
                       ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI    

 

  

  

  

Plano Anual de Atividades 

 
  

Relatório de Avaliação 
Ano Letivo 2021/2022  

Versão 02.2022 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   

Julho 2022  

  



                                 
 ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI    

 

Pá
gi

n
a2

 

  

Índice 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................ 3 

Metodologia de elaboração do relatório ......................................................................... 4 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS ................................................................................. 5 

1. Relação das atividades realizadas e não realizadas ................................. 5 

2. Periodicidade das atividades ........................................................... 5 

3. Atividades realizadas por Departamentos Curriculares ................................... 6 

4. Local de Realização das atividades......................................................... 6 

5. Articulação com o Projeto Educativo da EPD .............................................. 7 

6. Avaliação das Atividades ................................................................... 7 

7. Orçamento ................................................................................. 8 

CONCLUSÃO .................................................................................................. 9 

 

 



                                 
 ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI    

 

Pá
gi

n
a3

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um projeto que visa ir ao encontro do estipulado no Projeto Educativo 

(PE) da Escola Portuguesa de Díli (EPD), ao mesmo tempo que é uma poderosa ferramenta de promoção e 

“reforço dos conteúdos curriculares, nomeadamente na proficiência da língua portuguesa”. (EPD, Projeto 

Educativo 2020/2024, p.14) 

O presente relatório tem como principal objetivo refletir toda a dinâmica das atividades realizadas ao longo 

do ano, ao mesmo tempo que visa compilar alguma da informação, onde são apresentados os resultados e 

comentados alguns dos indicadores considerados pertinentes para a sua avaliação. 

Foi realizada a atualização da informação ao dia 13/07/2022, motivo pelo qual é apresentada a versão 

02.2022 do relatório. 
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Metodologia de elaboração do relatório 

A elaboração do presente relatório tem como base quatro documentos que servem para a compilação da 

informação referente a cada atividade proposta. Assim, são utilizados os documentos “Proposta de 

Atividades” (imagem 1) e “Avaliação de Atividade” (imagem 2) que são preenchidos pelos responsáveis das 

atividades/projetos. 

  
Imagem 1 – Documento Proposta de Atividade/Projeto Imagem 2 – Documento Avaliação de atividade/Projeto 

É a partir destes dois documentos que é lançada a informação final para os dois documentos “Folha de 

lançamentos – proposta de Atividade/Projeto” (Imagem 3) e “Folha de lançamentos – Avaliação de 

Atividade/Projeto” (imagem 4), onde se encontra compilada toda a informação referente às atividades. 

  

Imagem 3 – Documento Folha de lançamento – Propostas de 

Atividade/Projeto 

Imagem 4 – Documento Folha de lançamento – Avaliações de 

Atividade/Projeto   

 

NOTA: Toda a informação mencionada neste relatório pode ser consultada nos documentos acima referidos. 
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APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

As atividades planeadas para o ano letivo 2021/2022 somaram um total de 107. Apesar de não terem sido 

todas realizadas, verifica-se um aumento significativo em relação ao não letivo anterior. 

 

1. Relação das atividades realizadas e não realizadas 

Foram realizadas 92% das atividades propostas, num total de 98, conforme apresentado no quadro 1, não 

tendo sido concretizadas as atividades apresentadas no quadro 2, com as respetivas justificações: 

 

TOTAL 107 

Atividades realizadas 98 

Atividades não realizadas 9 
Quadro 1 – Relação das atividades realizadas e não realizadas 

 

Quadro 2 – Atividades não realizadas e justificações 

 

2. Periodicidade das atividades 

No que se refere à periodicidade das atividades temos 2 tipologias: atividades que decorreram ao longo do 

ano letivo e atividades que decorreram pontualmente nos períodos letivos. Destacam-se as atividades 

realizadas ao longo do ano, mas sem significativa diferença em relação às realizadas pontualmente, 

conforme se pode verificar no quadro 3. 

É importante referir que, apesar de haver um equilíbrio de distribuição das atividades ao longo dos períodos, 

o 3º período é consideravelmente mais curto que os 1º e 2º períodos.  

 

 

ATIVIDADES MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO 

CLUBE DE GUITARRA Incompatibilidade de horário entre alunos, professor e disponibilização de espaço. 

OFICINA DAS 

PERCUSSÕES 

Incompatibilidade de horário entre alunos, professor e disponibilização de espaço. 

INSTITUIÇÕES E 

SERVIÇOS (1º CEB)  

A atividade não se realizou face aos diversos casos de covid-19 detetados entre os 

vários destinatários e intervenientes. 

EPD GOT TALENT Incompatibilidade de horário entre alunos e professora. De referir que a atividade 

foi substituída pela atividade Mostra de Talentos EPD. 

1 LENDA, 1000 

TSURUS, UM DESEJO 

Com diversas atividades a decorrer ao mesmo tempo, a professora considerou 

que seria mais adequado realizar a atividade no próximo ano letivo.  

POST CROSSING A atividade não foi realizada devido ao mau funcionamento dos correios. 

ACOMPANHAMENTO 

DO PROJETO LER+ 

A atividade não foi realizada por falta de recursos humanos. 

 

COMEMORAÇÃO DO 

DIA DA ÁRVORE 

A atividade não se realizou devido à sobreposição de diversas atividades na EPD. 

 

2ª FEIRA DO LIVRO 

DA BIBLIOTECA  

Não se realizou em virtude de a Escola ter sido convidada a participar numa feira 

do livro no mês de julho, pelo Presidente da Républica, Dr. Ramos Horta - 

proposta de atividade n.º 107. 
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PERIODOCIDADE DA ATIVIDADE N.º DE ATIVIDADES 

Ao longo do ano 28 

1º Período 24 

2º Período 23 

3º Período 23 

TOTAL 98 

Quadro 3 – Periodicidade das atividades 

3. Atividades realizadas por Departamentos Curriculares 

No que concerne ao número de atividades realizadas por departamento, conforme apresentado no quadro 4, 

destacam-se as atividades com a categoria “Outro”, onde estão inseridas as atividades da iniciativa e da 

responsabilidade de mais do que um departamento. Com significativa expressão segue-se o departamento 

de expressões.  
 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES N.º DE ATIVIDADES 

Pré-escolar 9 

1º CEB 4 

1º CEB + Matemática e Ciências Experimentais 1 

Expressões 17 

Línguas 4 

Ciências Sociais e Humanas 3 

Matemática e Ciências Experimentais 11 

Biblioteca 14 

Outro 35 

TOTAL 98 

Quadro 4 - Atividades categorizadas por Departamento 

 

4.  Local de Realização das atividades 

As atividades foram dominantemente realizadas nas instalações da escola, com um total de 86% em relação 

às atividades no exterior, conforme evidenciado no quadro 5. 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES N.º DE ATIVIDADES 

EPD 84 

Hotel Timor 1 

Cidade de Díli e arredores 2* 

Cemitério Santa Cruz 1 

Parceria com escolas em Portugal 2 

Centro Cultural da Embaixada de Portugal em Díli 1 

Fundação Oriente 3 

Praia da Areia Branca 2 

Praia dos Portugueses 1 

Instituição Casa Vida 1 

Empresa BTL – tratamento de águas 1 

Palácio da Presidência 1 

Quadro 5 – Local de realização das atividades 
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Algumas das atividades contam com a sua realização nas instalações da escola e no exterior da escola. De 

destacar uma das atividades que se encontra evidenciada no quadro 5 (*), pois é um roteiro turístico em 

que são visitados diferentes pontos da cidade de Díli. 

5.  Articulação com o Projeto Educativo da EPD 

Todas as atividades do PAA foram enquadradas nos domínios do PE, conforme se pode constatar no quadro 6.  

DOMÍNIO DO PE N.º DE REFERÊNCIAS 

A – Resultados 72 

B – Prestação de Serviço Educativo 83 

C – Recursos Físicos e Humanos 22 

D – Liderança e Gestão 35 
Quadro 6 – Local de realização das atividades 

Numa primeira análise destacam-se os domínios. A e B, em todas as suas dimensões, com especial relevância 

o domínio B. Segue-se o domínio D, e depois, o menos referenciado, o domínio C. 

De mencionar que todas as atividades procuraram ir ao encontro das metas e dos objetivos estratégicos de 

pelos menos um destes domínios, articulando grande parte das vezes com os objetivos curriculares da 

disciplina assim como com a área de Cidadania e Desenvolvimento.  
 

6.  Avaliação das Atividades 

A avaliação das atividades feita por cada um dos responsáveis é, em termos gerais, bastante positiva no que 

respeita à concretização dos objetivos propostos, à participação dos intervenientes e ao cumprimento do 

planeado. À semelhança do ano anterior, os professores referem que os alunos revelam empenho e 

entusiasmo na adesão e concretização das atividades. 

A mencionar três atividades que referiam na avaliação o não cumprimento parcial dos objetivos, a seguir 

apresentadas no quadro 7. 

Quadro 7 – Atividades que não cumpriram parcialmente os objetivos 

ATIVIDADES MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO PARCIAL DOS OBJETIVOS 

Dentição A atividade decorreu depois da data prevista, fruto do atraso sofrido na planificação e 

execução do trabalho da disciplina de Estudo do Meio. Por esse motivo, as restantes turmas 

não participaram. A enfermeira Irís dinamizou a atividade planificada, contextualizando-a 

com outros aspetos que já haviam sido estudados pelos alunos. A atividade foi bem 

sucedida e os alunos apreciaram a sua dinamização, ainda que as condições da sala de aula 

não fossem as melhores, quer do ponto de vista da visualização, como do ponto de vista da 

audição. 

Clube Robotics Code 

Cinatti - Workshop de 

programação em 

Scratch 

Todos os objetivos foram atingidos, com exceção do D2.  

O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, não tendo sido estabelecidas parcerias. 

Inicialmente estava previsto a realização de dois workshops mas só se realizou um. 

Não se realizou o workshop dirigido aos alunos do 2º e 3º ciclos e Ensino secundário, da 

responsabilidade do professor Humberto Carvalho. 

Internet mais segura 

na epd  

Todos os objetivos foram atingidos, com exceção do D2.  

O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, não tendo sido estabelecidas parcerias. 

A realização dos desafio Seguranet deveria ter sido realizada por todos os alunos que 

frequentaram a disciplina TIC, no entanto, os colegas que a lecionaram no 5º, 6º e 7º anos 

não os realizaram por falta de tempo. 
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7. Orçamento 

O orçamento previsto difere do orçamento gasto, uma vez que nem todas as atividades propostas tinham 

valores orçamentados, assim como também só foi possível determinar alguns valores após a realização das 

atividades. A seguir apresenta-se o quadro 8, com o orçamento previsto, e o quadro 9, com o orçamento 

gasto. 

ORÇAMENTO PREVISTO Atividades previstas  ORÇAMENTO GASTO Atividades contabilizadas 

$ 15 992,05 107  $ 22 433,21*  98 

Quadro 8 – Orçamento previsto  Quadro 9 – Orçamento gasto 

 *NOTA: No orçamento gasto, apenas uma atividade está contabilizada com o valor apresentado no 

orçamento previsto, uma vez que carece a confirmação do valor após a sua realização. A atividade é a 

presença da EPD na Feira do Livro, a convite da Presidência da República de Timor-Leste. 
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CONCLUSÃO 

 

Levando-se em consideração os aspetos abordados, pode-se concluir que o Plano Anual de Atividades 

decorreu conforme o planificado e com sucesso, uma vez que o cumprimento das atividades propostas se 

encontra acima dos 90%, com uma taxa de 100% de satisfação dos intervenientes das atividades. 

 

Em relação às atividades realizadas na escola, pelo seu caráter excecional e impacto que fizeram sentir no 

seio da comunidade destacam-se três atividades, nomeadamente: 

1 - A visita do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa à escola, uma vez que alunos, 

funcionários e professores receberam o Sr Presidente calorosamente e com muito entusiasmo. 

2 - A celebração do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de Junho), em parceria 

com a Embaixada Portuguesa em Timor-Leste que, apesar de ser um evento já realizado em anos anteriores, 

não deixa de ser gratificante para a comunidade portuguesa que se encontra em Timor-Leste. 

3 - Presença da EPD na Feira do Livro, a convite da Presidência da República de Timor-Leste, que possibilita 

mostrar à comunidade todo o trabalho desenvolvido na escola. 

 

 

 

 

 

13 de julho de 2022 

 

_____________________ 

(Márcia Morais) 

 

 


