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1- Enquadramento 

 

“Planos anual e plurianual de atividades” os documentos de planeamento, 
que definem, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e 

de programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos 
necessários à sua execução”. 

 
(Alínea c) do Artº 9 do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho) 

                                                                                                                             

 

O Plano Anual de Atividades 2022/2023 (PPA), enquanto documento estratégico que concretiza 

o Projeto Educativo 2022/2025, é um instrumento de gestão organizacional de planeamento que 

integra um conjunto de atividades, a desenvolver num determinado período temporal, que reflete 

toda a dinâmica e toda a envolvência da comunidade educativa. É um documento aberto que poderá 

ser atualizado e reestruturado, permitindo que os diferentes atores educativos desenvolvam 

atividades de forma articulada, cooperativa e integrada garantindo a qualidade e a melhoria contínua.  

Para a elaboração coletiva do PAA, estão subjacente os objetivos estratégicos e operacionais do 

Projeto Educativo (PE) e, por conseguinte, as metas enunciadas no mesmo. Convergem todas as 

estruturas do Agrupamento e os outros/parceiros. Através do PAA será possibilitado aos alunos 

desenvolverem as suas capacidades e potencialidades em contexto escolar e extraescolar.  

Também dever-se-á ter em conta que, além das atividades previstas no PAA, existem outras 

ações/atividades mais específicas que são desenvolvidas no âmbito do Grupo/Turma e que fazem 

parte dos Projetos Curriculares de Grupo/Turma (PCT).  
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2- Visão Global do Plano Anual de Atividades 

 
 

Conforme determinado no Plano Plurianual de Atividades (PPA) as atividades estão 

caraterizadas por categorias/modalidades para as quais contribuíram as diferentes estruturas do 

Agrupamento e os parceiros, conforme abaixo se apresenta:  

 

Estrutura no âmbito da qual a 

actividade é proposta: 

Número 

(1ª estrutura) 

Em parceria com 

outra estrutura 

Total de propostas 

em que participa 

Associações de Pais e E.E. 13 ---------- 13 

Bibliotecas Escolares 30 +2 = 2 32 

Clubes e Projetos 56 ---------- 56 

Dep. 1º CEB 24 +1 = 1 25 

Dep. CSH 9 +2 +2 = 4 13 

Dep. Ed. Especial 5 +1 +1 +1= 3 8 

Dep. Expressões 7 +1 = 1 8 

Dep. Línguas 19 +3 +2 +1= 6 25 

Dep. MCE 19 +1 +2 = 3 22 

Dep. Pré-Escolar --------- +16 = 16 16 

Direção 22 ---------- 22 

Equipa TIC 3 ---------- 3 

Outros: 

Autarquia 

CLDS4G 

CPCJ 

CERE/CAVI 

Fundação  Museu Nacional 

Ferroviário 

31 +1 +11 = 12 43 

PADDE 8 ---------- 8 

SPO 6 +1 +1 = 2 2 

Vários Departamentos --------- +1 = 1 1 

Total 252 ---------- ---------- 
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Atividades 

O Plano Anual de Atividades engloba na presente data, duzentas e cinquenta e duas 

atividades (252), que se concretizam nas diferentes categorias/modalidades expressas no 

Plano Plurianual de Atividades (PPA), que cumprem os quinze (15) objetivos estratégicos e os 

quarenta e dois (42) objetivos operacionais do Projeto Educativo (PE).  

 

Como se pode verificar as atividades propostas desenvolvem-se maioritariamente ao 

longo do ano letivo e destinam-se, conforme abaixo se apresenta:  

• Docentes (PD): 10 atividades, num total de 4%; 

• Alunos: 148 atividades, num total de 59%; 

• Alunos, Pessoal Docente (PD), Pessoal Não Docente (PND) e Encarregados de Educação: 55 

atividades, num total de 22%; 

• Alunos, Pessoal Docente (PD) e Pessoal Não Docente (PND): 16 atividades, num total de 6%; 

• Alunos e Pessoal Docente (PD): 23 atividades, num total de 9%. 

 

 

No presente Ano Letivo, considerando os objetivos operacionais do PE e mediante o 

gráfico que abaixo se apresenta podemos constatar: 
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• O objetivo operacional - II.2.1 Aumentar a qualidade do sucesso educativo, garantindo a 

equidade, inclusão e excelência é o que se encontra subjacente a um maior número de 

atividades, num total de 9,77 em 10; 

• O objetivo operacional - III.1.1 Integrar e envolver as crianças e alunos no meio escolar e 

social, reúne 7,42 num total de 10; 

• O objetivo operacional - III.3.1 Envolver as crianças e alunos nas atividades e projetos sociais, 

de solidariedade e cidadania, reúne 5,95 num total de 10; 

• O objetivo operacional IV.2.1 Melhorar as competências socioemocionais na procura da 

formação integral do indivíduo, reúne 5,88 num total de 10; 

• O objetivo operacional II.3.1 Otimizar a articulação horizontal, reúne 4,04 num total de 10; 

• O objetivo operacional I.1.5 Otimizar o desenvolvimento de projetos, protocolos e parcerias 

que promovam as aprendizagens, reúne 3,97 num total de 10. 

 

 

 

3- Considerações Finais 

 
O PAA inclui um elevado número de atividades que abrangem os objetivos estratégicos e 

operacionais subjacentes ao Projeto Educativo 2022/2025. Independentemente desta circunstância, o 

PAA é um documento flexível, aberto a novas propostas de atividades, que se vai ajustando à 

dinâmica do Agrupamento e da Comunidade. Poderá incluir iniciativas que, depois de avaliadas e 

aprovadas, se integrem e reforcem os objetivos estratégicos e operacionais que integram o Projeto 

Educativo.  

 

 

 

 


