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Plano Anual de Atividades                                          
Avaliação - CLUBES 

 

Clube 
 (Docentes) 

Balanço final de ano 

Cumprimento 
da planificação 

(referir 
alterações 

realizadas na 
planificação, 
caso tenham 

existido) 

Principais atividades desenvolvidas 
Principais dificuldades 

encontradas 
Contributo para o sucesso nas 

aprendizagens dos alunos 

Propostas para o 
Próximo Ano 

Letivo 

Inglês – on 
 

Cristina Mouta 
Evelina Nabais 

 
Sessões síncronas 

Terça-feira 
das 14h55m às 

15h45m 
Quarta-feira 

das 14h55m às 
1h45m 

• Foram propostas, semanalmente, na 
plataforma Classroom atividades/tarefas de 
estímulo à aprendizagem da língua e da 
cultura de países de expressão inglesa, 
destacando-se a audição e a leitura de textos 
diversificados e o visionamento de 
vídeos/filmes integralmente em inglês. 

• As atividades/tarefas propostas serviram, 
principalmente, para alicerçar e ampliar os 
conhecimentos adquiridos na disciplina de 
Inglês e para incentivar e preparar os alunos 
para as respetivas atividades propostas no 
PAA/PAPA. 

 
A planificação 
inicial foi 
integralmente 
cumprida. 
 

As principais atividades 
desenvolveram os seguintes temas: 
The United Kingdom;  Hello, magic 
English; Games in English; 
Flags, countries and nationalities; 
Halloween; Thanksgiving; Christmas; 
New Year’s Resolutions; St. Valentine’s 
Day; Pancake Day Race; St Patrick’s 
Day Comparing the UK with the USA; 
Father’s Day; Easter; Vocabulary 
activities; Mother’s Day; Grammar 
activities; Hearth Day; Children’s Day; 
It’s almost Summer; and The end of 
the school year! 

Por incompatibilidade de 
horários das diferentes 
turmas, registámos a 
presença de muito poucos 
alunos nas sessões 
síncronas. Esse facto, no 
entanto, não impediu a 
participação efetiva dos 
alunos, que o fizeram de 
forma assíncrona. 

Os alunos acederam à plataforma de 
forma autónoma e interessada. 
Realizaram as atividades propostas 
com empenho. 
Os alunos que frequentaram o Clube, 
de uma forma geral, apresentaram 
progressos e melhoraram a sua 
avaliação na disciplina de Inglês, facto 
que confirma a pertinência do Clube 
junto da comunidade escolar e a sua 
importância na ocupação dos tempos 
livres dos alunos e numa efetiva 
melhoria de resultados escolares 

O Clube deverá 
continuar a ser 
oferecido aos 
alunos como 
atividade 
extracurricular 
presencial 

Jornalismo 
O clube funcionou em regime não presencial 
durante todo o ano letivo. 
 

A planificação 
foi, 
integralmente, 
cumprida e os 
objetivos foram, 
globalmente, 
atingidos. 

As atividades propostas, que foram, 
essencialmente, de escrita, dando 
prioridade ao trabalho de pesquisa e 
tratamento dos dados recolhidos. 
 

Os alunos mostraram 
interesse e empenho na 
realização das, presencial 

 

Considera-
se, contudo, 
pertinente e mais 
profícuo que o clube 
venha a funcionar 
em regime, 
exclusivamente 

ConCiência 
 

Rosa Figueiredo e 

 
Os objetivos foram atingidos, tendo os 
alunos demonstrado muito interesse e 

Foram 
cumpridas as 
atividades 

Dinamização de atividades divertidas 
de Ciência, nas sessões no LAB e na 
comemoração do Dia Mundial da 

Houve muitos alunos inscritos 
do 2.º e 3.º ciclos. Teve de 
realizar-se uma seleção devido 
à situação pandémica e da 

O ensino e aprendizagem das ciências  
pretende estimular nos alunos o 
interesse pela Ciência, 

A partir do próximo 
ano letivo, será 
integrado no projeto 
Clube Ciência Viva 
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Clube 
 (Docentes) 

Balanço final de ano 

Cumprimento 
da planificação 

(referir 
alterações 

realizadas na 
planificação, 
caso tenham 

existido) 

Principais atividades desenvolvidas 
Principais dificuldades 

encontradas 
Contributo para o sucesso nas 

aprendizagens dos alunos 

Propostas para o 
Próximo Ano 

Letivo 

Teresa Teles 
6.ª feira 

14:55-15:45 
15:45-16:35 

curiosidade nas atividades práticas e 
temáticas abordadas durante as sessões. 
 

propostas. Ciência (semana de 22 a 26 de 
novembro). 

exigência de se cumprirem as 
normas de proteção. 
Após a interrupção, a 9 de 
dezembro, o clube nunca mais 
retomou as suas atividades. 

consciencializando-os para o 
pensamento crítico e criativo 
promovendo deste modo a 
interdisciplinaridade (articulação 
transversal). 

na Escola CCVnE: 
“Ciência com todos 
e para todos”. 

Música 
Carlos Marques e 

Paulo Lemos 
 

15h45 às  
16h35 

e  
16h40 às 17h30 

O número de inscrições do clube foi de 23 
alunos. Os alunos mostraram-se sempre 

muito interessados e empenhados. Os alunos 
tinham os seus próprios instrumentos 

musicais.  

O clube 
começou 

atividades no 
final 1º Período 
em 25/11/2021, 

durante 4 
sessões. 

 

      Ensaio e preparação de canções e 
músicas com acompanhamento de 

guitarras e outros cordofones. 

O clube não retomou 
atividades durante o resto 

ano letivo.  
O tempo de funcionamento 
do clube foi muito reduzido. 

Após o período de 
interrupção letiva do Natal, 
já não teve mais nenhuma 
sessão devido á situação 
pandémica do Covid 19 

Não pode ser avaliado este item, 
devido á curta duração do clube. 

Recomenda-se o 
retomar de 
atividades no 
próximo ano 
letivo. 

Rádio 
Carlos Marques 

 
Segunda-feira 

 
12h05 às 12h55 

O clube começou atividades no final 1º 
Período em 25/11/2021, durante 4 semanas, 
com 18 alunos inscritos e após o período de 
interrupção letiva do Natal, já não teve mais 
nenhuma sessão devido á situação 
pandémica do Covid 19. 

 

O clube não retomou 
atividades com 

alunos durante o 
resto ano letivo. O 

professor responsável 
manteve as emissões 

ao longo do ano 
letivo, mas sem a 

presença de alunos 
na cabine de 

emissões. Os alunos 
continuaram a 

participar apenas 
dando sugestões para 
a escolha de música a 

ser passada. 

Emissões regulares durante o 
intervalo das 10h05 das manhãs. 
      Interação e colaboração com 

eventos e datas comemorativas na 
Escola. 

Os alunos mostraram-se 
sempre muito interessados 

e empenhados. 
   O tempo de 

funcionamento do clube foi 
muito reduzido. 

Não pode ser avaliado este item, 
devido á curta duração do clube. 

Recomenda-se o 
retomar de 
atividades no 
próximo ano 
letivo. 

Robótica Todos os alunos participaram com empenho Presencialmente O clube desenvolveu atividades no âmbito    
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Clube 
 (Docentes) 

Balanço final de ano 

Cumprimento 
da planificação 

(referir 
alterações 

realizadas na 
planificação, 
caso tenham 

existido) 

Principais atividades desenvolvidas 
Principais dificuldades 

encontradas 
Contributo para o sucesso nas 

aprendizagens dos alunos 

Propostas para o 
Próximo Ano 

Letivo 

 
Francisco Vaz, 

Isabel Custódio, 
Sara Correia 
Quinta-feira 

15h45 às 16h35 

e entusiasmo. o clube iniciou a 
24 de março. 
 
Foram dadas e 
assistidas as 8 
sessões previstas 
para 3º Período. 
 

da iniciação à eletrónica digital integrando 
os princípios associados à automatização 
de processos através da utilização da placa 
Microbit (computador de placa única). 
O Microbit foi utilizado em diversos 
projetos, envolvendo micro servos, leds e 
sensores. Para os comandos remotos foi 
utilizada a comunicação por rádio, 
também disponibilizada na placa. 
No dia 13 de junho, os alunos do 
RoboL@b fizeram uma demonstração, 
para os colegas do 5º e 6º anos, das 
atividades que desenvolveram ao longo do 
ano. 

O clube deveria ter 2 
tempos presenciais 
contínuos e deveria ter um 
espaço próprio. 

Desporto Escolar 
Célia Silva 

Hélder Fernandes 
Marco Aguiar 
Marco Pereira 
Pedro Soeiro 

 

- A assiduidade e o empenho global dos alunos nos 
treinos é considerada boa. 
- Até ao final deste 2.º período, inscreveram-se nos 
diferentes Grupos-Equipa 109 alunos existindo 
alguns alunos inscritos em dois grupos/equipa. 
Apesar de não estarem inscritos na plataforma do 
D.E., que não aceita inscrições a partir de março, 
alguns alunos estiveram nos treinos das 
modalidades. 
Atingiram resultados de destaque os seguintes 
alunos: 
- Diogo Morais, nº4; Linda Leitão, nº 13, do 9ºA - 
participaram no Campeonato Regional de 
Badminton, em Castelo Branco. 
- Joana Almeida, nº 8 e Simão Duarte, nº 19, do 
5ºA – ficaram ambos em 2º lugar no Campeonato 
Local de Badminton, escalão de Infantil A; 
Fase Local do DE, escalão Infb masc. Ténis de 
Mesa: 

A planificação do 
clube foi 
cumprida. 
 
- Os objetivos 
foram cumpridos 
tendo-se 
realizado os 
treinos dos 
grupos/equipas 
existentes e 
participado nas 
competições. 
 
 

- As atividades constantes no projeto 
inicial para o 3º período, foram 
realizadas a nível da fase escola. 
- Os restantes objetivos foram 
cumpridos tendo-se realizado os 
treinos dos grupos/equipas 
existentes.  
- Os alunos participaram nas 
competições previstas para as 
diferentes modalidades. 
- Foi realizada formação interna e 
externa de árbitros nas diferentes 
modalidades. 
-Os projetos TEIP “Escola Ativamente” 
e “Pé ante pé” foram concluídos, 
estando o restante em fase de 
conclusão. 

 

- Desenvolver o espírito desportivo; 
- Sensibilizar para prática desportiva 
regular. 
- Promover a saúde e bem-estar para 
aprendizagem ao longo da vida. 
- Incentivar a inclusão social e 
desenvolver valores e competências 
sociais dos alunos. 
- Celebrar o Desporto Escolar como 
meio de promover uma vida ativa e 
saudável. 

Manter o mesmo 
número de 
grupos/equipa. 
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Clube 
 (Docentes) 

Balanço final de ano 

Cumprimento 
da planificação 

(referir 
alterações 

realizadas na 
planificação, 
caso tenham 

existido) 

Principais atividades desenvolvidas 
Principais dificuldades 

encontradas 
Contributo para o sucesso nas 

aprendizagens dos alunos 

Propostas para o 
Próximo Ano 

Letivo 

Ary Aguiar, nº1, 5ºA, 1º lugar; Simão Duarte, nº 19, 
5ºA, 2º lugar; Maksym Soltys, 4º ano AEM2,3º 
lugar. 
Fase CLDE Inf B, Ténis de Mesa 
Mariana Rodrigues, nº 5ºA, 1º lugar; Maria Inês 
Fernandes, 4º ano Casal Mundão, 2º lugar; Diana 
Oliveira, nº, 5ºA, 3º lugar. 
Regional de Ténis de Mesa, escalão de Inic.: 
- Diogo Morais, nº4; Linda Leitão, nº 13, do 9ºA, 
ambos classificados em 1º lugar. 
Estes alunos foram apurados para o Campeonato 
Nacional que se irá realizar em Loulé, no início de 
junho. 
Campeonato Nacional do D.E, Ténis de Mesa: 
- Diogo Morais, 3º lugar singular; 1º lugar pares 
misto. 
- Linda Leitão, 1º lugar pares misto, 1º lugar 
singulares, 1º lugar equipas inter-regiões. 
Atletismo, fase CLDE: 
- Daniela Almeida, 8ºA, 3º lugar 8om barreiras; 
- Eduardo Cartaxo, 8ºA, 3º lugar 80m barreiras; 
- Francisco Paula, 8ºB, 3º lugar, 1500m; 2º lugar, 
salto em comprimento; 
- Lara Pereira, 8ºA, 60m barreiras. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 14 de julho de 2022 

O presidente do Conselho Pedagógico 

Carlos Manuel Martins Correia 

O coordenador de projetos, 
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Manuel Alexandre Dias Pereira 

 


