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Nota introdutória 
 

 

 O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas Elias Garcia (AEEG) para o ano 2021-22 

decorre das metas e objetivos definidos no projeto educativo, e das propostas dos diferentes órgãos, 

estruturas e serviços do Agrupamento. 

“Educar para a cidadania – Educar pela arte” constitui a grande linha de ação do projeto educativo. 

A prática da cidadania constitui um percurso participado, individual e coletivo, que apela à reflexão e à 

ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da cidadania implica, por 

parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada de consciência dessa construção, 

cuja evolução acompanha as dinâmicas de intervenção e transformação social. A cidadania traduz-se 

numa atitude e num comportamento, num modo de estar em sociedade que tem como referência os 

direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social. Enquanto 

processo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos 

outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

Educar pela arte visa, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento mais global da personalidade das 

crianças e jovens, com base na criatividade, na liberdade de expressão do sentir e do pensar, na alegria 

de aprender e de experimentar caminhos diferentes. Tendo como objetivo o desenvolvimento da 

personalidade de forma harmoniosa, educar pela arte permite, também, o desenvolvimento da 

concentração, do sentido estético/artístico, do pensamento crítico, imaginação, memória, lógica, poder 

de análise, síntese e de reflexão, atributos necessários ao bom desempenho das atividades académicas. 

"...A formação do homem deve ser concebida como um processo total. A Arte nela intervém em diversos 

planos da vida, o que tem consequências não somente para a sensibilidade estética propriamente dita, 

mas também para a vida intelectual afetiva e moral." (I. Wojnar, 1963). 

O PAA para o ano letivo de 2021/22 privilegia um conjunto de atividades, que pretendem contribuir para o 

desenvolvimento das crianças e jovens, enquanto sujeitos capazes de conquistar autonomia e espírito 

crítico face às questões sociais que os cercam. Pretende-se, assim, o exercício de uma cidadania ativa, 

que as ações ligadas às Artes e à Cultura façam parte da rotina escolar. 

O conjunto de atividades propostas enquadra-se nas seguintes áreas de intervenção estratégica do Projeto 

Educativo: 

I. Ética e Cidadania  

II. Artes e Cultura  

III. Articulação Curricular  

V. Envolvimento do Meio  

VII. Resultados Escolares 

     

 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                        

CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ELIAS GARCIA 

O Agrupamento de Escolas Elias Garcia integra 3 estabelecimentos de ensino, geograficamente separados: 

 Escola Básica Elias Garcia (escola sede), na Sobreda 

 Jardim-de-infância da Sobreda, no Alto do Índio 

 Escola Básica Miquelina Pombo, em Vale Figueira. 

 
 

Distribuição dos alunos por níveis de ensino e escolas do Agrupamento para 2021-22 

Níveis de 

ensino 

Número de alunos/turmas 

N.º total 

de 

alunos 

N.º de 

grupos / 

turmas 

E.B. Elias Garcia E.B. Miquelina P. J.I. Sobreda 

N.º alunos 

Grupos 

turmas 

n.º 

alunos 

grupos 

turmas 

n.º 

crianças 

grupos 

Educação pré-

escolar 
- - 70 3 64 3 114 6 

1.º ciclo 227 10 227 10 - - 454 20 

2.º ciclo 289 12 - - - - 289 12 

3.º ciclo 438 19 - - - - 438 19 

Totais 954 41 297 13 64 3 1295 57 

                         

                                                                                                                                                                                (Dados em 2 de Novembro de 2021) 

 

Distribuição do pessoal não docente por áreas de serviço – ano letivo de 2017/18 

Serviços 

Administrativos 
Assistentes operacionais 

Técnicos 

especializados 
TOTAL 

9 45 1 55 

 

       (Dados em 2 de Novembro de 2021) 

Proposta aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 10 de novembro de 2021  

 
Plano anual de Atividades aprovado em reunião de Conselho geral de 24 de novembro de 2021                                   
 


