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I- INTRODUÇÃO 

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

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

Plano de Atividades em cada período escolar foram elaborados, emitidos e publicados, merecendo igual análise e parecer 

dos vários órgãos do Agrupamento.  

II- EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

A. Natureza do Plano de Atividades 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação é construído com base na 

reflexão tendo por base as linhas mestras definidas pela Direção e pelo Conselho Pedagógico, e bebem fonte na temática 

do Projeto Educativo.  

Integram e participam todos os docentes, através da dinâmica de cada Departamento Curricular e de cada clube 

ou estrutura pedagógica, refletindo e construindo os planos de atividades departamentais tendo em conta as áreas 

disciplinares e os objetivos dos próprios departamentos e projetos existentes da escola.  

Um terceiro tipo de atividades é inserido no Plano tendo por base contribuições e sugestões, parcerias e 

integrações em projetos de outras entidades e instituições. 

Cada responsável ou dinamizador insere as atividades na plataforma online, preenchendo cada um dos campos de 

um formulário. 
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A plataforma (www.aege.edu.pt) permite que as atividades sejam organizadas e consultadas através de vários 

critérios (data, tipo, dinamizador, destinatário, pendente, avaliada ou não,…) e torna mais fácil o controlo e verificação, 

bem como a sua avaliação. 

Depois de cada atividade realizada, o responsável pela mesma solicita aos alunos uma apreciação da mesma, de 

maneira a posteriormente ser munido de informação cabal para avaliar, em formulário, na mesma plataforma, a referida 

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

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

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

Departamentos Curriculares, Conselho Pedagógico, Direção e Conselho Geral.  

Depois de publicados, os relatórios são de conhecimento púbico. 

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

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

As atividades planificadas e aprovadas para dinamização ao longo deste ano letivo foram 360, divididas por 98 no 

primeiro período, 126 no segundo período e 136 no terceiro período (destas, 33 iniciaram-se no primeiro período e 7 no 

segundo período).  

Houve cerca de 33 atividades que decorreram ao longo de todo o ano letivo. 

Destas 360 atividades previstas, foram concretizadas 258 (não foram concretizadas 19 atividades), o que 

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

As atividades planificadas e aprovadas para dinamização neste terceiro período foram 111.  

 

Foram avaliadas todas as atividades planificadas. 
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C. Parcerias 

O Agrupamento participou em cerca de 211 atividades organizadas em parceria, geridas diretamente ou levadas 

a cabo por entidades externas ao Agrupamento, o que corresponde a 58,6% do número global de atividades previstas e 

planificadas para este ano letivo.  

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

o Câmara Municipal de Ílhavo 

o Centro de Saúde de Ílhavo 

o AMI 

o Liga Portuguesa contra o Cancro 

o Fábrica da Ciência 

o Universidade de Aveiro 

o Associação da Bandeira Azul da Europa 

e Eco-Escolas 

o Guarda Nacional Republicana – Escola 

Segura 

o Assembleia da República 

o empresas de serviços e comerciais 

o Associações de Pais 

o RBI (Rede de Bibliotecas de Ílhavo) e 

RBE (Rede de Bibliotecas Escolares) 

o APCOI – Associação Portuguesa Contra 

a Obesidade Infantil 

o Editoras 

o Juntas de Freguesia (Gafanha da 

Encarnação e Gafanha do Carmo) 

o Biblioteca Municipal de Ílhavo 

o Museu Marítimo de Ílhavo 

o Jogos do Helder 

o Psicóloga do Aces Baixo Vouga – 

Rosário Fontes  

o Escola Profissional de Aveiro 

o SUMA 

o Paróquia da Gafanha do Carmo 

o GNR - Escola Segura 

o Hospital Infante D. Pedro 

o Centro de Documentação de Ílhavo 

o Universidade Sénior 

o EPADRV 

o Oceanário de Lisboa 

o Enf.ª Maria Sacramento e Psicóloga 

Salomé Santos  

o CASCI 

o Riaóptica-Clinica 

o Clube Ori-Estarreja.  

o Escola Secundária da Gafanha da 

Nazaré 

o "Cinenima" 

o Museu do Brincar 

o DECO 

o Clube de Mini golfe da Costa Nova 

o Clube do Mar 

o ESMAE 

o Turismo do Porto 

o Bombeiros  

 

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

Agrupamento aderiu e participou foram 105, correspondendo a 29,2% do total das atividades planificadas no Plano anual.  

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

 

 

 

D. Oportunidades de Projetos 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação desenvolveu vários projetos e atividades, colaborando com 

entidades e instituições que promovem concursos, eventos formativos e informativos e outro tipo de projetos dedicados 

aos alunos, no seu geral, à participação da comunidade escolar no seu todo ou à participação individual de alunos. 

Assim, pode-se dizer que o Agrupamento de Escolas se envolveu nos seguintes projetos de caráter local, regional 

e nacional: 

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


Relatório de avaliação do Plano de Atividades do Agrupamento - 2016-2017 

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

 
7 

• XIV Edição do Projeto “Ciência na Escola”, - Fundação Ilídio Pinho, 2016-2017 

• Eco-Ecolas – Eco-Agrupamento – vários projetos como, por exemplo, “Horta pedagógica” 

• Operação Nariz Vermelho 

• Diocese de Aveiro – visita pastoral 

• Centro de Saúde de Ílhavo (múltiplos projetos em articulação) 

• DECO – Associação para a Defesa do Consumidor – “Projeto Consumer Talks” 

• Exponor – “Qualifica” 

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

• Assembleia da República – “Parlamento dos Jovens” 

• Concurso Municipal de Leitura “Ílhavo a Ler+” 

• Concurso Municipal - “Concurso Literário Jovem” 

• Clube de Mini-Golfe da Costa Nova – Concurso “Hole in One” 

• Casa da Cultura – “IV Mostra de Robertos e Marionetas” 

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

• SeguraNet – “Líderes Digitais” 

• Sociedade Portuguesa de Matemática – XXXV Olimpíadas Portuguesas da Matemática 

• Porto Editora – “concurso Literacia 3D” 

• Universidade de Aveiro – “Olimpíadas da Química” 

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

 

 

 

E. Modernização Administrativa 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação tem como linha orientadora a promoção de processos no 

sentido de simplificar e agilizar procedimentos, nomeadamente através do uso das plataformas digitais e recursos web para 

se efetuarem registos pedagógicos e administrativos. Esta iniciativa reduz o gasto de papel e economiza tempo e dinheiro 

na execução das várias tarefas. Como exemplos, pode-se destacar o uso da “Ficha de Detalhe” das atividades e o 

correspondente envio das Declarações de Idoneidade, os registos de ocorrência de indisciplina, os registos de presenças 

nas salas de estudo, os registos de documentação relacionada com as tutorias, os registos dos planos de acompanhamento 

pedagógico individual dos alunos, entre outros. 

O programa de alunos (netAlunos) contribui igualmente para um funcionamento mais rápido e económico das 

obrigações inerentes ao registo das aulas, faltas, testes, etc. 

No domínio do uso das tecnologias digitais, continuou-se com a digitalização de muitos documentos e o seu 

arquivo / armazenamento em suportes informatizados, economizando papel, bem como outras tarefas já habituais:  

elaboração e armazenamento do plano de trabalho da turma sob a forma unicamente informatizada, procedimentos de 

convocatórias e divulgação de informação em vigor no Agrupamento.  

No dia a dia, são usadas as tecnologias da informação e da comunicação para envio, partilha e armazenamento de 

documentação, quer a plataforma “sharepoint” da área reservada, o correio eletrónico e a “cloud”, causando mais 

simplicidade e economia de gastos. 

As atividades e eventos levados a cabo no Agrupamento são publicitados nas redes sociais do Facebook e do 

Youtube, bem como na página externa do Agrupamento. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2014, e seguindo os preceitos da modernização administrativa, o 

Agrupamento prosseguiu no melhoramento dos espaços escolares e com a identificação dos vários funcionários que 

exercem as suas funções. 

Desta forma, o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação está de acordo e tem cumprido com os 

objetivos da modernização administrativa. 
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F. Execução e cumprimento pedagógico 

Os Departamentos Curriculares têm por hábito fazer o balanço, análise e avaliação do trabalho desenvolvido, em 

cada período escolar, no que diz respeito às várias atividades, funções e tarefas. Assiste-se a uma aplicação das articulações 

entre os Departamentos e Estruturas Educativas e também com outras entidades externas.  

Neste ano letivo, os Departamentos Curriculares desenvolveram um conjunto de reuniões em que, na ordem de 

trabalhos, figurava explicitamente a tarefa de realizar uma reflexão e partilha de práticas pedagógicas.   

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

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

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

processos pedagógicos que se reflete nos sucessos escolares e sociais. 

 

 

G. Execução e melhoria dos Espaços físicos 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação procura apresentar espaços pedagógicos e de lazer 

conformes com os princípios do Projeto Educativo: para motivar e estimular os discentes a aprender e a ter a uma conduta 

de cidadania; para permitir aos agentes educativos o conforto no exercício das suas funções. Esta preocupação pela 

manutenção dos espaços e equipamentos, este sentido de presença para o bom manuseamento dos materiais e máquinas, 

este esforço para resolver todos os problemas e constrangimentos que possam surgir é apanágio de atuação deste 

Agrupamento desde sempre, com a meta única sempre à vista: a melhoria dos espaços de utilização dos alunos, o seu 

sucesso escolar, as boas condições de trabalho. 

Nesta área, foram realizadas algumas obras de melhoramento:  

• pintura e melhoramento dos balneários, dando uma nova cor ao espaço, melhor funcionamento e 

funcionalidade,  

• restauração dos bancos dos balneários, melhorando as travessas de madeira, envernizando e restaurando 

o material e a estrutura, facilitando o espaço e a robustez do equipamento, 

• restauração e melhoramento dos sofás do espaço internet dos alunos, de maneira a contribuir para o 

conforto dos alunos e igualmente para um ambiente de confraternização saudável e cívico, 

• aquisição e uma mesa de matraquilhos, no sentido de permitir uma ferramenta de apoio ao lazer e ao 

tempo livres dos alunos e dos visitantes da Escola, 

• pintura das linhas dos campos desportivos exteriores, contribuindo para melhores aulas de educação 

física e o cumprimento dos regulamentos desportivos das várias modalidades praticadas na escola, 

• substituição das tabelas de basquetebol, privilegiando a segurança, em primeiro lugar, e a qualidade dos 

materiais desportivos colocados à disposição dos alunos, 

• substituição e aquisição de uma nova central telefónica para a Escola Básica da Gafanha da Encarnação, 

sede do Agrupamento, eliminando a anterior central completamente obsoleta e extremamente onerosa 

em termos de reparações frequentes, e atualizando para o mais moderno em termos de equipamento de 

telecomunicações, 

• aquisição de bancos para a entrada da escola sede do Agrupamento, permitindo aos visitantes e alunos 

usufruírem do espaço envolvente da entrada da escola, junto ao jardim, e transformando num ambiente 

mais agradável e mais acolhedor esse mesmo espaço, 

• pintura e manutenção de várias paredes de salas da escola (sala dos professores, biblioteca escolar, bar 

e espaço dos alunos, por exemplo), fazendo a respetiva manutenção dos materiais, melhorando o 

ambiente das salas, 

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


Relatório de avaliação do Plano de Atividades do Agrupamento - 2016-2017 

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

 
9 

• incorporação de trabalhos artísticos desenvolvidos pelos alunos nas disciplinas de educação visual e 

educação tecnológica, no corredor entre os módulos do edifício escolar, tornando a área envolvente mais 

esteticamente evoluída e demonstrando o que os alunos realizam nas suas tarefas disciplinares. 

 

 

III- CLASSE, TIPO E RESPONSÁVEIS DAS ATIVIDADES 

A. Classe das atividades previstas 

Foram planificadas neste ano letivo: 

- 108 atividades classificadas como Grupo I - Atividades 

de consecução da temática Projeto Educativo “Inovar, 

Desenvolver, Criar – O Mundo” 

- 112 atividades classificadas como Grupo II - 

Atividades do âmbito do grupo / área disciplinar ou 

Departamento Curricular 

- 140 atividades classificadas como Grupo III - 

Atividades organizadas por outras entidades  

 

 

B. Tipo das atividades 

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

 

 

A- Visitas de Estudo
B- Informação /

Exposição
C- Palestra /
Conferência

D- Concursos
E- Formativa /
Experimental

F- Recreativa G- Desportiva H - Outras
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O tipo de atividade que mais se realizou ao longo do ano foi visitas de estudo, seguindo-se atividades recreativas 

e formativas / experimentais.  

 

 

C. Responsáveis ou Corresponsáveis das Atividades 

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

seja resultante de uma parceria.  

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tipo

Número Total de Atividades por Tipologia

A- Visitas de
Estudo
B- Informação /
Exposição
C- Palestra /
Conferência
D- Concursos

E- Formativa /
Experimental
F- Recreativa

G- Desportiva

H- Outras

Visitas Estudo; 
24,2

Informação / 
Exposição; 7,8

Palestra / 
Conferência; 

9,4
Concursos; 5,3

Formativa / 
Experimental; 

16,1

Recreativa; 
17,2

Desportiva; 3,9

Outras; 16,1

PERCENTAGEM TOTAL DA TIPOLOGIA DAS ATIVIDADES

0

10

20

30

40

50

60

1.º Período 2.º Período 3.º Período

Dep Cienc Soci Humanas 8,2 2,4 5,1

Dep Línguas 3,1 9,4 6,5

Dep Matem Cienc Experim 3,1 3,1 3,6

Dep Expressões 2 3,1 5,8

Dep Educ Especial 3,1 3,1 5,1

Dep Primeiro Ciclo 57,1 42,5 41,3

Dep Pré-Escolar 14,3 18,9 14,5

Outras estruturas 9,2 19,7 18,1

Gráfico das Atividades por Departamento (em percentagem por período)

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


Relatório de avaliação do Plano de Atividades do Agrupamento - 2016-2017 

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

 
11 

APRECIAÇÃO DA AVALIAÇÃO REALIZADA ÀS ATIVIDADES  

REALIZADAS NESTE ANO LETIVO 

 

I- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

Na avaliação efetuada no final do 1.º período, das atividades planificadas, 89% foram realizadas. 

Na avaliação efetuada no final do 2.º período, das atividades previstas, 92% foram realizadas. 

No final do ano letivo, no 3.º período, da avaliação efetuada às atividades previstas, constatou-se que 93% foram 

realizadas. 

Taxa Média de concretização de 91,3%. 

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

enquadram genericamente nos seguintes argumentos:  

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

planificações pedagógicas 

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

data apresentada 

➢ fraca adesão dos alunos ou falta dos alunos na preparação da atividade 

➢ preço ou custos excessivos da atividade 

➢ condições atmosféricas adversas 

➢ inexistência de transporte 

➢ encerramento ou indisponibilidade da empresa, entidade ou instituição a visitar. 

  

II- ESTABELECIMENTOS DE DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

As atividades realizadas e avaliadas tiveram lugar nos seguintes estabelecimentos:  

 

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

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

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

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

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

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

Ao longo de um ou dois tempos letivos 13% 22% 8% 14,3% 

Ao longo de três ou quatro tempos letivos 6% 9% 4% 6,3% 

Ao longo de uma manhã ou tarde 55% 45% 36% 45,3% 

Ao longo de um dia 11% 12% 18% 13,7% 

Ao longo de mais de um dia 4% 5% 4% 4,3% 

Ao longo de uma semana 5% 2% 2% 3,0% 

Ao longo de mais de uma semana 1% 1% 2% 1,3% 

Ao longo de um mês 1% 1% 0 0,7% 

Ao longo de mais de um mês 4% 2% 1% 2,3% 

Ao longo do período 1% 1% 3% 1,7% 

Ao longo de dois períodos - 2% 4% 3% 

Ao longo do ano letivo - - 18% 18% 

 

 

 

IV- LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

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

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

existentes).  

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

No 1.º período, 58,8%;  

no 2.º período, 56,6%;  

no 3.º período, 57,7%. 

As atividades que ocorreram fora do âmbito do espaço do Agrupamento tiveram lugar em:  

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

Cultural de Ílhavo (Casa da Cultura), Parque de Merendas da Gafanha do Carmo, Ermida, Vale de Ílhavo, Vila Natal – 

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

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

Vagos, Ruas da localidade, Fábrica das Ideias - Gafanha da Nazaré, Escola Secundária Mário Sacramento – Aveiro, Museu 

do Brincar-Vagos, Exponor – Matosinhos, Vale de Ílhavo, Porto, Centro de Documentação de Ílhavo, Mata da Colónia 

Agrícola, Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, Calvão, Teatro Sá da Bandeira, World of Discoveries, Câmara 

Municipal de Ílhavo, Ria de Aveiro, Centro de Educação Ambiental, Fábrica e Museu da Vista Alegre, Teatro da Vista 
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Alegre, Escola Municipal de Educação Rodoviária, Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, SEA LiFE – Porto, Feira de 

Março, Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha e CineTeatro Alba, Lourosa, Floresta – Mata Nacional, Clube do Mar 

- Gafanha da Nazaré, Albergaria-a-Velha, Lisboa, Escola Municipal de Educação Rodoviária, Kidzania, Lisboa - Assembleia 

da República e Belém, Quinta Pedagógica de Aveiro-Cacia, Campo de Minigolfe da Costa Nova, Praia da Barra, Bioparque 

- Carvalhais - S. Pedro do Sul, Jardim Oudinot, Zoo da Maia, Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré, Grutas de Mira 

D'Aire, Monumento Natural das Pegadas de Dinossauro, Parque Biológico de Gaia e Quinta de Santo Inácio, VagaSplash, 

Praia da Costa Nova , Polo de leitura da Gafanha do Carmo, Campo desportivo do Gafanha, Pavilhão do Gafanha, Piscina 

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

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação realiza e participa num elevado número de atividades no meio 

envolvente. O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação está sempre bastante recetivo à realização de atividades 

por parte de outras instituições da região, bem como se assiste a um interesse crescente das pessoas da comunidade 

envolvente em participar nas atividades do Agrupamento.  Há uma palavra especial de apreço e de valorização pelas 

atividades organizadas pelos serviços educativos do Município de Ílhavo, nos quais as várias turmas e grupos deste 

Agrupamento participa com interesse, expectativa e prazer.   

Estes eventos conferem sobremaneira aos alunos uma riqueza de formação, o complemento das suas aquisições em 

sala de aula e o desenvolvimento de aprendizagens do chamado currículo local e regional, contribuindo fortemente para o 

seu crescimento formativo, pessoal e social.  

 

 

V- NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES 

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

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

Uma Turma / Grupo 32% 31% 38% 33,7% 

Entre duas e quatro turmas / 

grupos 
8% 25% 10% 14,3% 

Os alunos do ano de 

escolaridade 
12% 12% 10% 11,3% 

Os alunos do ciclo de 

escolaridade 
4% 2% 12% 6,0% 

Os alunos do Estabelecimento 

de Ensino 
40% 30% 24% 31,3% 

Os alunos do clube / núcleo / 

equipa 
4% 2% 7% 4,3% 
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VI- PÚBLICO-ALVO DAS ATIVIDADES 
No que diz respeito ao público-alvo específico a quem se destinou a realização das atividades, chama-se a atenção para os valores dos números apresentados serem absolutos, 

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

 

 

 

VII- CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS 

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

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

Objetivos foram superados 17% 23% 28% 22,7% 

Objetivos foram todos cumpridos 73% 65% 63% 67,0% 

Objetivos foram cumpridos na sua maioria 9% 3% 6% 6,0% 

Objetivos ficaram aquém do esperado 2% 2% 3% 2,3% 

Objetivos não foram cumpridos 0% 6% 0% 2% 
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VIII- AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES PELOS INTERVENIENTES 

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

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

destinatários.  

No 1.º período, 85% das atividades foram avaliadas pelos alunos / crianças intervenientes, de forma mais ou menos formal, 

consoante os casos. No 2.º período, a percentagem foi de 73%. 

No 3.º período a percentagem de avaliação de atividades pelos participantes foi de 78%.  

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

recurso a amostra, a entrevista formal e à realização de trabalho pedagógico por parte dos alunos.  

 

 

IX- OPINIÃO DOS DESTINATÁRIOS DAS ATIVIDADES  

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

as respostas obtidas foram as seguintes: 

1.º período 

Nome da atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

Brincar à matemática A atividade despertou interesse em todas as crianças, onde puderam trabalhar conteúdos matemáticos paralelamente com a 
expressão físico-motora. 

Dia da alimentação Todos os alunos saborearam com prazer a sobremesa que ajudaram a preparar. Que foi muito bom e que se deve repetir. 
Os alunos mostraram-se muitíssimo empenhados, participando ativamente nas atividades. Os alunos gostaram da atividade. 

Semana da Alimentação Com muito entusiasmo e dinamismo. Os alunos participaram com entusiasmo nas várias atividades desenvolvidas ao longo 
da semana.  Demonstraram gostar da atividade pela forma como aderiram à sala de fruta, quer ao trazerem a fruta, quer no 

seu consumo. 

AMI - 27º Peditório de Rua. Positiva: foi agravável contactar as pessoas. De forma geral foram simpáticas. 

Liga Portuguesa Contra o Cancro - 27º 
Peditório de rua 

Positiva 

Pais presentes/ filhos excelentes Acharam muito importante e pediram que se complementasse este trabalho com os próprios alunos nas aulas de apoio ao 
estudo. 

RBI- Bibliotecas em Rede (Chá com 
histórias) 

Gostaram muito! 

Dia das Bruxas Adesão de 35 das 43 crianças do 1.º ciclo ao concurso. Satisfação pela exposição dos trabalhos à comunidade e respetivo 
reconhecimento pela população. 

Visita ao Centro Cultural de Ílhavo Os alunos gostaram muito da atividade. 

Ida ao Teatro Acharam a peça muito interessante. Gostaram muito da representação. 

Aprender com o Pordata Foi útil e enriquecedor para aplicação em posteriores trabalhos. É um site que reúne grande variedade de dados. 

Avaliação do Índice de Massa Corporal Os alunos imediatamente revelaram interesse em saber os valores obtidos. 

Visita Ao Museu Marítimo de Ílhavo De acordo com a informação recolhida a atividade foi do agrado de todos os alunos. Gostaram imenso. 

XXXV Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática 

Os alunos consideraram a prova difícil. 

Magusto Os alunos aderiram com entusiasmo. Gostaram da interação entre os 2 ciclos e do convívio conjunto. Além de que tiveram 
oportunidade de apresentar as canções e um teatro que ensaiaram. Todos participaram com muito entusiasmo. 

"Feira do Outono" Os alunos participaram com entusiasmo e interesse, já que sabiam o objetivo do dinheiro angariado (visita à Kidzania). 

Higiene corporal Mostraram-se bastante participativos. 

Rastreio oral Colaboraram na concretização da atividade 

OPEN DAY - DESPORTO ESCOLAR Gostaram muito de participar nas várias atividades. 

Formação de árbitros Atividade com alguma dificuldade uma vez que os participantes têm que conhecer bem as regras da modalidade. 

"Da semente à árvore." Gostaram muito de participar na recolha de bolotas. 

Concurso "A Rosa dos Ventos mais 
criativa" 

Gostaram muito de ter participado e sugerem que haja mais atividades deste género. 

Visita ao Museu da Vista Alegre As crianças apreciaram o que foi visionado e também a participação na oficina de modelagem. Gostaram do atelier e de 
trabalhar com massa de moldar. 

Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência 

Adoraram e pediram para repetir! 

Elaboração de Plano alimentar saudável Os alunos consideraram a atividade interessante e esclareceram dúvidas sobre o tema. 

Halloween Os alunos do 1.º e 2.º ciclos estavam muito motivados para a atividade e apresentaram trabalhos muito criativos. Gostaram 
muito da atividade e mostraram interesse em participar no próximo ano. 

Visita à exposição: "Ílhavo, Terra 
Milenar" 

Mostraram interesse, A visita à exposição foi uma forma de consolidar e alargar os conhecimentos sobre a história da 
localidade. Os alunos consideraram a Exposição interessante, tendo afirmado que desconheciam os aspetos abordados 

acerca da história do seu Município. Adoraram a atividade. 
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Um dia na Vila Natal A avaliação foi positiva, no entanto houve um atraso de 1 hora e um quarto, alheia à responsabilidade da escola, que 
diminuiu muito a estada na Vila Natal, o que motivou alguns desabafos desagradáveis (houve pouco tempo para a prática 

das atividades). 

Dez Milhões de Estrelas - "Vai e faz o 
Bem". 

Muito positiva. Venderam-se 520 velas, o que correspondeu a 520,00 euros. 

Festa de Natal da CMI As crianças gostaram bastante do filme. As crianças gostaram muito do filme mas assustaram-se com o barulho das 
crianças mais velhas ( 1ºciclo ) e não conseguiram ouvir algumas partes. 

" Saúde física, mental e social" Gostaram muito sentiram tranquilidade e viajaram pelo imaginário. 

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

da Tecnologia 

Tanto os alunos do 7º ano como os do 9º ano gostaram das atividades. 

Saídas à comunidade As crianças gostaram de ir à Biblioteca ouvir a história e aprender a fazer creme de mãos, assim como  gostaram de 
participar na festa dos alunos da EB23, apresentando as canções ensaiadas na aula de música. 

Visita à biblioteca Municipal de Ílhavo Embora tivessem preferido ir à Biblioteca as crianças gostaram quer da história, contada pela ilustradora Rachel Caiano, 
quer da atividade realizada. Foi do agrado de todos. É um espaço de que todos gostam e gostaram, onde as horas voam e 
são sempre poucas para explorar. Gostaram imenso! Gostaram de participar. As crianças gostaram bastante das atividades 

propostas e participaram de forma positiva. 

Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência 

Os alunos e crianças mostraram entusiasmo e aderiram com motivação a esta atividade.  A opinião de todas as escolas e 
jardins foi muito positiva com resultados muito acima do esperado. 

Atividade final do 1.º período Os alunos gostam imenso desta atividade, é bem visível  o grau de  satisfação, felicidade  e envolvimento dos alunos  no 
decorrer da atividade, quer na preparação, quer na concretização. 

Feira do Livro Gostaram...havia muitos títulos... 

Venda de rifas Os alunos participaram com entusiasmo porque tinham um objetivo. O dinheiro angariado será para ajudar no pagamento à 
visita à Kidzania. 

"Festa de Natal da Câmara Municipal de 
Ílhavo" 

Os alunos gostaram de assistir ao filme. 

"O Pai Natal vem à escola" Os alunos ficaram felizes pela visita de Pai Natal à escola. 

AEGE ComVida Gostaram muito da possibilidade de conhecerem e darem a conhecer todos os espaços da Escola Básica da Gafanha da 
Encarnação 

Início do ano letivo As crianças do ano anterior demonstraram vontade e entusiasmo de retomar o Jardim de Infância e as que integraram pela 
primeira vez gostaram da novidade. 

Natal no Jardim de Infância As crianças divertiram-se, gostaram muito e ficaram surpresas com a passagem do Pai Natal. 

AEGE ComVida II Gostaram muito. Há alunos que nunca tinham visto assar castanhas nas bicas, há moda antiga. 

Encerramento do 1º Período Os alunos participaram entusiasticamente. 

Almoço de Natal Informalmente referiram que gostaram muito. Como foi no último dia de aulas não foi possível fazerem uma avaliação formal. 

Festa das bruxas - concurso das 
vassouras 

As crianças gostaram mas o espaço e o movimento constante dos mais velhos deixaram alguns receosos. 

Visita de Estudo  - Cinema Para as crianças foi um dia diferente e com vivencias interessantes e para muitos uma novidade. 

Festa de Natal Todos aderiram com muito entusiasmo. 

Cabaz de natal Colaboraram com entusiasmo na distribuição das rifas. 

Museu Marítimo de Ílhavo Os alunos estão a participar num projeto "Filho de Peixe Sabe Nadar" que só estará concluído no 3º período, contudo a visita 
foi do seu agrado. Mostraram-se muito interessados e participativos. Gostaram. 

"Viva o Pai Natal" As crianças gostaram de desfilar vestidas de Pais Natal , assim como de cantar para os colegas e de  ouvir poemas dos 
mesmos. 

Newton gostava de ler Os alunos gostaram imenso. 

Receção aos alunos Foi ótima e permitiu uma melhor integração dos mais novos. 

" Vida Saudável" Gostaram imenso. 

 

 

2.º período 

Nome da atividade Opinião / avaliação geral das crianças e alunos 

Visita à EPA Os vários alunos que entrevistei de ambos os sexos, foram unanimes em afirmar que valeu a pena a deslocação à EPA, 
pois tomaram conhecimento duma nova realidade e duma possibilidade de prosseguimento de estudos. 

Ida à Biblioteca Municipal de Ílhavo As crianças gostaram imenso da atividade 

Ao som das histórias Adoraram a experiência! 

Navio Museu Santo André Os alunos gostaram de estar dentro de um barco e observar diferentes instrumentos usados na pesca do bacalhau. 

Ílhavo a Ler+ De uma forma geral os alunos não ficaram muito entusiasmados. 

Cuida as tuas costas - +Coluna Os alunos não avaliaram a atividade por se tratar de um rastreio. 

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo Gostaram da visita de estudo 

"Cuida das tuas costa" As crianças gostaram e participaram ativamente. 

Bullying - Dia da Não Violência Gostaram do tema e colocaram várias questões. 

Bullying As crianças mostraram bastante interesse por a temática abordada. Bastante interessados e participativos; foi do agrado de 
todos. 

Visita à Fábrica da Ciência Viva Gostaram da atividade; participaram de forma ativa em tudo o que foi proposto; mostraram ter adquirido alguns 
conhecimentos novos. 

Visita à Biblioteca Municipal As crianças adquiriram conhecimentos sobre o espaço, procedimentos e valências inerentes a uma biblioteca. Apreciaram a 
exposição de André Letria " Estrambólicos",sendo esta enriquecedora do imaginário infantil e estimuladora do gosto pela 

leitura. 

Visita à EPADRV A grande maioria dos alunos, gostou bastante de ter visitado esta Escola Profissional. Apesar de muitos terem dito que vão 
seguir outros "caminhos", acharam que foi muito positivo ficarem a conhecer os cursos ali ministrados. 

Dia de S. Valentim Foi interessante escrevermos as mensagens e aprendemos palavras novas. 
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Chá das Línguas Os docentes participantes deram os parabéns ao departamento pela iniciativa, realçando o contributo da atividade na 
melhoria das relações interpessoais entre docentes e funcionários. 

Carnaval Muito entusiasmo e entrega. 

Ao som das histórias Os alunos gostaram de participar e de ouvirem a transmissão radiofónica. 

Cuida das tuas costas Os alunos gostaram da atividade e colocaram dúvidas. 

Espetáculo "O gato e o rato se tornaram 
amigos" 

Adoraram! 

Mega Sprinter Gostaram muito da atividade. 

Eco-Jornadas A opinião foi muito positiva. Todos consideraram que esta atividade se deve repetir. Alguns alunos gostariam que estas 
jornadas tivessem uma duração superior e assim pudessem assistir a todas as sessões. Mostraram muito interesse durante 
o decorrer da ação colocando muitas questões pertinentes. As crianças gostaram bastante da atividade, particularmente da 

apresentação realizada pelo grupo de Escutismo da zona. 

Visita pastoral do bispo diocesano ao 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da 

Encarnação. 

Os alunos do 2.º e 3.º ciclo que tiveram oportunidade de contactar e ouvir o bispo da diocese, consideração o momento 
muito agradável e esclarecedor. 

Oficina de escrita criativa: 1+1=2 Os alunos gostaram muito e mostraram empenho nas atividades. 

Ação de Educação Ambiental - 
Plasticologia Marinha 

Os alunos participaram com bastante interesse e entusiasmo na atividade, demonstrando bastante interesse pela 
problemática dos oceanos. Os alunos demonstraram entusiasmo. Atividade muito interessante. 

Música na escola 
 

Musica na escola Os alunos mostraram muito interesse e entusiasmo pela atividade. Os alunos revelaram gosto e participaram com interesse. 
Gostaram muito e irão com a família no final da semana participar no Concerto em família. 

Literacia 3D Acharam muito interessante! 

Visita ao Museu do Brincar A vertente lúdica foi amplamente desenvolvida através da experimentação dos objectos expostos, o que foi do agrado e 
regozijo dos participantes. 

Visita à "Qualifica" A opinião generalizada dos alunos que visitaram esta feira, foi, que atividades destas, são muito produtivas, pois abre-lhes 
rumos que até ali lhes eram totalmente desconhecidos. Ao poderem fazer perguntas a representantes de Escolas 

Profissionais, Universidades, Institutos Politécnicos, bem como das Forças Armadas, foi de uma grande utilidade para o seu 
futuro. 

Proteger o Ambiente! Gostaram da atividade. 

(Re)criar a brincar Os alunos estiveram atentos e revelaram interesse, participando oportunamente. 

"Olhar para o Mundo" As crianças demonstraram interesse pela temática abordada. 

Segurança na Internet Os alunos aderiram com motivação. 

XVI Concurso Literário Jovem Alguns alunos demonstraram interesse e espírito criativo na construção de textos. 

Comemoração do Dia da Floresta Os alunos gostaram da atividade e mostraram-se surpreendidos com a quantidade de papel gasta na escola. Mostraram 
vontade de fazer um consumo mais consciente deste recurso. 

Rota das Padeiras Gostaram muito de amassar e de comer o pão com chouriço. 

Alimentação saudável /Distúrbios 
alimentares 

Os alunos participaram com entusiasmo na atividade, fazendo questões pertinentes e esclarecendo dúvidas sobre o tema. 

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

Opinião favorável, adequado aos conteúdos estudados, bem organizado. 

Ida ao CDI e ver o "Auto da Barca do 
Inferno" 

Para alguns foi aborrecido e pouco motivador; para outros foi um espaço para descobrir novas oportunidades de estudo 

Jornadas da Juventude do Concelho de 
Ílhavo 

Todos os alunos consideraram que os temas debatidos nas Jornadas da Juventude foram muito pertinentes e referiram a 
boa comunicação dos oradores. 

“DE PEQUENINO… LUTO CONTRA O 
CANCRO” 

Os alunos mostraram-se bastante interessados pelo assunto abordado, colocando questões pertinentes. 

"Segurança na internet" Os alunos mostraram interesse em saber mais sobre a problemática. 

Visita ao Centro Cultural de Ílhavo As crianças participaram na atividade com agrado. 

"Cuidados a ter em casa" As crianças ficaram agradadas com a presença da GNR e ouviram com atenção a abordagem do tema. 

Visita à Fábrica  da Ciência Viva de Aveiro As crianças gostaram e participaram ativamente. 

Registo das refeições do dia anterior Os alunos participaram na atividade com empenho, fazendo perguntas pertinentes e esclarecendo as suas dúvidas. 

"Nós e o Ambiente" Os alunos mostraram interesse pelas atividades sugeridas no âmbito do ambiente. 

"Sentir a natureza" Os alunos adoraram a atividade na sua plenitude. 

Importância da leitura dos rótulos dos 
produtos alimentares 

Os alunos participaram com interesse e consideraram a atividade bastante útil. 

Rastreio oral A atividade não foi avaliada pois é um rastreio. 

Estilos de vida saudáveis - 
Comportamentos saudáveis 

Os alunos participaram com interesse na atividade, colocando dúvidas e fazendo questões pertinentes sobre o tema. 

Intergeracionalidade - Ciclo Vital Os alunos participaram assertivamente e com entusiasmo na atividade, fazendo questões pertinentes sobre o tema. 

Primeiros Socorros e Suporte Básico de 
Vida 

Os alunos participaram na atividade com entusiasmo e consideraram a componente prática muito motivadora. 

Sessão Educativa - Métodos 
Contracetivos 

Os alunos consideraram a atividade interessante, participando de forma assertiva. 

EcoQuiz Os alunos do 4.ºano, participantes realizaram um trabalho sobre as Eco-Jornadas e consideraram que as atividades do 
EcoQuiz foram das suas preferidas. 

2.ª Eliminatória das XXXV Olimpíadas 
Portuguesas de Matemática 

Que a prova era muito difícil 

Canguru Matemático sem Fronteiras Gostaram 

Corta Mato Escolar Os alunos vêm sempre com a ideia de missão cumprida. Os resultados obtidos foram bastante bons. 

Internet segura Acham os assuntos tratados importantes. 

Cantar os Reis na CMI Gostaram da atividade, embora fosse um espaço diferente com muitas pessoas desconhecidas. 

Visita de Estudo à Fábrica da Ciência todas as crianças gostam de ir a este espaço e participar nas atividades propostas. A contadora de historias é espetacular, 
agarra o grupo com a sua dinâmica e a vivencia que dá ao texto. 
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Mas uma criança chorou durante toda a historia e estragou o efeito deste momento de magia. Na cozinha a atividade 
decorreu bem, mas esta criança não pode participar pela presença da farinha. 

Carnaval Este dia é para as crianças o vivenciar do seu imaginário através das suas fantasias. È dia de alegria, de dança e partilha. 
As crianças gostaram e divertiram-se. 

Visita do Sr. Bispo Os alunos gostaram de conhecer uma figura importante da igreja. As crianças gostaram de conhecer o Sr. Bispo. Os alunos, 
pois estes interpelaram o Sr. Bispo sobre questões da atualidade. 

Concurso de mascaras As crianças gostam de ir à escola dos grandes e mais em ambiente de festa. Dançaram, viram os colegas,  brincaram e 
partilharam. As máscaras também foram alvo do gosto desta, está gira.... 

Os cuidados a ter em casa Esta atividade tem uma dinâmica em que as crianças intervêm com perguntas, com sugestões ou com pequenas situações 
vividas ou observadas. A opinião geral é que gostaram. 

Apanha do moliço Adoraram a experiência! 

O carnaval: Todos diferentes, todos iguais As crianças mostraram-se verdadeiramente entusiasmadas e divertidas. 

"Saúde oral" Os alunos mostraram-se bastantes recetivos 

Festa da Páscoa Respostas entusiastas às propostas efetuadas e participação nas mesmas. A comunidade escolar entende que esta 
atividade poderia ser alargada. Os alunos trouxeram os pais e familiares à escola e ficaram a conhecer melhor esta iguaria 

da região. 

Visualização de um Espetáculo ." História 
mergulhada" 

Peça de teatro interessante com recurso a formas de expressão originais e atractivas.. 

"Isto também foi pago" Os alunos participaram de forma ativa na atividade. 

"O que fazemos com as TIC'S" Os alunos gostaram de participar na atividade, pois divulgaram os seus trabalhos. 

Centro de Educação Ambiental As crianças revelaram interesse no tema mostrando o que já tinham trabalhado na sala de atividades e tendo novas 
aquisições. Na sala realizaram debates e trabalhos pondo em prática o que aprenderam. 

"Bem me quero" As crianças realizaram trabalhos individuais sobre os temas abordados revelando ter percebido o que foi dito e a 
importância da defesa do nosso Planeta. 

O grupo fez um texto coletivo expondo os seus pontos de vista e aquisição de conhecimentos. 

Ida ao Teatro - "O avarento ponto" A Opinião geral de alunos e docentes foi muito positiva. A opinião de alunos e professores foi positiva. 

Visita de estudo à Vista Alegre Avaliação positiva em articulação com conteúdos abordados nas disciplinas de Educação Visual e de Educação 
Tecnológica. 

Exposição / concurso  de  modelos de 
vulcões 

Os alunos mostraram interesse na exposição/ concurso de vulcões, houve um grande número de visitantes e  grande 
adesão à votação no que consideraram o melhor vulcão. 

Ida ao teatro -Comer a língua gostaram muito! 

EMER in love- Dia da amizade Foi Positiva. 

Visita ao Centro Social da Gafanha do 
Carmo 

Muito positiva. 

Encerramento do 2º período Todos participaram nas atividades propostas com muito entusiasmo. 

Trilogia da Mãe Gansa - IV Mostra de 
Robertos e Marionetas CMI 

Os alunos gostaram de participar na atividade e pretendem aperfeiçoar o trabalho de interpretação, direção de cena e 
produção deste espetáculo. 

"Prometeu" - Lafontana Formas 
Animadas 

Gostaram do espetáculo de formas animadas. 

" Caça ao tesouro" Gostaram imenso 

Rota das padeiras Muito entusiasmadas, curiosas e participativas 

Preservar a natureza Gostam muito e pedem para repetir!! 

 

 

 

3.º período 

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

À descoberta de... Luísa Ducla Soares Gostaram muito. 

Visita ao Sea Life 
Os alunos mostraram interesse pela atividade. No entanto, gostariam de ter estado mais tempo para observarem 

melhor os comportamentos dos peixes. Gostaram muito. 

"Um dia na Secundária" Duma forma geral, a opinião foi boa 

Sessão de Cinema "Cinanima" As crianças, de uma forma geral, gostaram da atividade. 

Visita ao castelo da reciclagem 
Os alunos participaram com entusiasmo e perceberam melhor o que acontece ao lixo que colocam nos 

ecopontos. 

Visita de estudo - alunos CEi da EB2/3 
Os alunos gostaram muito e o proveito que se tirou em relação à aplicação de conhecimentos foi muito para 

além do esperado. 

Concurso Nacional de Leitura Gostaram muito. Embora estivessem nervosos. 

Visita ao CEA Muito interessante. 

Ilustração à Vista Gostaram muito. 

Prevenção Rodoviária Foi muito interessante. 

Visita de Estudo Parque Ornitológico 
Gostaram de preparar os alimentos para as aves e depois distribuir e ver os animais a comer de acordo com as 

suas preferencias. 

Visita ao Museu do Brincar 
Foi uma visita onde as crianças adquiriram muitos conhecimentos ao nível do brinquedo e do brincar. O grupo 

adorou a visita e tudo o que foi possível experimentar. 

Parlamento dos Jovens: “Os Jovens e a 
Constituição” 

A avaliação dos alunos participantes foi francamente positiva, considerando os mesmos ser importante a 
continuidade do projeto. O grau de envolvência dos alunos nas diferentes atividades foi revelador do entusiasmo 

e do gosto pelo projeto. 
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Comemoração do Dia da Europa. Gostaram e acharam interessante. 

“Woodwatch – de olho na floresta” Gostaram muito e querem repetir. 

Uma tarde no Clube do Mar Excelente. Os alunos desejam repetir. 

13.º seminário local "as escolas e o coastwatch" 
Os alunos gostaram da atividade, tendo-se sentido valorizados ao apresentar um trabalho para um público 

grande e que teve um feedback bastante positivo. 

Inter escolas de E.M.R.C. A atividade decorreu bem, o comportamento dos nossos alunos foi exemplar. 

Palestra sobre os Incêndios Florestais Acharam pertinente e muito útil. 

Visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento, 
Padrão dos Descobrimentos e Óbidos 

A avaliação foi positiva, uma vez que, envolveu atividades em que os alunos puderam participar e aplicar alguns 
conceitos trabalhados em sala de aula. 

EMER 
Produziram um texto coletivo sobre o que aprenderam e compreenderam do que foi explorado durante a 

atividade. As crianças realizaram um trabalho gráfico individual. Gostaram muito. 

Visita de estudo Fascínio! Querem repetir! 

Visita de Estudo à Assembleia da República 

Consideraram ser uma visita bastante interessante, sendo que lhe proporcionou conhecimentos relativos à 
dinâmica dos trabalhos que se realizam no Parlamento. Manifestaram especial agrado pela sessão plenária a 

que assistiram. Realçaram, ainda, a satisfação que sentiram no momento de convívio em Belém. Lamentaram a 
falta de tempo disponível para conhecer melhor esta zona. 

Concurso "Segurança para todos" Gostaram de participar no concurso. 

Dia da Unidade 

Atendendo ao grupo alvo, alunos da UEEEA, a avaliação foi elaborada com base no grau de envolvimento ativo 
dos alunos nas diversas atividades/ feedback dos encarregados de educação. 

Assim sendo, considera-se que esta atividade superou as expetativas iniciais, documentadas em fotografias e 
filmagens elaboradas. 

Podcast na Educação Gostaram de participar e empenharam-se. 

Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável - 6ª 
edição 

As crianças adoraram e ficaram motivadas para o consumo da fruta e para a descoberta de novas variedades. 

Filho de Peixe Sabe Nadar! 
Os alunos empenharam-se nos desafios que ao longo do projeto lhes foram sendo colocados e ficaram muito 

contentes por, no final, terem oportunidade de mostrar as suas descobertas a uma plateia cheia de colegas das 
diferentes escolas do concelho que estiveram assistir. Gostaram. 

Leituras Orientadas Os alunos gostaram de algumas obras escolhidas. 

Hole in 1 Os alunos gostaram muito da atividade tendo uma participação muito ativa e empenhada. 

Olimpílhavo 
Os alunos referiram que gostaram da prática desportiva da modalidade de Stand Up Paddle e do convívio entre 

os alunos e professores. Gostaram muito da atividade. 

A liberdade responsável na relação interpessoal e 
inserção na Natureza 

Muito bom. 

Pedalada pelo Ambiente Gostaram e para o próximo ano deverá ser repetida. 

Educação Postural 
Os alunos mostraram interesse e participaram com agrado na atividade. 

 

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

Os alunos consideraram estes temas muito pertinentes e participaram com muito entusiasmo nas sessões feitas. 

Rastreio Visual A atividade consistia num rastreio visual. 

Nariz Vermelho Nota-se que há um "cansaço" com tantos peditórios. 

Pedalada pelo Ambiente A maioria das entidades exteriores à escola que participaram pela 1ª vez acharam uma iniciativa a repetir. 

Visita ao jardim Zoológico da Maia 
Adesão e participação positiva num espaço repleto de ludicidade e contacto com novas realidades da vida 

animal. 

Newton gostava de ler Os alunos adoram estas sessões. 

Encontros com a MaiorIdade Gostam! 

Dia da prova Através de trabalhos e de um livro de receitas no final do ano. 

Desportílhavo 2017 
As crianças, uma vez mais, gostaram bastante de participar nesta atividade. Gostaram imenso, mas vinham 

muito cansados. 

Cruzeiro das 6 pontes pelo rio Douro 
Durante toda a visita, os alunos demonstraram bastante entusiasmo, alegria e interesse. Alguns, inclusive, 

experienciaram, pela 1.ª vez, os meios de transporte utilizados. 

Concurso Literário Os alunos participaram em grande número e querem saber quem ganhou, o que parece ser sinal de interesse. 

Olimpíadas da Química 
A atividade foi considerada interessante tanto na vertente cientifica como na social já que os alunos tiveram 

oportunidade de conhecer outros alunos, monitores,  locais  e também  contactar com um ambiente de 
aprendizagem diferente. 

Visita de estudo a uma paisagem  geológica. 
Os alunos demonstraram interesse na atividade, participaram de forma  empenhada, tendo revelado bastante 

agrado. 

Visita de estudo ao Parque Biológico de Gaia e à 
Quinta de Santo Inácio 

Os alunos demonstraram interesse na atividade, participaram de forma  empenhada, tendo revelado bastante 
agrado. 

Exposição / Feira de Minerais 
Boa adesão por parte da comunidade escolar. Os alunos demonstraram bastante curiosidade e interesse pela 

exposição/feira. 

Saídas ao meio 
Esta atividade contribui para o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos, nomeadamente no âmbito do 

comportamento adaptativo, das interações sociais e socialização e da estimulação sensorial e cognitiva. Os 
alunos envolveram-se e demonstraram gostar. 

Projeto Recriar a Brincar 
As crianças adoraram participar nas atividades propostas e aplicaram conhecimentos adquiridos em atividades 

que vieram a desenvolver. 

Festa de Encerramento do Ano Letivo Os alunos participaram com bastante entusiasmo, na atividade em questão 
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Encerramento do ano letivo - Ida ao VagaSplash Adoraram a atividade! 

Exposição "Educação Alimentar e Atividade 
Física" 

os alunos acharam a exposição interessante e apelativa. 

Coastwatch 2017 
Os alunos do ClubEco participaram de forma interessada na atividade, tendo manifestado o seu agrado pela sua 

realização. 

Hora do Conto Os alunos demonstraram sempre muito empenho e entusiasmo. 

Rota Eco-escolas 2017 
Os alunos revelaram interesse na atividade. Tanto na receção dos elementos do projeto na escola, como na 
receção do grupo na Câmara Municipal de Ílhavo, os alunos tiveram um grande envolvimento e entusiasmo. 

Semana do ambiente 
Os alunos gostaram de ter realizado pequenos origamis para divulgação do eco-código e mostraram-se 

empenhados na campanha de recolha de escovas de dentes usadas. 

Descobrir o Navio Museu Stº André Adoraram a atividade. 

Concentrações dos diversos núcleos do Desporto 
Escolar 

Gostam muito dos núcleos em que se inscrevem. 

Exposição de Trabalhos Os alunos mostraram satisfação com o resultado final alcançado. 

Les monuments français en 3D Os alunos apreciaram a realização da atividade pelo grau de empenho demonstrado. 

"Criança feliz " Adoraram o contato com os animais. 

" Semana da Família" Foi muito gratificante para todos ver um familiar a ser " professor". 

" O invisível a olho nu" Entraram num mundo desconhecido... 

Dia de Aulas ao Ar Livre 
As crianças gostaram imenso. Para além de atividades que estavam relacionadas com o Eco-Escolas as 

crianças puderam ouvir histórias, fazer modelagem, escrever mensagens e identificar sons fora do habitual 
espaço de aula. 

"Festejar o S.João" 
Os alunos gostaram de partilhar com os colegas algumas surpresas que tinham anteriormente preparado. O 

último dia de aulas é sempre um dia muito especial e os finalistas tiveram o seu momento de emoção. 

"Quando for grande quero ser....." 
A atividade foi muito enriquecedora, pois os alunos contactaram com variadíssimas profissões e perceberam a 

importância de trabalhar e também de poupar. Foram "Gente grande" por um dia. 

O Jardim de Infância vai à Biblioteca escolar Foi sempre do agrado das crianças. 

Visita à EPADRV Apenas gostaram de ver os animais. 

Projeto sobre a Publicidade e Consumo e 
Consumer.Talks “Água: um bem essencial à vida” 

Estiveram presentes na sessão aproximadamente 30 alunos. As interações entre alunos/formadoras foi muito 
profícua, tendo os objetivos pretendidos sido amplamente atingidos.  

Pela recetividade dos alunos, estas atividades poderão ser replicadas nos próximos anos letivos, abarcando 
inclusive turmas/alunos do 2º Ciclo. 

Projeto "Trilogia da Mãe Ganso" 
Os alunos sentiram que quando são confrontados com o público as coisas correm melhor e gostaram de 

participar neste espetáculo. 

"Trilogia da Mãe Ganso" - worshops Os participantes gostaram muito do workshop e ganhámos uma aluna para o Clube de Teatro. 

Festa de encerramento do ano letivo Todos gostaram muito da festa de finalistas. As crianças mostraram-se muito alegres e satisfeitas. 

Visita ao museu do Brincar As crianças adoraram a experiência. 

Projeto de Iniciação à Natação As crianças aderiram com gosto a esta atividade. 

Momentos de leitura As crianças manifestam sempre agrado por esta atividade. 

Projeto Lanches Saudáveis As crianças compreenderam a mensagem pretendida. 

Baú de Histórias As crianças gostam de levar as histórias para serem lidas pelas famílias. 

Expressão Musical no Jardim de Infância As crianças mostraram entusiasmo e interesse nesta atividade. 

"Educação para a Saúde" As crianças entenderam a mensagem pretendida. 

Dia Mundial da Criança As crianças estiveram muito divertidas. 

Visita à Quinta de S. Inácio Gostaram muito. Foi muito enriquecedor, 

Saídas pontuais As poucas que se realisaram as crianças gostaram 

Visita ao Museu da Vista Alegre - moldar a 
porcelana 

As crianças gostaram. 
Nós Educadoras tínhamos outras expectativas dado o espaço e o que se faz. Fomos para uma sala onde foi 

distribuído o material e as formas. Fizemos o trabalho normal que se faz no Jardim. O Horário não foi respeitado 
e nem o museu visitámos. 

Festa dos "Finalistas" As crianças manifestaram o seu entusiasmo quando falavam da festa. 

Formação de Pares 
Os docentes participantes acharam o percurso realizado muito interessante e com grande potencial educativo 

para os alunos do agrupamento. 
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X- IMPACTO NAS APRENDIZAGENS  

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

dinamizadores das atividades a conclusão a tirar é a seguinte: 

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

desenvolve a formação pessoal e social 82,4% 73,7% 33% 63% 

contribui para uma cultura de cidadania 59,8% 62,3% 22% 48% 

contribui para a consolidação das aprendizagens 37,3% 35,2% 15% 29% 

ajuda a melhorar a inserção na comunidade 40,2% 23,8% 6% 23% 

promove o conhecimento de novas áreas 26,5% 29,5% 12% 23% 

favorece a motivação para a disciplina e para as 
matérias 

30,4% 23% 7% 20% 

contribui para o cumprimento das metas curriculares 16,7% 19,7% 6% 14% 

 

 

 

XI- OBSERVAÇÕES E OPINIÕES COLOCADAS PELOS AVALIADORES / DOCENTES 

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

A. 1.º período 

Nome da Atividade Sugestões e observações: 

Visita de Estudo BMI 
Agradecemos à Neida pelos momentos que vivemos com a historia escolhida e com pena de não podermos vivenciar 

mais vezes este espaço, pela distancia que nos separa. 

Semana da Alimentação Um agradecimento especial aos pais e auxiliar, pelo seu empenho e dedicação. Foi um sucesso! 

Dia da alimentação Deve continuar no próximo ano. 

Pais presentes/ filhos excelentes A divulgação não foi a melhor pois a informação não chegou a todos. 

RBI- Bibliotecas em Rede (Chá com 
histórias) 

Agradecer aos colegas (docentes e funcionários) que colaboraram na decoração, na confeção de bolos, na arrumação... 

Visita ao Centro Cultural de Ílhavo A atividade proposta foi muito interessante. 

Dia mundial da Alimentação 
Os pais e Encarregados de Educação, colaboraram facultando os géneros alimentícios necessários à confeção da 

refeição. 

Ida ao Teatro Os alunos souberam comportar-se e apesar de ser numa tarde sem aulas aderiram num número bastante razoável! 

Aprender com o Pordata Agradecimento especial à disponibilidade da prof. Marisela Simões. 

Avaliação do Índice de Massa 
Corporal 

É importante que este trabalho seja feito pelo menos uma vez por ano para se poder refletir sobre os dados obtidos e 
delinear estratégias para os melhorar com o envolvimento da família. Dos 20 alunos, 2 ficaram situados na obesidade e 4 

na pré-obesidade. 

Magusto Agradecemos a colaboração da Padaria Costa Nova que nos assou as castanhas. 

XXXV Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática 

A atividade deverá ser repetida em anos posteriores. 

Visita à Biblioteca Municipal de 
Ílhavo 

O trabalho desenvolvido pelas bibliotecárias foi estimulante para as crianças que revelaram interesse e satisfação pela 
atividade. 

Os Direitos das Crianças 
A agente da GNR teve cuidado na abordagem do tema, adaptando-o à idade das crianças, alertando sem chocar e 

dramatizar. 

"Feira do Outono" 
A Escola agradece a colaboração e disponibilidade dos pais/encarregados de educação que mais uma vez contribuíram 

para o sucesso da atividade. 

OPEN DAY - DESPORTO ESCOLAR 
Agradecimento aos encarregados de educação dos alunos do 1º ciclo, pelo facto de transportarem os seus educados à 

escola sede. É uma atividade que deverá ter continuidade, uma vez que todos gostaram.  No próximo ano como proposta 
de alteração, será abrir as atividades também aos encarregados de educação. 
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Formação de árbitros 
Esta atividade tem como finalidade formar os árbitros, que acompanham as equipas nos vários núcleos do desporto 

escolar. 

Concurso "A Rosa dos Ventos mais 
criativa" 

Agradecemos a colaboração dos elementos da Biblioteca Escolar e a atividade deve continuar a ser dinamizada. 

Visita ao Museu da Vista Alegre 
A visita de estudo demonstrou ser adequada à idade e interesses das crianças do Pré-escolar (linguagem simples e clara 

e conteúdos adaptados). 

Elaboração de Plano alimentar 
saudável 

A atividade deverá manter-se no próximo ano letivo. 

Visita à exposição: "Ílhavo, Terra 
Milenar" 

Atividade interessante, mas para alguns alunos foi difícil estar concentrados tanto tempo. 

Um dia na Vila Natal 
Um agradecimento especial aos professores Teresa Fernandes, Ana Caiado, Fátima Guerreiro, Paula Faustino e Jorge 

Nicolau pela simpatia e disponibilidade demonstradas. 

Dia da alimentação Atividade a dar continuidade no próximo ano letivo. 

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

Ciência e da Tecnologia 

Podemos agradecer à Universidade de Aveiro e à Fábrica da Ciência a disponibilidade em nos receber. 

Magusto 
Agradecemos a colaboração da Escola Sede, nomeadamente à D. Lúcia, por ter permitido que assássemos as castanhas 

no forno . 

Visita ao Museu da Vista Alegre Como já referi., acho importante fazer também a visita ao Museu. 

Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência 

Agradecimento à Associação de pais da EB 2/3 pelo contributo nos custos da atividade. Agradecimento ao Hélder pela 
dinamização nas diferentes escolas e a todo pessoal docente e não docente pela participação. 

Lanternas de Natal 
O espaço de intervenção poderia ser respeitado, não se acumulando outros trabalhos na área de intervenção e 

modificando as condições da exposição. 

Feira do Livro boa adesão por parte de professores e alunos. 

Venda de rifas 
Os prémios atribuídos foram disponibilizados pelos Encarregados de Educação e o 3º prémio - bacalhau, foi oferecido 

pelo empresa "AVEIFOZ". A Escola agradece toda a colaboração prestada para a concretização da atividade. 

"O Pai Natal vem à escola" A Escola agradece à terapeuta da fala, Sandra, a sua disponibilidade para se fazer de Pai Natal. 

AEGE ComVida Foi opinião dos entrevistados de que a atividade se deveria repetir no início do próximo ano letivo. 

Festa de Natal da C.M.I. Sugerimos que a lembrança oferecida às crianças seja adequada a todos os níveis etários ou diferenciada por idades. 

AEGE ComVida II 
As entidades parceiras na organização da atividade consideram ser muito importante este tipo de atividade em que todas 

as associações de pais são convidadas a participar/ dinamizar, pois reforçam a unidade do Agrupamento. 

Almoço de Natal Um agradecimento aos alunos que tiveram um comportamento exemplar. 

Festa das bruxas - concurso das 
vassouras 

Agradecemos o convite que nos foi feito para participarmos, mas falta comunicação entre os ciclos, que a haver poderia 
ter proporcionado uma partilha entre as crianças com outras atividades. 

Visita de Estudo  - Cinema 
O nosso agradecimento vai para o responsável pelo cinema pela disponibilidade para nos receber e tentar que tudo corra 

na perfeição. Este agradecimento estende-se a todos os intervenientes neste dia. 

Cinema Esta atividade tem o numero 388 e 381 - deverá ser considerada a nº 381 

Newton gostava de ler Um muito obrigada à professora Marisela que desenvolveu sozinha a atividade. 

 

 

B. 2.º período 

Nome da Atividade Sugestões e observações: 

Ida à Biblioteca Municipal de Ílhavo 
É de enaltecer a forma como a atividade foi organizada pela técnica da biblioteca, cativando bastante a atenção dos 

alunos. 

Navio Museu Santo André 
É muito interessante esta visita. Com ela penso que os alunos encontraram mais motivação para os trabalhos que estão 

a realizar no âmbito da atividade "Filho de peixe sabe nadar" 

Ílhavo a Ler+ 
Seria bom que esta iniciativa fosse repensada nomeadamente no que diz respeito aos docentes mais diretamente 

envolvidos. 

Museu da Vista Alegre 
O grupo foi bem recebido e participou ativamente nas atividades propostas. Foi visível o interesse por observar e 

perceber o que é feito na fabrica. Esta visita vai ser o ponto de partida para outras atividades no Jardim de Infância. 

Bullying 
Esta atividade estava programada para o dia 30, mas foi antecipada para o dia 27, por impossibilidade de comparência 

por parte dos agentes da G.N.R., naquela data. 

La Chandeleur 
Os alunos apreciam sempre esta atividade que continuará a ser realizada. Não foi realizado o concurso. As razões 

prenderam-se com falta de tempo das docentes. 

Chá das Línguas 
O Departamento de Línguas agradece o apoio prestado pelos assistentes operacionais na colocação das mesas na sala 

de professores bem como na limpeza do espaço após o chá, nomeadamente à D. Lúcia e D. Olga. 

Bullying Agradecemos e propomos a continuidade. 

Carnaval Agradecemos a colaboração a todos os encarregados de Educação. 

Ao som das histórias 
Agradecimento aos pais que se disponibilizaram para levar até à Rádio os seus filhos, à "Rádio Terra Nova" pela forma 

como recebeu os catorze alunos participantes e à Dra. Inês por nos acompanhar nesta aventura. 

Cuida das tuas costas A atividade foi bem orientada e deveria ser realizada também para os alunos do 1º ano. 
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Mega Sprinter 

A atividade teve grande adesão dos alunos que manifestaram a continuidade para o próximo ano. De salientar a 
participação dos encarregados de educação do 1º ciclo no acompanhamento dos alunos nas provas. Especial 

agradecimento à Associação de Atletismo de Aveiro pela cedência das células "fotofinish" e registo eletrónico do controlo 
da velocidade. 

Eco-Jornadas 
Para além do tempo (para o qual nada contribuímos) tudo decorreu conforme o planeado. Julgamos que estas atividades 

se devem manter enquanto oferta diferenciadora deste agrupamento. 

Visita pastoral do bispo diocesano ao 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da 

Encarnação. 
Um agradecimento especial à Direção, à D. Maria José Marques e professora Ana Maria Matias. 

Oficina de escrita criativa: 1+1=2 Agradecimento especial à técnica Neida Reis. 

Ação de Educação Ambiental - 
Plasticologia Marinha 

O dinamizador da atividade conseguiu motivar bastante os alunos para esta questão ambiental. 

Visita ao Museu do Brincar O tempo disponível para a visita acabou por  ser insuficiente para atender todas as propostas do espaço. 

Visita à "Qualifica" Estas atividades devem ser sempre realizadas 

Chá com Histórias 
agradecer aos meninos do JI e às suas educadoras e a todos os professores e alunos que tornam esta iniciativa 

possível! 

Alimentação saudável /Distúrbios 
alimentares 

Agradecimento à Enf.ª da Saúde Escolar do Centro de Saúde de Ílhavo. A atividade deve continuar. 

"Carnaval no Mundo" 
Esta atividade teve a finalidade de reutilizar objetos para confecionar fatos de diferentes países e para que tal 

acontecesse a colaboração de encarregados de educação, pais e outros familiares foi fundamental. Por isso, todos os 
docentes da escola agradecem a colaboração de todos os que estiveram envolvidos na atividade. 

Jornadas da Juventude do Concelho de 
Ílhavo 

Esta atividade, promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo, deverá ter continuidade dada a pertinência dos temas 
debatidos. O serviço de catering oferecido pela CMI foi de qualidade excelente. 

“DE PEQUENINO… LUTO CONTRA O 
CANCRO” 

Agradecemos a disponibilidade da Equipa que se deslocou a esta escola, principalmente à mãe de uma aluna, 
enfermeira Marta, que nos convidou para participarmos nesta iniciativa do Hospital de Aveiro. 

"Segurança na internet" Fica aqui um agradecimento à GNR (Escola Segura) pela disponibilidade. 

Registo das refeições do dia anterior Agradecimento à nutricionista do Centro de Saúde de Ílhavo. 

"Sentir a natureza" Esta atividade excedeu as expetativas de todos os participantes. 

Rastreio oral 
Estes rastreios são importantes e devem continuar a ser realizados, pois permite o encaminhamento dos alunos em que 

são detetados problemas de saúde oral. 

Estilos de vida saudáveis - 
Comportamentos saudáveis 

A atividade deve continuar a ser realizada. 

Palestra/Sessão de sensibilização para o 
uso da Internet Segura 

Pelo feedback que fui recolhendo, dada a sua pertinência, a atividade poderá voltar a ser dinamizada nos próximos anos 
letivos uma vez que a temática é sempre atual. 

Intergeracionalidade - Ciclo Vital Agradecimento à Enf.ª Custódia Horta. A atividade deve continuar a ser realizada. 

Primeiros Socorros e Suporte Básico de 
Vida 

A atividade foi muito bem aceite pelos alunos, no entanto deverá ser realizada num maior número de sessões. 

Sessão Educativa - Métodos 
Contracetivos 

Agradecimento à Enf.ª Maria Sacramento e à Psicóloga Salomé Matos pela sua disponibilidade e empenho. A atividade 
deverá continuar. 

EcoQuiz 

Esta atividade que estava prevista para todos os alunos dos 4.º ao 9.ºanos, nas diversas disciplinas apenas pôde ser 
implementada em duas turmas do 4.º ano, na disciplina de Inglês. Este facto deveu-se ao excesso de ofertas externas 

de atividades nas Eco-Jornadas, pelo que as restantes turmas não tiveram calendário disponível para realizar o EcoQuiz. 
Tendo em conta esta  problemática da calendarização, o departamento referiu que o cumprimento dos objetivos ficaram 
aquém do esperado. Esta atividade foi expressamente preparada para as Eco-Jornadas, pelo que não faz sentido a sua 

continuidade. 

Corta Mato Escolar É uma atividade que deve continuar, pois tem uma grande participação dos alunos. 

Cantar os Reis na CMI 
Agradecemos o convite que nos foi endereçado e a hipótese de dar a conhecer às crianças espaços de que ouvem falar 

mas não conhecem e ver pessoas que conhecem nos seus locais de trabalho. 

Visita de Estudo à Fábrica da Ciência 
A barriga do caracol com esta contadora de historias - Marta- são momentos de magia que mesmo os adultos são 

arrastados e se deleitam. Todo o trabalho relativo à historia estava muito bem preparado e permitiu a exploração por 
todas as crianças. Um bem haja a esta contadora. 

Carnaval 
Esta atividade tinha um maior impacto na comunidade quando se realizava o desfile. As pessoas continuam a perguntar 

se os meninos vão para a rua. Na hora do baile temos sempre bastantes pessoas da comunidade que vêm reviver a 
alegria desta época através das crianças. 

Concurso de mascaras 
Agradecemos o convite que nos foi enviado. Mas, se estes momentos fossem comunicados com mais tempo poderia ser 

feito um trabalho que englobasse os dois estabelecimentos. 

Os cuidados a ter em casa Agradecemos a presença dos dois agentes e a mensagem útil que transmitiram às crianças. 

Visualização de um Espetáculo ." 
História mergulhada" 

Agradecemos o convite e estaremos recetivas a iniciativas do género. 

"Isto também foi pago" 
A Drª Ângela tem uma enorme capacidade de captar a atenção dos alunos. Parabéns pelo seu desempenho, tratando 

sempre assuntos pertinentes de forma atrativa. 

"O que fazemos com as TIC'S" A escola agradece a colaboração da professora Alexandra Laranjeira de TIC. 

Centro de Educação Ambiental As crianças foram bem recebidas. O tema foi bem explorado e explicado. 

"Bem me quero" 
Saliento a capacidade de exposição da pessoa responsável, assim como a sua capacidade de captar a atenção das 
crianças. Os temas abordados são de extrema importância para a vida de cada criança. São fundamentais para a 

construção de cidadãos mais responsáveis e interventivos. 

Folares da Páscoa Agradecer à direção da escola por deixar proporcionar estas experiências 
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Carnaval Infantil 

O Jardim de Infância do Centro e do Sul participaram no Carnaval Infantil de Ílhavo, organizado pela CMI, em 
representação do Agrupamento. Esta atividade decorreu de forma positiva com o entusiasmo das crianças e o 

envolvimento das famílias. Sentimos necessidade  de ter sido distribuída água às crianças, por parte da organização, 
uma vez que estava um dia quente e as crianças tinham sede. 

Folares da Páscoa Um bem haja a todos que desta forma tornaram mais acessível a visita à Kidzania tão desejada pelos alunos. 

Trilogia da Mãe Gansa - IV Mostra de 
Robertos e Marionetas CMI 

Agradecemos à Direção do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação e à CMI, ao CCI, à Produção da IV 
Mostra de robertos e marionetas, assim como a todos os nossos colaboradores e patrocinadores. 

Rota das padeiras Muito positiva a oferta de uma amostra de farinha a cada aluno bem como o degustar de um pão amassado por eles. 

 

 

C. 3.º período 

Nome da Atividade Sugestões e observações: 

 descoberta de... Luísa Ducla Soares 
Agradecer à BMI que proporcionou a alguns alunos a possibilidade de uma conversa com a escritora Luísa Ducla 

Soares. 

Literário Jovem 
Obtivemos o maior número de prémios de sempre, incluindo o de Escola com maior número de trabalhos 

(Encarnação Norte) e Escola com o maior número de trabalhos premiados (EB (2/3) da Gafanha da Encarnação). 
Ganhámos todos os prémios no 3.º ciclo. Obrigada a todos os docentes e alunos envolvidos! Parabéns! 

Visita ao Sea Life 
Agradeço à Drª Ana Seabra o facto de ter alterado a data da visita da turma, já que não podíamos ir na data 

apresentada. 

"Um dia na Secundária" A atividade deve continuar 

Visita ao castelo da reciclagem Um agradecimento especial ao Eng.º Luís Rabaça pela sua disponibilidade e amabilidade durante a atividade. 

Visita de estudo - alunos CEi da EB2/3 
Para além da consolidação de conhecimentos, foi importante para a inserção dos alunos de CEI na comunidade e 

para a sua formação pessoal e social. Em relação à cultura de cidadania foi muito importante ver o espírito de 
entreajuda e respeito para com os alunos mais limitados. 

Concurso Nacional de Leitura 
A Câmara forneceu o transporte. Parabéns aos três finalistas e especialmente ao João Santos (9.B) que ficou em 

3.º lugar da fase regional!! 

Rede de Bibliotecas de Ílhavo... leituras em Rede Agradecimento ao Clube de Teatro, parceiro da BE em muitas atividades! 

Visita de Estudo Parque Ornitológico 
Pela primeira vez participámos na hora gourmet que foi interessante e fonte de aprendizagens. Tivemos uma 

acompanhante durante a visita às aves que foi transmitindo indicações e alertando para os comportamentos das 
diferentes aves. 

Visita ao Museu do Brincar É uma visita a realizar anualmente. 

Parlamento dos Jovens: “Os Jovens e a 
Constituição” 

Agradecemos a colaboração da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, pela cedência do espaço, para a 
realização da Sessão Escolar, bem como a ajuda prestada pelos docentes aquando da Campanha Eleitoral. 

Feira da saúde Este ano a Feira teve menos visitantes e a posição do stand era de pouca visibilidade. 

Uma tarde no Clube do Mar Um agradecimento especial aos professores Paulo Pinhal, António Lopes e Henrique. 

13.º seminário local "as escolas e o coastwatch" A forma como decorreu a atividade fez-nos sentir que ela deverá ter continuidade. 

Inter escolas de E.M.R.C. 
Um agradecimento especial à Direção, que facilitou a nossa participação na atividade, aos professores 

acompanhantes: Ana Lúcia Gonçalves e Sérgio Magueta. Uma palavra de apreço pelo excelente comportamento 
dos nossos alunos. 

Palestra sobre os Incêndios Florestais A atividade deve ser realizada novamente no próximo ano. 

Chá com histórias 
A casa esteve cheia e todos gostaram muito!!! Fica o agradecimento à equipa da BE, aos funcionários e docentes 

que estão sempre disponíveis para ajudar e à direção por incentivar estas atividades!!! 

EMER A atividade poderia ser enriquecida com a participação da GNR. 

Visita de Estudo à Assembleia da República 
A equipa agradece a disponibilidade dos docentes Luís Simões e Sérgio Costa em acompanhar a visita em 

causa. Agradece, ainda, a amabilidade da Deputa Carla Tavares que nos recebeu e acompanhou. 

Dia da Unidade 
Agradecemos o transporte facultado pela Câmara Municipal de Ílhavo. Deve-se continuar a propor atividades 

deste cariz, uma vez que contribuem para o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos. 

Podcast na Educação 
A atividade é interessante e seria muito bom que a DGIDC descentraliza-se mais as formações ou as estende-se 

ao longo do ano. 

Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável - 6ª 
edição 

Será muito interessante a continuidade deste tipo de projeto. Contudo pelo trabalho que implica deverá ser 
desenvolvido por uma escola e não apenas por uma turma. Muito obrigada a todos os pais e restante comunidade 
que votaram no nosso Hino. O prémio de mérito recebido, bem como os diplomas foram uma agradável surpresa. 

O Concurso Master Chef Heróis da Fruta foi para as crianças uma experiência inesquecível. 

Filho de Peixe Sabe Nadar! 
Muito obrigada à Dra. Francelina do MMI, aos pais que colaboraram com os seus filhos nas pesquisas, aos 

senhores Sarabando, Álvaro Mariano e António Gandarinho que emprestaram os materiais para a apresentação 
final. 

Hole in 1 
Agradecimento ao Clube de Minigolfe da Costa Nova pela oportunidade que deu à escola de participar nesta 

atividade e deverá ser uma atividade em que a escola deverá participar sempre que solicitada. 

Olimpílhavo 

Agradecimento à C.M.I. pela organização da atividade. No âmbito do Fórum Náutico do Município de Ílhavo e 
inserido no Programa Municipal OlimpÍlhavo realizou-se no passado dia 07 de junho de 2017 a atividade náutica - 
Stand Up Paddle na Praia da Barra.  Os objetivos definidos inicialmente pelos proponentes e apontados para as 

atividades planificadas foram atingidos, a saber: a) consolidar a prática desportiva da população em idade 
escolar; b) contribuir para que o maior número de jovens realize atividade física e c) promover o gosto pela prática 
regular de atividade física. Participaram 17 alunos das turmas dos nonos anos de escolaridade. Pontos positivos: 
a) profissionalismo dos organizadores; b) boa organização e acolhimento no local; e c) bom comportamento dos 

alunos.  Ponto negativo: nada a referir. 
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Nome da Atividade Sugestões e observações: 

A liderdade responsável na relação interpessoal e 
inserção na Natureza 

Um grande agradecimento aos professores Marisela, Graça Damas, Ana Lúcia, Paula Mateus, Odete, António 
Lopes e Sérgio Magueta. A sua colaboração foi preciosa no sucesso da atividade. 

Pedalada pelo Ambiente 
Agradecimento ás autoridades locais, policia e bombeiros pelo apoio prestado, associação de pais pela logística 

do almoço e aos professores que participaram na pedalada. Agradeço a todos os docentes participantes 
,encarregados de educação e entidades locais. 

Educação Postural A atividade deverá continuar a ser realizada. 

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

A atividade deverá continuar. 

Rastreio Visual 
O rastreio foi muito útil, pois permitiu a deteção de alunos com algumas dificuldades. Fica o agradecimento à Dr.ª 

Janete Ferreira responsável pelo rastreio. 

Newton gostava de ler 
Agradecer a colaboração incansável da professora Vera Sardo e manifestar agrado pelo facto de cada vez mais 

este projeto servir para realizar verdadeira articulação entre a BE e as disciplinas. 

Encontros com a MaiorIdade Os utentes gostam muito e deixam sempre comentários muito positivos no facebook do centro comunitário. 

Formação de utilizadores Agradecimento aos docentes que dispõem das suas aulas para estas formações. 

Gramata - Jornal escolar Agradecer a todos os que colaboram com o nosso jornal! 

Oficina de escrita semanal Há alunos que participam no Clube desde o seu início, o que nos deixa agradados! 

Concurso Literário A atividade deve continuar. 

Dia da prova Um agradecimento à comunidade escolar e aos funcionários da cozinha. 

Livro de Receitas Agradecimento à comunidade educativa. 

Cruzeiro das 6 pontes pelo rio Douro 
Um agradecimento, especial, à C.M.I. , por disponibilizar prontamente, o transporte entre a escola e a estação da 

CP de Aveiro. Também reconhecemos a colaboração de algumas entidades e encarregados de educação, na 
preparação desta visita. 

Visita de estudo a uma paisagem geológica. É uma atividade a dar continuidade no próximo ano letivo. 

Visita de estudo ao Parque Biológico de Gaia e à 
Quinta de Santo Inácio 

Atividade a dar continuidade no próximo ano letivo. 

Exposição / Feira de Minerais Atividade a dar continuidade no próximo ano letivo. 

Saídas ao meio A atividade deve ter continuidade no próximo ano letivo. 

Projeto Recriar a Brincar 

Um agradecimento muito especial à Dra. Rosário que organizou as atividades de forma a que os alunos se 
envolvessem e se preocupassem em aplicar os conhecimentos adquiridos em outras ocasiões. Muito obrigada 
pelo PowerPoint com que nos presenteou. Será importante continuar esta atividade e se possível aumentar a 

duração das sessões. 

Encerramento do ano letivo - Ida ao VagaSplash Um agradecimento especial à junta de freguesia da Gafanha do Carmo! 

Exposição "Educação Alimentar e Atividade Física" Agradecimento à Editora Santillana e representante pela disponibilidade manifestada. 

Coastwatch 2017 Atividade a que deverá ser dada continuidade. 

Rota Eco-escolas 2017 Atividade que deverá ter continuidade. 

Descobrir o Navio Museu Stº André Achei a atividade interessante e motivadora para os alunos. 

"Filho de peixe sabe nadar" Os alunos envolveram-se e participaram com interesse e entusiasmo. 

Concentrações dos diversos núcleos do Desporto 
Escolar 

Agradecimento a todos alunos que participaram nos diversos núcleos do desporto escolar.  No próximo ano dar 
continuidade a estes núcleos e tentar criar novos núcleos. 

Exposição de Trabalhos 
O trabalho apresentado, reprodução de uma fachada típica da zona, deverá ser objeto de intervenção, na sua 

área envolvente, no próximo ano letivo. 

Les monuments français en 3D 

A atividade  - monumentos 3D poderá ser retomada em próximos anos letivos, ou já no próximo ano letivo. A 
decisão será tomada em departamento de línguas. A atividade de exposição de trabalhos de temas estudados e 

concretizados com a ajuda das TIC poderá ser sempre retomada no próximo ano letivo, mas também será 
apresentada em departamento de línguas. 

"Festejar o S.João" 
Um agradecimento à Câmara Municipal de Ílhavo que cedeu um palco para a atuação dos alunos e aos pais que 

disponibilizaram alimentos para partilha. 

"DESPORTÍLHAVO" 
O horário normal não se adapta a execução desta atividade. Correu bem, no campo.  Contudo os primeiros 

socorros não estavam a funcionar desde o início. Alguns cintos dos autocarros não funcionavam. Tivemos que 
mudar os alunos de banco até encontrar bancos com cintos bons. 

"Quando for grande quero ser....." 

A escola agradece a incansável colaboração dos pais/enc. de educação ao longo de todo o ano letivo na a 
angariação de fundos para a visita. É ainda de salientar a total disponibilidade das assistentes operacionais (D. 
Fátima e D. Salete) pela preciosa colaboração e também pelas horas extra que trabalharam para que a visita 

fosse possível. 

Projeto "Trilogia da Mãe Ganso" 
O Clube de Teatro agradece a todos os alunos, professores e auxiliares que de alguma forma ajudaram na 

consecução deste trabalho. Pensamos que será uma atividade para continuar. 

"Trilogia da Mãe Ganso" - workshops Agradecemos ao ator António Morais a sua disponibilidade e simpatia em ter aceitado fazer este workshop. 

Visita ao museu do Brincar É uma visita a repetir. 

Projeto de Iniciação à Natação 

A atividade desenvolvida teve uma avaliação positiva visível na aquisição das competências relacionadas com a 
adaptação ao meio aquático. No entanto há que referir alguns aspetos que deverão ser melhorados: o horário de 

alguns professores, no início das atividades, deverá ser cumprido com mais rigor; no Festival de Natação, o 
desfile deverá ser organizado por grupo de estabelecimento sem intercalar com outros estabelecimentos; este 

ano faltaram diplomas para entregar às crianças. 

Momentos de leitura 
Este projeto tem um interesse relevante para as crianças e sentimos que este ano houve poucos momentos em 

cada Jardim de Infância. 
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Nome da Atividade Sugestões e observações: 

Projeto Lanches Saudáveis Este projeto deveria ser direcionado aos pais que são os responsáveis e mudar de dinâmica. 

Baú de Histórias 
Se a finalidade deste projeto é fomentar a leitura é importante que haja mais cuidado na escolha dos livros de 

cada baú e que não haja repetições dos mesmos. Nesta escolha deverá ser dada atenção às idades das crianças 
e aos conteúdos dos livros. 

Expressão Musical no Jardim de Infância 
Foi um projeto enriquecedor, apelativo e que gostaríamos que tivesse continuidade. Nos Jardins de Infância de 
duas salas consideramos mais positivo ser a mesma professora para os dois grupos, em horários alternados,  

uma vez que o trabalho posterior é desenvolvido em conjunto. 

"Educação para a Saúde" 
Este projeto deve ser implementado no início do ano letivo, como já foi referido em anos anteriores. 

Relativamente à sensibilização da higiene oral foi importante a entrega do kit individual como motivação e 
incentivo para a prática diária das crianças. No entanto este aspeto é da inteira responsabilidade dos pais. 

Dia Mundial da Criança 

Foi um dia agradável com aspetos positivos e negativos. Aspetos positivos: a dinâmica e as atividades que foram 
apresentadas vieram ao interesse e necessidades das crianças - brincar. O espaço envolvente estava agradável 

e seguro. A prenda oferecida às crianças foi interessante, adequada e útil. Aspetos negativos: notou-se, mais uma 
vez, a dificuldade sentida no cumprimento dos horários estipulados. Alguns insufláveis não eram adequados à 
faixa etária das crianças e não havia supervisão adequada por parte dos monitores. Foi interessante o jogo da 
separação dos resíduos mas no momento do lanche não teve continuidade o que gerou incoerência no objetivo 

pretendido. 

Festa de encerramento do ano letivo Foi um momento de convívio que contou com a parceria/ colaboração das famílias. 

Visita à Quinta de S. Inácio Foi muito interessante, pela envolvência e o conhecimento de novas realidades. 

Visita ao Museu da Vista Alegre - moldar a 
porcelana 

Um espaço pedagógico que merecia ser melhor aproveitado. 

Festa dos "Finalistas" 
Agradecemos ao senhor Presidente da Junta de freguesia pela disponibilidade e cuidado para que tudo corresse 

bem. Aos pais pelo trabalho que desenvolveram e a sua participação. 

Formação de Pares 
Esta atividade deverá ter continuidade no próximo ano letivo, mantendo a rotatividade por grupo responsável, de 
acordo com o seu espírito, para dar a conhecer aos elementos do departamento realidades relacionadas com os 

conceitos lecionados. 

 

 

XII- CUSTO DAS ATIVIDADES 

 

A esmagadora maioria das atividades (82%) não tiveram custos associados aos alunos. 

As outras atividades apresentaram custos entre pouco mais de dois euros e mais de dois mil euros. Os custos principais 

das atividades realizadas prendem-se com os transportes, mais do que com as despesas de entrada em estabelecimentos 

ou instituições ou honorários a pagar a palestrantes. 

Houve um par de atividades que não foram realizadas em virtude da natureza dos custos ser bastante avultada e reduzir 

o interesse por parte dos alunos e consequentemente a validade económica das mesmas.  
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XIII- APRECIAÇÃO FINAL 

 

O Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação é garantidamente uma forma de 

apresentar a identidade deste Agrupamento e um mecanismo pleno e assertivo de cumprimento do Projeto Educativo.  

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

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

estratégicas, e potencia a participação colaborativa e articulada dos vários departamentos e estruturas do Agrupamento.   

Em conclusão, como análise global final deste Plano de Atividades do ano letivo 2016-2017, identificam-se, como 

pontos fortes, os seguintes: 

• Taxa de concretização das atividades do Plano Anual acima de 90% 

• Percentagem de consecução e superação dos objetivos definidos 

• Procedimento organizado e sustentado por parte dos Departamentos e demais Estruturas do Agrupamento 

referente ao planeamento, realização e avaliação das atividades, bem como a potenciação da articulação e do 

trabalho colaborativo entre os docentes e as estruturas 

• Elevado aproveitamento dos eventos colocados à disposição pelo Serviço Educativo do Município de Ílhavo 

• Participação em atividades de caráter solidário 

• Impacto positivo nas aprendizagens dos alunos, no desenvolvimento da sua cidadania, na sua formação pessoal 

e social  

• Bom impacto na integração no meio dos novos alunos 

• Resultados obtidos pelos alunos na participação em concursos e torneios 

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

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

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

Pedalada,…)  

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

e encerramentos dos períodos, etc) 

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

Eco-Escolas 

• Grau de satisfação dos alunos face às atividades realizadas 

• Atividades que contribuem para os resultados sociais do Agrupamento 

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

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

• Contributo para a melhoria dos resultados escolares dos alunos (de modo indireto, através da consolidação de 

aprendizagens e da motivação para a aquisição dos conhecimentos) 

• Concretização da temática do Projeto Educativo do Agrupamento 

• Boa taxa de parcerias (com entidades do meio envolvente e instituições da região). 
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Apontamos como áreas de melhoria a considerar no futuro:  

• Aumentar a comunicação aos órgãos de comunicação social; 

• Aumentar a aproximação da escola à comunidade envolvente e estimular os pais e encarregados de educação a 
participar mais na escola; 

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

• Promover atividades no sentido de proporcionar aos alunos outras experiências para desenvolver a concentração, 
a atenção e o silêncio (como o yoga, relaxamento, meditação, audição de música…); 

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

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

 

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

alcançado com a realização e execução do Plano de Atividades. 

  

 

Gafanha da Encarnação, 17 de julho de 2017 

A Equipa de Autoavaliação, 

Graça Ramalheira 

Luís Miguel Simões 

Nuno Machado 

Marisela Simões 
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