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Introdução 

 

 

 

O presente documento possui dois objetivos: 

1) Clarificar o preenchimento da grelha do PAA, cuja receção e entrega será efetuada 

pelos Coordenadores dos Departamentos e Estruturas Educativas, em relação aos 

grupos disciplinares e elementos que representam. 

2) Apresentar a proposta de Critérios, e respetivos Indicadores, que futuramente irão 

estar subjacentes ao Relatório de Avaliação do PAA de 2013/2014, a atender pela 

Equipa de Avaliação designada para esse efeito. 

No ponto I do presente documento pretende-se dar resposta ao primeiro objetivo 

através da clarificação dos conceitos, e com o exemplo de uma grelha hipotética do 

PAA de um departamento curricular.  

No ponto II proceder-se-á à apresentação da proposta de Critérios e indicadores, 

referida como segundo objetivo do documento. 
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Ponto 1: 

Definições iniciais: O plano de ação de um Departamento Curricular é um instrumento 

que permite o desenho de atividades/ações que os grupos disciplinares do 

Agrupamento de Escolas pretendem implementar, de modo a dar resposta às Áreas de 

Intervenção e/ou Objetivos Estratégicos traçados pelo Projeto Educativo do 

Agrupamento (PEA). 

 

As Áreas de Intervenção e/ou Objetivos Estratégicos: são as áreas que o 

Agrupamento destacou, a partir da diagnose SWOT apresentada e fundamentada no 

PEA como sendo prioritárias ao nível das respostas a desencadear, devendo dirigir a 

implementação das iniciativas a propor no plano de ação.  

Áreas de Intervenção e/ou Objetivos Estratégicos 

 1. (Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas 
2. (Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação. 
3. (Fomentar) Comunicação Educativa. 
4. (Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os Ciclos de 
Ensino do Agrupamento. 
5. (Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade. 

 

 

Atividade: Toda a iniciativa e/ou tarefa que pretende operacionalizar os objetivos 

estratégicos e que pode assumir diferentes formas. 

A Identificação da Atividade implica a sua classificação a partir da seguinte tipologia: 

1- Visitas de Estudo 
2- Exposições 
3- Comemoração de Efemérides 
4- Atividades Lúdicas/Didáticas: Animação cultural e/ou científica; Concursos...  
5- Atividades Desportivas 
6- Atividades de Coordenação Pedagógica/Organizacional (planificação e avaliação) 
7- Formação docente e/ou não docente 
8- Interação Escola-Família 
9- Protocolos/Parcerias  e/ ou Projetos (nacionais e/ou internacionais)  
10- Produção de Conteúdos Didáticos (recursos, Instrumentos de avaliação...) 
11- Promoção de Valores de Cooperação e/ou Solidariedade: inclusão/integração 
social 
12- Promoção das TIC 
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Objetivos Gerais: resultam dos princípios orientadores do PEA, inserem-se em três 

dimensões, e deverão dirigir toda a atuação das escolas do Agrupamento. 

 
 
 

I. Eu,  
o Saber e a 

Aprendizagem 

A1 
 

A2 
 

A3 
 
A5 
A6 
A7 

 
A8 

 
A9 

- Propiciar ambientes de aprendizagem adequados aos contextos/desenvolvimento 
pessoal e social do aluno.  
- Promover as diferentes literacias: informática, financeira, do consumidor, da 
informação, visual, científica, democrática… 
- Contribuir para a efetivação de um Envolvimento Escolar através do diagnóstico, 
planificação, implementação e avaliação de projetos.  
- Desencadear estratégias e práticas de ensino adequadas às metas de aprendizagem 
- Explorar as vicissitudes que as TIC aplicadas à educação podem produzir 
- Promover o Moodle enquanto ferramenta eficaz de divulgação, partilha e 
interatividade dos saberes e aprendizagens. 
- Valorizar a criação de recursos/materiais didático-científicos, e a sua respectiva 
divulgação à comunidade educativa. 
- Fomentar o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de informação, 
experiências e saberes, alicerçadas no exercício de uma pedagogia do erro. 

 
 
 
 
 

II. Eu 
e os 

Contextos 
(físico e 

humano) 
 
 
 
 

 

B1 
 

B2 
 

B3 
 

B4 
 

B6 
 

B7 
 

B8 
B9 

 

- Possibilitar o alargamento cultural e ligação ao meio envolvente, e ao mundo através 
de Projetos e Parcerias. 
- Defender condições de segurança e bem-estar em todo o espaço escolar através de 
uma intervenção adequada no meio. 
- Respeitar e fazer respeitar a conservação dos equipamentos, materiais e instalações, 
cumprindo e fazendo cumprir regulamentos de ocupação/uso de espaços. 
- Preservar o ambiente através de iniciativas no domínio do respeito pela natureza, e 
promoção de um desenvolvimento sustentável. 
- Promover a educação para a saúde, através da adoção de comportamentos saudáveis, 
conducentes ao bem-estar físico, emocional e social, e divulgação boas práticas. 
- Reforçar o diálogo com os pais e encarregados de educação envolvendo-os na 
educação dos seus filhos/educandos através de iniciativas planificadas. 
- Promover a inclusão e o respeito pela diferença através de projetos e iniciativas 
concertadas.  
-Fomentar o prestigio profissional a partir de uma formação adequada com reflexos na 
qualidade da vida escolar. 

 
 
 
 

III. Eu  
e os Outros 

C1 
 

C2 
 

C3 
 
 

C4 
 
 

C5 

- Promover, a partir do processo educativo, uma socialização competente e pró-social 
dos seus agentes (projeto comum e integrador “de” e “para a” comunidade). 
- Estimular a criação de padrões de comportamento de tipo assertivo, e aprender 
novos padrões de resposta e relação (de acordo com o nível de desenvolvimento do 
aluno). 
- Promover os valores da disciplina, respeito mútuo, tolerância, autonomia e do 
esforço, como elementos essenciais na construção do ser humano e desenvolvimento 
pessoal e social, através de uma educação para a ação. 
- Defender através de uma prática de coerência: a justiça, a cooperação, a 
solidariedade, a tomada de decisões, e o questionamento dos valores que lhe são 
antitéticos: discriminação, intolerância, etnocentrismo, indiferença, conformismo, 
obediência cega…   
- Promover uma educação emocional através de práticas de coerência, em prol de uma 
educação para a paz e convivência: 

Nota: A omissão de dois pontos é intencional (A4 e B5). 
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Objetivos Específicos: são os que se referem diretamente aos conteúdos curriculares 

sejam estes disciplinares (conteúdos programáticos de uma disciplina) e/ou 

transversais às diferentes áreas disciplinares (metodologias de ensino; dimensão social 

e pessoal dos valores; disciplina/indisciplina; educação para a saúde; tecnologias da 

informação e comunicação...). Deverão ser enunciados num máximo em 5 pontos. A 

especificidade da tarefa/atividade proposta pode implicar o seu não preenchimento: 

e.g.- uma ação de formação. 

Metas: são apresentadas de modo objetivo e/ou quantificável de acordo com o que se 

espera atingir com a iniciativa/atividade proposta, e atendendo a um conhecimento 

prévio dos destinatários.  

Instrumentos de Avaliação: são modos de verificação e/ou técnicas escolhidas de 
acordo com os objetivos e metas propostas para a atividade, e que irão permitir 
fundamentar a avaliação da mesma (e.g. questionários; listas de verificação; testes, 
relatório...) 
 

Dinamizadores: são os elementos que organizam uma atividade e/ou iniciativa: 

planificam, implementam e avaliam a atividade. (os elementos podem não coincidir 

nas funções enunciadas, mas devem estar devidamente identificados nas grelhas).   

 

Destinatários: são os elementos em vista dos quais toda a atividade é proposta, e que 

se procura que atinjam determinadas metas face aos objetivos enunciados.  

 

1. A Comunidade Educativa 
2. Todos os Alunos 
3. Alunos do Pré-Escolar 
4. Alunos do 1.º Ciclo 
5. Alunos do 2.º Ciclo (regular) 
6. Alunos do 3.º Ciclo (regular) 
7. Alunos do Ensino Vocacional 
8. Alunos dos Cursos de Educação e Formação (CEF) 
7. Alunos do Ensino Secundário (regular) 
8. Alunos do Ensino Profissional 
9. Pais e Encarregados de Educação 
10. Pessoal Não Docente 
11. Pessoal Docente 
12. Identificação de turmas... 
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Espaço-data: Localização e calendarização da atividade/iniciativa.  

 

Orçamento: Indicar os custos quando tal for possível e/ou se verifiquem.  

 

Observações: A preencher sempre que se justifique proceder a uma nota referente a 

um qualquer item da grelha, com o objetivo de clarificar e/ou esclarecer o mesmo. 
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MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 

  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

POETA JOAQUIM SERRA 

PLANO DE AÇÃO ANUAL  
ANO LETIVO 2013/2014 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE ------------------------------------ 

 

O tema unificador do PAA: “Tornar-se cidadão… de um local, de uma cidade, de um país, do mundo”. 

Áreas de 
Intervenção 
(Objetivos 

Estratégicos do 
PEA) 

Atividade 

O
b

je
ti

vo
s 

G
e

ra
is

 

 
 

Objectivos Específicos 

 
 

Metas 

 
Instrumentos 

 de  
Avaliação 

Dinamizadores Destinatários 

Es
p

aç
o

- 
D

at
a
 

O
rç

am
e

n
to

 

 
Observações 

 

 

1. 

(Melhorar) 

Qualidade 

das 

aprendizage

ns e 

práticas 

educativas 

 

 

 

(2 e 3) 

Exposição: 

Comemoraç

ão do Dia 

Internacional 

“Z” 

A1 

A2 

A3 

B8 

 

 Identificar a importância do estudo da 

“we23llç” para o desenvolvimento de um.... 

 Reconhecer o carácter teórico-prático da 

“Drtlç” 

... 

Todos os grupos de 

alunos apresentam 

trabalhos dentro 

dos parâmetros 

concertados. 

Grelha de 

apreciação 

dos 

trabalhos 

em grupo 

Professores 

de “wtuçm” 

10.º e 11.º 

ano: x e y 

e alunos 

Comunidade 

educativa 

Se
m

an
a 

z 
 d

e 
Ja

n
ei

ro
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Problema do 

mês de 

Matemática 

A1 

A5 

A9 

C3 

 Desenvolver a capacidade de interpretação, 

seleção de informação, raciocínio, 

estratégia, cálculo e comunicação 

Matemática 

 Estimular a aprendizagem de Matemática 

de forma lúdica 

 Desenvolver o espírito de participação em 

atividades matemáticas 

Pretende-se que, no 

final do ano letivo, 

80% dos alunos 

respondam 

corretamente a um 

problema de 

Matemática, inserido 

na última ficha de 

avaliação do ano 

Grelha de 

classificação 

dos testes 

Participação 

Interesse  

Professor 

X,Y,Z,… 

Alunos das 

turmas do 

2.º ciclo da 

Escola da 

Neve 

A
o

 lo
n

go
 d

o 
an

o 
le

ti
vo

 

N
ão

 h
á 
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2. (Criar) 

Mecanismos 

de 

Avaliação e 

auto-

regulação. 

10. 
 Criação 

/Realização 
de Fichas 

Formativas 
 

A5 

A9 

-Defesa da pedagogia do erro 

- Promover a autoavaliação dos discentes 

-Facilitar a progressão nas aprendizagens 

Pretende-se que os 

alunos não repitam 

nos testes 

sumativos os erros 

identificados nas 

fichas formativas  

(identificação 

quantitativa dos dados) 

 

Sumários 

/Grelhas 

Excel de 

Avaliação 

final de 

período 

Professora x 

 

Professora y 

... 

Alunos da 

turma 

A
n

o
 le

ti
vo

 

 

 

9 e 10 
Testes 

Intermédios 

 

 Permitir a cada professor aferir o 

desempenho dos seus alunos por 

referência a padrões de âmbito nacional; 

 Ajudar os alunos a uma melhor 

consciencialização da progressão da sua 

aprendizagem; 

 Contribuir para que os alunos se 

familiarizem com instrumentos de 

avaliação externa.  

 

Pretende-se que os 

alunos obtenham 

nos exames 

nacionais 50,9% de 

positivas (meta do 

agrupamento) 

 

Resultados 

obtidos nos 

testes 

intermédios 

Relatório 

sobre 

resultados 

dos testes 

intermédios 

Professor A 

Professor B 

Professor C 

Alunos das 

turmas com 

exames 

nacionais 

A
ti

vi
d

ad
e 

pl
u

ri
an

u
al

 

N
ão

 h
á 

 

7. 
Formação 
docente 

no  
Moodle; 

 
Avaliação 

e  
 

Gestão de 
Conflitos 

 

B10 

 

- De acordo com os planos de cada Formação 

 

Pretende-se atingir 

um nível Muito 

Bom 

 

Certificados 

Centro de 

Formação de 

.... 

e  

Universidade 

Nova de 

Lisboa 

Professores 

Formandos 

Professores Z 

e L 

Professora D 

e A 

Professora B 

A
n

o
 le

ti
vo

 

 

 

---- 

--- 

100€ 
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2. (Criar) 

Mecanismos 

de 

Avaliação e 

auto-

regulação. 

6. 
Relatório de 

Avaliação 
Intermédia  

 
- Relatório 
dos Testes 

Intermédios 
 

- Relatório de 
Avaliação do 

PAAA 
 

-Relatório de 
Avaliação 

Final (relação 
avaliação 

interna/exter
na) 

 

 

 

B11 

  

Pretende-se 

preencher todos os 

requisitos 

metodológicos: 

 1. Levantamento 

objetivo de dados; 

2. Análise; 3. 

Resultados/plano 

de melhoria.   

 

Divulgação e 

Aprovação 

dos 

Relatórios 

de acordo 

com a lei em 

vigor 

Professora 

C, Z e B 

 

Professora 

M 

Professor A 

 

Professoras 

C,  e D  

Comunidade 

educativa 

A
n

o
 le

ti
vo

 

 

 

3. 

(Fomentar)

Comunicaçã

o Educativa. 

12. 

Criação e 

utilização de 

páginas no 

Moodle 

 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

 

- Utilização e produção de informação  

-Participação dos alunos na criação dos 

recursos e na realização de atividades 

previstas nas funcionalidades do Moodle 

 

(85% dos alunos 

aderem 

positivamente às 

propostas) 

 

Grelha de 

utilização/ 

Participação 

Verificação 

do grau de 

satisfação 

Professores 

B e C e D do 

grupo 

disciplinar L 

e alunos das 

turmas V, X 

e Z 

Comunidade 

Educativa 

A
n

o
 le

ti
vo

 

--
--

- -------- 
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3. 

(Fomentar)

Comunicaçã

o Educativa. 

6. 

Articular as 

Planificações 

e as metas 

Curriculares 

(proceder à 

divulgação 

das mesmas) 

 

 

- Análise e interpretação de documentos 

- Consolidação de um trabalho colaborativo 

- Divulgação do trabalho realizado   

 

Pretende-se que os 

professores 

designados 

realizem um 

trabalho 

colaborativo com o 

Coordenador 

 

Divulgação  

Do trabalho 

realizado Professores 

do Grupo 

Disciplinar D 

Comunidade 

Educativa 

1
.º

 P
er

ío
d

o
 

 

Pretende-se 

criar no 

Moodle uma 

página do 

Grupo 

disciplinar 

aberta à 

consulta 

(e/ou integrar 

uma pagina 

conjunta com 

outros 

grupos) 

4.  

(Promover)

Articulação 

Organizacio

nal, 

pedagógica 

e científica 

entre os 

Ciclos de 

Ensino do 

Agrupamen

to. 

9. 

 Projeto 

Interdisciplin

ar de 

Literacia 

Científica 

A1, 

A4,  

A10

, 

B9, 

C4 

 

- Desenvolver as capacidades ... 
- Promover hábitos de .... 
- Estimular a aptidão .... 
- Permitir o contato .... 

- Permitir a 
colaboração e 
interação entre Ciclos 
de ensino. 
 

(pretende-se que 
todos os alunos das 
turmas atinjam nos 
requisitos de uma 
avaliação positiva) 

 
Recursos 

criados pelos 
alunos e 

professores 
  

Grelha de 
Verificação 

 
Questionário 
sobre o grau 
de satisfação 

Professores 
Z, B  eD de 

fsdpa e 
mkps e 

alunos das 
turmas 
L, M e J 

 

 turmas do 3.º 
Ciclo do 

Agrupamento 
de Escolas 

Poeta 
Joaquim Serra 

 

A
o

 lo
n

go
 d

o 
p

re
se

n
te

  A
n

o 
Le

ti
vo

 e
 p

ró
xi

m
o
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Outras atividades de relevo a propor durante o ano letivo, e não previstas no PAA, devem ser apresentadas à Direção, atendendo à consideração da sua oportunidade serão 
submetidas à aprovação do Conselho Pedagógico (CP) 

 

5.  

(Desenvolver) 

Cidadania e 

Valores: 

cooperação e 

responsabilida

de. 

4. 

Apoio à 

vítima: 

 

Cyberbullyin

g  

 

 

O abuso, a vítima e o agressor: 
-Identificação de situações de Cyberbulling. 
- A difusão de uma informação para fins 
difamatórios em formato eletrónico. 
- As tecnologias, o agressor e o anonimato. 
-Contributos para o diagnóstico do 
cyberbullying  
- Da prevenção e intervenção. 

 

Pretende-se que 

todos os grupos 

realizem um 

trabalho positivo 

(em todos os 

indicadores) 

 

Criação de 

recursos de 

caráter 

pedagógico 

(avaliação 

por grelha 

de 

indicadores)  

Professores 

Z e L dos 

grupos 

disciplinares 

A e B 

 

Alunos das 

turmas  

Comunidade 

educativa 

A
o

 lo
n

go
 d

o 
an

o
 

N
ão

 h
á 

Esta atividade 

embora 

pensada para 

este objetivo 

estratégico, 

também 

permite 

responder ao 

3 e 4.  

(3 e 8) 

Celebração do 

dia de Reis 

 

 Promover valores e tradições culturais; 

 Apelar à participação dos pais e 

encarregados de educação em atividades 

dos seus educandos 

 Defender os valores da Família: o cuidado, 

o amor, a solidariedade, a compaixão... 

80% dos alunos do 1.º e 
2.º anos compreendam a 
tradição; 

70% dos alunos do 3.º e 

4.º anos compreendam a 

tradição e a forma como a 

mesma é comemorada em 

diferentes países. 

90% dos diferentes Ciclos  

manifestaram um elevado 

nível de satisfação 

Ficha de 

avaliação de 

conhecimentos 

sobre o 

trabalho 

realizado no 

âmbito deste 

dia. 

e 

Grelha de 

verificação 

Todos os 

docentes da 

escola da 

Neve 

Alunos da 

Escola  

Neve, Pais e 

Encarregado

s de 

Educação Es
co

la
 d

a 
N

ev
e 

N
ão

 h
á 

Esta atividade 

embora 

pensada para 

este objetivo 

estratégico 

também 

permite 

responder ao 

4 pela 

articulação 

estabelecida 
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Assembleias de 

turma 

C2 

C3 

C4 

C5 

 Refletir sobre os direitos e deveres de um 

cidadão 

 Construir regras de comportamento e de 

ação social 

 Participar coletivamente na resolução de 

problemas 

 Desenvolver a coesão da turma 

Realização de pelo menos 
uma assembleia de turma 
por turma/ano 

Ata da 

assembleia  

Diretores de 

turma 

Alunos da 

turma/escol

a/comunida

de educativa 

Es
co

la
 d

a 
N

ev
e 

N
ão

 h
á 

 



 
 

12 

Ponto 2:  
 
 
Critérios e Indicadores a atender no relatório de Avaliação do Plano Anual de 
Atividades (PAA) de 2013/2014 ao nível das três dimensões:  
 
Conceção/planificação;  
Desenvolvimento/Implementação e  
Avaliação  
 
Apresentação inicial: Identificação das Atividades escolares (n.º de Atividades 
propostas e realizadas por Ciclo de ensino e Departamentos).  
 
A- Conceção/planificação 
 

Critérios: Questões que orientam o Indicador 

Envolvimento O PAA é construído com a colaboração dos 
elementos da comunidade educativa? 

Adequação As atividades são planificadas tendo em conta 
as áreas prioritárias do PEA? 

Conformidade O PAA está em consonância com os 
documentos estruturantes do Agrupamento?  

Articulação As atividades/iniciativas propostas envolvem 
várias áreas curriculares? 

Diversidade 
 

As atividades/iniciativas resultam de uma 
tipologia plural? 

Equilíbrio da Calendarização A realização das atividades distribui-se pelo 
calendário escolar (períodos e dias da 
semana)? 

 

B- Desenvolvimento/ implementação 

Critérios Questões que orientam o Indicador 

Divulgação O PAA é dado a conhecer à comunidade 
escolar (quando e como?)? 

Envolvimento As atividades/iniciativas no PAA requerem o 
envolvimento de diferentes atores da 
Comunidade Educativa (como dinamizadores 
e como destinatários)?  

Otimização Os recursos mobilizados para o 
desenvolvimento das atividades /iniciativas 
foram os preferíveis/certos/melhores? 

Cumprimento As atividades/iniciativas integradas no PAA 
são realizadas de acordo com o que foi 
planificado?  

Satisfação Quais as atividades que despertam maior 



 

13 

interesse/grau de satisfação aos alunos (por 
ciclo de ensino e tipologia)? 

 

C- Avaliação 

Critérios Questões que orientam o Indicador 

Eficácia As atividades deram resposta às áreas de 
intervenção do PEA?  

Monitorização As atividades planificadas e realizadas 
foram cumpridas e avaliadas? 

Participação Os atores envolvidos intervêm no 
processo de avaliação da atividade?  

 

 

Recolha de Informação  
 

Questionários efetuados aos Alunos 
 

Questionários efetuados a docentes e/ou não docentes  

 

Questionários efetuados aos Encarregados de Educação 
 

Inquérito por Entrevista 
 

Grelha de verificação dos indicadores 
 

Grelhas preenchidas dos PAA, o tratamento estatístico e a 

análise dados 

 

 
Notas Finais: 
 

- Pretende-se criar uma plataforma digital que permita lançar os dados recolhidos no 

Plano de Ação dos Departamentos Curriculares.  

 

- O Relatório Final de Avaliação do PAA deverá resultar de uma análise da avaliação das 

atividades, e dos relatórios críticos das mesmas a apresentar por todas as estruturas 

educativas. Será feita uma reflexão global de modo a identificar aspetos significativos e 

de relevância referentes ao PAA, promovendo a melhoria e, como tal, o 

desenvolvimento de um ensino de qualidade.   

 


