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INTRODUÇÃO 

 

Na elaboração deste Plano Anual de Atividades, esteve subjacente a ideia de que a escola, para 

responder aos desafios que lhe coloca a sociedade atual, deve organizar-se no sentido de preparar os 

alunos para serem cidadãos do mundo com sentimento de pertença ao território que habitam. Esteve 

igualmente presente a ideia de uma escola “comum e plural” para que possa facilitar a educação inclusiva 

e proporcionar “a todos a participação e o sentido de pertença em efetivas condições de equidade, 

contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de coesão social”, conforme estipulado do 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

Este relatório de avaliação intermédia pretende fazer o ponto da situação das atividades 

desenvolvidas, desde o início do ano letivo até 31 de janeiro de 2020, do seu grau de consecução, dos 

pontos fortes e dos constrangimentos encontrados.   

Abrange todos os Ciclos de ensino, da Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário, 

representados pelos respetivos Departamentos/Áreas Disciplinares. Abarca, igualmente, os 

projetos/atividades do Departamento de Educação Especial, da Biblioteca Escolar, da Equipa TIC, da 

Equipa de Segurança, do Projeto Educação para a Saúde, bem como os restantes projetos e os clubes 

existentes e que constam do PAA do Agrupamento. Inclui, também, o balanço das atividades já 

desenvolvidas no âmbito das parcerias estabelecidas com entidades e instituições locais.    

 

 PAA 

 
    

Parcerias 
 

 
 

 

Atividades Transversais 

 
 

 

Departamentos 
 

 
 

 

Biblioteca Escolar 
 

 
 

 

Projeto de Educação para a 
Saúde 

 
 

 

Equipa TIC 
 

 
 

 

Equipa de Segurança 
 

 
 

 

Clubes e Projetos 
 

 
 

 

Cursos CEF e Profissionais 
 

 

Estão contempladas todas as atividades desenvolvidas nas várias Escolas do Agrupamento, tais 

como: atividades comemorativas; concursos; visitas de estudo; atividades desportivas; projetos. 

    Sendo o PAA dinâmico e flexível, foram acrescentadas algumas atividades, tornando-o ainda mais 

rico. Ao incorporar novas atividades, julgadas relevantes, estamos a construir uma Escola multifacetada, 

participativa, cooperante e fortemente comprometida com o seu meio envolvente. 
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  De modo a facilitar a consulta deste documento, elaborado com base na recolha e organização dos 

relatórios de atividades e projetos, recorrer-se-á, por vezes, a tabelas e a fotografias alusivas às diversas 

atividades realizadas.  

 

 

ATIVIDADES TRANSVERSAIS 
 

 

As primeiras reuniões anuais das diversas estruturas do Agrupamento ocorreram entre 2 e 10 de 

setembro, dando, assim, início ao lançamento do ano letivo.  

A Receção aos Agentes Educativos, realizada em colaboração com a Câmara Municipal, teve 

lugar no dia 11 de setembro. Dezenas de professores, assistentes operacionais e representantes da 

Câmara Municipal, bem como diversos elementos da comunidade educativa estiveram presentes nesta 

atividade que começou, como habitualmente, com uma sessão solene no cineteatro de Vila Pouca de 

Aguiar. Procedeu-se, também, à homenagem aos membros deste Agrupamento de Escolas que se 

aposentaram durante o ano letivo 2018/2019, e, finalmente, usufruiu-se de um momento de são convívio 

durante um almoço volante, junto à Barragem da Falperra, oferecido pela Câmara Municipal. 

Esta atividade, organizada pela Direção do Agrupamento e pela Câmara Municipal, contribuiu para 

aprofundar o relacionamento e a proximidade interpessoal, interprofissional e interinstitucional, 

fomentando um clima de bem-estar e de motivação dentro da comunidade educativa, bem como uma 

cultura de escola que visa um relacionamento saudável entre todos os intervenientes. 

 No dia 12 de setembro de 2019, decorreu a Receção aos Alunos. Esta iniciativa, entre outros 

objetivos, permitiu facilitar a integração dos alunos no novo contexto escolar, dar a conhecer os novos 

espaços escolares aos alunos que mudaram de estabelecimento, tomar conhecimento de regras de 

funcionamento, uniformizar procedimentos de atuação e conhecer direitos e deveres.  

Em 23 de novembro de 2019, celebrou-se o Dia do Diploma e do Mérito Escolar destinado aos 

alunos que concluíram o 12.º ano de escolaridade, bem como aos alunos dos vários níveis de ensino que, 

em 2018/2019, passaram a integrar o Quadro de Excelência do Agrupamento. Nesta cerimónia, que se 

realizou no Cineteatro de Vila Pouca de Aguiar com elevada participação da comunidade educativa, para 

além de serem entregues os diplomas aos alunos que concluíram com sucesso o Ensino Secundário, foi 

valorizado publicamente o mérito escolar e o bom comportamento. Afirmou-se, também, como um 

momento privilegiado para sensibilizar os alunos, os pais/encarregados de educação e demais elementos 

da comunidade educativa para a importância do esforço e do cumprimento de regras na obtenção de bons 

resultados escolares. Os presentes puderam assistir a vários momentos culturais, de sã confraternização 

e de convívio, que tiveram continuidade no jantar em que participaram, mediante inscrição prévia, cerca 

de cento e cinquenta pessoas (pais/encarregados de educação, alunos, professores e pessoal não 

docente). 
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Dia do Diploma do Mérito Escolar 2019 

Desde a sua criação, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) continua a prevenir, 

identificar e resolver situações de indisciplina, problemas escolares e problemas pessoais e familiares dos 

nossos alunos, de forma a contribuir para o seu bem-estar e sucesso educativo. 

Este Gabinete, que continua a funcionar com horário fixo, todos os dias da semana, no edifício da 

Escola Sede e que estende a sua ação, sempre que necessário, aos demais edifícios escolares, tem dado 

respostas no mais curto espaço de tempo, seja na comunicação da “falta na hora”, seja nos contactos 

telefónicos aos pais/encarregados de educação em situações de indisciplina dos seus educandos, seja na 

ligação com a CPCJ, com os Serviços da Segurança Social, Escola Segura, Centro de Saúde, Câmara 

Municipal e GNR local, seja na gestão de comportamentos e conflitos nos vários espaços escolares. 

Nesse sentido, o GAAF colabora em várias iniciativas, sendo de destacar, neste ano letivo, o 

Parlamento dos Jovens, que envolveu: 

- Ação de sensibilização para alunos participantes no projeto, com a Dr.ª Katarina Silva; 

- Conferência, para os alunos do 9.º ano e Ensino Secundário, no cineteatro, pelos Professores 

Doutores José Carlos Gomes da Costa (UTAD) e José Eduardo Pinto da Costa (Instituto de Medicina 

Legal), com moderação da Dr.ª Katarina Silva; 

- Sessões de esclarecimento, pelos alunos envolvidos no projeto, junto dos alunos votantes. 

Este Gabinete colaborou ainda no Projeto Eco-escolas, com o envio de 320Kg de tampas para a 

Lipor, com a entrega de 7 pilhões (Pilhão vai à Escola), com a dinamização de recolha de tampas 

plásticas e pilhas junto dos cafés e restaurantes de Vila Pouca de Aguiar por parte dos alunos das turmas 

de oitavo ano.  

O GAAF aposta igualmente na prevenção, tendo já sido concretizadas duas ações de 

sensibilização sobre bullying e cyberbullying, no 28 de janeiro, uma em Vila Pouca de Aguiar e outra na 

Escola Básica de Pedras Salgadas, dinamizadas pela Escola Segura, dirigidas a alunos do sétimo ano. 

Com o intuito de fomentar os laços de amizade e de bem-estar dentro da comunidade escolar, 

também a quadra natalícia foi celebrada com um harmonioso almoço decorrido no Alvão Village and 

Camping, no dia 19 de dezembro. Tratou-se de um agradável momento de convívio entre membros da 

Direção, pessoal docente e não docente do Agrupamento.  
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ATIVIDADES EXTENSIVAS A TODO O 
AGRUPAMENTO EM PARCERIA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar mantém várias parcerias com entidades, 

instituições e associações locais. 

O Projeto Aguiarnature, que contribuiu para a integração da Escola no meio envolvente, contou 

com a colaboração dos jardins de infância nas tradicionais “Feira das Cebolas” e “Feira do Cabrito e da 

Castanha”. Os alunos participaram nestes eventos, elaborando trabalhos alusivos às temáticas referidas.  

  

Feira das Cebolas 

                  

Agrupamento:     

PARCERIAS 

Bombeiros 
Voluntários 

Animódia 

Escola  
Segura 

USTAG 

CAO 
Centro de 

saúde 

Câmara  
Municipal 

CPCJ 

Centro Social 
Nossa Senhora 

do Extremo 

CTM 

Associações 
de Pais/EE UTAD 
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Trabalhos realizados no âmbito da Feira da Castanha 

                 

Alguns alunos com medidas adicionais, têm usufruído, como previsto no protocolo estabelecido 

com a Câmara Municipal, de sessões de Terapia Assistida por Cavalos consideradas extremamente 

produtivas e enriquecedoras.  

A Escola Segura continua a apostar na prevenção, através da promoção de ações de 

sensibilização apelando à “não-violência”, tendo levado a cabo, no dia 28 de janeiro duas ações de 

sensibilização sobre bullying e cyberbullying, nas Escolas de Vila Pouca de Aguiar e de Pedras Salgadas, 

dirigidas a alunos do sétimo ano.  

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) desenvolveu várias iniciativas, a saber:  

- Publicação de artigos informativos na comunicação social, na página do município e na página de 

Facebook da CPCJ; 

- Atualização da página de Facebook com informações diversas e divulgação das atividades 

realizadas pela Comissão Local; 

- Ações de formação, nomeadamente para os 2.º e 3.º Ciclos (sobre bullying e cyberbullying, por 

exemplo);  

- "Comemoração do aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança" (20/11) – Distribuição 

de um brinde sob o tema "Estendal dos Direitos" na festa de Natal dos alunos do 1. º Ciclo e que foi 

extensível a todos os alunos dos jardins de infância e IPSS com a valência creche do concelho; 

- "Comemoração do aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança" (20/11) – Estendal 

dos Direitos – exposição de trabalhos elaborados pelos alunos do 1.º Ciclo em contexto de sala de aula 

(AEC); 

- "Comemoração do aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança" (20/11) - Árvores dos 

Direitos - elaboração de frases pelos alunos do 1.º Ciclo em contexto de sala de aula (AEC). 

- Parcerias com a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Forças de Segurança, Segurança 

Social, Agrupamento de Escolas, Associações de Pais e Associação de Estudantes; 

- Elaboração de material informativo e de sensibilização; 

- Acompanhamento, pela CPCJ, que trabalha em estreita articulação com o GAAF e com a Escola 

Segura, das famílias e dos alunos sinalizados. 

O Centro de Treino Municipal (CTM), por sua vez, tem cooperado com o Agrupamento, por 

exemplo, no que concerne ao transporte dos alunos, nomeadamente nas atividades do Desporto Escolar, 

e tem também permitido ao alunos da Educação Pré-Escolar participar no Projeto Baby Basket. 

Os alunos da Universidade Sénior (USTAG) têm participado de forma dinâmica e empenhada em 

atividades do Agrupamento. 

A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar patrocinou, em 

exclusivo, os prémios monetários do mérito escolar atribuídos aos três melhores alunos do Ensino 

Secundário do ano letivo transato. Os prémios foram entregues em novembro, no Dia do Diploma e do 

Mérito Escolar. Colaborou, igualmente, na realização da Festa de Natal dos alunos do 1.º Ciclo e da 

Educação Pré-Escolar. Dinamizou um magusto na Escola Sede do Agrupamento para os alunos do 1.º 

Ciclo do Centro Escolar, alargando-se aos 2.º e 3.º Ciclos, procurando, assim, manter a tradição e 
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propiciar o desenvolvimento de saberes, capacidades e competências sociais. Tem, ainda, colaborado 

nas atividades da CPCJ, procurando promover o bem-estar das crianças.  

        

Magusto – 2019 

 

Também a Associação de Pais de Pedras Salgadas deu o seu contributo, promovendo um 

animado magusto na Escola Básica de Pedras salgadas, procurando, assim, manter as tradições e 

promover um clima de escola incentivador.  

O Centro Social Nossa Senhora do Extremo tem realizado, como previsto no PAA, encontros 

intergeracionais que permitem momentos de convívio, partilha de saberes, experiências, vivências entre 

os idosos e as crianças, bem como a celebração de datas festivas.  

Participou, igualmente, na Campanha de Natal “Ajude-nos a Ajudar”, em colaboração com a área 

disciplinar de EMRC. Procurou, deste modo, fomentar o sentimento de solidariedade e partilha, bem como 

de responsabilidade e entreajuda cívica de todos os participantes.  

Todas as parcerias do Agrupamento têm sido muito positivas e produtivas, enriquecendo toda a 

comunidade escolar em geral.  
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DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
 
 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

Atividades de articulação entre os jardins de infância  
ao longo 

do período 
X  Muito Bom 

 
Atividades relacionadas com o tema: “Conhecermo-
nos a nós e à nossa terra”. 
 

outubro 
novembro 

X  Muito Bom 

 
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, com a 
apresentação da Peça de teatro “Boca Saudável” 
 

16/10/2019 X  Muito Bom 

Festas de Natal 
12 a 14 de 
dezembro 

X  Muito Bom 

 
Atividade de articulação entre os jardins de infância e 
as turmas do 1.º ano 
 

ao longo 
do período 

X  Muito Bom 

 
Medidas educativas de acompanhamento do regime 
escolar (Conhecer a gastronomia local; Dia da 
Alimentação) 
 

ao longo 
do período 

X  Muito Bom 

 
Atividades não previstas inicialmente 

 
Data 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos 

Participação na Feira das Cebolas, recriando uma 
desfolhada tradicional 

25/09/2019 Muito Bom 

Comemoração do Dia do Animal 04/10/2019 Muito Bom 

Magustos novembro Muito Bom 

Participação na “Feira do Cabrito e da Castanha”, com 
trabalhos elaborados em todos jardins de infância 

novembro Muito Bom 

Participação na “Vila Natal”: visita à casa do Pai Natal, 
onde foi interpretada a história “Feliz Natal Lobo Mau” 

dezembro Muito Bom 

Cantar dos Reis pelas aldeias (ao 1.º ano, à Direção, 
Secretaria, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia) 

janeiro Muito Bom 
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Durante os meses de outubro e novembro tiveram lugar atividades relacionadas com o tema do 

PAA para o primeiro período: “Conhecermo-nos a nós e à nossa terra”. 

Foram realizadas diversas atividades/projetos conjuntos de articulação horizontal entre os 

diversos jardins de Infância que permitiram a interação entre os docentes, as crianças e as famílias, como 

visitas a diversos espaços, leitura de histórias, visualização de filmes, histórias em PowerPoint, teatros, 

comemoração de dias festivos, audições musicais, articulações com os diferentes lares de idosos e com 

associações culturais das aldeias onde estão situados os jardins e desenvolvimento de projetos diversos. 

O Dia Mundial da Alimentação foi comemorado no dia 16 de outubro, de uma forma lúdica, com 

a apresentação da peça de teatro “Boca Saudável” a todas as crianças dos jardins de infância. Esta peça 

foi oferecida pela Câmara Municipal, a pedido do Departamento da Educação Pré-Escolar. 

As festas de Natal realizaram-se de forma diversificada, tendo em conta a realidade de cada 

jardim de infância. Da celebração constaram números infantis diversos, nomeadamente canções, danças e 

poemas alusivos à quadra festiva. Em alguns jardins de infância realizaram-se lanches/almoços convívio 

com as famílias. As festas contaram com a colaboração de pais e familiares das crianças, do Centro de 

Convívio Nossa Senhora de Fátima, de Vila do Conde, e das autarquias locais. 

As atividades não previstas inicialmente foram realizadas em todos os jardins de infância, tendo 

havido articulação horizontal. 

Em Campo de Jales, as atividades foram realizadas em articulação com o 1.º Ciclo. 

Os aspetos positivos mais relevantes de todas as atividades foram o clima de interação saudável 

entre todos os participantes, a partilha de saberes, o trabalho colaborativo, a vivência de momentos de 

alegria, o envolvimento dos pais e familiares e a cooperação com a comunidade educativa. 

Todas as atividades foram realizadas com sucesso, tendo os objetivos sido alcançados.                                                                                                                                                                                                       

           

        
Atividades diversas 2019 
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DEPARTAMENTO DO PRIMEIRO CICLO 
 

 

 

Todas as atividades previstas foram cumpridas com sucesso, à exceção da visita ao Castelo de 

Aguiar, pois as condições climatéricas não permitiram que os autocarros pudessem transportar os 

alunos em segurança. 

 

 DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO  
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

Dia da Alimentação (2.ºAno) – Campo de Jales  16/10/2019 X  Muito Bom 

Jogo da reciclagem (2.ºAno) 21/10/2019 X  Muito Bom 

Planetário (2.ºAno) 04/10/2019 X  Muito Bom 

Visita ao mercado municipal de Vila Pouca de Aguiar 
(Turmas: 1.ºA-P, 1.º A e 1.º CJ) 

05/10/2019 X  Muito Bom 

S. Martinho – Magusto – Campo de Jales 11/11/2019 X  Muito Bom 

S. Martinho – Magusto – Centro Escolar 15/11/2019 X  Muito Bom 

S. Martinho – Magusto – Pedras Salgadas  15/11/2019 X  Muito Bom 

Visita de estudo ao Castelo (4.º anos) 
07 e 

14/11/2019 
 X adiada 

Festa do Pijama (1.º A-P; 2.º A-P; 3.º A-P; 4.º A-P)   20/11/2019 X  Muito Bom 

Festa de Natal – Campo de Jales 16 /12/2019 X  Muito Bom 

Festa de Natal – Vila Pouca e Pedras Salgadas 
17/12/2019 

 

X 

 

 

 

Muito Bom 

 

Dia de Reis – Campo de Jales 06/01/2020 X  Muito Bom 

 

Atividades não previstas inicialmente 

 

Data 

Avaliação/ 

Concretização 
dos objetivos 

Dia da Alimentação – Pedras Salgadas 16/10/2019 Muito Bom 

Feira de outono – Campo de Jales 19/11/2019 Muito Bom 

  Ida ao Shopping e ao Cinema – Campo de Jales 17/12/2019 Muito Bom 

Feira de Natal 19/12/2019 Muito Bom 

Dia de Reis – Pedras Salgadas 06/01/2020 Muito Bom 
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O Dia da alimentação foi comemorado por toda a comunidade educativa do 1.º Ciclo, na qual se 

alertou para a necessidade de alterar hábitos alimentares, fazendo uma alimentação saudável. Foi 

comemorado através de atividades diversificadas, promovendo-se a interdisciplinaridade.  

         

Dia da Alimentação 

 

Em relação à atividade sobre “Reciclagem”, depois de uma breve palestra sobre como reduzir, 

reutilizar e reciclar, os alunos responderam a questões sobre o tema. Seguidamente, tiveram 

oportunidade de participar no “jogo de reciclagem”, colocando um determinado resíduo no contentor. A 

atividade visou promover a mudança de comportamentos tidos como nocivos, tanto para o ambiente, 

como para a sociedade. 

A deslocação ao Planetário decorreu como o previsto. Os alunos viram um filme em 360° 

projetado numa cúpula, sobre a reciclagem dos resíduos produzidos no meio ambiente. A atividade 

visou compreender os conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e 

conservação. 

 

No Planetário 

         De acordo com os projetos em desenvolvimento na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e 

de Autonomia e Flexibilidade Curricular, os alunos visitaram o Mercado Municipal de Vila Pouca de 

Aguiar, em dia de feira, tomando contacto com vários tipos de alimentos, a sua forma de exposição e 

venda. Tentaram identificar os alimentos provenientes da região e os próprios da estação do ano em 

que se encontram, a origem dos alimentos e como são transportados para a feira. 

 

No Mercado Municipal 
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Quanto ao Magusto, nas Escolas de Vila Pouca de Aguiar e de Pedras Salgadas, a 

comemoração foi feita em colaboração com as associações de pais. Na Escola de Campo de Jales, foi 

feita em colaboração com os pais. Em ambiente de sala de aula, os alunos dialogaram sobre o S. 

Martinho e o magusto, trabalharam a lenda de S. Martinho e fizeram cartuchos para as castanhas, 

reciclando materiais. A associação de pais assou as castanhas e distribuiu pelos participantes 

castanhas, água das Pedras com sabores e bolos. 

                     

Magusto 

 

O Dia do Pijama, por sua vez, foi comemorado na escola de Pedras Salgadas e teve como 

pontos fortes a consciencialização dos alunos, das famílias e da comunidade em geral para a 

problemática de haver crianças sem uma família, bem como para a necessidade de ajudar 

monetariamente a Associação Mundos de Vida, promovendo a solidariedade. No dia da atividade, 

executaram uma dança previamente treinada como corolário da leitura e exploração do livro da “missão 

pijama” e da recolha dos donativos. 

                       

Dia do pijama – Pedras Salgadas 

 

A Feira de Outono teve como objetivos envolver a comunidade educativa, permitir aos alunos 

que participassem nos hábitos e costumes da sua região e dar a conhecer alguns trabalhos realizados 

na escola. Durante semanas, os alunos, pais/encarregados de educação, professoras e assistentes 

realizaram alguns trabalhos manuais, confecionaram compotas, estudaram e pesquisaram produtos do 

outono e da terra (batatas, cebolas, ovos, couves), para depois abrirem as portas da escola a toda a 

comunidade. 

 

Feira de outono – Campo de Jales 
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 Em relação à deslocação ao centro comercial e ao cinema, pretendia-se dar a conhecer outras 

realidades aos alunos (cinema, shopping), envolvê-los em dinâmicas diferentes do seu quotidiano e 

também fazê-los acreditar um pouco na magia do Natal. Os alunos puderam visitar Vila Real, o Nosso 

Shopping e assistir a uma sessão de cinema (para muitos foi a primeira vez). 

 

No cinema – Vila Real 

 

A Festa de Natal do Centro Escolar de Vila Pouca de Aguiar e da Escola Básica de Pedras 

Salgadas decorreu como tem sido hábito. Foi dinamizada pela professora Berta, que tratou da 

organização da mesma e ensaiou todas as turmas. A participação dos técnicos das AEC na 

organização, contribuiu para o bom desenrolar da mesma.  
 

     
 

 

               

Festa de Natal 
 

Em Campo de Jales, a Festa de Natal teve como objetivos promover o conhecimento dos 

valores da língua e cultura portuguesa, criar momentos de convívio e confraternização e promover a 

participação dos pais/encarregados de educação na escola, que foram amplamente cumpridos. Os 

alunos prepararam uma peça de teatro e algumas canções e, no fim, houve um almoço convívio 

confecionado e oferecido pelos encarregados de educação aos alunos e a todos os professores e 

assistentes operacionais. 
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Festa de Natal – Campo de Jales 

       A Feira do Natal, à semelhança da Feira de Outono, teve como objetivos envolver a 

comunidade educativa, permitir aos alunos que participassem nos hábitos e costumes da sua região e 

dar a conhecer alguns trabalhos realizados na escola. Durante semanas, os alunos, pais, encarregados 

de educação, professoras e assistentes operacionais realizaram, igualmente, alguns trabalhos manuais, 

confecionaram compotas, estudaram e pesquisaram produtos do inverno e da quadra natalícia e da 

terra (batatas, cebolas, ovos, couves, arranjos de Natal), para depois abrirem, mais uma vez, as portas 

da escola a toda a comunidade.    

            

Feira do Natal 

            Os objetivos desta atividade eram não só promover o conhecimento dos valores da língua e 

cultura portuguesa, mas também permitir que as tradições de antigamente não se percam no tempo. Os 

alunos “pediram os Reis”, pelas casas da aldeia, nas quais as pessoas os esperavam, com as mesas 

repletas de doces, sumos, rabanadas, bolachas e outros, miminhos que muito lhes agradaram. 

 

                                                      Dia de Reis – Campo de Jales 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

 
 

 

              

 Relativamente ao "Concurso SuperTmatik", as turmas inscritas estão a realizar 

exercícios/treinos em contexto de sala de aula, preparando-se para a fase intraturma do campeonato. 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE PORTUGUÊS  
 

 

Atividades previstas até 31/01/2020 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 

Participação no campeonato SuperTmatik – 
“Quiz de Língua Portuguesa” 
 

ao longo do 
ano 

X   a decorrer 

 

Colaboração com a Biblioteca Escolar – Mês 
das Bibliotecas Escolares, Concurso Literacia 
3D e primeira fase do concurso do PNL 
 

outubro e 
dezembro 

X  Muito Bom 

 

Visita de Estudo “Na Descoberta do Barroco e 
da Literatura Barroca” 
 

07/11/2019 X  Muito Bom 

Mensagens de Natal 
última 

semana do 
1.º período 

X  Muito Bom 

 

Ida ao teatro – “O Gato Malhado e a Andorinha 
Sinhá” 
 

16/01/2020 X   Muito Bom 

 

Ida ao teatro – “Frei Luís de Sousa” 
 

22/01/2020 X   Muito Bom 

 

Visita de Estudo a Ribeira de Pena – “Roteiro 
Camiliano”  
 

27/01/2020 X   Muito Bom 

 

Ida ao teatro – “Farsa de Inês Pereira” 
 

29/01/2020 X   Muito Bom 
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            Em relação à colaboração com a Biblioteca Escolar, os professores desta Área Disciplinar 

colaboraram no Mês das Bibliotecas Escolares e no Concurso de Literacia 3D e estiveram, igualmente, 

envolvidos no concurso do Plano Nacional de Leitura, quer na seleção das obras para leitura, quer na 

seleção dos alunos que irão representar o nosso Agrupamento na fase distrital deste concurso. 

       Quanto à visita de estudo intitulada “Na descoberta do Barroco e da Literatura Barroca”, que se 

realizou no dia 7 de novembro, teve como principal objetivo a contextualização histórico-literária do 

“Sermão de Santo António aos Peixes”. Desta forma, os alunos do 11.º ano do Ensino Regular puderam 

disfrutar de uma aula ao vivo, conhecendo o Museu dos Biscainhos, a Sé de Braga, a Praça do 

Município, o Paço Episcopal e o Jardim de Santa Bárbara. A visita ao Museu dos Biscainhos e à Sé foi 

orientada por dois guias, o que proporcionou aos alunos apreciar melhor os espaços visitados e 

aprender mais sobre a nossa história e cultura.   

     
Visita de Estudo a Braga 

 

          No que diz respeito à atividade “Mensagens de Natal”, que esteve em exposição na última 

semana do primeiro período, foi pedido aos alunos que elaborassem poemas e mensagens que foram, 

posteriormente, colocados em estrelas, para figurarem nas árvores, que se encontraram nos átrios de 

entrada das diferentes escolas do Ensino Básico. Os alunos aderiram com entusiasmo a este desafio, 

reviveram tradições, conviveram com colegas e professores num registo diferente e adquiriram 

vocabulário referente à quadra natalícia. Além disso, desenvolveram-se sentimentos de solidariedade, 

fraternidade, amizade e partilha. 

 
Mensagens de Natal - Pedras Salgadas 
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A representação da peça de teatro “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá: uma história de 

amor”, de Jorge Amado, foi levada a cabo pela companhia de teatro ETCetera, sediada em Vila Nova 

de Gaia. Esta atividade, destinada aos alunos do 8.º ano, contribuiu para a melhoria das aprendizagens 

dos discentes, bem como para o seu desenvolvimento afetivo, emocional e social. Serviu para a tomada 

de consciência de que o amor deve prevalecer sempre, até na aceitação das diferenças.      

                                     

Representação da peça “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá – uma História de Amor” 

No dia 22 de janeiro, os alunos das turmas dos 11.º e 12.º anos do Ensino Regular e dos Cursos 

Profissionais assistiram à representação da peça de teatro “Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett, 

conteúdo programático de Português no 11.º ano, pela Companhia Filandorra – Teatro do Nordeste, no 

Cineteatro de Vila Pouca de Aguiar.  

Como os alunos do 12.º ano não tiveram a oportunidade de assistir à peça no ano letivo anterior, 

foi possível que a peça fosse representada para todos os alunos atrás indicados. 

Esta peça retrata o drama de uma família nobre, sendo que o regresso do marido que julgavam 

morto por ter desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, veio destruir completamente a harmonia 

familiar. A peça, que apresenta um misto de tragédia clássica e de drama romântico, é uma 

manifestação contra as regras familiares da época e contra os preconceitos sociais.  

A representação da peça foi muito bem conseguida, quer pelo desempenho das personagens, 

quer pelo guarda-roupa, quer, ainda, pelos cenários.  

No dia 27 de janeiro, os alunos do 11.º ano realizaram mais uma visita de estudo. Desta vez, 

tiveram a oportunidade de percorrer um conjunto de locais ligados à passagem de Camilo Castelo 

Branco por Ribeira de Pena. 

Foram recebidos pelo Dr. Emanuel Guimarães, responsável pelo Ecomuseu de Ribeira de Pena, 

que disponibilizou visitas guiadas ao Roteiro Camiliano como forma de promoção do património cultural 

ribeirapenense. 

No início da tarde, a receção foi feita na Casa da Cultura-Museu da Escola onde puderam ver 

um vídeo alusivo ao Roteiro Camiliano em Ribeira de Pena. 

Ao longo do roteiro, foi possível descobrir diversos pontos de interesse bem como revisitar 

espaços ligados à vida e à literatura camilianas: a Casa de Camilo em Friúme, onde terá vivido com a 

sua primeira esposa, Joaquina Pereira de França; a Igreja Matriz de Ribeira de Pena, conhecida como 

Igreja do Salvador, onde se deu o seu primeiro casamento e que está ligada ao episódio com que 

Camilo justifica a sua saída de Ribeira de Pena; a Ponte de Arame - ponte de madeira suspensa em 

cabos de arame retorcido, hoje substituídos por cabos de aço, com portais de pedra em ambas as 
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margens. A travessia desta ponte, devido a estas características, revela-se uma experiência 

inesquecível, complementada pela paisagem bucólica que o Rio Tâmega oferece. A travessia teve, 

neste momento, um significado acrescido já que esta emblemática ponte irá desaparecer brevemente 

com a construção da barragem do Alto Tâmega.  

        

Visita de Estudo - Roteiro Camiliano 

No dia 29 de janeiro, os alunos do 10.º ano puderam assistir à representação da peça “Farsa de 

Inês Pereira”, pela companhia de teatro Filandorra – Teatro do Nordeste, no Cineteatro de Vila Pouca 

de Aguiar. Esta atividade foi do agrado dos discentes que puderam, de uma forma diferente, consolidar 

conteúdos do programa da disciplina de Português. 

 

                                          

Representação da Peça “Farsa de Inês Pereira” 

           As atividades supracitadas decorreram dentro da normalidade, tendo sido cumpridos os objetivos 

delineados para cada uma.  

 

ÁREA DISCIPLINAR DE INGLÊS 
 

Atividades previstas até 31/01/2020 Data 
Atividade 

concretizada 
Avaliação/ 

Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Troca de marcadores de livros Integrado no Projeto:  
"ISLM International Bookmark Exchange Project " 
 

outubro X   Muito Bom 

 
 Candidatura ao concurso de tradução “Juvenes 
Translatores” 
 

outubro  X  

 
 Árvore de Natal das Línguas - Elaboração de 
cartões de Natal nas várias línguas 
 

última 
semana 
do 1.º 

período 

X   Muito Bom 
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A troca de marcadores de livros Integrado no Projeto "ISLM International Bookmark Exchange 

Project" teve início em outubro de 2019. Foram enviados marcadores feitos pelos nossos alunos e 

recebidos marcadores das escolas estrangeiras que foram atribuídas a cada turma (Hungria e Lituânia).  

Quanto à candidatura ao concurso de tradução “Juvenes Translatores”, feita no início do mês de 

outubro, depende sempre de um sorteio prévio das escolas que, no caso de Portugal, envolve vinte e 

uma escolas. No dia vinte e três de outubro, a Coordenadora da Área Disciplinar de Inglês foi notificada 

pela organização do concurso, via correio eletrónico, que a nossa escola não estaria incluída nas 

escolas participantes na edição do concurso do presente ano letivo. 

No que concerne à Árvore de Natal das Línguas - Elaboração de cartões de Natal, foram 

elaborados os cartões alusivos a esta quadra festiva, nas disciplinas de Português, de Inglês e de 

Francês, nas últimas semanas de dezembro, quer na Escola Sede, quer na Escola Básica de Pedras 

Salgadas.  

                         
Árvore de Natal das Línguas - Elaboração de cartões de Natal 

 

  
Todas as atividades previstas foram realizadas com sucesso, tendo os objetivos sido 

alcançados.  

Relativamente à participação no Concurso SuperTmatik de vocabulário Francês-Português, 

iniciou-se a fase de treinos com as turmas dos 7.º e 8.º anos. 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE FRANCÊS  

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Participação no concurso SuperTmatik de vocabulário 
de francês-português 
 

ao longo 
do ano 

X  a decorrer 

 
Mês das Bibliotecas Escolares 
("Bookmark Project”: troca de marcadores de livros 
com escolas estrangeiras) 
 

outubro X  Muito Bom 

Mensagens de Natal dezembro X  Muito Bom 

 
Intercâmbio Escolar: Projeto de Geminação entre Vila 
Pouca de Aguiar e Bettendorf 
 

ao longo 
do ano 

  a decorrer 
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No âmbito da Comemoração do Mês das Bibliotecas Escolares, a docente da disciplina de 

Francês dos sétimos e oitavos anos da escola de Pedras Salgadas, Adelaide Borges, levou a cabo a 

atividade “Bookmark Project” (troca de marcadores de livros) das suas turmas com alunos de escolas 

da Eslovénia, da Croácia e da França.  

 

             

Troca de marcadores de livros – Mês das Bibliotecas Escolares  
 (marcadores enviados para França, Eslovénia e Croácia) 

 

No decorrer do mês de dezembro, os alunos de francês dos 7.º e 8.º anos elaboraram 

“Mensagens de Natal”, em francês, que foram expostas em diversos espaços do Agrupamento ou 

penduradas em grandes estrelas amarelas confecionadas pelas docentes da Área Disciplinar.  

Ainda no âmbito da comemoração do Natal, no último dia de aulas do período, em colaboração 

com o Clube de Música do Agrupamento, os alunos do 8.º ano de Vila Pouca de Aguiar cantaram 

canções natalícias em francês, na sala de professores, durante alguns intervalos.  

                                  

                                    Exposição – Mensagens de Natal em Francês 

 

No que diz respeito ao Intercâmbio Escolar entre 21 alunos das turmas A e B do 8.º ano e a 

escola de Bettendorf e Gilstrof (Luxemburgo), previsto para decorrer ao longo do ano letivo, no âmbito 

do Projeto de Geminação entre Vila Pouca de Aguiar e Bettendorf, as docentes da Área Disciplinar 

responsáveis pela atividade, Lurdes Afonso e Elisa Varandas, reuniram com os outros elementos 

envolvidos no projeto (professora Arminda Costa, Diretor e Subdiretora do Agrupamento e membros da 

Câmara Municipal) para preparar a atividade, tendo já ficado agendada a data para a vinda dos alunos 

luxemburgueses para os dias dezanove a vinte e dois de maio. 

 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE ESPANHOL    
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

           
        

 

 

No âmbito do dia Mundial da Filosofia, dia 21 de novembro de 2019, as turmas do 11.º ano 

organizaram e realizaram um debate interturmas. Após um referendo realizado nas aulas de Filosofia, 

foi escolhido o tema: “O valor da vida humana”.  

Ao longo do mês de novembro, os alunos prepararam-se para o tema com a leitura de 

bibliografia indicada pela professora e outra resultante de pesquisas pessoais e de grupo. 

  A sessão foi presidida pelo aluno Rodrigo Almeida, do 11.º C, coadjuvado na organização 

dos trabalhos e secretariado pelos colegas Gonçalo Ribeiro, do 11.º A, e Ernesto Meireles 

e Alexandra Sousa, do 11.º B. 

A reflexão passou por subtemas atuais e muito controversos na sociedade: o 

aborto e a eutanásia. Os alunos tiveram oportunidade de refletir e esgrimir argumentos 

sobre as questões: Será o aborto eticamente aceitável? Devemos ou não 

aceitar viver em sofrimento? Deveremos ter a capacidade e a liberdade de escolher se 

queremos viver? Deveríamos, com os meios disponíveis, racionais e instrumentais, 

ajudar a morrer? Como separar a fronteira entre a eutanásia e o suicídio? 

O debate decorreu durante 100 minutos e, durante esse tempo, os alunos souberam ouvir 

e estar abertos aos argumentos dos outros; apresentaram argumentos precisos e claros; 

justificaram as posições com argumentos válidos, apoiados, sempre que possível, em 

provas factuais; intervieram adequadamente e só se tinham algo a dizer, evitando argumentos já 

usados; aceitaram como princípio que os outros podiam ter razão, admitindo alterar a sua 

própria posição; evitaram a agressividade e o ataque pessoal, aceitando que é mais 

Atividades previstas até 31/01/2020 Data Local 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

Não estavam previstas atividades até esta data. 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE FILOSOFIA 
 
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Dia Mundial da Filosofia 

 

21/11/2019  X   Muito Bom 
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importante o esclarecimento que a discussão possibilita, do que a vitória no debate. Foi 

opinião unânime que se tratou de uma experiência enriquecedora e a repetir. 

 

 

 

 
 

Foi celebrado o 1.º de dezembro, com o objetivo de reconhecer e valorizar acontecimentos da 

História Nacional e de integrar os acontecimentos históricos nacionais nos diferentes níveis de ensino 

(alunos dos 2.º e do 3.º Ciclos e do Ensino Secundário e encarregados de educação). A atividade 

decorreu conforme previsto, tendo os objetivos sido alcançados.  

Quanto à exposição das rosas-dos-ventos, os trabalhos realizados pelos alunos dos 5.º anos 

foram considerados muito criativos e interessantes. 

 

 

No âmbito da Comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os alunos dos 5.º e 

7.º anos de escolaridade elaboraram marcadores de livros, desenharam as suas próprias mãos onde 

ilustraram os Direitos Humanos e elaboraram cartazes alusivos ao tema com o objetivo de sensibilizar a 

comunidade escolar para a importância dos princípios subjacentes à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e de alertar para o facto de os direitos humanos estarem nas nossas mãos. Realizou-se, 

ainda, a atividade “Todos Juntos Pelos Direitos Humanos”. Esta atividade consistiu na leitura, 

ÁREA DISCIPLINAR DE HISTÓRIA  

Atividades previstas até 31/01/2020 Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Comemoração dos feriados nacionais:  
 1 de dezembro  
 

última 
semana de 
novembro 

X   Muito Bom 

 
Rosas-dos-ventos – Um rumo para a vida 
 

novembro X   Muito Bom 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Comemoração do Dia Internacional dos Direitos 
Humanos   
 

10/12/2019 X  Muito Bom 

 

Visita de estudo à casa onde nasceu Fernão de 
Magalhães, em Sabrosa, e respetivo Centro 
Interpretativo 
 

17/01/2020  X   
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simultaneamente em todas as turmas do Agrupamento do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário, de um texto alusivo aos Direitos Humanos. 

Os alunos corresponderam muito positivamente e demonstraram empenho, iniciativa e 

criatividade na concretização das atividades. 

 

     
 

Comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 

Estava prevista uma visita de estudo para o dia dezassete de janeiro de dois mil e vinte, para os 

alunos do 6.º A e do 8.º A-P, à casa onde nasceu Fernão de Magalhães, em Sabrosa, e respetivo 

Centro Interpretativo. Contudo, esta visita foi adiada devido ao facto de o espaço se encontrar em 

obras. 

 

 

A atividade prevista foi levada a cabo com sucesso, tendo os objetivos sido alcançados. 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE GEOGRAFIA 
 
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

Comemoração do Dia da Declaração do Direitos 
Humanos 

 
10 a 17 de 
dezembro 

 

X  Muito Bom 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE EMRC 
 

 

Atividades previstas até 31/01/2020 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Campanha de Solidariedade 
“Ajude-nos a ajudar” 
 

25 de 
novembro a 

10 de 
dezembro 

X  Muito Bom 

Dia dos Direitos Humanos 
 

10/12/2019 
 

X  Muito Bom 

Comemoração do Natal 

 
11 a 17 de 
dezembro 

 

X  Muito Bom 

 17 a 20 de X   Muito Bom 
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As atividades previstas no PAA decorreram conforme o previsto.  

Os docentes de EMRC sensibilizaram os alunos para a Campanha de Solidariedade “Ajude-nos 

a ajudar”, que teve muito sucesso. Esta Campanha teve um enorme impacto na comunidade escolar e 

local. Os pontos fortes a destacar foram a participação de toda a comunidade de uma forma interventiva 

e muito positiva e empenhada, o envolvimento entusiasta dos alunos, a alegria evidenciada pelos 

participantes, a reflexão sobre a temática da solidariedade, a valorização e testemunho deste valor 

humano, a quantidade de alimentos recolhidos – reflexo do sucesso da atividade. Este ano, foram 

distribuídos 57 cabazes a famílias carenciadas do concelho, referenciadas pela Segurança Social, 

CPCJ e Diretores de Turma.  

 

             

Campanha de solidariedade “Ajude-nos a ajudar” - 2019 

 

Relativamente à comemoração do dia dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro, os 

docentes trabalharam o tema com as suas turmas do 1.º Ciclo, em sala de aula, e fizeram uma 

atividade no exterior, onde os alunos sensibilizaram a comunidade escolar, através de canções, gestos 

e cartazes, para os problemas relacionados com os direitos humanos.  

Em contexto de sala de aula, foi trabalhada a temática do Natal e foram ainda entoadas algumas 

canções e declamações de poemas nos diversos espaços escolares. 

 

Visita de estudo a Roma e ao Vaticano 
 

janeiro 
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Comemoração do Dia dos Direitos Humanos 

Em relação à visita de Estudo a Roma e ao Vaticano, os professores e alunos envolvidos 

visitaram vários lugares sagrados fortemente vincados por uma cultura católica, nos quais abundam 

inúmeras relíquias carregadas de história e de fé. Passaram pelo Coliseu, fórum romano, fóruns 

imperiais, Praça Veneza e Praça Navona, uma das praças mais emblemáticas de Roma. No segundo 

dia, percorreram as mais famosas praças de Roma, visitaram a casa do Pinóquio e a Fontana di Trevi, 

onde os alunos aproveitaram para tirar inúmeras fotos e cumprir a tradição de lançar uma moeda à 

água. O domingo ficou marcado pela oração e pela emoção, pois rezaram com Sua Santidade, o Papa 

Francisco, no Angelus, na Praça de São Pedro. Foi emocionante ouvir o Papa pronunciar para todo o 

mundo, em italiano, o nome da nossa terra: "saúdo os estudantes de Vila Pouca de Aguiar, Portugal". À 

tarde, dinamizaram e participaram na eucaristia, na Igreja de Santo António dos Portugueses, presidida 

pelo Reitor, Monsenhor Agostinho Borges, um conterrâneo. Houve ainda ocasião de assistir a um 

excelente concerto de órgão, na dita igreja, um improviso pelo compositor e artista, Giampaolo Di Rosa, 

dedicado a Nossa Senhora. Salientou-se a elevada cultura artística dos nossos alunos no concerto, 

elogiados pelo Embaixador de Portugal junto da Santa Sé. 

Como pontos positivos, salientou-se a organização, empenho, cooperação, comportamento e 

dinamismo demonstrado na atividade. 

 

      

Visita de Estudo – Roma e Vaticano 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

EXPERIMENTAIS  
 

 

 

O treino para o Concurso SuperTmatik – Cálculo mental decorreu ao longo do primeiro período. 

Proceder-se-á, agora, à seleção dos dois melhores alunos de cada ano, para jogar a Grande Final 

Online. 

 

 

 

 

Todas as atividades têm vindo a ser realizadas com sucesso, tendo os objetivos, até ao 

momento, sido alcançados. Será feito um balanço final no relatório final da atividade. 

 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE MATEMÁTICA     
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

SuperTmatik – Cálculo Mental (Fase de treinos) 
ao longo 
do ano 

X   a decorrer 

 
ÁREA DISCIPLINAR DE FÍSICA E QUÍMICA  

     
 

Atividades previstas até 31/01/2020 
 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Oficina de Ciência 
 

ao longo 
do ano  

X   a decorrer 

 
Placard das Ciências 
 

ao longo 
do ano  

X   a decorrer 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.thinglink.com/scene/891688439378870273&psig=AFQjCNEMTWWNM3x0EyK_xvhAPsS-PO1Www&ust=1506767600540227
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A atividade “Comemoração do Dia Mundial da Alimentação” consistiu na elaboração, pelos 

alunos do 6.º ano, de trabalhos alusivos ao tema para exposição na biblioteca da Escola Sede e da 

Escola de Pedras Salgadas. A exposição dos trabalhos decorreu de 16 até 25 de outubro e foi visitada 

pelos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos.  

A avaliação da atividade foi muito positiva, na medida em que permitiu consciencializar os alunos 

para a necessidade de se praticar uma alimentação equilibrada com o objetivo de manter a saúde e 

equilíbrio do organismo humano. 

Nas Olimpíadas da Biologia Sénior, destinada aos alunos do 12.º ano, nenhum aluno mostrou 

interesse em participar, pelo que não houve nenhuma inscrição. 

Nas Olimpíadas da Biologia Júnior, para alunos do 9.º ano, a inscrição do Agrupamento não foi 

considerada, embora feita, pois o nome dos discentes interessados não foi enviado atempadamente. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA/ GEOLOGIA       
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
 

16/10/2019 X  Muito Bom 

 
Olimpíadas da Biologia Sénior e Júnior 
 

  X  
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 
 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA/DESPORTO ESCOLAR 
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

Dia Europeu do Desporto em Portugal – divulgação 
das modalidades do desporto escolar 

27/09/2019  X  Muito Bom 

Corta Mato Escolar – Vila Pouca e Pedras Salgadas 11/10/2019 X  Bom 

Mega Sprinter – fase escola 5/11/2019 X  Muito bom 

1.ª Jornada grupo/equipa Futsal Desporto Escolar 21/11/2019 X  Bom 

1.ª Prova de Atletismo do Desporto Escolar 30/11/2019 X  Bom 

1.º Encontro de Orientação novembro X  Bom 

Atividade do Centro de Treino Desportivo – Natação 
Adaptada 

04/12/2019 X  Muito Bom 

2.ª Jornada grupo/equipa Futsal Desporto Escolar 11/12/2019 X  Bom 

Encontros de Voleibol – Juvenis Femininas   11/12/2019 X   Muito Bom 

1.º Encontro de Boccia 12/12/2019 X  Muito Bom 

Torneio de voleibol do Ensino Secundário 17/12/2019 X  Muito bom 

Manhã desportiva – Pedras Salgadas 17/12/2019 X  Muito bom 

Jogo amigável do Grupo Equipa de Boccia com CAO 17/12/2019 X  Muito Bom 
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A atividade “Dia Europeu do Desporto em Portugal” teve como aspetos positivos a vivência de 

novas experiências desportivas, o contacto com algumas modalidades desconhecidas, sobretudo para 

os alunos dos 1.º e 2.º Ciclos – atletismo, orientação, ténis de mesa, boccia, futsal, voleibol, a boa 

organização e ocupação dos espaços, a colaboração da Direção do Agrupamento, das Coordenadoras 

dos Diretores de Turma e de alguns alunos mais velhos que estão ligados às modalidades. 

Os alunos foram muito interventivos e participativos, demonstrando bastante interesse e 

funcionou como um bom estímulo à participação em modalidades que podem parecer um pouco 

difíceis.  

 

     

Dia Europeu do Desporto em Portugal 

 

Quanto aos aspetos a melhorar, foi referido que as atividades teriam outro impacto se houvesse 

interrupção de aulas e os diretores de turma estivessem envolvidos nas atividades. 

No “Mega Sprinter” – Fase Escola, destacou-se pela positiva o elevado número de participantes 

(perto de 150 participantes do 5.º ao 12.º ano), o ambiente desportivo muito agradável, muito bons 

resultados desportivos, excelente trabalho de equipa do grupo de Educação Física com a colaboração 

de dois docentes convidados, a boa organização da prova, o bom comportamento dos alunos, a 

colaboração de dois assistentes operacionais, a colaboração de alguns alunos mais velhos, a 

colaboração da Direção do Agrupamento, a colaboração da Câmara Municipal e a colaboração dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar. 

Quanto aos aspetos a melhorar, referiu-se a pouca sensibilização de alguns docentes e também 

de alguns encarregados de educação, não permitindo que alunos selecionados pelos seus professores 

Encontros de Ténis de mesa 
dezembro e 

janeiro 
X   Bom 

3.ª Jornada grupo/equipa Futsal Desporto Escolar 08/01/2020 X  Bom 

Formação de juízes / árbitros - Futsal 16/01/2020 X   Muito Bom 

Corta mato CLDE – Vila Real e Douro 20/01/2020 X   Muito Bom 

Dia da luta  31/01/2020  X  adiado 

Encontros de Voleibol – Iniciadas Femininas   
15/01/2020 
29/01/2020 

X   Muito Bom 
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participassem nesta prova. A dinamizadora desta atividade propõe que, no próximo ano letivo, esta 

prova seja levada a cabo no final do 1.º período, depois dos testes realizados.  

No que concerne à 1.ª Prova de Atletismo do desporto Escolar do CLDE de Vila Real e Douro + 

CLDE de Bragança e Coa, realizada em 30 novembro de 2019, no Complexo Desportivo de Vila Pouca 

de Aguiar, salientou-se, como aspetos positivos, o ambiente desportivo muito agradável e saudável no 

Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar, com um grande número de agrupamentos participantes, 

o bom comportamento e os bons resultados que os 18 alunos do Agrupamento de Escolas de Vila 

Pouca de Aguiar conseguiram nas provas – 5 primeiros lugares e alguns segundos e terceiros lugares, 

a colaboração do Centro de Treinos Municipal de Vila Pouca de Aguiar (CTM) que transportou as 

alunas das aldeias do Vale de Aguiar e de Cidadelha de Jales para a prova e no regresso e a presença 

de alguns encarregados de educação que colaboraram muito com a docente responsável pelo 

grupo/equipa. 

Quanto aos aspetos a melhorar, foi referido que os objetivos não foram totalmente cumpridos 

porque há muitos alunos a frequentar os treinos e isso não foi refletido nesta prova porque alguns 

encarregados de educação não permitiram que os seus educandos participassem na mesma, pelo facto 

de a manhã ter começado com chuva, apesar de os terem autorizado a participar. Foi ainda frisado que 

um dos objetivos do Desporto Escolar é o desenvolver do sentimento de pertença a um grupo, ao 

Agrupamento, a par do desenvolvimento do sentido de responsabilidade. 

A área disciplinar considera que as atividades desportivas não são, ainda, devidamente 

valorizadas por muitos encarregados de educação. Este facto, associado a uma superproteção das 

crianças, é um problema que tem de ser pensado pela nossa sociedade. Está provado que as crianças 

têm cada vez menos defesas, menos autonomia e menos destrezas. 

 

        

Atletismo - Desporto Escolar 

No que diz respeito às Jornadas grupo/equipa Futsal Desporto Escolar, 1.ª Fase (21 novembro, 

11 dezembro e 08 janeiro), destacaram-se como aspetos positivos o elevado número de alunos 

participantes, o seu bom comportamento e a disponibilidade dos mesmos para estes encontros, o 

convívio entre os alunos, o espírito e o ambiente competitivo salutar, a qualidade da organização, quer 

das escolas de acolhimento, quer das restantes escolas participantes, o facto de se proporcionar aos 

alunos/árbitros a oportunidade de participar nestes encontros, como forma de convívio e de 

enriquecimento desportivo, social e cultural. 
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Quanto aos aspetos a melhorar, mencionou-se que deveria haver uma tarde por semana 

disponível apenas para que os alunos pudessem aderir em massa aos encontros do Desporto Escolar. 

Em relação ao Grupo/Equipa de Ténis de Mesa do Agrupamento, no escalão de iniciados 

masculinos (Sub 15), foi referido que este tem funcionado com treinos, desse o início do ano letivo, às 

terças-feiras, das 14:45h às 16:35h, e às quintas-feiras, das 15:45h às 16:35h. Em relação à 

assiduidade dos alunos aos treinos, a mesma foi boa às terças-feiras, onde houve uma média de 8 

alunos por treino. O mesmo já não se passou às quintas-feiras, onde houve apenas uma média de 4 

alunos por treino. O grupo participou nos meses de dezembro e de janeiro, nos quadros competitivos do 

CLDE Vila Real e Douro, por equipas, na série D. Paralelamente, participou em cada jornada dessa 

série, nos Torneios Individuais realizados em simultâneo. 

O balanço, até ao momento, da participação nos quadros competitivos, organizados pelo CLDE 

Vila Real e Douro, é bastante positivo, pois o Grupo/Equipa foi vencedor da sua série, tendo disputado e 

ganho a meia final à Escola Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz, de Montalegre, garantindo, assim, 

o apuramento para disputar a final com a Escola Básica de Almocave, de Lamego, em data a designar. 

A atividade Manhã Desportiva, realizada no dia 17 de dezembro, em Pedras Salgadas, consistiu 

num torneio de futsal e teve como aspetos positivos o facto de ser uma atividade bastante motivadora 

para os alunos, uma vez que os ajuda na promoção de hábitos de vida saudáveis. Foi, igualmente, 

destacado o espírito e o ambiente competitivo salutar, a participação e motivação dos alunos 

envolvidos, bem como o convívio e o enriquecimento social/cultural. 

Quanto aos aspetos a melhorar, referiu-se que as atividades teriam outro impacto se houvesse 

interrupção de aulas e os diretores de turma estivessem envolvidos nas mesmas. 

        

Manhã desportiva – Pedras Salgadas          

O torneio de voleibol do Ensino Secundário, realizado no último dia de aulas do 1.º período, teve 

como aspetos positivos o elevado número de participantes (só não participou uma turma do 

secundário), o entusiasmo, a camaradagem e o fair-play dos alunos, a colaboração de alunas da equipa 

de voleibol do Desporto Escolar na arbitragem e no secretariado, bem como o bom cumprimento do 

horário dos jogos. 

Quanto aos aspetos a melhorar, referiu-se que seriam desejáveis novos postes de voleibol, pois 

os existentes já estão bastante degradados. 

As provas do Circuito Regional Norte de Corrida de Orientação (1.ª e 2.ª) tiveram como aspetos 

positivos a boa participação dos alunos, sendo que a maioria participou pela primeira vez, pois todos 

concluíram os seus percursos com sucesso, destacando-se um primeiro lugar no percurso fácil pela 

dupla José Rendeiro do 5.º A e Rodrigo Mourão do 5.º B, o excelente comportamento e camaradagem, 
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tendo os alunos demonstrado também boa autonomia e sentido de responsabilidade no cumprimento de 

horários nas partidas para os seus percursos. 

Referiu-se, como aspetos negativos, o facto de não ter sido possível apresentar o número 

mínimo de alunos na prova (dez), tendo sido averbada ao Agrupamento falta de comparência 

administrativa. Esta situação deveu-se a vários fatores, nomeadamente a dificuldade de transporte dos 

alunos das aldeias mais afastadas de Vila Pouca de Aguiar, a doença de alguns alunos,  frequência da 

catequese, atividades de escuteiros, entre outras situações. 

 

       

Prova de Orientação 

A fase regional do corta mato decorreu em Vila Real, no dia 20 de janeiro, tendo-se destacado 

os bons resultados obtidos.                

 

 

1.º lugar no Corta Mato Regional – Rodrigo Lagoa 

 

Quanto à atividade Boccia, foi levada a cabo a jornada concentrada com as seguintes escolas: 

Escola Secundária de Valpaços; Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro – Chaves; Escola 

Básica e Secundária Dr. Bento Cruz – Montalegre; Escola Básica Nadir Afonso – Chaves; Escola 

Básica e Secundária de Vila Pouca de Aguiar.  

O Grupo Equipa de Boccia realizou um Jogo amigável com o Centros de Atividades 

ocupacionais (CAO). Este jogo está integrado no protocolo de colaboração para o desenvolvimento do 

Boccia na região com as instituições Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar, Centro Social e Paroquial e 

CAO. 

Quanto à atividade Centro de Treino Desportivo – Natação Adaptada referiu-se que, em conjunto 

com o Centro de Formação Desportivo de Natação do Agrupamento de Escolas  Morgado de Mateus e 

o apoio dos docentes da Educação Especial, foi dinamizada, durante a tarde do dia 4 de dezembro, 

pelos professores do Centro de Formação Desportiva, uma série de jogos aquáticos e sub aquáticos, 

adaptados especificamente para alunos com as características dos envolvidos, atividades estas 
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bastante pertinentes assim como motivadoras para os alunos uma vez que os professores envolvidos 

têm como formação base e contínua a natação. Os alunos tiveram, ainda, oportunidade de 

experimentar uma série de atividades às quais não têm normalmente acesso devido à especificidade do 

material das mesmas (hóquei subaquático e paddle). 

 

      Natação adaptada 

 

Em relação ao Dia da Luta, a atividade não se realizou a 31 de janeiro devido às alterações de 

datas que aconteceram nos Encontros de Desporto Escolar. Ficou reagendada para o dia 20 de março, 

mas a mesma terá de sofrer algumas alterações em termos de objetivos e de público-alvo, conforme 

referiu o seu dinamizador. 

 

Como previsto, foram realizadas as decorações de Natal, sensibilizando os alunos para a 

reutilização de materiais existentes e já usados, dando-lhes uma nova função. Promoveu-se o espírito 

natalício de interajuda e trabalho colaborativo, desenvolvendo a criatividade e aproximando os alunos 

da Escola. Os trabalhos realizados foram muito elogiados. 

 

     

Exposição de Natal 

 

ÁREA DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO VISUAL E ARTES VISUAIS     

E ÁREA DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA    
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Decoração dos espaços escolares (decorações de 
Natal) com materiais reciclados    

 
 

dezembro  X  Muito Bom 
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    DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
 

 
As atividades decorreram de forma normal, com uma participação entusiasta por parte dos 

alunos. Constatamos que cada vez mais os alunos sabem os procedimentos logísticos e 

 
ÁREA DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO MUSICAL    

 

Atividades previstas até 31/01/2020 Data Local 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

Não estavam previstas atividades até esta data. 

 

Departamento da Educação Especial 
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

Visita de Estudo à UTAD – Vila Real   X  

Calendário alusivo ao dia 3 de dezembro   X  

Festa de Natal no Centro Hípico de Pedras Salgadas 10/12/2019 X  Muito bom 

Ida ao Cinema   X  

 

Atividades não previstas inicialmente 
 

Data 
Avaliação/ 

Concretização 
dos objetivos 

Festa de Natal – Almoço convívio 5/12/2019 Muito bom 
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comportamentais a ter aquando da realização de atividades fora do contexto escolar, bem como entre 

pares. Respeitam as regras e cumprem as orientações dos professores. 

As atividades planificadas que implicavam transporte coletivo não puderam ser concretizadas, 

pela dificuldade de compatibilização do transporte extraordinário com o transporte regular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR     
 

 

 
 

Todas as atividades previstas foram realizadas com sucesso, tendo os objetivos sido 

alcançados.  

O Concurso do Plano Nacional de Leitura está em fase de concretização. 

Quanto ao projeto Literacia 3 Di houve, pela quarta vez consecutiva, um aumento de 

participantes. 

 

BIBLIOTECA 
 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Formação de Utilizadores 
 

ao longo 
do período 

X   Bom 

 
Mês das Bibliotecas Escolares 
 

outubro X  Muito Bom 

Projeto Literacia 3 Di novembro X  Muito Bom 

Concurso Nacional de Leitura – fase escola dezembro X  a decorrer 
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O intercâmbio/troca de marcadores é uma atividade muito apreciada pelos alunos, pelo que as 

atividades do Mês das Bibliotecas Escolares consegue projetar o nome do Agrupamento para outros 

países.  

   

                      
 

Mês das Bibliotecas Escolares 

 

 

 

 

                        OFERTA FORMATIVA 
     CURSOS VOCACIONAIS/ PROFISSIONAIS 

    

 

 

 
CURSOS PROFISSIONAIS 

 
 

Atividades previstas até 31/01/2020 
 

Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 
Visita de estudo dos Cursos Profissionais de 
Cozinha/Pastelaria ao Porto – Escola de Hotelaria e 
Docapesca 
 

07/11/2019   X   Muito Bom 

 
Atividade de Natal – presépio com imagens de pasta 
de açúcar 
 

07/12/2019 X  Muito Bom 

 
Visita de Estudo a Chaves – 3.º ano 
 

31/12/2019 X   Muito Bom 
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A visita de estudo à Docapesca, em Matosinhos, à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e ao 

Cais de Gaia, decorreu no dia 7 de novembro e teve como principais objetivos promover a observação e 

a aplicação das matérias-primas em cozinha/pastelaria e em pastelaria/padaria, observar as diferentes 

texturas e acabamentos dos produtos finais e reconhecer a importância da cozinha e da pastelaria. Os 

alunos tiveram, ainda, a oportunidade de observar vários tipos de lotas e pescados. Verificaram, 

também, onde chegam os barcos com os pescados e tiveram a oportunidade de analisar toda a 

mecânica da venda do peixe, em lota. Através desta visita, conheceram a dinâmica e funcionamento da 

Docapesca.  

Durante esta visita de estudo, alunos e professores deslocaram-se, igualmente, à Escola de 

Hotelaria e Turismo do Porto, tendo sido recebidos pela professora e alunos do Curso Profissional de 

Gestão Hoteleira. Nesta escola de hotelaria, os alunos visitaram as instalações, nomeadamente a 

cozinha, a pastelaria e o refeitório. Tiveram, ainda, a oportunidade de observar as técnicas de confeção 

e as matérias-primas utilizadas para a elaboração dos almoços e sobremesas servidas, nesse dia, aos 

alunos visitantes.  

Durante esta visita de estudo, que promoveu o contacto e conhecimento de outras realidades de 

trabalho, os alunos mostraram-se muito empenhados e interessados nos diferentes pontos da visita, 

pelo que constituiu um importante incentivo e uma valiosa forma de aprendizagem.  

O percurso escolhido permitiu aos alunos reconhecerem aspetos típicos da confeção de 

cozinha/pastelaria/padaria, favorecendo a compreensão da realidade. Esta experiência, que implicou a 

coordenação do trabalho entre os professores, tornou mais fácil a abordagem interdisciplinar dos 

diferentes conteúdos programáticos e teve múltiplas potencialidades pedagógicas e formativas, pois 

num outro registo, num outro contexto de trabalho, o clima interpessoal melhorou e, muitas vezes, mais 

importante que os conhecimentos que se adquirem, são as descobertas mútuas que se proporcionam. 
 

                         
 

Na Docapesca e Escola de hotelaria 
 

A visita de Estudo a Chaves, realizada no âmbito das disciplinas de Serviço de 

Pastelaria/Padaria e Serviço de Cozinha/Pastelaria, procurou otimizar a ligação para um conhecimento 

mais efetivo, com abordagens metodológicas diferenciadas, na compreensão das temáticas abordadas 

em contexto de sala de aula. 

A visita revestiu o propósito de efetivar e operacionalizar a interligação entre a teoria e a prática 

que se encontra, por vezes, dissociada, assim como a ligação entre a escola e a realidade empresarial. 

Criou-se uma oportunidade de contextualizar, in loco, muitas das aprendizagens desenvolvidas na sala 

de aula, promovendo a interdisciplinaridade e, por conseguinte, tornar o aluno mais ativo e consciente 

do seu papel na sociedade. 
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Ela constituiu, ainda, uma situação de aprendizagem que favoreceu a aquisição de 

conhecimentos, proporcionando o desenvolvimento de várias competências e capacidades, entre as 

quais a aquisição e aplicação de diferentes técnicas de confeção em pastelaria e o contacto com as 

matérias-primas. Propiciou condições para o desenvolvimento do trabalho em equipa, promoveu 

a capacidade de observação direta e o gosto pela pastelaria.  

Os alunos tiveram a oportunidade de participar num workshop promovido pela pastelaria 

D`Chaves. Pela indisponibilidade da pastelaria Biquinho Doce, esta visita anteriormente planeada foi 

substituída pela visita e participação no workshop promovido pela empresa Luso Cake situada em 

Chaves, onde os alunos puderam demonstrar alguns dos conhecimentos adquiridos em sala de aula e 

tiveram a oportunidade de aprender e praticar novas técnicas de confeção e decoração em 

pastelaria/padaria. Observaram, também, os vários tipos de produtos de pastelaria funcional e 

verificaram novas técnicas de decoração de bolos. No Hotel Premium Chaves, o grupo foi recebido pelo 

gerente, que mostrou todo o processo e funcionamento do hotel desde a cozinha, à sala de refeições e 

aos quartos. 

Ao longo da visita de estudo, os alunos mostraram-se muito empenhados e interessados nos 

diferentes pontos da visita. Esta foi um incentivo para os nossos alunos e assumiu-se como uma valiosa 

forma de aprendizagem.  

                                   

Visita de estudo a Chaves - Workshop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comemoração do Dia da Floresta Autóctone, integrada no âmbito do Programa Reflorestar 

Portugal, decorreu conforme o planificado. É uma atividade que já foi realizada em anos anteriores com 

igual planificação e sucesso. Todos os alunos demonstraram muito interesse, entusiasmo e empenho 

na realização da atividade proposta. Foi, sem dúvida, uma atividade concretizada com sucesso.  

 

OFERTA FORMATIVA 
 

Curso de Educação e Formação 

 
Atividades previstas até 31/01/2020 

 

 
Data 

Atividade 
concretizada 

Avaliação/ 
Concretização 
dos objetivos Sim Não 

 

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone – 

Programa Reflorestar Portugal 
 

12/11/2019 X  Muito Bom 

Visita de estudo – "Viveiro - seis troncos" novembro   X  

Visita de Estudo – Parque Biológico de Gaia 16/11/2019 X  Muito Bom 
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Com pontos fortes referiu-se que foi dada a oportunidade aos alunos de terem um maior 

conhecimento e contacto direto com as plantas autóctones. Foram, também, incentivados a criar, 

preservar e manter essa mesma floresta.  

 

Alunos do CEF de Operador de Jardinagem 

Não foi realizada a Visita de estudo ao "Viveiro - seis troncos", a Souto, planificada pela 

professora Fátima Lucas, na disciplina de Teoria e Processos da Jardinagem, como previsto no Plano 

Anual de Atividades (PAA), devido à dificuldade de compatibilização do transporte extraordinário com o 

transporte regular dos alunos do Agrupamento. 

A Visita de Estudo ao Parque Biológico de Gaia decorreu em articulação com o Clube de 

Ornitologia. Os alunos mostraram e interesse nas informações prestadas pelos biólogos e, também, 

curiosidade em conhecer todo o seu trabalho e observar de perto muita da fauna das nossas regiões. 

Como pontos fortes, referiu-se que foi dada a oportunidade aos alunos de terem conhecimento 

acerca de animais selvagens da nossa região, com uma abordagem pedagógica, num espaço 

vocacionado para a educação ambiental. A compreensão de aspetos relacionados com o equilíbrio 

ecológico é um importante objetivo para os alunos do CEF e considera-se que foi plenamente cumprido. 

  

Visita de Estudo ao Parque Biológico de Gaia 

 
 

       EQUIPA DE SEGURANÇA     
 

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO: “A terra treme – Exercício público de cidadania” 

      Este exercício público de prevenção do risco sísmico designado “A Terra Treme” realizou-se, 

conforme o previsto, no dia quinze de novembro, às onze horas e quinze minutos, em contexto de sala 

de aula e em outros espaços escolares, com a duração de um minuto. 

Acrescente-se que estiveram efetivamente presentes, para assistir ao respetivo exercício, as 

autoridades responsáveis pela Proteção Civil Municipal designadamente o Coordenador da Proteção 

Civil Municipal, o comandante do Corpo de Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, o Comandante da 

Guarda Nacional Republicana do posto de Vila Pouca de Aguiar e o Diretor do Agrupamento de Escolas 

de Vila Pouca de Aguiar. Todos assistiram ao Exercício, que decorreu na turma 1.º D do Curso 

Profissional de Manutenção Industrial, na sala oito do edifício da Escola Secundária. 

Como pontos positivos, salientaram-se os seguintes: a forma como foi preparado o exercício; a 

maneira ordeira, séria e responsável como decorreu todo o exercício; a presença da Direção do 
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Agrupamento, da equipa de segurança escolar, do Comandante da Corporação dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, da Guarda Nacional Republicana e da Proteção Civil Municipal; a 

duração e forma responsável como decorreu o exercício, quer nas salas de aula, quer nos outros 

espaços escolares; a presença dos meios de comunicação social; a forma ordeira como todos 

esperaram pelo final do exercício; o trabalho excelente e muito bem organizado por parte da equipa de 

segurança escolar do nosso Agrupamento. 

Como pontos a melhorar, destacaram-se: o volume de som da campainha, no sentido de se 

fazer escutar em toda a comunidade escolar durante o exercício; a presença de equipamentos, em 

algumas salas de aulas, como por exemplo mesas fechadas em laboratórios e salas especificas, que 

impediram o “Proteger”. 

        

A terra treme – Exercício público de cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPA TIC          
 
 

 

A equipa TIC do Agrupamento esteve envolvida, como previsto no PAA, nas seguintes atividades: 

. Apoio técnico e pedagógico à Direção; 

· Coordenação RGPD – Regulamento Geral sobre Proteção de Dados; 

· Coordenação do Projeto de Energia – Projetos de Eficiência Energética da Escola; 

· Apoio Técnico aos Serviços Administrativos; 

· Equipamentos Informáticos; 

· Redes informáticas; 
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· Impressoras e fotocopiadoras; 

· Programas Administrativos (Micro Abreu); 

· Bibliotecas; 

· Inventário; 

· Portal do Agrupamento; 

· Sumários eletrónicos; 

· Gestão de plataformas online; 

· Sistema de vigilância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

 
 

No âmbito do Projeto de Educação para a Saúde, as atividades propostas pela equipa e 

constantes do PAA decorreram normalmente e com satisfação. 

Em relação ao programa PASSE e PASSEzinho, já foram realizadas algumas 

atividades/sessões e continuarão a decorrer ao longo do ano, nas turmas do 3.º ano do 1.º Ciclo e em 

todas os grupos da Educação Pré-Escolar, tal como previsto. 

Os Cheques dentista serão distribuídos no decorrer do 2.º Período, conforme agendado. 

No que diz respeito à saúde oral, foi feito um esclarecimento por parte da enfermeira em todos 

os grupos da Educação Pré-Escolar do Agrupamento. 
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No que concerne ao Programa PRESSE, incluído no Projeto de Educação Sexual de Turma, da 

responsabilidade dos Conselhos de Turma, foi referido que está a decorrer conforme as respetivas 

planificações. Foi, ainda, comemorado a Dia Mundial de Luta contra a SIDA. 

Ainda no âmbito do Programa PRESSE, a ação de formação para docentes, inicialmente 

prevista para o 1.º período, foi adiada para o 2.º período. 

O Dia Mundial da Alimentação teve lugar em outubro nas escolas de Pedras Salgadas e de Vila 

Pouca de Aguiar. Estiveram envolvidos nesta atividade os alunos, os educadores e a enfermeira Ângela 

Dinis. As atividades tiveram uma componente teórico-prática. 

Em Vila Pouca de Aguiar, foi realizada uma formação teórico-prática, em contexto de sala de 

aula, para os alunos do 7.º ano, na disciplina de Ciências Naturais, do 12.º ano, na disciplina de 

Biologia, e do 1.º E, Curso de Cozinha e Pastelaria, na disciplina de Tecnologia Alimentar, incluída na 

temática “suporte básico de vida”. Esta atividade contou com a presença da enfermeira Ângela Dinis, de 

estagiárias do curso de enfermagem, das docentes envolvidas do grupo 520 e da Coordenadora do 

PES. 

Este ano, foi comemorado o Dia Mundial da Diabetes, que tem lugar no dia 14 de novembro, no 

Agrupamento. Foi comemorado em todas as turmas do 3.º Ciclo, ao longo da semana de 11 a 15 de 

novembro. Esta atividade contou com a participação das enfermeiras do Centro de saúde de Vila Pouca 

de Aguiar, Ângela Dinis e Anabela Santa, e com vários docentes, que disponibilizaram a sua aula para 

que a atividade se pudesse realizar. Foi uma atividade mais uma vez teórico-prática, em que os alunos, 

de uma forma geral, participaram ativamente. 

 

 

 

 

 

CLUBES E PROJETOS 

 

 

O Agrupamento propôs um leque variado de Clubes e Projetos que foram desenvolvendo 

algumas atividades, quer no seio da escola, quer fora das suas instalações. 

  

CLUBE/PROJETO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
DINAMIZADOR(ES) 
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CLUBE/PROJETO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
DINAMIZADOR(ES) 

 
O GRANITO E A NOSSA 

TERRA – UMA 
RELAÇÃO INTRÍNSECA 

 

 
 

A realização de visitas de estudo no âmbito deste 

projeto não foi possível até à data por dificuldade de 

agendamento de transporte 

Carlos Esteves 

 
CLUBE DE INGLÊS 

 

 
 

Celebração do Halloween: 
Os alunos aderiram com o maior entusiasmo e 
trabalharam muito, oferecendo-se para virem à 
escola nas horas livres. Foi um esforço conjunto 
entre alunos, professora e assistente operacional, D. 
Isaura. 
No próximo ano, o Clube pretende ter som, para 
passar músicas de Halloween e fazer também uma 
exposição de vassouras alusivas ao tema. 

Ana Paula Falcão 

PROJETO DE 
SOLIDARIEDADE E 

VOLUNTARIADO 

 

 

Foi levada a cabo a sensibilização da comunidade 
educativa para os valores da Partilha. 
Foi feita a distribuição dos bens recolhidos pelas 
famílias dos alunos mais necessitados do nosso 
Agrupamento. 
Este ano, foram distribuídos 57 cabazes a famílias 
carenciadas do nosso concelho, referenciadas pela 
Segurança Social, CPCJ e Diretores de Turma.  
 

Professores de EMRC 

Centro Social N.ª Sr.ª 
do Extremo 

 

O PILHÃO VAI À 
ESCOLA 

 

 
 

No projeto “Pilhão” foram recolhidas pilhas, que 
encheram cinco “ecopontos”, e que foram 
encaminhados para o IPO. O dinheiro angariado foi 
convertido em material específico para o Gabinete 
de Psicologia e Orientação em Contexto Escolar. 

Silvino Vilela 

Cristina Matos 

 
ELECTRÃO ESCOLA 

 

 
 

 

No âmbito do projeto “Eletrão”, estão a ser 
recolhidas lâmpadas, baterias e materiais elétricos e 
eletrónicos. No decurso do terceiro período, será 
realizada uma campanha, no Agrupamento e na 
comunidade local, de recolha de equipamentos 
elétricos e eletrónicos de maior porte, que serão 
recolhidos por entidades ligadas ao programa Eco-
Escolas. 
 

Silvino Vilela 

Cristina Matos 

 

CLUBE DE 
ORNITOLOGIA 

 

 
 

 

. Manutenção/desenvolvimento do site web do clube; 

. Ações de sensibilização e educação ambiental aos 
alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo – 4.º A (17/10/19; 
24/10/19; 31/10/19; 21/11/19) 
. Visita ao Parque Biológico de Gaia (16-11-2019) 
. Ações de sensibilização e educação ambiental aos 
alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo – 4.º B (09-01-2020) 

 
 

Paulo Belo 
 

 

JARDIM BOTÂNICO 
 
Atividades de Plogging:  

Anabela Cabugueira 
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CLUBE/PROJETO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
DINAMIZADOR(ES) 

 

 

A atividade consistiu na apanha de lixo no Jardim 
Botânico e área envolvente, usando as pinças 
adquiridas para o efeito, pelos alunos do 1.º E, no 
dia da greve estudantil pelo clima. 
Atividades de manutenção de espaços verdes: 
Os alunos do CEF, no âmbito das disciplinas de 
Tecnologia da Jardinagem e de Teoria e Processos 
de Jardinagem, em parceria com os funcionários do 
Município realizaram a recolha das folhas e a poda 
de algumas árvores e arbustos existentes no Jardim 
Botânico do Agrupamento. 
 

 

CRIAÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES 

 

 
 

 

Foram feitas atividades de manutenção de espaços 
verdes/manutenção dos canteiros de plantas 
aromáticas que já existiam.   

A plantação só irá ser feita em finais de março/início 
de abril, pois as temperaturas de momento ainda 
não são as mais adequadas. 
 

Fátima Lucas 

 

CLUBE DE 
MANUTENÇÃO 

 
 

Foram desenvolvidas atividades de arranjo e 
manutenção de espaços. 

Amílcar Gonçalves 

 

PROJETO “CIÊNCIAS 
EXPERIMENTAIS” 

(1.º CICLO) 
 

 
 

Até à presente data o projeto educativo “Ciências 
Experimentais” está a decorrer como planificado e a 
corresponder às expetativas. Com as atividades 
práticas deste projeto, foi possível motivar os alunos 
para os temas curriculares e/ou consolidar 
conhecimentos. Foi, igualmente, possível observar o 
aumento do interesse dos alunos pelas ciências 
naturais e pelos fenómenos da natureza. Uma 
palavra de apreço, da parte dos docentes, pelo 
trabalho desenvolvido pela colega Filipa Cardoso, 
pois o seu empenho e dinamismo foram essenciais 
para o sucesso deste projeto. 

 
Sabonetes de amora realizados pelos alunos. 

 

Filipa Cardoso 

(com a colaboração 
dos professores 

titulares de turma) 

 

Construção do cartaz 
"Plantas terrestres". 

PARLAMENTO DOS 
JOVENS 

(ENSINO BÁSICO) 
 

 
 

E 
 

PARLAMENTO DOS 
JOVENS 
(ENSINO 

   

O programa Parlamento dos Jovens, cujo tema é 
“Violência Doméstica e no Namoro” está a decorrer, 
tendo, até ao momento, sido feita a eleição das listas 
que irão participar na fase distrital que decorrerá em 
Vila Real, nos dias 9 de março (Ensino Básico) e 10 
de março (Ensino Secundário). O Ensino Básico 
será representado por dois alunos do 9.º B e o 
Ensino Secundário, por três alunos do 10.º C. 
Dois alunos (um de cada Ciclo de ensino referido 
anteriormente) participaram, também, em Vila Real, 
na eleição da mesa que irá presidir os trabalhos 
nestes dias. 
Até ao momento, o balanço do projeto é muito 
positivo dado que, pela primeira vez, o programa 
abrange quarenta alunos do Ensino Básico e do 

Cristina Matos 
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CLUBE/PROJETO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
DINAMIZADOR(ES) 

SECUNDÁRIO) 
 

 
 

Ensino Secundário, em simultâneo. Para além disso, 
no Ensino Secundário, concorreram três listas de 
três turmas diferentes, que demonstraram muito 
dinamismo e empenho na defesa das suas 
propostas. 
No âmbito deste projeto, foi dinamizada uma sessão 
de trabalho com os alunos envolvidos e a Dr.ª 
Katarina Silva, especialista em Gestão de Conflitos. 
Foi também realizada uma Conferência subordinada 
ao tema que contou com a presença do Professor 
Doutor Pinto da Costa, especialista na área da 
Medicina Legal e o Professor Doutor Gomes da 
Costa, especialista na área da Psicologia. 
 

 
 

 

PROJETO                
"BABY BASKET” 

 

 

O Projeto "Baby Basket" no Pré-Escolar está a ser 
desenvolvido apenas nos jardins de infância de Vila 
Pouca de Aguiar, de Soutelo e de Campo de Jales. 
O projeto é do agrado das crianças e as atividades 
desenvolvidas pelos técnicos têm sido uma mais-
valia no desenvolvimento psicomotor das mesmas. 
Foi criada uma boa relação com as crianças e todas 
estão motivadas. O projeto é avaliado com Muito 
Bom. 

 

Técnicos CTM 

PROJETO                   
ECO-ESCOLA 

 
 

 

 

O projeto Eco-Escolas está a decorrer de forma 
muito satisfatória, tendo já sido realizadas algumas 
atividades. Numa colaboração com a Resinorte, os 
alunos de todos os Ciclos de ensino assistiram a 
uma ação de sensibilização intitulada “A nossa casa 
é um planeta” que alerta para os perigos da poluição 
que o Homem está a produzir. Foi criado o Clube do 
Ambiente, coordenado por alunos, e que tem 
planeadas algumas intervenções na limpeza do 
espaço físico da escola e a plantação de árvores em 
datas comemorativas, como o Dia Mundial da 
Floresta. Foi já constituído o Conselho Eco-Escolas, 
que inclui os membros parceiros da comunidade 
local e que visa, de forma coordenada, a melhoria 
do desempenho ambiental do Agrupamento e 
contribuir para a alteração de comportamentos, 
promovendo, simultaneamente, a biodiversidade da 
flora/fauna no Agrupamento. No presente ano letivo, 
continuam a ser desenvolvidas várias campanhas de 
separação de lixo e de recolha de materiais como 
rolhas de cortiça, tampas de plástico, lâmpadas, 
pilhas, tinteiros, resíduos de equipamentos elétricos 
e eletrónicos para o seu devido encaminhamento 
para a reciclagem. 

Cristina Matos 

 
 

Em parceria com: 

- Direção do 
Agrupamento 

- Município e Junta de 
Freguesia 

- Associações 
Ambientais 

- Clube de ornitologia 

- RESINORTE 

- AGUIARFLORESTA 

 
 

CLUBE DE MÚSICA 
 
 

 
 

 

O Clube de Música iniciou a sua atividade no 
presente ano letivo. Desta forma, até ao momento, já 
foram realizadas algumas atividades, destacando-se 
as seguintes apresentações: no “Dia do Diploma e 
do Mérito Escolar”; na festa de Natal, nas Escolas 
Básicas de Vila Pouca de Aguiar e de Pedras 
Salgadas; no dia dos namorados, na Escola Básica 
de Pedras Salgadas e na Escola Secundária de Vila 
Pouca de Aguiar. 
Em todos os temas apresentados, o Clube contou 
com a participação individual de alunos e/ou turmas 
do 2.º Ciclo. 
Com o mesmo empenhamento, o Clube continuará 

Carlos Sampaio 

António Sarmento 

Vítor Lamas  

Albertino Sousa 
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CLUBE/PROJETO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
DINAMIZADOR(ES) 

 
 

aberto à colaboração de toda a comunidade escolar, 
quer a nível instrumental, vocal ou outra vertente 
que se possa enquadrar com a música, e a planear 
futuras atividades que venham ao encontro dos 
objetivos pré-definidos. 
 

 

TEMPO LÚDICO 
“APRENDER 
BRINCANDO” 

 

No que diz respeito ao projeto TEMPO LÚDICO 
“APRENDER BRINCANDO”, tem decorrido de 
acordo com o esperado; estão a funcionar espaços 
lúdicos para os alunos que os pretendam frequentar. 

Câmara Municipal 

APEEVPA 

Agrupamento 

MÃOS NA MASSA 
 

 
 
 
 
 

 

Projeto “Mãos na Massa” – VPA  
O Projeto “Mãos na Massa” visa oferecer momentos 
de descontração e aproximação entre professores e 
alunos no seu processo de ensino e aprendizagem 
e, ao mesmo tempo, fomentar o trabalho de forma 
multidisciplinar, pois engloba vários conteúdos 
escolares como: leitura, linguagem, matemática, 
ciências, entre outros. A matemática é trabalhada 
através das medidas e quantidades referidas nas 
receitas, a leitura e os vários tipos de linguagem, 
através da leitura e interpretação das receitas e, 
ainda, a oportunidade de conhecer diferentes 
utilidades dos produtos e a riqueza e diversidade da 
natureza. Procura-se, também, consciencializar os 
alunos para a importância de uma alimentação 
saudável e a observação de regras de higiene e de 
segurança na manipulação dos utensílios.   
 

Projeto “Mãos na Massa” – Pedras Salgadas 
 Foi feita uma avaliação positiva do trabalho 
realizado. Com este projeto, pretende-se: 
desenvolver o hábito de uma alimentação saudável, 
como fundamento de uma vida saudável, 
conseguindo com que sejam cidadãos responsáveis 
pela melhoria da sua situação de vida e tenham 
condições para desempenho e sucesso profissional; 
realizar um trabalho onde os alunos, através de 
vivência de situações, movimentação e manipulação 
de objetos, possam aprender a internalizar conceitos 
e modificar comportamentos, além de adquirir, 
desde cedo, os conceitos de culinária e a utilização 
correta dos instrumentos; oferecer de forma lúdica 
às crianças, atividades que envolvam os alimentos e 
reforcem as suas características nutricionais, através 
do manuseio e observação de cores, formas e 
sabores diversos; unir-se à família como aliada na 
criação de hábitos alimentares saudáveis.           
 

VPA 

Isabel Pinto 

Edite Borges  

 

 

Pedras 

Ilídio Fontoura 

Lúcia Batista 

 

 

 

 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 
TRADICIONAIS 

Em relação aos jogos tradicionais, devido ao tempo 
chuvoso prolongado, não foi possível realizar, até à 
data, qualquer atividade. 

Augusta Gomes

 
ABRIGO DE 
MORCEGOS 

 

 

Ainda não foram desenvolvidas atividades no âmbito 
do projeto Abrigo de Morcegos, por falta de 
transporte para deslocação à UTAD. 

Augusta Gomes 

 
 

 

Ao longo do 1.º período, os alunos organizaram a 
sala 7 na qual é desenvolvido o projeto, 

 
Augusta Gomes 
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CLUBE/PROJETO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
DINAMIZADOR(ES) 

DRESS A GIRL 
PORTUGAL 

 

        

apetrechando o espaço com os materiais e 
equipamentos necessários. Por fim, elaboraram um 
cartaz alusivo. 
Na abertura, estiveram presentes a representante do 
projeto na zona norte, enfermeira Joana Rodrigues, 
a Direção da Escola, docentes, alunos e elementos 
da comunidade. Os alunos participam com agrado 
nas atividades ligadas à confeção dos vestidos, 
como seja: passar a ferro; passar o elástico; cortar 
linhas; ajudar a cortar os vestidos; conjugação de 
tecidos; aprender a costurar na máquina elétrica. O 
Projeto tem como objetivos primordiais a 
sensibilização dos alunos e da comunidade para a 
solidariedade, bem como a capacitação dos alunos 
em diversas áreas. 
Até ao momento já foram confecionados 12 vestidos 
de tamanho S e M. 
 

 

TERAPIA ASSISTIDA 
POR CAVALOS 

 

 
 

 

Foram desenvolvidas as diversas tarefas previstas: 
- Cumprir as regras de segurança nas viagens de ida 
e volta e as regras de funcionamento do Centro 
Hípico; 
- Escovar e afagar o cavalo; 
- Montar o animal de acordo com as regras; 
- Executar os exercícios propostos pela terapeuta e 
pelos técnicos especializados. 
 

Técnicos 

Especializados 

Docentes da 

Educação Especial 

 

CLUBE DO AMBIENTE 
 

 

 

No âmbito do Clube do Ambiente, foi criado o 
logótipo e redigido o Regimento Interno. Os 
elementos do Clube têm procurado ter um papel 
ativo, junto dos colegas, para a separação correta do 
lixo, mas continua a verificar-se que, de uma forma 
geral, os alunos estão pouco empenhados na 
reciclagem. As atividades planificadas estão 
agendadas para o Dia Mundial da Árvore e para o 
início da primavera. 
 

Cristina Matos  

Alunas  

Mariana Pinto 

Ana Rita Félix  

 
ESCOLAS SOLIDÁRIAS 

 
FUNDAÇÃO EDP 

 

 
 

 

No presente ano letivo, a Fundação EDP, promotora 
desta iniciativa, não dinamizou este projeto, apesar 
de, em contacto telefónico estabelecido em 
setembro, ter confirmado a continuidade do mesmo. 
No entanto, têm sido desenvolvidas atividades de 
solidariedade no Agrupamento, nomeadamente a 
campanha de recolha de pilhas para o IPO e a 
campanha de recolha de tampas de plástico, que 
foram encaminhadas para a Lipor, sendo o dinheiro 
resultante da sua venda utilizado para a aquisição 
de material ortopédico doado a quem fizesse prova 
da sua necessidade. 
 

Cristina Matos 

Sofia Atenor 

 

 

 

Avaliação do PAA 
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As atividades propostas no PAA deste Agrupamento de Escolas estão a ser concretizadas, na 

sua grande maioria, de acordo a calendarização prevista e com sucesso.  

Apenas não foram realizadas as seguintes atividades: visita de estudo ao Castelo – 1.º Ciclo – 

pois a condições climatéricas não permitiram que os autocarros transportassem os alunos em 

segurança, tendo esta sido adiada; ida ao Cinema, prevista pelo Departamento de Educação Especial, 

e a visita de estudo ao viveiro Seis Troncos – CEF/Operador de Jardinagem, ambas por 

indisponibilidade de transporte. Na área disciplinar de Inglês, apesar de ter sido feita a candidatura à 

atividade Juvenes Translatores, este ano letivo o nosso Agrupamento não foi selecionado. Apesar de ter 

sido feita a inscrição do Agrupamento, não foram concretizadas as Olimpíadas Sénior, destinadas aos 

alunos do 12.º ano, nem as Olimpíadas Júnior destinadas aos demais níveis de ensino, por falta de 

inscrições dos alunos. A ação de Formação prevista pelo Programa de Educação para a Saúde (PES), 

no âmbito do Programa PRESSE, foi adiada para o segundo período. Finalmente, a visita de estudo à 

casa onde nasceu Fernão de Magalhães, em Sabrosa, e ao respetivo Centro Interpretativo, não pôde 

ser concretizada, pelo facto de o local se encontrar em obras de remodelação.  

Algumas atividades sofreram alterações de datas, como foi o caso de duas idas ao teatro, 

previstas no âmbito da área disciplinar de Português, e a deslocação a Roma, no âmbito da área 

disciplinar de EMRC, que foram antecipadas, por facilidade de agendamento e para maior benefício dos 

envolvidos. 

Outras atividades sofreram ligeiras alterações na sua operacionalização, como foi o caso da 

visita à Pastelaria Biquinho Doce, durante a Visita de Estudo a Chaves realizada no âmbito das 

disciplinas de Serviço de Pastelaria/Padaria e Serviço de Cozinha/Pastelaria, que foi substituída por um 

workshop na empresa Luso Cake.  

Sendo o PAA dinâmico e flexível, foram integradas, sempre que consideradas pertinentes, novas 

atividades de modo a enriquecer ainda mais o projeto inicial, como se pode verificar nas grelhas 

constantes deste documento. A avaliação global do desenvolvimento do PAA, até ao momento, pode 

ser considerada de “Muito Bom”. 

Os pontos fortes mais apontados nas atividades realizadas foram: o grande envolvimento, a 

motivação e o entusiasmo dos alunos; a aquisição de novos saberes; a preservação e valorização das 

tradições locais; a sensibilização para a solidariedade e consciência ecológica, nas crianças e nos 

jovens; o grande envolvimento nas atividades de cariz solidário; o clima de interação saudável nas 

atividades de articulação vertical e horizontal; o respeito pela diversidade; a boa colaboração de 

diversas entidades, associações e instituições; a sã convivência; a articulação entre pares; a 

valorização de acontecimentos da nossa história nacional; o envolvimento de pais/encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos; a transmissão de valores como a solidariedade, a 

amizade e o companheirismo; o fair play evidenciado pelos alunos durante os jogos; a cooperação com 

entidades de solidariedade social; a colaboração dos espaços comerciais de Vila Pouca de Aguiar 

(campanha de solidariedade); o envolvimento de toda a comunidade em ações de cariz solidário; o 

desenvolvimento da capacidade de organização e colaboração; a participação ativa dos alunos nas 

atividades, a possibilidade de enquadramento e oportunidade de consolidar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas; o enriquecimento linguístico; as vivências culturais e sociais, bem como o 
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enriquecimento pessoal de todos os alunos; a boa prestação nas provas desportivas; a postura 

adequada e civilizada, assim como a cordialidade; a qualidade/criatividade dos trabalhos apresentados, 

por exemplo, nas diversas exposições realizadas (exposição de Natal com materiais reciclados, 

exposição de mensagens de Natal em Português e línguas estrangeiras…); a consciencialização para a 

importância da criação e preservação de espaços verdes/florestas para o bem-estar de todos; o 

contacto com outros universos socioculturais através da língua inglesa e francesa (troca de marcadores 

de livros, elaboração de mensagens…); a partilha de saberes/experiências, na criação de marcadores 

de livros trocados com alunos de outros países, por exemplo; o contacto entre diferentes gerações. O 

grupo disciplinar de educação física, para além da habitual colaboração da Câmara Municipal nos 

transportes efetuados, salientou o importante papel do CTM que faculta o transporte dos alunos que 

vivem fora da sede do concelho para as atividades do Desporto Escolar, sobretudo nas atividades 

realizadas ao sábado, e dinamiza, também, outras atividades desportivas muito do agrado dos 

discentes. 

É, ainda, pertinente referir que um dos pontos fortes reiteradamente mencionado foi a existência 

das muitas parcerias que o nosso Agrupamento mantém e as numerosas vantagens que estas 

representam para o nosso Agrupamento.  

Quanto aos aspetos a melhorar, o grupo disciplinar de educação física referiu que algumas 

atividades desportivas teriam outro impacto se houvesse interrupção de aulas e os diretores de turma 

estivessem mais envolvidos nas mesmas (“Dia Europeu do Desporto em Portugal” e “Manhã 

Desportiva”, por exemplo).  

Ainda de acordo com o grupo disciplinar de educação física, na “1.ª Prova de Atletismo do 

Desporto Escolar”, os objetivos não foram totalmente cumpridos porque alguns encarregados de 

educação, contrariamente à autorização anteriormente concedida, não permitiram que os seus 

educandos participassem na mesma, pelo facto de estar a chover.  

Na atividade “Torneio de Voleibol do Ensino Secundário”, o grupo disciplinar referiu que são 

necessários novos postes de voleibol, pois os existentes já estão bastante degradados. 

Quanto às “Provas do Circuito Regional Norte de Corrida de Orientação”, como aspetos 

negativos, destacou-se o facto de não ter sido possível apresentar o número mínimo de alunos para a 

prova (dez), tendo sido averbada ao Agrupamento falta de comparência administrativa. Esta situação 

deveu-se a vários fatores, tais como a falta de transporte dos alunos das aldeias mais afastadas de Vila 

Pouca de Aguiar, o facto de alguns alunos se encontrarem doentes, às aulas de catequese, a atividades 

de escuteiros, entre outras situações. 

Finalmente, ainda nos pontos a melhorar, depois do Exercício “A Terra Treme” foi referida a 

necessidade de aumentar o volume de som da campainha, de acordo com o relatório do elaborado pela 

Equipa de Segurança do Agrupamento. 

Este documento/síntese permite-nos verificar que, apesar de se registarem alguns pontos a 

melhorar, a execução do PAA está a decorrer de forma muito positiva, tendo a maioria das atividades 

sido avaliada com “Muito Bom”.  
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É importante realçar que o envolvimento de todos na concretização deste Plano é imprescindível 

para o cumprimento da missão formativa do nosso Agrupamento de Escolas e para a formação integral 

dos nossos alunos. 

 

 

     

 


