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 O homem é do tamanho do seu sonho. 
 

 

No final de mais um ano letivo faz-se um balanço das atividades decorridas durante o ano 

letivo que finda. 

       Sob o lema, O homem é do tamanho do seu sonho, as várias estruturas desenvolveram 

inúmeras atividades, revelando a diversidade das mesmas em iniciativas que respeitam os 

objetivos em cada domínio do Projeto Educativo da Escola e procuram concretizar  algumas 

medidas contempladas no Plano de Ação Estratégica, mostrando que a Comunidade 

Educativa se mobilizou em prole de um projeto de Escola comum.  

  

*O total global não corresponde, nem ao somatório das atividades desenvolvidas por Departamento/Estrutura, nem ao total do con junto 
temático, uma vez que algumas atividades foram dinamizadas, colaborativamente, por dois ou mais Departamentos ou Estruturas.  

 

 Uma vez que a avaliação do PAA no ano letivo 2016/2017 foi feito na globalidade e 

incluído na avaliação do PEE, toma-se como referência os valores registados em 2015/2016. 

No presente ano letivo verifica-se um aumento significativo de Atividades Transversais 

relativamente ao ano 2015/2016 (98 em 2015/2016), e uma diminuição significativa no que 

se refere, especialmente, a Inovação Pedagógica/Tecnológica (58 em 2015/2016) e 

Conferências e Debates (39 em 2015/2016).  

 Quanto às atividades desenvolvidas por Estrutura/Departamento, evoluíram como se 

segue, relativamente ao mesmo ano: o Departamento de Estudos Portugueses dinamizou 

menos 4 atividades; o Departamento de Línguas, menos 10, o Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais , mais 27 atividades; o Departamento de Geografia, Economia e 

Contabilidade, menos 13, o Departamento de História e Filosofia, menos 8; o Departamento de 

Expressões e Informática, dinamizou menos 11 atividades; a BE/CRE, menos 4; o Serviço de 
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Atividades 

Transversais 
Conferências/

Debates 

Inovação 
Pedagógica/ 
Tecnológica 

Atividades 
Desportivas

/Jogos 

Visitas  
de  

Estudo 
Formação 

Outras 
Atividades 

Total 
por 

Dpº/ 
Estrut. 

Dpº de Estudos 
Portugueses 

20 4 1 -- 12 -- 3 40 

Dpº de Línguas 
Estrangeiras 

17 -- 4 -- 3 -- 2 26 

Dpº de Matemática e 
Ciências 

Experimentais 
13 2 1 1 10 -- 4 31 

Dpº Geografia, 
Economia e 

Contabilidade 
2 1 -- -- 12 -- 1 16 

Dpº História e 
Filosofia 

12 3 -- -- 10 -- 2 27 

Dpº Expressões e 
Informática 

7 1 -- 11 6 -- 1 26 

BE/CRE 2 2 -- -- -- 1 4 9 

SPO/PESES/Eq. 
Multidisciplinar 

2 10 -- -- -- 1 1 14 

Direção/Outras 
Estruturas 

36 5 -- -- -- -- 1 42 

Alunos 5 1 -- -- -- -- -- 6 

Pais e EE 11 -- -- -- -- -- -- 11 

Total por Temas 127 29 6 12 53 2 19 248 

TOTAL GLOBAL                                                                                                                                                                                                          * 248 
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Psicologia e Orientação, mais 10 atividades; a Direção/Outras Estruturas, menos 5; os Alunos, 

menos 1 e, finalmente, foram menos 1 as atividades dinamizadas pelos Pais e Encarregados 

de Educação. A sua participação esteve essencialmente ligada à semana das profissões. 

 

Resumo das atividades por estrutura, tal como foram introduzidas pelos proponentes: 

 

 

Atividades por domínio pedagógico como constam no Projeto Educativo de Escola (PEE): 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Verifica-se que a maioria das atividades se prende com os objetivos delineado s no 

domínio pedagógico do PEE, seguida daquelas referentes ao domínio da relação com a 

comunidade. A percentagem relativa às atividades do domínio da administração é de 0,6 %, 

mas deveria ser de 0,9% caso contemplássemos a ação de formação Prevenção dos consumos 

aditivos em meio escolar, organizada pela direção e pelo núcleo do PESES, e dinamizada pelo 

Centro das Taipas que teve lugar em julho do corrente ano. As atividades desenrolaram-se 

de acordo com a seguinte calendarização: 
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 Grande parte das atividades foi, naturalmente, dinamizada no 2º período letivo. 

Aquelas que tiveram lugar no 1º e no 3º períodos são em menor número. Contudo, é 

importante realçar que algumas das atividades do 3º período já não estão diretamente 

ligadas aos vários departamentos curriculares mas são da iniciativa da direção, em parceria 

com outras entidades, como, por exemplo, três concertos da Antena 2 no Auditório da escola 

ou o Fórum Liberdade e Pensamento Crítico. Tal fenómeno também se justifica pelo facto de 

o 3º período ter sido ligeiramente superior ao do ano anterior, possibilitando a marcação de 

algumas atividades como o Dia Aberto, com a realização de workshops dinamizados, 

maioritariamente, por alunos de PLNM, a exposição de trabalhos no âmbito das várias 

disciplinas e a cerimónia de entrega de prémios literários, ou, ainda, o Sarau de Ginástica e a 

festa de fim de ano (Arraial) no dia 5 de junho. 
 

 Apesar do decréscimo do número de atividades dinamizadas por algumas estruturas, 

aquelas que se desenvolveram revelam, ainda, uma proatividade que contraria o cansaço dos 

professores perante o excesso de burocracia que assola, cada vez mais as escolas , para além 

de a média de idades dos professores da escola ser cada vez mais alta  (na escola ronda os 54 

anos). As características de uma escola humanista e cultural permanecem em atividades tão 

diversas como: o Trívio, o boletim Confluências, o XIII Concurso Literário Camões, o IV 

Concurso Literário de Inglês, a Semana da Leitura, três Grupos de Teatro (GTESC, Camões 

English Theatre Company e o Alemão em Cena), Ciclos de Cinema (CineClubeCamões e Filhos 

de Lumiére), Concertos (Concertos Abertos da Antena 2, Coro Camões, Camusicando), Stop 45’ 

(este ano dedicado aos poetas), o Laboratório de História, Inspiring Future, a Horta Biológica, 

o Dia da Escola, o Dia Aberto mas, também, o Ler para Viver, Palestras, Debates, Projetos 

científicos, Jornais online, Blogues, Olimpíadas (do Português, Biologia, Matemática ou 

Geologia), o Sarau de Ginástica, a Semana das Profissões, entre outras.  

 Este ano verificou-se a extinção da Oficina de Filosofia mas o surgimento da disciplina 

Filosofia Plural veio trazer uma nova dinâmica no que se refere à Filosofia e à sua 

proximidade dos alunos estrangeiros, com a dinamização de atividades como os passeios 

temáticos/peripatéticos.  

  

  O programa Inovar PAA já trouxe alguns melhoramentos no que se refere, 

essencialmente, à divulgação do PAA à CE, ao ter-se acesso a um mapa simplificado sem que, 

para tal, se tenha de digitar uma senha. No entanto, esse mapa carece de alguma informação, 

nomeadamente, horários de realização das atividades ou as turmas envolvidas. 

 O número de atividades no presente ano letivo diminuiu mas a quantidade e a 

variedade ainda são muito grandes. A sua organização não é fácil. Este ano optou -se por: 

 uma calendarização das atividades por período, não as inserindo por tema; 

 manter as disciplinas, os professores envolvidos nas diversas atividades, assim como 

as turmas, de modo a evidenciar tanto a dimensão colaborativa como a 

interdisciplinaridade; 

 afixar mensalmente o mapa na sala dos professores (não aconteceu nos meses de 

maio nem junho) apesar de ele ser, como referido, facilmente acessível. 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017-2018 – BALANÇO 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES Página 4 
 

 

 Constrangimentos à elaboração do Plano Anual de Atividades e à sua avaliação: 

 as atividades nem sempre são introduzidas no Inovar PAA atempadamente; 

 nem sempre é feita a atualização da calendarização das atividades propostas, por ex., 

apenas para um determinado período letivo; por vezes, aparece duplicado porque o 

proponente não edita o que já introduziu mas propõe outra atividade; 

 alguns nomes de atividades não são claros quanto à sua tipologia – visita de estudo, 

workshop, exposição, etc, o que dificulta a sua categorização; 

 o facto de alguns proponentes terem de optar entre o campo Departamento curricular 

e o Grupo disciplinar (predefinidos) também causa alguma dificuldade na 

contabilização final das atividades. O ideal será ambos os campos serem de 

preenchimento obrigatório de modo a fazer-se uma contabilização mais rápida das 

atividades desenvolvidas por qualquer um deles; 

 os campos referentes ao Orçamento e Avaliação não são preenchidos pela vasta 

maioria dos proponentes; 

 não foi realizada qualquer avaliação por parte da coordenadora do PAA ou dos 

dinamizadores das atividades junto dos membros da CE, o que dificulta , também, uma 

avaliação do impacto das diversas atividades na CE. A Coordenadora tenciona alterar 

este procedimento no próximo ano letivo. 
 

 Agradece-se à professora Teresa Aparício a sua disponibilidade para ajudar numa 

tarefa que realizou com tanto profissionalismo; à Associação de Pais pela sua persistência e 

presença em alguns momentos difíceis, como, por exemplo, na luta pelas obras de 

requalificação da escola; aos membros da direção pela sua eterna ajuda em todos os 

momentos. 

 

 Sabendo-se que se avizinha um período agitado pelas obras de requalificação da 

Escola Secundária de Camões no próximo ano, não esqueçamos que temos a celebrar o 110º 

aniversário da escola e que, apesar dos possíveis constrangimentos de espaço, a CE saberá 

fazer-lhes frente e reinventar-se de modo a fazer prevalecer a escola humanista e dinâmica 

que é, mesmo em momentos mais difíceis, porque este é um momento de dupla celebração!  

 

 

  

 
 

 

 

E.S. de Camões, 23 de julho de 2018 

 

A coordenadora do PAA 

Ângela Lopes 

 


