, pelo que no próximo ano letivo deve 

ser, se possível repetida. 

Encerramento do Ano letivo Um agradecimento especial ao Senhor Presidente do NEGE, por nos ter cedido, uma vez mais, as instalações. 

VIII Mostra de Sopas 
Atividade a continuar. Terá sido a melhor edição da mostra de sopas, quer pela adesão, quer pela qualidade das sopas 
apresentadas. Um grande agradecimento aos restaurantes participantes (sem eles a atividade não seria possível), aos 

funcionários e professores que colaboram que, sem eles, a atividade também não se conseguiria realizar. 

Recriar a Brincar 
Atividade muito interessante e do agrado dos alunos. Será muito bom que o projeto tenha continuidade. Agradecimento à 

Dra. Rosário. 
Laboratório das Artes - Teatro da Vista 

Alegre 
Agradecimento às animadoras do Teatro que apesar do atraso conseguiram orientar as tarefas para que os alunos não 

ficassem prejudicados. Atividade muito interessante. 

Palestra sobre alterações climáticas 
Agradecimento à Dra. Mónica Ribau que através da história "O cobertor da Azulinha" motivou os alunos para as questões 

ambientais. 

Desportílhavo Esta atividade deverá ter continuidade. 

Encerramento do ano letivo 
Agradecimento ao Senhor Presidente da junta de Freguesia que nos cedeu o espaço para o espetáculo e ao Senhor 

Zeferino Rocha que nos ajudou no som. 

Encontros com... (escritores, 
ilustradore...) 

Agradecer aos docentes que participam nestes encontros e preparam os alunos para tal. 

Projeto Newton Gostava de Ler Agradecer à CMI este investimento. Deve continuar apesar dos constrangimentos que tivemos este ano. 

O Gramata - jornal escolar Aos docentes Anabela Santos e Henrique Santos pela entrega a este projeto. 

Projeto SOBE (Saúde oral e Bibliotecas 
Escolares) 

Agradecer a disponibilidade das educadoras para receberem e acolherem este projeto. 

CoastWatch 
Pelo historial de participação da escola no pojeto Coastwatch europe e por ser um excelente exercício de cidadania pró-

ativa, deverá ser dada continuidade a esta atividade. 

Dia Mundial do Ambiente Agradecemos à Drª Mónica Ribau a disponibilidade e a forma atenciosa como preparou a sessão para os alunos. 

Participação no Primeiro Encontro 
Nacional Escola AZul 

A representação da escola no Primeiro Encontro Nacional Escola Azul decorreu muito bem. Foi bastante enriquecedor quer 
para os alunos, quer para os professores assim como para a Encarregada de Educação que nos acompanhou. No próximo 

ano letivo o II Encontro Nacional Escola Azul decorrerá em Ílhavo. 

Dia da Unidade 
Agradecemos à Técnica de Psicomotricidade Mariana, do CRI, por ter orientado o Circuito Psicomotor. 

Agradecemos à CMI por, mais um ano, ter cedido o transporte. Quanto ao local visitado, ficou um pouco aquém do 
esperado. 

Saídas ao meio A atividade deverá continuar no próximo ano letivo. 

Moldar a Porcelana Atividade interessante que deverá ter continuidade. 

Baú dos livros 
Atividade que deverá ter continuidade. Os alunos estão de parabéns pois a escola foi contemplada com mais uma ronda do 

baú pelo número de livros requisitados. 

Leituras orientadas Atividade que deverá ter continuidade. 

Centro de Educação Ambiental É uma visita importante para as crianças desta idade e deverá ter continuidade no próximo ano. 

Visita ao Portugal dos Pequenitos Agradeço à guia que nos acompanhou e ajudou a descobrir o museu. 

Filho de peixe sabe nadar Este projeto deverá ter continuidade pois aproxima os alunos às histórias das suas famílias. 

Recriar a brincar 
Este tipo de projeto em que se trabalham os medos, ansiedades, os relacionamentos entre pares é de continuar. Devia 

iniciar antes do 4ºano. 
Ação de Formação da GNR sobre a 

Prevençaõ Rodoviária 
Agradecemos a disponibilidade dos agentes da GNR pela Formação que nos deram. 

Concurso Literário As docentes agradecem à Porto Editora a oferta dos prémios - 6 livros de leitura obrigatória no ano seguinte. 

Visita de Estudo à Funceramic 
Um agradecimento como fomos recebidos, as experiências que propõem  às crianças e um lamento por não estar presente o 

oleiro velhinho que animava a roda com as suas historias e é figura carismática de Aradas e das caçoilas do carneiro. 

Festa de Finalistas 
Um agradecimento aos pais que mais uma vez presentearam os seus filhos com uma apresentação que promoveu a 

interação entre todos. 
Ao presidente da Junta de Freguesia e seus colaboradores que cede o salão e põe à nossa disposição o que precisamos 

Atividade de prevenção rodoviária 
Agradecemos À GNR, nomeadamente aos dois agentes que dinamizaram a atividade. 

Sendo a Gafanha um local com uso diário da bicicleta desde tenra idade esta atividade vem de encontro à educação 
rodoviária das crianças. 

Um Passeio pela Natureza 

Deixamos um reparo ao estado em que encontrámos as bermas da ria- lixo. é de lamentar que seja o caixote do lixo de 
algumas pessoas. 

Lamentamos que ainda não haja um local com areia onde possamos levar as crianças e brincarem à vontade. Este pedido já 
é velho. 

Verificamos que é um local pouco visitado e explorado pelas crianças. 

Visita de Estudo - Teatro Arvorecer Agradecemos o convite que nos foi endereçado e que é sempre uma mais valia para a formação das nossas crianças. 

Visita à Escola Municipal de educação 
rodoviária 

Muito boa esta parceria. Sugiro a continuidade da atividade e agradeço aos técnicos que trabalham na EMER   a forma 
como recebem as crianças. 

CoastWatch Um agradecimento à Câmara Municipal de Ílhavo pelo apoio logístico na concretização da atividade. 
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Projeto de Iniciação à natação 
Mais um vez concluímos que é uma atividade muito importante no Desenvolvimento Global da criança e que deve ter 

continuidade. 

Baú de Histórias 
É uma atividade que deve continuar e deve na opinião de todas as Educadoras, também ser aberta ao JI do Centro para que 

as crianças possam usufruir da mesma maneira que as outras. 

Lanches saudáveis 
Seria importante que no inicio do projeto houvesse uma sessão promovida pelo Centro de Saúde, direcionada aos EE no 

sentido de lhes explicar os objetivos do mesmo , para motivar a mudança hábitos. 

Dia Mundial da Criança Foi uma atividade do agrado das crianças, e um momento de encontro com o Pré- escolar. 

Visita de Estudo do Agrupamento - 
Viagem final de Ano 

- Sugestão para locais com aquisição de lembranças; - Preparar a visita de forma a ser mais longa (ex 2 dias); - Angariar o 
valor da visita ao longo do ano 

Visita de Estudo - docentes do grupo 110 Todos consideraram importante dar continuidade a este tipo de atividade. 

 

 

XII- CUSTOS DAS ATIVIDADES 

 

A maioria das atividades (85,9%%) não teve custos associados aos alunos ou aos participantes diretos. 

Apenas 16,1% das atividades realizadas neste ano letivo tiveram custos associados e requeridos aos seus participantes. 

Os custos principais das atividades realizadas prendem-se com os transportes, com as despesas de entrada em 

estabelecimentos ou instituições ou honorários a pagar a palestrantes. 

Alguns dos encargos associados às atividades com custos foram da responsabilidade dos departamentos curriculares 

(elaboração e aquisição de alguns materiais, pagamento de despesas inerentes à produção da atividade). 

 

Atividade Responsáveis Estabelecimentos de Ensino Custo aprox. 

PNL (Programa Nacional de 
Leitura) 

Biblioteca Escolar e Rede de 
Bibliotecas de Ílhavo 

Todas as escolas básicas 350,00 € 

Parlamento dos Jovens Lina Paula Fernandes e Isabel Ançã Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 20,00 € 

Encontros com... (escritores, 
ilustradore...) 

Biblioteca Escolar e docentes de 
Português 

Todo o Agrupamento 30,00 € 

MIBE - Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares 

Biblioteca Escolar Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 10,00 € 

Comemoração do Dia da 
Alimentação 

Grupos disciplinasres de CN(2.º E 
3.º ciclos) e FQ  com a colaboiração 

do PES. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 60,00 € 

Projeto Newton Gostava de 
Ler 

Biblioteca escolar e clube de ciência Todo o Agrupamento 300,00 € 

RBI- Bibliotecas em rede Biblioteca Escolar Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 3,00 € 

Halloween Todos os professores de Inglês Todas as escolas básicas 15,00 € 

Intercâmbio espistolar com 
Dili 

Docentes de Português Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 5,00 € 

Referencial da Biblioteca 
Escolar 

Professora bibliotecária e docentes 
implicados 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 10,00 € 

Os "Chefs" 
Departamento de Educação 

Especial 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 200,00 € 

As Olimpiadas da Matemática Justina Melo Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 5,00 € 

Visita de estudo à 
Universidade de Aveiro no 

âmbito da Semana da Ciência 
e da Tecnologia 

Vera Sardo Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 175,00 € 

Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência 

Docentes de Educação Especial Todo o Agrupamento 200,00 € 

Christmas cards Professores de Inglês Todos as escolas básicas 10,00 € 

Canção de Natal 
Alunos das turmas de francês e 

respetivas professoras. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 2,00 € 

Concurso Literário Docentes de Português do 2.º Ciclo Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 2,00 € 

Almoço de Natal 
Professores dos alunos CEI na EB 

2/3. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 40,00 € 
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Na Barriga do Caracol - 
Histórias com Ciência 

Fábrica - Centro Ciência Viva 
Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação - 

Norte 
40,00 € 

Mar Film Festval Judite Teixeira; Isabel Ançã. Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 1,00 € 

Visita de Estudo a local a 
definir 

Turma C do 9º ano Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 10,00 € 

Visita de Estudo a Teatro, 
World of Discoveries e Museu 

Militar 
Docentes que lecionam o 9.º ano Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 20,00 € 

“La Chandeleur” 
Alunos das turmas de francês e 

respetivas professoras. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 20,00 € 

Olimpíadas da Biologia Júnior 
Professoras de Ciências Naturais de 

9.º ano 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 3,00 € 

MAR FILM FESTIVAL _ “Um 
Mar de Mulheres”, 

Diana Valadares. Judite Teixeira. 
Isabel Ançã. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 2,00 € 

Folares da Páscoa 

Professores de educação especial 
que lecionam áreas do currículo 
dos alunos que beneficiam da 

medida educativa Currículo 
Específico Individual 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 30,00 € 

Visita de estudo à feira de 
qualificações-Qualific@ 

SPO Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 500,00 € 

Writing Contest 
Lina Paula Fernandes; Luís Simões; 
Mafalda Machado; Tereza Cancela 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 2,00 € 

Visita à Fábrica da ciência em 
Aveiro 

Docentes 
Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação - 

Sul 
28,00 € 

Visita ao Museu Soares dos 
Reis 

Orlanda Silva, Odete Fernandes e 
Mª LUísa Romão 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 40,00 € 

Canguru Matemático sem 
Fronteiras 

Dina Mendes Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 60,00 € 

Visita ao Museu Soares dos 
Reis 

Mª Luísa Romão, Odete Fernades e 
Orlanda Silva 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 40,00 € 

"Vou trazer para... vou levar 
da... 

Graça Damas, OLga Pinho, Higino 
Oliveira, Renata Cunha 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Sul 

5,00 € 

"Sali'cultura", Ciência na 
Escola 

Graça Damas, Olga Pinho Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 50,00 € 

"LixArte"- Ciência na Escola 
Graça Damas, Luís Simões, Nuno 

Machado 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 50,00 € 

Visita  às Grutas de Mira de 
Aire e ao Centro de 

Interpretação da Batalha de 
Aljubarrota 

Grupos disciplinasres de CN 3.º 
ciclo. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 1 500,00 € 

St Patrick's Day Todos os professores de Inglês Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 15,00 € 

Encontros com a MaiorIdade Biblioteca Escolar Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 10,00 € 

Visita  de estudo  ao Parque 
Biológico de Gaia e  ao Jardim 

Zoológico da Maia 

Prodessores de Ciências Naturais - 
3.º ciclo 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 

Atividades prático-
experimentais Physis Physis 

Vera Sardo, Graça Damas, Luísa 
Madail 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 100,00 € 

Encerramento do segundo 
período 

Docentes titulares de turma e 
docente de inglês 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova 10,00 € 

Olimpíadas da Química Vera Sardo Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 100,00 € 

No Tempo dos CAstelos Docentes de História - sétimo ano. Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 

Uma tarde no Clube do Mar Berta Silva e Paulo Pinhal Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 4,00 € 

Zoo de Santo Inácio Educadora de Infância 
Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação - 

Norte 
82,00 € 

"A minha Sinfonia" - 
Separadores teatrais 

CLUBE DE TEATRO Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 45,00 € 

VIII Mostra de Sopas Grupo rganizador Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 500,00 € 

Interescolas EMRC 2018 Berta Silva Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 400,00 € 

Visita Final de Ano Letivo Docentes 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 

Norte 
400,00 € 

Visita de estudo 
Departamento de Educação 

Especial 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 200,00 € 

Exposição de trabalhos dos 
alunos 

Alunos das turmas de francês e 
respetivas professoras. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 5,00 € 

Dia da Criança Professoras titulares de turma Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo 500,00 € 
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Dia da Unidade Docentes do DEE 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 

Norte; Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação 

100,00 € 

Dia da Criança 
Docentes e assistentes 

operacionais 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 

Centro 
80,00 € 

Visita de estudo 
Escola Profissional de Torredeita e 

EB da Costa Nova 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova 275,00 € 

Um dia no Rates Park - Parque 
de aventuras 

Berta Silva Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 20,00 € 

Participação no Primeiro 
Encontro Nacional Escola Azul 

Olga Pinho Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 80,00 € 

Um dia no Vagasplash Berta Silva Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 

Concurso de Flauta de Bisel Prof. Ed. Musical - Luís Gonçalves Escola Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação 80,00 € 

Encerramento do Ano Letivo: " 
Um dia diferente". 

Professores da escola, monitores 
da Reserva e do Regimento. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro 

540,00 € 

 

 

 

XIII- APRECIAÇÃO FINAL 

 

O Plano de Atividades demonstra o percurso realizado pelo Agrupamento, ilustra a filosofia que o mesmo pretende 

apresentar perante a comunidade, desenvolve as perspetivas pedagógicas e funcionais do Projeto Educativo e das linhas 

estratégicas e as concretiza, e potencia a participação colaborativa e articulada dos vários departamentos e estruturas do 

Agrupamento.   

Na análise global final do Plano de Atividades do ano letivo 2017-2018, identificam-se, como pontos fortes: 

• Realização de atividades solidárias, colaborando em iniciativas de índole nacional; 

• Concretização de atividades integradoras da identidade do Agrupamento; 

• As atividades revelaram um impacto positivo nas aprendizagens e na consolidação dos conteúdos 

aprendidos pelos alunos, no desenvolvimento da sua cidadania, na sua formação e integração; 

• Grande percentagem de atividades resultantes de parcerias com entidades do meio envolvente e instituições 

da região (mais de 75%); 

• Boa taxa de participação (oportunidade aproveitada e rentabilizada) nas atividades do SEMI da CMI, em mais 

de um terço; 

• Desenvolvimento de atividades que consolidam projetos de desenvolvimento na área da saúde, no domínio 

da segurança e no campo do desporto; 

• Grau de satisfação dos alunos / crianças em relação às atividades realizadas; 

• Avaliação formal realizada por todos os Departamentos Curriculares do Agrupamento, de maneira 

consistente e registado em ata; 

• Realização de uma grande quantidade de atividades sem custos para os alunos / crianças e respetivas 

famílias. 

• Existência de 8 núcleos de desporto escolar, providenciando uma ocupação plena dos tempos livres e 

prática desportiva com eventos competitivos incluídos 

• Taxa de concretização das atividades do Plano Anual acima de 95% 
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• Percentagem de consecução e superação dos objetivos definidos 

• Bom impacto na integração no meio dos novos alunos 

• Bons resultados obtidos pelos alunos na participação em concursos e torneios 

• Aumento do registo fotográfico e publicitação das atividades realizadas (“Blogs”, página de internet do 

Agrupamento, “Facebook”, “Youtube”, rede de divulgação de TV interna da escola sede, Newsletter do 

Agrupamento) 

• Consolidação de atividades que contribuem para uma identidade do AEGE (ex. Mostra de Sopas, EcoJornadas, 

Pedalada, AEGE ConVida, etc…)  

• Consolidação das atividades características dos Departamentos (ex. Feira de Minerais, Chá das Línguas, inícios 

e encerramentos dos períodos, etc) 

• Consolidação e resultado das atividades do Programa de Promoção de Saúde Escolar (PPES) e das atividades do 

Eco-Escolas 

• Atividades que contribuem para os resultados sociais do Agrupamento 

• Aprofundamento da relação entre a escola e as famílias e a escola e o meio envolvente através da participação 

dos encarregados de educação, das famílias e do meio envolvente em várias atividades 

• Boa taxa de parcerias (com entidades do meio envolvente e instituições da região). 

 

Apontamos como áreas de melhoria a considerar no futuro:  

• Consolidar o registo das atividade em suporte fotográfico ou audiovisual e proceder à sua divulgação junto da 
comunidade através dos meios disponíveis; 

• Proporcionar aos alunos uma intervenção mais presente na avaliação das atividades. 

• Aumentar e consolidar o registo das atividades em suporte fotográfico ou audiovisual, com respetivo texto 
descritivo, e proceder à sua divulgação junto da comunidade através dos meios disponíveis; 

• Desenvolver atividades que promovam nos alunos a melhoria da sua postura em sala de aula; 

• Potenciar a participação dos alunos nas várias formas de sugestão e melhoramento das escolas; 

• Aumentar a implementação de atividades que possibilitem aos alunos trabalhar a cidadania e as competências 
pessoais e sociais. 

 

A comunidade educativa do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação deve congratular-se pelo sucesso 

alcançado com a realização e execução do Plano de Atividades. 

 

Gafanha da Encarnação, 25 de julho de 2018 

A Equipa de Autoavaliação, 

Graça Ramalheira 

Higino Oliveira 

Luís Miguel Simões 

Maria da Luz Nunes 

Nuno Machado 

Marisela Simões 
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