2º Período
Avaliação do PAA
O balanço do PAA abrange todas as atividades desde o início do ano letivo até ao dia
20 de abril. Esta avaliação recai sobre o trabalho desenvolvido pela coordenação do PAA e
sobre a implementação efetuada pelas diferentes estruturas.
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Divulgação à Comunidade:

Deu-se continuidade à monotorização do desenvolvimento do PAA através das
sínteses das planificações das atividades - “em (mês) acontece…” e “em (mês), ainda
aconteceu…” divulgadas na página do Agrupamento, enviadas para os endereços
de correio eletrónico institucionais e em formato de papel na escola sede.



Edição digital do boletim nº 2 do “Aqui Acontece” - elaborado em parceria com a
Equipa de Design Gráfico e a coordenação do PAA. Esta edição contou com uma
maior participação da comunidade educativa ao nível do envio de textos e fotos das
atividades desenvolvidas;



Publicação de notícias na página do Agrupamento, cujos textos/fotos foram
produzidos pelos responsáveis das atividades e que as fizeram chegar à
coordenação do PAA ou à direção;



Divulgação de algumas atividades do Agrupamento na imprensa local – “A Gazeta”
e “Jornal das Caldas”. As notícias foram produzidas pelos dinamizadores das
atividades.
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Implementação e avaliação das atividades - Complemento Curricular e
Enriquecimento Educativo:



Monitorização efetuada com base nos relatórios de avaliação inseridos na plataforma
criada para o efeito (até ao dia 20 de abril);



Apresentação de um Excel com todas as atividades avaliadas, que deverá ser alvo
de análise pelas respetivas estruturas envolvidas (Grupos Disciplinares, Núcleos
Pedagógicos, Clubes, Projetos, etc.), para que venha a ser complementado em caso
de eventuais atividades não avaliadas ou em situações em que haja incumprimento
dos procedimentos definidos, nomeadamente para os cursos profissionais

Página 1 de 5

(impressão da planificação e relatório de avaliação). O Excel segue em anexo com
este documento;


Análise qualitativa e quantitativa dos dados, efetuada através de gráficos

que traduzem a implementação do PAA.

De referir que os procedimentos definidos para o PAA têm sido cumpridos na sua
maioria por parte dos intervenientes.

Dados Analisados
Nº de Atividades Avaliadas

285

Atividades Integradas / Não Integradas no Plano Inicial

Enquadramento das Atividades
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Cumprimento da Planificação

Cumprimento do Plano da
Atividade
13%
Atividades com
alterações ao Plano

87%

Atividades sem
alterações ao Plano

Duração das Atividades
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Local da Realização das Atividades

Atividades nas escolas do
Agrupamento e no exterior
41%
59%

Atividades decorridas nas
escolas do Agrupamento
Atividades decorridas fora
do Agrupamento

Número de alunos envolvidos nas atividades

14 890

Média de alunos por atividade

58,16

Público-alvo

Avaliação Qualitativa das Atividades
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Avaliação Qualitativa das Atividades

Legenda:

Muito Bom
Bom
Suficiente
Insuficiente
Não
Observável

Projetos

Caldas da Rainha, 4 de maio de 2015
A coordenadora do PAA: Celeste Tornada
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