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 Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAA) é um documento estruturante que reúne as 

atividades desenvolver por todos os Departamentos Curriculares, Serviço de Psicologia e Orientação, 

Projetos e Clubes existentes e restantes estruturas, que se pretendem desenvolver ao longo de todo o 

ano escolar, de forma articulada e coerente. Definindo-se as atividades a desenvolver, os momentos 

de concretização e os recursos humanos, materiais e financeiros necessários.  

 

Princípios gerais do PEA e respetivas prioridades. 

 

 

 

O Plano Anual de Atividades mantem-se, ao longo do ano letivo, um documento aberto e 

dinâmico, possibilitando a inclusão de novas atividades.  

O PAA deverá ser constituído por todas as atividades que permitam, em contextos diversos, 

alcançar os princípios gerais definidos no PEA. Deste conjunto de propostas, excluem-se as que 

incorporem o desenvolvimento normal e flexível do currículo (nomeadamente o DAC), em contexto de 

sala de aula, e, por isso mesmo, apenas ocorrem no seio de um grupo turma. Essas atividades deverão 

fazer parte do plano de estratégico da turma. 

Sucesso e perseverança 

> Apoio aos alunos com dificuldades 

> Abordagens pedagógicas dinâmicas 

> Valorização de contactos com diferentes manifestações 
culturais 

Ambiente estimulante                                                                                                                                                                  
> Sentimento de pertença à escola, à comunidade a ao 

mundo                                                                                             
> Relações de respeito e solidariedade                                                                                                       

> Práticas pedagógicas assentes em metodologias 
experimentais 

Mobilização e envolvimento                                                       
> Comunicação de qualidade                                                                   

> Parcerias com os pais/encarregados de educação                               
> Dinâmicas de interação escolas – comunidade 

A 

B 

C 
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*Nos casos do SPO, Atelier, Biblioteca, Desporto 

Escolar , Eco Escolas e PES, devem os respetivos 

coordenadores e/ou responsáveis inserir as 

propostas de atividades na equipa “PAA” no 

Teams, respeitando a calendarização definida. 

 

  Propostas de atividades e avaliação 

 

 No início do ano letivo as propostas de atividades para o PAA devem seguir, o seguinte circuito 

de comunicação:  

 

   

 

 As novas propostas de atividades que surjam ao longo do ano letivo devem seguir, o seguinte 

circuito de comunicação: 

 

1º) Apresentação de 
propostas em Departamento 

* 

(8 de outubro 2021) 

2º) Coordenador (a) de 
Departamento insere as 

propostas na equipa "PAA" 
na plataforma TEAMS (até 

15 de outubro) 

3º) A Cordenadora do PAA 
reúne todas as atividades 

num documento único. 

4º) O CP delibera 
sobre o PAA. 

5º) Aprovação do 
PAA (CG). 

O(s) dinamizador(es) envia 
(m) a(s) proposta(s) de 

atividade(s) ao Coordenador 
e/ou responsável.  

O Coordenador insere a 
nova proposta na Equipa do 

PAA - Canal - Novas 
propostas de atividades no 

Teams. Informa a 
coordenadora do PAA 

(publica no canal ) 

A coordenadora do PAA 
apresenta em CP as novas 
propostas de atividades, 

para aprovação. 

A coordenadora do PAA 
comunica a aprovação/não 
aprovação da proposta, no 
canal "Novas propostas de 

atividades" . Em caso de 
aprovação o Coordenador 
(a) insere a nova atividade 

no PAA. 
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Atividade concluída 
- Início da avaliação 

Avaliação da 
atividade pelo 
público -alvo 
(alunos/EE) - 

questionário Forms 

Avaliação da 
atividade pelo 
dinamizador - 

questionário Forms 
"Avaliação PAA" 

 

 

 A avaliação das atividades do PAA deve seguir as seguintes orientações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link – Avaliação da atividade pelo dinamizador 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QjsWAeoTg02PbSIDJH4old4H2TOwyjFChfBekTQQ-

ABURFQ1VTFOWlIyQVFFMUYxWE1URlQ0V0s4OSQlQCN0PWcu 

 

 Nas situações em que a atividade não se realize deve o dinamizador preencher o questionário 

Forms – “Atividade PAA – Não realizada”. 

 

Link – Avaliação da atividade não realizada pelo dinamizador 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QjsWAeoTg02PbSIDJH4old4H2TOwyjFChfBekTQQ-

ABUM0paNTdUSEZVNUE1QTVIREU1QjZFUlpWRiQlQCN0PWcu

 

7 dias 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QjsWAeoTg02PbSIDJH4old4H2TOwyjFChfBekTQQ-ABURFQ1VTFOWlIyQVFFMUYxWE1URlQ0V0s4OSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QjsWAeoTg02PbSIDJH4old4H2TOwyjFChfBekTQQ-ABURFQ1VTFOWlIyQVFFMUYxWE1URlQ0V0s4OSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QjsWAeoTg02PbSIDJH4old4H2TOwyjFChfBekTQQ-ABUM0paNTdUSEZVNUE1QTVIREU1QjZFUlpWRiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QjsWAeoTg02PbSIDJH4old4H2TOwyjFChfBekTQQ-ABUM0paNTdUSEZVNUE1QTVIREU1QjZFUlpWRiQlQCN0PWcu

