
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, nas quais o nosso 

Agrupamento está integrado. 

2. Grau de cumprimento dos objetivos Fraco Razoável Bom Excelente 

Escolas solidárias – dinamização projeto Compartilharte, Ajudaris, Pequenos Gestos 

Grandes Corações, com exposição na BEMS onde resultou a edição de um livro em 2 

volumes dos trabalhos realizados. 

   x 

Na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, continuação do projeto de voluntariado – 

Guardiões da Biblioteca e elaboração de vídeos promocionais. 

    

Unesco - Parceria Portugal Brasil – rede mundial Magalhâncias, realização de duas 

videoconferências com orientação da professora Clementina Fernandes e livros pop-

up, com orientação da professora Isabel Costa. Neste âmbito UNESCO também 

tivemos intervenção dos professores Mário Pinto e Sónia Godinho. 

   x 

SB Design multimédia – parceria do curso de multimédia com os cursos profissionais 

de turismo e administração, na realização das PAP’s de alguns grupos. 

    

SB Design multimédia – criação das secções “Parcerias” e “Testemunhos” no web site 

e rede social da equipa SB Design; destaque para a palestra sobre a Agricultura CAP. 

   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, tanto nível nacional como internacional. 

5. Impactos / produtos / resultados 

Impacte na melhoria das aprendizagens e resultados dos 

alunos 

Nulo Reduzido Razoável Elevado 

   x 

Descrição dos impactes/ resultados/efeitos 

Sendo o trabalho feito preferencialmente 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. Destaca-se aqui a parceria com a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, este sim, em 

trabalho de campo, com a deslocação de alunos à Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis e a Ossela, para o Roteiro Literário 

Ferreira de Castro. 

6. Pontos Fortes 

Impacto e reconhecimento local, nacional e internacional (destaca-se a parceria com a Escola do Brasil no âmbito do projeto 

Magalhâncias) dos trabalhos dos alunos e consequentemente da Escola. Maior envolvimento dos professores do Agrupamento 

assim como estabelecimento de novas parcerias. 

7. Pontos Fracos 

Dificuldade dos alunos prestarem apoio fora do horário escolar, nomeadamente pós laboral 

8. Balanço financeiro da atividade (Fontes de Financiamento) 

Todo o trabalho efetuado, pela sua natureza, não teve qualquer custo  

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

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

10. Necessidades de reformulação 

Implementamos um questionário para avaliação dos projetos realizados. 

11. Continuidade e sugestões de melhoria/possibilidades de desenvolvimento 

Iremos procurar envolver mais professores e desenvolver novas parcerias, no sentido de melhorar o portefólio dos alunos e 

consequentemente as possibilidades de emprego futuro.  

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

Data 24 / 06/ 2019                      Nome/assinatura:  

Período em Apreciação 3ºPeríodo 

Responsáveis Fernando Tavares Ferreira 
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