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Introdução 

Este relatório com o objetivo de efetuar a avaliação do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo dois mil e 

vinte um/dois mil e vinte e dois. 

É filosofia da EPN que atividades que constam no PAA sejam uma troca de experiências e conhecimentos, 

cooperação, iniciativa, responsabilidade e espírito crítico entre todos os membros da Comunidade Educativa, 

tendo como base os princípios orientadores explícitos no Projeto Educativo e Regulamento Interno da Escola.  

Esta avaliação ao Plano Anual de Atividades visa recolher dados concretos de como decorreram as atividades 

ao longo do ano letivo de forma a ser possível aferir sugestões de melhoria para o próximo ano letivo. 

Os dados apresentados provêm da análise de conteúdo dos relatórios de atividades entregues pelos respetivos 

dinamizadores e dos balanços efetuados pelos diretores de curso. 

É de salientar que todas as atividades foram enquadradas nos objetivos estratégicos definidos no Projeto 

Educativo da Escola. 
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Avaliação Final do Plano Anual de Atividades 2021/2022 

 

O objetivo da presente avaliação pretende ir ao encontro das perspetivas de todos os agentes educativos, 

assumindo-se como processo e estratégia orientada para a melhoria da escola e não como mero fim em si 

mesmo. Embora não se consiga avaliar de forma concreta o impacto que estas atividades tiveram na 

aprendizagem dos alunos, pode-se com certeza, afirmar que todas elas foram de algum modo importantes para 

o desenvolvimento integral dos alunos. 

 

A avaliação do presente PAA foi feita com base na análise dos seguintes domínios: 

• Cumprimento das atividades propostas; 

• Cumprimento dos objetivos; 

• Pontos fortes das atividades; 

• Pontos fracos/observações. 

 

Designação da Atividade Objetivos Específicos 
Realizada 
Sim/Não 

Reunião da Comissão Executiva Definir as linhas orientadoras para o novo ano letivo Sim 

Reunião geral de professores e 
colaboradores 

Efetuar o acolhimento ao pessoal docente e não 
docente; transmitir as linhas gerais a ter em conta no 
novo ano letivo 

Sim 

Reunião da Direção Pedagógica Definir as linhas orientadoras para o novo ano letivo Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico Definir as linhas orientadoras para o novo ano letivo Sim 

Reunião dos Diretores de Curso Planear o novo ano letivo Sim 

Reunião dos Diretores de Turma Planear o novo ano letivo Sim 

Reuniões de Direções de Curso 
Transmitir as orientações a ter em conta durante o 
ano letivo 

Sim 

Reuniões de Grupos Disciplinares Planear o novo ano letivo Sim 

Reunião de receção aos alunos do 
Ensino Profissional 

Acolher os alunos e encarregados de educação; 
transmitir as normas de funcionamento da EPN 
fornecendo o Manual de Acolhimento ao Aluno; Dar 
a conhecer o RI 

Sim 

Início das Aulas Dar início às atividades letivas Sim 
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Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; traçar as linhas 
orientadoras para o trabalho seguinte 

Sim 

Caixa de Sugestões 
Criar nos alunos um sentido de pertença em relação 
à escola; permitir que os alunos apresentem 
sugestões de atividades a desenvolver 

Sim 

Poluição e reciclagem na Escola 
Perceber a importância da reciclagem; incentivar 
atitudes sustentáveis em contexto de escola para a 
preservação do meio ambiente 

Sim 

Criação de Conteúdos 
Promover as atividades dos vários grupos 
disciplinares 

Sim 

Dia Europeu das Línguas Divulgar a importância das línguas Sim 

Got Talents  
Divulgar as diferentes culturas; mostrar/desenvolver 
a competência dos alunos; estimular a importância 
da arte 

Não 

Diferenças Socioeconómicas 

Desenvolver a sensibilidade dos alunos para as 
diferenças sociais e económicas das populações; 
perceber a importância dos comportamentos, 
atitudes e posturas em contexto de trabalho; 
respeitar as diferenças 

Sim 

Reunião da Comissão Executiva 
Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento; traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico 
Aferir sobre o desenvolvimento da atividade 
educativa; analisar e aprovar os documentos 
estruturantes 

Sim 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; traçar as linhas 
orientadoras para o trabalho seguinte 

Sim 

Reuniões de Grupos Disciplinares 
Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento; traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reuniões de Direções de Curso 
Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento; traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião Conselhos de Turma 
intercalar 

Aferir sobre aquisição de saberes e competências 
dos alunos; agilizar os mecanismos de recuperação 
modular, de combate ao insucesso escolar e as 
saídas precoces; promover o acompanhamento 
regular dos alunos com dificuldades de 
aprendizagem 

Sim 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; traçar as linhas 
orientadoras para o trabalho seguinte; 

Sim 

Reunião da Comissão Executiva 
Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento; traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico 
Aferir sobre o desenvolvimento da atividade 
educativa; analisar e aprovar os materiais 

Sim 
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necessários ao desenvolvimento da atividade 
educativa; 

Reunião do Conselho Consultivo 

Dar parecer sobre o Projeto Educativo; dar parecer 
sobre os cursos a ministrar; informar sobre 
iniciativas no meio envolvente pelos elementos 
deste conselho 

Sim 

Visita ao centro Informático do 
CHTAM ou ao Centro Informático da 
UTAD 

Dar a conhecer aos alunos a estrutura de uma rede 
de computadores numa grande empresa; 

Não 

Reuniões de Grupos Disciplinares 
Aferir sobre o trabalho desenvolvido no 1º período; 
traçar linhas de orientação a implementar no 
próximo período; 

Sim 

Reuniões de Direções de Curso 
Aferir sobre o trabalho desenvolvido no 1º período; 
traçar linhas de orientação a implementar no 
próximo período; 

Sim 

Reuniões de Conselhos de Turma fim 
de período 

Aferir sobre aquisição de saberes e competências 
dos alunos; agilizar os mecanismos de recuperação 
modular, de combate ao insucesso escolar e as 
saídas precoces; promover o acompanhamento 
regular dos alunos com dificuldades de 
aprendizagem 

Sim 

Reunião da Comissão Executiva 
Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento; traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico 

Aferir sobre o desenvolvimento da atividade 
educativa; analisar e aprovar os materiais 
necessários ao desenvolvimento da atividade 
educativa; 

Não 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; traçar as linhas 
orientadoras para o trabalho seguinte; 

Sim 

Reunião com os Encarregados de 
Educação 

Promover a aproximação dos pais/encarregados de 
educação na vida escolar dos seus educandos; 
Informar sobre o percurso escolar dos seus 
educandos; 

Sim 

Reunião da Comissão Executiva Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico Avaliar o processo ensino e aprendizagem referente 
ao 1º período; 
Traçar linhas metodológicas a desenvolver de acordo 
com a avaliação efetuada; 

Sim 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar as linhas orientadoras para o trabalho 
seguinte; 

Sim 

Workshop “Internet segura” Dar a conhecer aos alunos os perigos da internet e 
de que forma nos podemos prevenir; 

Não 

Reuniões de Grupos Disciplinares Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  

Sim 
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Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Reuniões de Direções de Curso Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reuniões de Conselhos de Turma 
intercalares 

Aferir sobre aquisição de saberes e competências 
dos alunos;  
Agilizar os mecanismos de recuperação modular, de 
combate ao insucesso escolar e às saídas precoces;  
Promover o acompanhamento regular dos alunos 
com dificuldades de aprendizagem; 

Sim 

Competição de programação Criar aos alunos o gosto pela programação; 
Não 

Reunião da Comissão Executiva Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico Aferir sobre o desenvolvimento da atividade 
educativa; 
Analisar e aprovar os materiais necessários ao 
desenvolvimento da atividade educativa; 

Sim 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido;  
Traçar as linhas orientadoras para o trabalho 
seguinte; 

Sim 

Formação em Contexto de Trabalho Desenvolver e aperfeiçoar competências técnicas, 
relacionais e organizacionais relevantes para o perfil 
de saída do curso; 

Sim 

Workshop sobre Gestão de redes 
sociais 

Dar a conhecer aos alunos como devem gerir a 
informação que colocam nas redes; 

Não 

Reunião da Comissão Executiva Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico Analisar e avaliar o processo ensino-aprendizagem e 
estabelecer novas diretrizes; 

Sim 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido;  
Traçar as linhas orientadoras para o trabalho 
seguinte; 

Sim 

Reuniões de Grupos Disciplinares Analisar e avaliar o trabalho desenvolvido durante o 
2º período;  
Implementar novas estratégias;  

Sim 

Reuniões de Direções de Curso Analisar e avaliar o trabalho desenvolvido durante o 
2º período; 
Implementar novas estratégias;  

Sim 

Reuniões de conselhos de turma fim 
de período 

Aferir sobre aquisição de saberes e competências 
dos alunos;  
Agilizar os mecanismos de recuperação modular, de 
combate ao insucesso escolar e às saídas precoces;  

Sim 
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Promover o acompanhamento regular dos alunos 
com dificuldades de aprendizagem; 

Reunião com os Encarregados de 
Educação 

Promover a aproximação dos pais/encarregados de 
educação na vida escolar dos seus educandos; 
Informar sobre o percurso escolar dos seus 
educandos 

Sim 

Reunião da Comissão Executiva Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico Avaliar o processo ensino e aprendizagem referente 
ao 2º período; 
Traçar linhas metodológicas a desenvolver de acordo 
com a avaliação efetuada; 

Não 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido;  
Traçar as linhas orientadoras para o trabalho 
seguinte 

Sim 

Formação em Contexto de Trabalho Desenvolver e aperfeiçoar competências técnicas, 
relacionais e organizacionais relevantes para o perfil 
de saída do curso; 

Sim 

Reunião da Comissão Executiva Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reunião do Conselho Pedagógico Analisar e avaliar o processo ensino-aprendizagem e 
estabelecer novas diretrizes; 

Sim 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar as linhas orientadoras para o trabalho 
seguinte; 

Sim 

Reuniões de Grupos Disciplinares Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reuniões de Direções de Curso Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Reuniões de Conselhos de Turma 
intercalares 

Aferir sobre aquisição de saberes e competências 
dos alunos; 
Agilizar os mecanismos de recuperação modular, de 
combate ao insucesso escolar e às saídas precoces; 
Promover o acompanhamento regular dos alunos 
com dificuldades de aprendizagem; 

Não 

Defesa das PAP`s Apresentar os projetos desenvolvidos pelos alunos; 
Avaliar o desempenho e a evolução gradual do 
aluno; 

Sim 

Reunião da Comissão Executiva Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  

Sim 
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Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Reunião do Conselho Pedagógico Analisar e avaliar o processo ensino-aprendizagem e 
estabelecer novas diretrizes; 

Sim 

Reunião do Grupo Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar as linhas orientadoras para o trabalho 
seguinte; 

Sim 

Reuniões Conselhos de Turma de fim 
de ano letivo 

Aferir sobre aquisição de saberes e competências 
dos alunos; 
Agilizar os mecanismos de recuperação modular, de 
combate ao insucesso escolar e às saídas precoces;  
Promover o acompanhamento regular dos alunos 
com dificuldades de aprendizagem; 
Avaliar os resultados globais da atividade formativa; 

Sim 

Reunião com os Encarregados de 
Educação 

Promover a aproximação dos pais/encarregados de 
educação na vida escolar dos seus educandos; 
Informar sobre o percurso escolar dos seus 
educandos; 

Não 

Reuniões de Direções de Curso Analisar e avaliar o percurso feito ao longo do ano 
letivo apresentando sugestões de melhoria; 

Sim 

Reunião da Comissão Executiva Aferir sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento;  
Traçar linhas de orientação de forma a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido; 

Sim 

Conselho Pedagógico Analisar e avaliar o percurso feito ao longo do ano 
letivo apresentando sugestões de melhoria; 

Sim 

Avaliação Interna Realizar inquéritos aos diplomados, alunos, 
pais/encarregados de educação, empresários, 
pessoal docente e pessoal não docente de forma a 
avaliar o grau de satisfação de todos os 
intervenientes; 

Sim 

 

Atividades que não estavam programadas 

Designação da Atividade Objetivos Específicos 

Road Show-Time to Move Vila Real Divulgar a Agência Nacional de Erasmus + Juventude + 

Corpo Europeu de Solidariedade; informar acerca das 

oportunidades europeias; promover jogos sobre a 

Europa; promover jogos sobre a sustentabilidade 

ambiental; 

Semana Europeia da Segurança Obter noções básicas de 1º socorros; Compreender a 

sinalização de emergência; Estruturar visionamento de 

plataformas de trabalho na área da segurança e visita às 

instalações; Noções sobre a forma de agir caso haja 
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situações urgentes; Planeamento de execução em casos 

de emergências; Compreender formas de agir caso haja 

situações de risco. 

Visita a Santa Marta de Penaguião 

Aproximar vida ativa aos futuros profissionais Técnicos de 

Turismo, com a identificação de diferentes tipos de empresas 

turísticas; 

Reconhecer o funcionamento interno das empresas e 

compreender a dimensão e poder da informação na sociedade 

da informação. 

CM Open Days UTAD 

Divulgar o curso de Licenciatura em CM, dos laboratórios e da 
UTAD; 

Participar em workshops, demonstrações e seminários; 

Ação de Sensibilização LGBTI – Rede Ex 
AEQUO 

Dotar os alunos de estratégias que lhes permitam refletir sobre 

a sua saúde e sexualidade; 

Mobilizar mecanismos assertivos na tomada de decisão 

inerente à temática; 

Informar acerca de questões de orientação sexual, identidade, 

expressão de género e caraterísticas sexuais. 

 

Game Race 

Dinamização de diversas atividades de animação para a 
comunidade escolar; 
Motivar os alunos para o ensino de uma forma mais prática; 
Desenvolver a autonomia e a responsabilidade dos alunos; 

Centro Interpretativo da Cumieira 

Compreender diferentes oportunidades turísticas da região; 
Conhecer o centro interpretativo e as atividades turísticas 
desenvolvidas pelo mesmo; 
Promover o conhecimento histórico e cultural da região. 

MAPS 2022 
Abordar algumas áreas de atuação dentro do mundo da 
multimédia nomeadamente: design, produção audiovisual, 
desenvolvimento WEB e Marketing; 

23º Campeonato do Ensino Profissional 
Promover o sucesso e a qualidade educativa;  
Incentivar o pensamento critico e a criatividade; 

Hábitos de Higiene 
Esclarecer dúvidas dos alunos sobre hábitos de higiene 
corporal; 

 

Projeto de Cidadania e Desenvolvimento: Educação Ambiental e Saúde 

Atividades programadas integradas no projeto 

 

Designação da Atividade Objetivos Específicos 
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Criação de Jardim de Ervas Aromáticas 

Compreender o conceito de Biodiversidade; 

Tomar consciência da importância de preservar a 

Biodiversidade; 

Conhecem diferentes estratégias que visam proteger a 

Biodiversidade; 

Compreender as principais ameaças à Biodiversidade 

Oficina de Meditação Permitir que os alunos conhecessem vários tipos de meditação, 
tendo como finalidade despertar o interesse, levando-os a 
pesquisar por conta própria ou a inscrever-se em algum espaço 
de meditação da comunidade envolvente. 

Plantação de Árvores Conhecer diferentes estratégias que visam proteger a 
biodiversidade; 
Tomar consciência da importância de preservar a diversidade; 
Incentivar os alunos para a proteção e preservação da flora; 
Motivar os alunos para o ensino de uma forma mais prática e 
lúdica. 

 

Na sequência da avaliação do cumprimento do PAA e considerando as atividades até agora realizadas, 

destacam-se como aspetos mais relevantes os seguintes:  

• Contributo para o enriquecimento curricular dos alunos; 

• Convívio entre os elementos da comunidade escolar, embora, na maioria dos casos, à distância; 

• Empenho dos professores na organização das atividades; 

• Empenho dos professores na participação nas atividades; 

• O grau de execução do Plano Anual de Atividades. 

 

Sendo o Plano Anual de Atividades (PAA) o instrumento que cinge em si as atividades desenvolvidas ao longo 

de todo o ano letivo, elaborado em estreita articulação com o Projeto Educativo, importa agora, terminado o 

segundo período, fazer uma reflexão sobre a qualidade do mesmo, o seu grau de execução e o envolvimento 

dos vários agentes educativos na sua prossecução. 

Após a análise dos dados, pode-se concluir que o PAA da Escola Profissional do Nervir, teve um grau de 

execução de 88% (oitenta por cento).  

 

Conclusão 
 

A execução do Plano Anual de Atividades de dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois decorreu com a 

normalidade possível, tendo em conta a pandemia por Covid-19, iniciada em março de dois mil e vinte, dentro 

dos prazos previstos e, genericamente, no respeito pela planificação efetuada. Este, é um instrumento 
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imprescindível para a execução ordenada e criteriosa das iniciativas e demonstra o dinamismo da comunidade 

escolar e contribuí para a prossecução dos objetivos plasmados no Projeto Educativo. 

Para que tal seja conseguido, é fundamental o empenho e o profissionalismo de toda a Comunidade Educativa 

que, diariamente, contribuíam para o bem estar, integração e formação dos alunos e para o fortalecimento do 

bom relacionamento entre os elementos da Comunidade Educativa  

 

Sugestões de Melhoria para o próximo ano letivo 

● Aumentar o envolvimento dos alunos e dos encarregados de educação através de atividades conjuntas; 

● Reforço do trabalho colaborativo dos professores, facilitador da articulação horizontal e vertical do 

currículo, contribuindo para o aumento de atividades interdisciplinares; 

 


