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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021 

PARECER DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

 

O Plano Anual de Atividades 2020/2021 carateriza as atividades de Gestão Pedagógica e 

Administrativa e as atividades de Complemento Curricular e Extracurricular a desenvolver 

em 2020/2021. Num primeiro olhar constata-se que a proposta do Plano Anual de Atividades 

para 2020/2021 obedece ao disposto no Projeto Educativo vigente, contemplando diversas 

atividades  no âmbito da ação estratégica, apoios educativos e eixos prioritários do PPM 

2018-2021. 

Observa-se que as atividades de Gestão Pedagógica e Administrativa, estas estão delineadas 

numa perspetiva de ensino presencial e com alcance temporal anual e serão adaptadas, caso as 

diretrizes da tutela  imponham ao regime à distância, em moldes idênticos aos que vigoraram 

em 2019/2020, mantendo as mesmas diretrizes no tocante à interação professor/turma, 

adaptação dos horários dos alunos, planos semanais de trabalho da turma, diversificação dos 

meios para os alunos sem apoio informático e manutenção das equipas pedagógicas 

relacionadas com o grupo turma. Quanto as Atividades de Complemento Curricular e 

Extracurricular e como é explicado na nota introdutória do documento PAA 20/21, estas são 

elaboradas numa perspetiva trimestral e estão confinadas essencialmente a atividades cujos 

promotores sejam os elementos do quotidiano do agrupamento, evitando-se ao máximo a 

vinda de elementos exteriores numa perspetiva de manutenção das melhores condições 

sanitárias do agrupamento, obedecendo deste modo ao Plano de Contingência do 

Agrupamento na sua versão vigente. 

Verifica-se que as atividades de gestão pedagógica e administrativa estão clarificadas e 

evidenciadas no documento “Gestão e Planeamento Curricular do Agrupamento de Escolas 

do Viso, Porto 2020/2021”. Daí se confirma, o cumprimento  dos domínios da intervenção 

estratégica delineados no Projeto Educativo, através da programação de atividades 

relacionadas com a flexibilidade na organização dos horários escolares dos grupos de alunos 

do 1.º, 2º e 3º ciclos, apoio do Gabinete de mediação disciplinar na 

caracterização/comunicação da indisciplina na sala de aula, dinamizar o trabalho colaborativo 

docente ao nível da coordenação pedagógica e curricular, salas de Estudo do 2º e 3º ciclos, 

projeto “Menos é Mais” para apoiar o insucesso escolar, enriquecer o currículo dos alunos 
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através da oferta de componentes ligadas à Educação Artística (Ensino Articulado de Dança e 

Música), valorizar o mérito escolar e as competências pessoais e sociais dos alunos e pais no 

Agrupamento, só para relevar as mais estruturantes. Realça-se aqui e relativamente ao projeto 

“Menos é Mais”, a mudança de paradigma relativamente a apoios para alunos com 

necessidades específicas, através da introdução do apoio psicopedagógico, em moldes de 

funcionamento organizacional semelhantes aos apoios às disciplinas de Português, 

Matemática e Inglês, mas obviamente, com outros objetivos a atingir e com planificações 

atempadas quanto ao trabalho a desenvolver com os alunos. 

 É notório que a implementação destas atividades tem como propósito cumprir com o definido 

no Projeto Educativo relativamente às áreas de intervenção prioritárias, a saber: Dinâmicas 

Pedagógicas,  Resultados Escolares, Indisciplina, Envolvimento da comunidade e deste modo, 

cumprir com os objetivos gerais a alcançar, nomeadamente: implementar equipas educativas 

que permitam a centralização do trabalho docente nos alunos, implementar equipas educativas 

que permitam a reflexão sobre as medidas de promoção do sucesso escolar já tomadas e a 

tomar, aumentar o sucesso educativo nas disciplinas Português, Matemática e Inglês nas de 

taxas de transição no ensino básico e nas provas finais do 9.ºano, consolidar o processo de 

inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem, melhorar as competências de leitura, 

compreensão e comunicação oral e escrita, reduzir os índices de indisciplina dentro e fora da 

sala de aula, providenciar estratégias de gestão que reforcem a prevenção de situações de 

indisciplina, aumentar o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação na vida escolar 

dos seus educandos através da sua participação em reuniões e incentivar e envolver os 

Encarregados de Educação nas estratégias de apoio aos aluno. Saliente-se a afetação de 

recursos significativos destinados a colmatar aprendizagens dos alunos através de diferentes 

tipologias de apoio. 

Relativamente às atividades de complemento curricular e extracurricular, quer as definidas 

para o 1.º trimestre, quer algumas já calendarizadas para outros momentos, as atividades 

propostas evidenciam, entre outros aspetos:  

a) Um enriquecimento da aprendizagem através comemoração de dias temáticos, 

atividades variadas valorizando as artes e expressões, participação em 

olimpíadas, entre outras; 

b) A valorização das bibliotecas escolares; 
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c) Um aprofundamento do domínio da língua portuguesa, através de atividades 

diversificadas dinamizadas pela equipa da Biblioteca Escolar (abrangendo 

todos os ciclos), cumprindo com o objetivo do Projeto Educativo “Desenvolver 

as competências leitoras, reduzindo o número de alunos com dificuldades na 

leitura e compreensão, na lógica de que esta competência será facilitadora de 

todas as aprendizagens.” 

d) O envolvimento em atividades de natureza desportiva, nomeadamente o 

“Desporto Escolar” e atividades respeitantes à segurança dos alunos através do 

projeto “Educação para a segurança”, entre outras; 

e) A contemplação da parte lúdica nomeadamente as diversas atividades do Pré-

escolar e do 1º ciclo (comemoração da festa de São Martinho, Festa de Natal, 

entre muitas outras), atividades de índole cultural e musical, entre outras; 

f) A aposta na diversificação de atividades apelativas para o envolvimento dos 

pais ou encarregados de educação, nomeadamente a atividade “Pais e 

Encarregados de Educação na Escola Básica 2,3, Viso”, entre outras; 

g)  O envolvimento do Agrupamento em atividades com os parceiros, 

nomeadamente a C.M.P., Junta de Freguesia de Ramalde, BIAL. 

 

O Conselho Pedagógico sugere para as atividades que necessitem de verba para a sua 

realização, considerando que a verba que os promotores necessitam não é nada de 

significativo, sejam ponderadas as disponibilidades financeiras existentes, deixando ao 

critério do Conselho Administrativo a decisão da afetação da verba, tendo em conta que os 

fortes constrangimentos financeiros provenientes da diminuição de verba do Orçamento de 

Estado, podem pôr em causa o cancelamento de algumas  atividades. 

De todo o exposto, conclui-se rapidamente, que o Plano Anual de Atividades 2020/2021 

cumpre as orientações do Projeto Educativo e contribui para o enriquecimento da 

aprendizagem dos alunos, quer através das atividades evidenciadas no item “Gestão 

Pedagógica e Administrativa” quer na oferta de atividades de diferente índole de 

complemento curricular e extracurricular. 
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Conforme recomendação do Conselho Pedagógico relativamente ao relatório final do Plano 

Anual de Atividades 2019/2020, as atividades de complemento curricular e extracurricular 

previstas no Plano Anual de Atividades 2020/2021 devem ser aprovadas sob a condição que 

as atividades não interferem nas planificações das diferentes disciplinas e estas, devme ser 

sujeitas às atualizações consideradas essenciais para tal desiderato, ainda mais numa situação 

em que a pandemia pode voltar a pôr em causa os tempos destinados às aprendizagens 

essenciais das disciplinas e apoios curriculares dos alunos. 

 

Assim, ao abrigo da alínea b), do artigo 33º, do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, 

republicado pelo Despacho n.º 137/ 2012 de 02 de julho o Conselho Pedagógico, reunido em 

3 de novembro de 2020 e por unanimidade, dá um parecer positivo à proposta do Plano 

Anual Atividades ano letivo 2020/2021. 

 

                                                                 O Presidente do Conselho Pedagógico 

                                                                       Albano Barbosa da Silva Maia 

 

 


