1º Período
Avaliação do PAA
A monotorização e divulgação do desenvolvimento do PAA à comunidade foi feita
nos seguintes momentos:
- Mensalmente, com exceção do mês de setembro, com a síntese descritiva
“em (mês) acontece…” e “em (mês), ainda aconteceu…” - sínteses feitas com base
nas planificações enviadas à coordenação do PAA;
- Trimestralmente, com o boletim nº 1 do “Aqui Acontece” - elaborado em
parceria com a Equipa de Design Gráfico, a coordenação do PAA e a participação de
todos quantos quiseram colaborar através de textos/fotos;
- Pontualmente, foram enviadas e publicadas na imprensa local – “A Gazeta”
e “Jornal das Caldas”, notícias/fotos de algumas atividades, cujos responsáveis
fizeram chegar à coordenação.
Nesta fase, importa agora debruçarmo-nos sobre a avaliação das atividades de
Complemento Curricular e Enriquecimento Educativo do PAA - 1º período, produzida com
base nos relatórios de avaliação elaborados pelos responsáveis das atividades e avaliadas
até ao dia 20 de janeiro. Este documento apresenta uma análise global da
execução/avaliação, com base em dados apresentados sob a forma de estatística e
complementado por um documento Excel - segue em anexo (avaliações inseridas até a
referida data).
De acordo com as etapas estipuladas para a operacionalização do PAA, existem
atividades planificadas e realizadas, mas que não foram avaliadas. Assim o documento
Excel é um suporte de trabalho para as várias estruturas que intervêm na implementação do
PAA,

fornecendo

a

síntese

das

avaliações,

de

forma

a

poderem

ser

completadas/monitorizadas pelos seus responsáveis. As avaliações em falta devem ser
inseridas através do link divulgado.
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Dados Estatísticos

Nº de Atividades Avaliadas

134

Atividades Integradas / Não Integradas no Plano Inicial

Atividades do PAA

21%
Atividades Integradas no
Plano
79%

Atividades Não Integradas
no Plano

Enquadramento das Atividades
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Cumprimento da Planificação

Duração das Atividades
60

Nº de Atividades
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Período
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Local da Realização das Atividades
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Número de alunos envolvidos nas atividades

8067

Média de alunos por atividade

71,39

Público-alvo
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Avaliação Qualitativa das Atividades

Muito Bom
Bom
Suficiente
Insuficiente
Não
Observável

Projetos

A
coordenadora do PAA: Celeste Tornada
Página 5 de 5

