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Onde estamos

HOJE

     Ao abrigo da alínea f) do art.º 13º, aprovado pelo Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril
apresenta-se o presente Relatório Final do Plano de Atividades do ano letivo de 2020-2021, desde
o dia 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021.
     Este relatório procura evidenciar a forma como as estruturas educativas implementaram as
suas intenções e pragmatizaram os currículos, quer no plano do saber e das competências, quer
no plano da construção da identidade pessoal e cidadania, assente na autonomia prevista nos
diplomas legais. A presente reflexão resulta de uma análise realizada a partir de suportes
disponibilizados sob a forma de relatórios das atividades planificadas e avaliadas pelos respetivos
responsáveis e do seu grau de execução e envolvimento dos vários agentes educativos na sua
prossecução.
     Pretende-se que este documento seja uma ajuda na consolidação de alguns aspetos cruciais
da dinâmica interna do Agrupamento; desejamos, também, que seja um elemento regulador dos
objetivos, face às áreas de intervenção e às metas de qualidade a que o Agrupamento ambiciona.
     Ressalva-se, desde já, que o ano letivo 2020-2021 foi um ano particularmente exigente devido
à situação pandémica vivida e ao confinamento decorrido no período de 21 de janeiro a 5/19 de
abril. Assim, do ponto de vista da planificação, organização e concretização do Plano Anual de
Atividades (PAA), houve alguns constrangimentos, materializados num número mais reduzido de
propostas de atividades, especialmente as que implicavam saídas do espaço escolar e também
num número considerável de atividades não realizadas. 
     Os resultados são apresentados sob a forma de estatística. De seguida faz-se uma reflexão
crítica sobre o trabalho desenvolvido, referindo os aspetos positivos e os constrangimentos.
Finalmente registam-se algumas sugestões de melhoria.
 O documento está dividido em três partes distintas: 

 Parte I 
 Departamentos Curriculares/Grupos Disciplinares
 Equipas Pedagógicas
 Docentes de Cidadania e Desenvolvimento / Diretores de Turma
 Bibliotecas Escolares

 Parte II
Clubes/Projetos
Desporto Escolar

 Parte III
Serviço de Psicologia e Orientação
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Parte I
      Foram realizadas 114 atividades no ano letivo de 2020-2021, assim distribuídas ao longo dos
três períodos: 38 no primeiro período (29,7%), 20 no segundo período (15,6%) e 33 no terceiro
período (25,8%). As atividades realizadas ao longo do ano letivo perfazem um total de 23 (18,0%).
      Inicialmente integradas no PAA, não se realizaram catorze atividades. Os motivos apontados
prenderam-se, fundamentalmente, com a situação pandémica (99,3%). Foram também
apontados  alguns constrangimentos técnicos (0,7%).
    Dadas as circunstâncias de saúde pública vividas, a maioria das atividades (55,3%) desenrolou-
se dentro do espaço de sala de aula. Seguem-se as bibliotecas escolares (BE), onde individual ou
colaborativamente com outros grupos disciplinares/disciplinas/projetos planificaram e realizaram
várias atividades.
     

Fig. 1 - Atividades realizadas ao longo dos três períodos letivos e atividades não realizadas

Fig. 2 - Local de realização das atividades 
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       Foi diversificado o tipo de atividades desenvolvidas. Destaca-se, com 26,3%, a comemoração de
efemérides, seguindo-se o concurso/competição (14%), a exposição/oficina temática (9,6%) e a
conferência (8,8%).
    Os dinamizadores, por excelência, foram os departamentos curriculares/grupos disciplinares.
Seguem-se as BE. Os diretores de turma, docentes de cidadania e desenvolvimento desempenharam,
igualmente, um papel de relevo na concretização do PAA.

Fig. 3 -  Tipo de atividades realizadas 

Fig. 4  - Dinamizadores das atividades 
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Fig. 5  - Dinamizadores das atividades por grupo de recrutamento 

Fig. 6  - Dinamizadores das atividades por estabelecimento de ensino do agrupamento 

     Relativamente aos Grupos Disciplinares, evidenciam-se os Grupos 100 e 110 na proposta e execução
de atividades, compreensível pelas caraterísticas destes níveis de ensino. 
     Salienta-se que, de um modo geral, todos os Grupos Disciplinares realizaram atividades, à exceção
dos Grupos 410 (uma atividade proposta, mas não realizada), 260 e 620. 
      Destaca-se, também, o facto de todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento terem dado
o seu contributo para a consecução do PAA, sendo que a Escola Secundária planificou e concretizou
cerca de metade do total de atividades, correspondente a 43%.
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Fig. 7  - Outros envolvidos na concretização das atividades 

       Para a concretização do PAA, os promotores das atividades solicitaram a colaboração estreita de
outros atores educativos: alunos/formandos (45,1%), assistentes operacionais (26,5%), diretores de
turma (21,2%), rede de bibliotecas escolares (21,2%), docentes não diretamente envolvidos (16,8%),
docentes de Cidadania e Desenvolvimento (10,6%), Associação de Pais/Grupo de Pais (10,6%), autarquia
(3,5%), etc.. Este envolvimento de vários agentes educativos contribuiu para um PAA mais dinâmico,
inter e multidisciplinar.
         De salientar, também, o facto de a maior parte das atividades organizadas pelas BE contarem com
a colaboração de vários grupos disciplinares/disciplinas/projetos, como por exemplo grupos 100, 110,
230, 240, 300, 410, 420, 550, 600 docentes de Cidadania e Desenvolvimento, projeto Erasmus+, entre
outros.
    



     A esmagadora maioria das atividades realizadas teve como destinatários os alunos. Salienta-
se, também, que todos os alunos, de todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento, de
todos os níveis de ensino participaram em alguma atividade. Destacam-se, no topo, os discentes
do 1º ciclo e do ensino pré-escolar (25,9%), seguidos dos alunos do 2º ciclo (10,3%), discentes do
2º e 3º ciclos (4,3%) e a comunidade educativa em geral (8,6%).
     Analisando o público alvo, por ano de escolaridade, regista-se um equilíbrio relativamente ao
número de atividades, nas quais os diferentes anos de escolaridade participaram.
    Salienta-se, igualmente, que todas as atividades levadas a cabo envolveram mais de cinco
turmas.
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Fig. 9 - Destinatários das atividades (por nível de ensino)

Fig. 8 - Destinatários das atividades (por ciclo)

25,9%

10,3% 8,6%
3,4%

4,3%

4,3%



     Fazendo uma análise ao impacto que as atividades registaram, constata-se que estas tiveram
repercussão francamente positiva: a esmagadora maioria das atividades obteve Muito Bom; tiveram
pertinência e enquadramento nos conhecimentos e competências. (87,1%), foram corretamente
planificadas e executadas (83,6%), sendo que o público alvo revelou motivação, interesse e
participação (81%).
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     No que diz respeito às Áreas de Competências do Perfil dos Alunos desenvolvidas com a consecução
das atividades, destaca-se que todas foram promovidas, com especial ênfase a Informação e
Comunicação (82,5%), Linguagens e Textos (73,7%) e o Pensamento Crítico e Criativo (64%). As
atividades concretizadas também promoveram o Relacionamento Interpessoal (50%) e o
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia (44,7%).

Fig. 10 - Áreas de Competências do Perfil dos Alunos desenvolvidas

83,6%

14,7%

Fig. 12 - Planificação da atividade

86,8%

87,1%

12,1%

83,6%

1,7%

13,8%

Fig. 11 - Pertinência e enquadramento nas competências e conhecimentos

Fig. 13 -  Execução da atividade Fig. 14- Motivação e participação do público alvo

81%

16,4%

1,7%

1,7%



Fig. 16 - Promoção da interdisciplinaridade/multidisciplinaridade

63,2%

16,7%

13,2%

5,1%

1,8%

Fig. 17 - Contributo da atividade para a estratégia para a cidadania

71,1%

15,8%

9,6%
3,5%
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Fig. 15 - Apropriação de competências no âmbito das
disciplinas/projetos

76,3%

16,7%

6,1%

0,9%

11,4%

Fig. 18 - Contributo da atividade para a inclusão

74,6%

12,3%

1,8%

      É notória a preocupação, por parte dos dinamizadores do PAA, de planificar e realizar atividades que
potenciem a apropriação de competências e conhecimentos, no âmbito das várias disciplinas/projetos,
facto refletido na percentagem registada (76,3%).
     É também clara a intenção de promover atividades que exponenciem a interdisciplinaridade (63,2%),
apesar de se considerar que ainda há espaço para melhorias neste item.

     O Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira está ativamente implicado na promoção e
fortalecimento de uma cidadania interventiva e empreendedora, potenciando os comportamentos
pessoais, interpessoais e de liderança.
    Igualmente, são organizadas e levadas a cabo atividades de promoção da inclusão, como se
comprova nos gráficos abaixo.

11,3%



     Reportando-nos às fichas de avaliação de atividade e aos relatórios dos Representantes
de Grupo, Coordenadoras das bibliotecas escolares, Coordenadora de Cidadania e
Desenvolvimento, de entre os vários aspetos positivos mencionados pelos dinamizadores
das atividades, destacam-se os seguintes: motivação, interesse e participação manifestado
pela atividade (94,7%); contribuição para a formação integral dos alunos (63,2%);
comportamento exemplar dos alunos (56,1%); trabalho colaborativo/coordenação
interdisciplinar (46,5%); aquisição de competências de forma mais lúdica; qualidade dos
trabalhos apresentados (47,4%); criação de situações de aprendizagem não formais (36,8%). 
    A colaboração das bibliotecas escolares na concretização da atividade foi também um
aspeto positivo reforçado (41,2%), assim como o enriquecimento cultural, artístico,
tecnológico e científico dos alunos (34,2%).  Finalmente a promoção de valores de
solidariedade e cidadania ativa (29,8%) e a sensibilização para a educação inclusiva (21,9%). 
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Aspetos positivos salientados

Fig. 19 - Aspetos positivos salientados  



Fig. 20 - Constrangimento na execução da atividade

14,0%

69,3%

     A maioria dos dinamizadores das atividades não registou qualquer constrangimento na
concretização das mesmas (64%).
  Dos condicionalismos apontados na concretização das atividades destacam-se:
necessidade de reajustes na calendarização da atividade, decorrentes de situações
externas, nomeadamente a situação pandémica vivida e o confinamento decorrido entre
janeiro e abril (14%); dificuldades técnicas/recursos informáticos com fragilidades técnicas
(0,9%); fraco comprometimento e participação por parte do público-alvo.
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Constrangimentos

        Ponderados todos os itens anteriores, foi feita uma apreciação global das atividades
dinamizadas francamente positiva. 85,1% pontuaram as atividades com Muito Bom.

85,1%

13,2%

Fig. 21 - Apreciação global da atividade
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Apreciação crítica final

  número considerável de atividades que não foram concretizadas e que se justificam com

condicionalismos externos (pandemia COVID-19);

 constante preocupação prestada ao planeamento e desenvolvimento das atividades, traduzido no

elevado grau de satisfação nos parâmetros "Pertinência e enquadramento", "Execução", "Motivação e

participação", "Apropriação de competências";

  promoção da interdisciplinaridade, o que reforça a pertinência e o propósito com que as atividades

foram previamente planeadas;

   relevante quantidade, variedade e riqueza educativa das atividades levadas a cabo com os  alunos,

permitindo o contacto dos discentes com atividades culturais, científicas e tecnológicas relevantes;

   contribuição do PAA para a estratégia para a cidadania e promoção da inclusão;

 papel fundamental desempenhado pelos grupos disciplinares e pelas bibliotecas escolares,

promotores da vasta maioria das atividades desenvolvidas;

   atividades maioritariamente destinadas aos alunos e à comunidade educativa;

   empenho, interesse e participação dos alunos; 

   cooperação com entidades externas na consecução das atividades, sendo visível a busca de

sinergias e o estabelecimento de parcerias que, para além de reforçarem a visibilidade das diversas

atividades, estimulam o trabalho em equipa e a interdisciplinaridade;

  articulação do pré-escolar e do 1º ciclo em várias atividades realizadas;

  papel de relevo das bibliotecas escolares no apoio à consecução de algumas atividades;

 desenvolvimento de projetos e atividades continuadas no domínio da promoção da leitura/

consolidação de hábitos de leitura e literacias;

 cumprimento das orientações e regras de execução do orçamento do Agrupamento, de acordo com

as orientações emanadas do Conselho Geral;

     Considerando que as atividades que integram o PAA pretendem constituir formas
variadas de os alunos consolidarem saberes e de estarem inseridos num processo de
ensino- aprendizagem dinâmico, este relatório é, também, o resultado de uma reflexão
global sobre o trabalho pedagógico desenvolvido em cada uma das atividades. Se nos
reportarmos às fichas de avaliação das atividades e aos relatórios intermédios e finais
elaborados pelos responsáveis das mesmas, destacam-se os seguintes aspetos:
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Sugestões de melhoria

    No sentido de implementar algumas possíveis melhorias na planificação e concretização
do PAA no próximo ano letivo, apontam-se as seguintes sugestões:
 

     

    

    aumentar ainda mais as atividades de carácter transversal, que envolvam várias turmas e

que vão de encontro aos conhecimentos e competências de várias disciplinas ou áreas

disciplinares;

    maior divulgação das atividades a realizar e/ou realizadas junto da comunidade escolar e

educativa e da comunidade em geral, fazendo uso, por exemplo, da plataforma da Escola e/ou

da “Newsletter” e ainda da imprensa local/regional;

   promover um maior envolvimento dos pais/encarregados de educação, da associação de

pais na organização de atividades, isolada ou em parceria. (exceção no Pré-escolar e no 1º

ciclo, onde é evidente a colaboração dos Encarregados de Educação e da Comissão de Pais);

    dar continuidade ao tipo de atividades ou atividades similares que obtiveram uma avaliação

francamente positiva nos diversos parâmetros;

   incrementar as relações com o exterior, nomeadamente através do estabelecimento de

protocolos com entidades;
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Clubes e Projetos

          No Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira funcionaram os seguintes Clubes/Projetos:

    Salienta-se que, de um modo geral, todos os dinamizadores dos Clubes e Projetos
realizaram atividades, apresentando-se de seguida um gráfico comparativo entre o número
de atividades planificadas e realizadas pelos Clubes e Projetos.

Fig. 23  Atividades planificadas e realizadas 

     É importante salientar que o PPES integra todas as iniciativas promovidas pelas escolas
do Agrupamento que se relacionam com atividades no âmbito da Educação para a Saúde.
     Devido à pandemia de Covid 19, todas mobilidades a realizar, assim como grande parte
das atividades no âmbito dos projetos Erasmus+ a ter lugar durante este ano letivo tiveram
de ser adiadas. No entanto, o clube Erasmus+ manteve a sua atividade, conforme consta no
relatório final elaborado pela coordenadora do referido projeto.

Fig. 22  Clubes e Projetos dinamizados

Parte II
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     Reportando-nos à análise das fichas de avaliação/ relatórios enviados pelos
coordenadores de cada Clube e Projeto destacam-se os seguintes aspetos:

      a vasta maioria das atividades desenvolvidas teve como público-alvo os alunos;

      as atividades executadas abrangeram todos os alunos, de todos os ciclos;

   as atividades executadas até à data abrangeram diversas áreas do conhecimento:

eventos, saúde, ambiente, cidadania.                                                                                                   

     envolveu entidades externas;

     a maioria dos elementos organizadores considera que os objetivos foram atingidos. 

Aspetos positivos a destacar

Salientam-se os seguintes aspetos positivos na concretização das atividades apontados
pelos dinamizadores dos clubes:

      participação dos alunos/recetividade face à atividade;
      envolvimento da comunidade escolar;
     abertura da Escola à comunidade;
     consciencialização dos alunos para as temáticas relacionadas com a Saúde;
     sensibilização e desenvolvimento de uma consciência ambiental da população escolar;
   sensibilização da comunidade escolar para o crescente e excessivo consumismo, através
da reutilização e reciclagem de materiais;
     colaboração com entidades externas;
     motivação de docentes e discentes;
     mochilas mais leves;
     desenvolvimento de competências digitais;
     alunos mais ativamente envolvidos;

Constrangimentos 
    O maior constrangimento na dinamização das atividades relacionou-se com as inúmeras
restrições impostas pela situação pandémica que vivemos no momento.
  Concretamente, em relação ao Projeto Piloto de Desmaterialização dos Manuais
Escolares, a coordenadora destacou, entre outros aspetos, a rede de internet instável e a
existência de alunos com diferentes equipamentos técnicos.

  Sugestões de melhoria
    No sentido de implementar algumas possíveis melhorias na planificação e concretização
do processo de desmaterialização dos manuais escolares no próximo ano letivo, a
coordenadora apontou sugestões ao nível organizacional, de formação e no
estabelecimento de parcerias, conforme consta no Doc. PPDME#15 (Relatório Final PPDME).
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Clube do Desporto Escolar

        O clube do Desporto Escolar, fazendo parte do Projeto Educativo e do Plano Anual de
Atividades da Escola, em complementaridade com a Educação Física, não conseguiu cumprir
os seus objetivos devido a todos os condicionalismos impostos pela situação especial
pandémica. Fruto das vicissitudes desta situação, a maioria das atividades práticas foi
suspensa, no sentido de se reduzir ao máximo a propagação da doença. 
      Convictos que esta tomada de posição foi a melhor possível dentro deste quadro
pandémico, toda a equipa do Desporto Escolar espera, num futuro muito próximo, poder
envolver os nossos alunos interessados nas mais diversas atividades de prática desportiva,
interna e externa, assumindo, assim, de modo especial, um meio educativo inclusivo e de
suporte psicomotor, afetivo e social, potencializando o seu bem-estar e a sua saúde. 

Apreciação crítica final relativa a Clubes/Projetos

    Este ano letivo o número de atividades foi comprometido pela pandemia COVID-19. Na
impossibilidade da realização presencial dessas atividades, houve lugar a uma
reestruturação de algumas iniciativas com a sua realização online.
   Apesar deste condicionalismo, e fazendo um balanço geral, as atividades promoveram
aprendizagens diferenciadas, com estratégias inovadoras, em contextos dentro e fora da
sala de aula, tendo contribuído para o combate ao absentismo, ao abandono escolar e
promoção da inclusão. É de realçar um investimento na dimensão europeia do
Agrupamento, através do projeto Erasmus+ que proporcionou aos alunos experiências de
integração/compreensão de outras culturas e povos, e do projeto de desmaterialização dos
manuais escolares, que permitiu o desenvolvimento de aprendizagens ativas em contexto
de sala de aula.
    Assim, mais uma vez, os Clubes e Projetos contribuíram para a concretização e
otimização dos objetivos que constam no Projeto Educativo.
  Pelo exposto, destaca-se a necessidade de se continuar a investir na dinamização de
atividades articuladas que contribuam para uma melhoria contínua do serviço prestado.
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   Num ano marcado por uma pandemia que condicionou fortemente o funcionamento da
sociedade portuguesa e , em particular, da comunidade escolar, o Serviço de Psicologia e
Orientação (SPO) teve também de se reajustar ao funcionamento e ao apoio aos alunos e
famílias online.

      De seguida elencam-se, de forma muito sucinta as atividades promovidas pelo SPO.

Eixo 1. Ações de Orientação Escolar e Profissional destinadas a promover o
desenvolvimento vocacional dos alunos

1.1.Intervenção psicológica vocacional nas turmas do 9º ano:  Programa “Escolhe o teu

caminho…”

1.2.Entrevistas Vocacionais a todos os alunos do 9º ano 

1.3. Realização de reunião com Pais/EE dos alunos do 9º ano 

1.4 Intervenção vocacional junto dos alunos 8º ano

1.5. Intervenção junto dos alunos do 10º ano de escolaridade

1.6.Intervenção junto dos alunos do 11º ano

1.7.Intervenção junto dos alunos do 12º ano dos CCH

1.8. Intervenção junto dos alunos do 12º ano dos CP

1.9. Atividades de Exploração Vocacional

1.10. Atividades de divulgação da oferta formativa do AE

1.11. Participação na implementação e divulgação dos webinars sobre “O Sentido do

Futuro”

Eixo 2. Ações de apoio psicológico e psicopedagógico individualizado ou em grupo
de modo a facilitar o desenvolvimento da identidade pessoal do aluno

2.1. Apoio psicológico e psicopedagógico individual 
2.2. Avaliação psicológica
2.3 Apoio psicológico e psicopedagógico em grupo

Serviço de Psicologia e Orientação
Parte III

https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional/programa-de-oep-2009-10
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/orientao-escolar-e-profissional/programa-de-oep-2009-10
https://sites.google.com/site/spoarcozelo/apoio-psicolgico-e-psicopedaggico
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Eixo 3. Apoio e Aconselhamento/Consultadoria à Comunidade Educativa

3.1. Participação do SPO no Conselho Pedagógico;
3.2. Participação em Conselhos de Turma;
3.3. Colaboração com as Coordenadoras do Ensino Básico e Secundário na promoção das
mais diversas atividades, destacando-se a sinalização e acompanhamento de alunos com
dificuldades de adaptação ao sistema escolar e/ou insucesso académico;
3.4. Colaboração com a direção da UO e dos diferentes estabelecimentos de ensino nas
atividades que este órgão de gestão considere pertinentes e relevantes, em função do
papel previsto na legislação ao SPO;
3.5.Colaboração com a equipa responsável pelo processo de matrículas;
3.6.Colaboração com a equipa da educação especial;
3.7.Colaboração com as responsáveis pelas bibliotecas escolares, na implementação de
temáticas no âmbito da promoção do sucesso educativo e do bem-estar dos alunos;
3.8.Colaboração com os DT do 9º ano de escolaridade no processo de matrícula dos alunos
deste nível de escolaridade;
3.9.Colaboração com instituições de formação escolar e/ou profissional na divulgação dos
seus projetos de formação;
3.10. Colaboração com Entidades e Instituições para a realização de um trabalho integrado
e orientado para as necessidades dos alunos e suas famílias;
3.11. Apoio/consultadoria a pais e/ou Encarregados de Educação;
3.12. Apoio/consultadoria a pessoal docente e não docente;
3.13. Participação na Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.

Eixo 4. Projetos

4.1. Projeto Violentómetro - Programa de Intervenção no âmbito da Violência nas Relações
Interpessoais proposto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
4.2 Crescer do Ler e Ser - Despiste Universal e Caracterização final realizado a 94 crianças
de 12 salas de JI do AE. 
4.3. Projeto Erasmus+: Participação no processo de seleção dos alunos candidatos ao
Programa Feira+ / Oportunidades Formativas, ao abrigo do Programa Erasmus+, ação chave
1 – Projetos de Mobilidade para fins de aprendizagem de formandos e pessoal das
organizações (EFP).

Eixo 5. Atividades de formação

Participação em diversas ações de formação (doze no total), no âmbito de atuação do SPO.



   motivação das psicólogas para implementar projetos junto dos alunos, das famílias
e da comunidade escolar;
 atualização dos conhecimentos face às orientações da Tutela e implementação de
novas práticas;
  ponderação de uma atitude mais preventiva e menos remediativa, postura ainda
mais colaborativa;
 estabelecimento de parcerias com diversas entidades exteriores à comunidade
educativa;
   trabalho alicerçado na realidade;
   projetos direcionados aos diferentes níveis de ensino;
  trabalho colaborativo entre o SPO e vários órgãos das estruturas educativas;
   “feedback” positivo recebido; 
   

 

Aspetos positivos

plena consciência de que seria fundamental o apoio psicológico, pelo número de
solicitações aumentado até de forma autónoma por parte dos alunos que
recorreram ao apoio do SPO.
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      Da leitura integral do Relatório Final do SPO, destacam-se os seguintes aspetos
positivos e constrangimentos:

Constrangimentos

    impossibilidade de realização de todos os projetos inicialmente planificados, em virtude
da pandemia COVID-19;
    necessidade de reajustes, também na mobilização de ferramentas digitais e em horários
e disponibilidade de atendimento para além do horário formal estabelecido.
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      A execução do Plano Anual de Atividades 2020-2021 acolheu todas as propostas emanadas das
diversas estruturas educativas que compõem a comunidade escolar: Departamentos Curriculares,
Coordenadora/Docentes de Cidadania e Desenvolvimento, Diretores de Turma, Equipas Pedagógicas,
Bibliotecas Escolares, Clubes/Projetos, Desporto Escolar. Assim, a sua concretização afigura-se como
um sinal de vitalidade, dinamismo e de preocupação com a transposição da abordagem meramente
curricular para projetos conducentes a uma cidadania mais ampla e ativa, proporcionando novos
horizontes culturais, artísticos, científicos e tecnológicos ao público escolar. Reflete, por outro lado, uma
pluralidade de atividades e projetos que revelam a vivacidade do Agrupamento de Escolas de Santa
Maria da Feira, caracterizando-o como uma organização dinâmica e aberta à inovação.
     Apesar do ano letivo 2020-2021 ter sido um ano particularmente exigente para todos os atores
educativos, pode-se afirmar que, no cômputo geral, as apreciações de caráter positivo são em muito
maior número que as de caráter menos positivo, o que reforça o bom trabalho desenvolvido por todos
os intervenientes/dinamizadores do vasto leque de atividades, não só pelo número de alunos
envolvidos, pela qualidade dos trabalhos apresentados, como também pela projeção externa de
algumas atividades levadas a cabo.
     Ressalva-se o trabalho levado a cabo pelos vários Departamentos Curriculares/Grupos Disciplinares,
verdadeiros galvanizadores do vasto número de atividades realizadas.
      Reforça-se, ainda, o papel desempenhado pelas quatro Bibliotecas Escolares do Agrupamento, que
dinamizaram e/ou apoiaram inúmeras atividades, conducentes ao sucesso educativo dos alunos.
     Salienta-se o contributo da Cidadania e Desenvolvimento para a promoção de uma cidadania ativa,
de participação democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração.
   Destaca-se, também, o trabalho realizado por todos os Clubes/Projetos que, apesar dos
condicionalismos vividos, complementaram a formação curricular dos alunos e contribuíram, sem
dúvida, para desenvolver uma cultura de sucesso e de qualidade das aprendizagens, consolidando o
gosto pela escola e consequente prevenção do abandono escolar. 
       Lamenta-se a impossibilidade da concretização das atividades planificadas pela equipa do Desporto
Escolar, verdadeiro promotor da saúde e condição física, da aquisição de hábitos e condutas motoras e
o entendimento do desporto como fator estimulante do espírito de solidariedade, cooperação,
autonomia e criatividade.
        As atividades desenvolvidas pelo SPO cumpriram, igualmente, com êxito assinalável, uma importante
função de integração entre o Agrupamento e a comunidade, perspetivando uma conceção de escola
consciente e atenta às problemáticas de índole social.
   Verificou-se, ainda, o cumprimento das orientações e regras de execução do orçamento do

Agrupamento, de acordo com as orientações oriundas do Conselho Pedagógico. 

        Para concluir, o Plano Anual de Atividades 2020-2021 constitui-se como um importante documento

de trabalho balizador da missão e visão do Agrupamento e orientador da atividade da Escola, reflexo do

querer e do profissionalismo dos seus membros.

Conclusão
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Santa Maria da Feira, 23 de julho de 2021
 

A Diretora do Agrupamento
 

Lucinda Ferreira


