RELATÓRIO FINAL
Plano de Ação da EB1 Novos Trilhos
Relatório Final de Autoavaliação
do Plano de Ação de Estabelecimento da EB1 Novos Trilhos
Pontos

Conteúdos

Introdução
O

Plano de Estabelecimento da EB1 Novos Trilhos centrou-se na necessidade de

sensibilizar os pais e encarregados de educação para desenvolverem atividades em
conjunto com a escola, participando não só como destinatários, mas também como
intervenientes. Ao participarem nas atividades, consegui estabelecer maior
proximidade com os pais e estes com a escola, ficando com a noção de que é preciso
um esforço e trabalho conjunto para que tudo o que se faz seja bem sucedido.
Com estas atividades pretendi dar resposta aos seguintes objetivos:
Objetivos estratégicos do PEA:
- Melhorar a qualidade das aprendizagens e práticas educativas;
- Fomentar a comunicação educativa;
- Desenvolver a Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade.
Objetivos operacionais do PEA:
- Aplicação de estratégias que favoreçam a motivação e o envolvimento dos alunos
com vista ao sucesso escolar;
- Desenvolver uma comunicação educativa (ética e justa) quer com os discentes,
quer com os pares, e respetivo trabalho colaborativo;
- Promover atividades (em sala de aula e extra sala de aula) concordantes com
princípios éticos e uma educação emocional;
- Reconhecer socialmente e valorizar comportamentos assertivos e exemplares para a
comunidade.
Para atingir o resultado que pretendia realizei duas atividades: cicloturismo e
feira/quermesse.
Enquadramento
A atividade de Cicloturismo realizou-se no dia 15 de maio (Dia da Família) e esteve
aberta à participação dos pais, encarregados de educação e familiares diretos dos
alunos. A atividade decorreu entre a Atalaia e a Barroca d`Alva e os seus
participantes teriam de levar bicicleta e capacete. Os pais /EE integraram, com os
professores, a comitiva de adultos cujo objetivo era durante o percurso de bicicleta,
orientar os alunos na estrada e prestar-lhes assistência quando necessário. Antes da

atividade começar foi realizada uma pequena reunião com todos os adultos
envolvidos, por forma a explicar-lhes o objetivo da atividade e qual a sua função,
enquanto dinamizadores. Esta atividade contou também com a participação da GNR –
Escola Segura.
A atividade da feira/ quermesse realizou-se no dia 6 de Junho e foi pedida a
colaboração aos pais no sentido de doarem objetos para a quermesse e/ou alimentos
(bolos, produtos hortícolas…) para posteriormente serem vendidos na feira e ainda
para visitarem a feira, comprarem os produtos e participarem na quermesse. O valor
realizado na feira reverteu a favor dos alunos, na viagem de final de ano à Kidzania.
Resultados da
autoavaliação
(divisão em
subpontos)

As iniciativas propostas foram concretizadas de acordo com o planificado.
Os resultados obtidos foram bastante positivos. Houve uma boa adesão por parte dos
pais/ EE às atividades propostas. No cicloturismo contámos com a presença de 20
pais/EE e o trabalho de cooperação pais/ professores foi excelente. Na feira/
quermesse a adesão por parte dos pais/EE foi bastante grande quer na recolha de
bens, quer na sua venda.
A avaliação da atividade de cicloturismo foi realizada oralmente, no final da mesma,
tendo os pais mostrado muita satisfação pela forma como participaram nesta
iniciativa.
A avaliação da feira/quermesse foi realizada através de questionário escrito enviado
aos pais/EE. Os pais mostraram-se satisfeitos com a iniciativa e com a dinâmica
implementada. No entanto, alguns referem que deveriam existir mais trabalhos
realizados pelos alunos para venda.
Foram atingidas as metas propostas para estas atividades.
Dado o elevado grau de participação e de satisfação manifestado pelos pais/ EE, na
minha opinião no próximo ano letivo deverá ser dada continuidade a este tipo de
atividades.

Anexos

Grau de satisfação de participação na actividade de Cicloturismo
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