
PROGRAMAS, CLUBES e PROJETOS 

RELATÓRIO TRIMESTRAL/ RELATÓRIO ANUAL 

  SB Design Unesco Solidário 
 

 

1. Descrição sumária da atividade realizada 

Foram desenvolvidas diversas atividades ligadas à Rede Escolas UNESCO e Rede Escolas Solidárias, às quais o nosso Agrupamento 

faz parte. 

2. Grau de cumprimento dos objetivos Fraco Razoável Bom Excelente 

Unesco – divulgação de dias comemorativos    x 

Unesco – encontro regional no Porto    x 

Escolas solidárias – candidatura a Escola Amiga da Criança    x 

Unesco - Parceria Portugal Brasil – rede mundial Magalhâncias    x 

Solidariedade e acessibilidade – promoção das jornadas SUPERA 2019    x 

Imagem corporativa – lançamento do logótipo Escola UNESCO e Escola Solidária     x 

SB Design multimédia – livros solidários Ajudaris e Humanitave; todos pelo 

Martim; End Polio Rotary; inclusão 

   x 

3. Número de participantes efetivos (regulares e ocasionais) 

40 

4. Recetividade dos destinatários e impacto na comunidade (escolar e/ou educativa) 

A recetividade dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos foi excelente, com elevado impacto na comunidade, resultando até em 

diversas publicações na imprensa (Oliveira Azeméis, Arouca e VN Famalicão) 

5. Impactos / produtos / resultados 

Impacte na melhoria das aprendizagens e resultados dos 

alunos 

Nulo Reduzido Razoável Elevado 

   x 

Descrição dos impactes/ resultados/efeitos 

Sendo todo o trabalho feito em ambiente de sala de aula, com a metodologia do trabalho de projeto, a motivação, as 

aprendizagens e os resultados foram elevados pois os alunos sentiram que estavam a criar trabalhos significativos, práticos, reais 

e úteis para a escola e a sociedade. 

6. Pontos Fortes 

Impacto e reconhecimento local, nacional e internacional dos trabalhos dos alunos e consequentemente da Escola. 

7. Pontos Fracos 

Falta de envolvimento da comunidade escolar (professores) 

8. Balanço financeiro da atividade (Fontes de Financiamento) 

Todo o trabalho efetuado, pela sua natureza, não teve qualquer custo, com a exceção da produção da t’shirt 

UNESCO, apresentada no encontro regional do Porto, em representação da Escola Secundária Soares Basto, escola 

esta que se distingue na zona Entre Douro e Vouga. 

9. Apreciação global e Avaliação (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito bom) 

A apreciação é muito positiva, pois os resultados conseguidos foram excelentes e o feed back muito positivo. 

10. Necessidades de reformulação 

De momento não sentimos necessidade de reformulação. 

11. Continuidade e sugestões de melhoria/possibilidades de desenvolvimento 

No 2º período já se estão a estabelecer parcerias com outros professores da Escola, o grupo de ensino especial e as 

psicólogas, de forma a um maior envolvimento da comunidade educativa.  

Enviar uma cópia em formato digital para o endereço clementina.fernandes@soaresbasto.pt 

Data 25  / 01/ 2019                      Nome/assinatura:  

Período em Apreciação 1ºPeríodo 

Responsáveis Fernando Tavares Ferreira 
Intervenientes  
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