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CONSELHO GERAL: PARECER N.º 01/2021  

Plano Anual de Atividades do AEV 2020-2021 

 

Da apreciação do Plano Anual de Atividades, apresentado e discutido na reunião do Conselho 

Pedagógico de 10-12-2020, o Conselho Geral do AEV emite o seguinte: 

 

PARECER 

O Plano Anual de Atividades 2020-2021 é um documento de planeamento, que de um modo 

geral define, em função do Plano Plurianual de Melhoria TEIP 2018-2021, os objetivos, as formas 

de organização e de programação das atividades e que procede à identificação dos recursos 

necessários à sua execução, de acordo com o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

Embora este documento seja aprovado num período extemporâneo, fazemos algumas 

recomendações visando a organização do próximo ano letivo.  

Assim, no que respeita do processo de elaboração do Plano Anual de Atividades 

recomendamos que 

relativamente à calendarização: 

i) durante os meses de março e abril deve ser realizada a análise de ambiente interno e 

externo e a auscultação das partes interessadas; 

ii) durante os meses de maio e junho deve ser discutido e apresentado nos Departamentos 

Disciplinares e Conselho Pedagógico, respetivamente; 

iii) durante o mês de julho deve ser analisado e aprovado no Conselho Geral. 

relativamente à estrutura: 

iv) deve ser articulado aos restantes documentos orientadores, isto é, deve traduzir de forma 

explícita os objetivos estratégicos e pedagógicos, desdobrados em indicadores e metas 

do novo Projeto Educativo e do Plano Plurianual de Melhoria, de forma a que as atividades 

concorram para os mesmos. 
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No caso específico deste documento, no ponto “I. PREÂMBULO”: 

i) as áreas de intervenção prioritárias do Plano Plurianual de Melhoria do Programa TEIP 

elencadas no PAA (cf. pág. 3), não correspondem às Áreas de Intervenção Prioritárias 

definidas no Plano Plurianual de Melhoria TEIP 2018-2021 (cf. pág. 15); 

ii) O tema aglutinador do Plano Anual de Atividades podia incluir um breve 

enquadramento/ fundamentação (cf. pág. 4); 

iii) Os domínios do PAA necessitam de uma reformulação (cf. pág. 4); 

No que respeita à análise das atividades propostas para 2020/2021: 

i) verifica-se que apenas duas pretendem explicitamente envolver as famílias,  

ii) estão referidas apenas 3 atividades estruturantes “Sarau desportivo”, “Dia Mundial da 

Criança” (EPE e 1.ºCEB) e “Encerramento do ano letivo” (EPP); 

iii) não estão inseridas as atividades propostas pelas as Associações de Pais; 

iv) não estão inseridas as atividades estruturantes como por exemplo o “Baile de 

finalistas”, “Dias abertos”, ”festas de final de ano”, … 

Neste sentido reforça-se que o PAA do AEV: 

i) promova, de forma mais eficaz e sistemática, a participação e o envolvimento de um 

maior número de famílias e de intervenientes da comunidade local nas suas atividades; 

ii) integre, desde o início, as atividades das associações de pais e encarregados de 

educação; 

iii) integre, desde o início, todas as atividades estruturantes de modo a poderem ser 

concertados os esforços necessários à sua consecução. 

No que respeita a aspetos formais do documento parece importante: i) formatar o texto de 

modo a que os títulos não fiquem separados do restantes texto (cf. pág 2 e 3 e pág. 3 e 4); ii) e 

numerar ou não os vários pontos do preâmbulo.  

 

Promover e incentivar a participação dos Pais e Encarregados de Educação nas atividades 

educativas é um dever consagrado nos normativos legais e, em conformidade com este 

pressuposto, o AEV sempre desenvolveu e deve continuar a desenvolver atividades destinadas às 
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crianças, aos alunos e às respetivas famílias, bem como atividades destinadas a aprofundar a 

relação escola-famílias-comunidade. 

Assim, parece muito pertinente incluir, no PAA, atividades de integração das famílias na vida 

da escola e, de igual modo, é fundamental continuar a desenvolver atividades que tenham 

explicitamente como público-alvo as famílias das crianças da educação pré-escolar e dos alunos do 

ensino básico e secundário. 

 

Valbom, 16 de março de 2021 

 

______________________________ 

Cristina Couto Varela 

(Presidente do CG do AEV) 
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