Relatório Final do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de
Mirandela
2018/2019
O presente relatório pretende dar cumprimento ao artigo 37º, ponto 2, alineas d) e e), do
Regulamento Interno em vigor e tem como finalidade refletir globalmente sobre o Plano Anual
de Atividades do Agrupamento de Escolas de Mirandela, referente ao ano letivo de 2018/2019.
Este documento contemplará três pontos:
I- identificar os objetivos gerais, comuns a todos os departamentos ;
II- referência pormenorizada das atividades dos respetivos grupos inerentes a cada
departamento curricular, bem como as suas apreciações/ avaliações globais;
III- reflexão final.

I-Objetivos Gerais:
- Programar e executar estratégias que promovam o aumento gradual do sucesso académico;
-Aumentar e consolidar o conhecimento;

- Valorizar a importância da interdisciplinaridade;
-Adquirir competências, atitudes e comportamentos face aos conteúdos programáticos nas
diferentes disciplinas;
-Aplicar/implementar o conhecimento adquirido, de uma forma lúdica, atrativa e apelativa,
associando os conteúdos lecionados na sala de aula ao jogo e ao desafio;
-Desenvolver o sentido de responsabilidade dos alunos, fomentando a educação para
cidadania;
- Proporcionar diversas formas de animação e convívio que fortaleçam o espírito de
entreajuda, a responsabilidade e o espírito crítico;
- Desenvolver nos alunos a auto-estima, respeito mútuo e responsabilidade, visando a sua
integração plena na sociedade como cidadãos autónomos, justos e organizados;
- Sensibilizar para a problemática da sustentabilidade e conservação do meio ambiente;
- Permitir à escola/alunos o contacto com atividades intra e extracurriculares;

- Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e
tecnológico para se expressar.

II- Sinopse dos relatórios das atividades dos departamentos:

Relatório do Departamento do Ensino Pré-Escolar

Grupo 100.pdf

Relatório do Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico

Grupo 110 e
120.pdf

Relatório do Departamento de Linguas

Grupo 210.pdf

Grupo 220.pdf

Grupo 300 .pdf

Grupo 330 .pdf

Grupo 350.pdf

Relatório do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

Grupo 230.pdf

Grupo 500.pdf

Grupo 510.pdf

Grupo 520.pdf

Grupo 550.pdf

Relatório do Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Grupo 200.pdf

Grupo (4) 410.pdf

Grupo 400.pdf

Grupo 420.pdf

Grupo - (1) 410.pdf Grupo - (2) 410.pdf Grupo - (3) 410.pdf

Grupo 530.pdf
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Relatório do Departamento de Expressões

Grupo 240.pdf

Grupo 250.pdf

Grupo 600.pdf

Grupo 620 e 260
.pdf

Grupo 910.pdf

Relatórios das Bibliotecas Escolares

Bibliotecas
Escolares.pdf

Relatório dos Cursos Profissionalizantes

Relatorio
Relatorio
Relatorio
Atividades PAA GPSI.pdf
Atividades PAA PCQA.pdf
Atividades PAA TAS.pdf

III- Reflexão final

As atividades realizadas envolveram todos os elementos da comunidade educativa,
com enfoque nos alunos que, sendo o elemento mais importante e que justifica todo o
trabalho desenvolvido, corresponderam com a sua participação empenhada e ativa,
revelando interesse.
A quantidade, diversidade e riqueza das atividades, com temas adaptados ao
quotidiano dos alunos permitiram, não só consolidar conhecimentos adquiridos em
contexto de sala de aula, como também enriquecer o seu conhecimento cultural,
fortalecer as relações interpessoais e de grupo, através de visitas de estudo, palestras,
formação, projetos e atividades desportivas.
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento, foi mobilizador, dinâmico e flexível nas
atividades propostas, planificadas e implementadas.
Das propostas de atividades préviamente planificadas nos diferentes
grupos/departamentos, não foram cumpridas as programadas para a “Escola Aberta”,
pois esta não se realizou por se considerar não estarem reunidas condições adequadas
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nos espaços disponiveis, tendo em consideração a realização das obras a decorrer na
escola sede.
As parcerias continuam importantes para a consecução das atividades do PAA,
realçando a Câmara Municipal, a Equipa de Saúde Escolar, a PSP/GNR/Escola Segura
entre outros.
É importante a consecução das atividades do PAA e a sua divulgação à Comunidade
por forma a um maior conhecimento/envolvimento da mesma na vida quotidiana da
Escola, caminhando assim para uma efetiva abertura desta, à Comunidade em que
está inserida.
Continuamos a verificar, pela negativa, a não participação no Plano Anual de
Atividades do Agrupamento, dos grupos disciplinares 290 e 430 do Departamento de
Ciências Sociais e Humanas.
Este PAA na sua consecução, foi de encontro à diversidade das necessidades e
motivações dos alunos e refletiu o esforço e dinânica que o Agrupamento tem
colocado no investimento da qualidade da educação, no combate ao insucesso, ao
abandono escolar e na formação cívica e global do aluno.

A Relatora

--------------------------------------------------(Isabel Maria Barros Ramos Martins)

Leitura e aprovação do relatório, pelos membros do Conselho Pedagógico, sob a
orientação/coordenação do seu Presidente, Vitor José Esteves.
Data: 09/09/2019

O Diretor do Agrupamento,
-------------------------------------------------------(Vitor José Esteves)
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