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PAA – Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é uma plataforma online de organização e gestão da 

escola contextualizando as diversas atividades escolares desde as visitas de estudo até à 

organização de eventos de âmbito escolar e ou comunitário que envolvam a comunidade 

Educativa. 

Trata-se de um instrumento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os 

objetivos, as formas de organização e programação das atividades e que procede à 

identificação dos recursos necessários à sua execução. 

Enquanto instrumento de gestão e programação diferenciado, o Plano Anual de Atividades 

obedece a uma lógica de integração e articulação, tendo em vista a coerência, eficácia e 

qualidade do serviço educativo. 

Para ser utilizado essencialmente pelos professores que abrem o processo de cada atividade 

e introduzem os dados que a caracterizam e pelos diretores de curso que controlam, 

analisam e aprovam essas atividades. 
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PROFESSORES 

Entrada no sistema 

Para aceder ao PAA – Plano Anual de Atividades utilize o link disponível no site da escola ou digite na barra de 

endereços do Browser o seguinte endereço (utilizar sempre o browser Chrome da Google): 

 http://digitalorg.dyndns.org/fmi/webd/PAA_EPADRV 

 Pressione sobre as palavras PAA (1) 

 

Selecione o tipo de utilizador (1), pressione botão entrar (2) 
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Digite as suas credenciais na nova caixa de diálogo (1) e (2), as mesmas que utiliza para aceder ao programa 

EscolaPro.ORG. 
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1. ÁREA DO PROFESSOR(A) 

Área exclusiva dos professores onde vão encontrar a sua área de trabalho para criarem e gerirem as atividades 

que vão fazer parte integrante do PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Após a entrada no sistema o professor vai encontrar um ecrã como a imagem que se segue: 

 
 
1 – Área onde estão listadas as atividades da responsabilidade do professor que entra no sistema. Nesta área 

encontra um botão com o símbolo “@” que serve para pedir a abertura da atividade, caso se encontre fechada, 

e assim poder alterar ou acrescentar algum dado à atividade. 

2 – Área onde são introduzidos todos os dados relativos a uma atividade (a que está selecionada no lado 

esquerdo do ecrã). 

3 – Área onde estão listadas todas as atividades do ano letivo corrente. 
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Criar uma nova atividade 

 

Pressionar o botão (1) para criar uma nova atividade. Para apagar pressionar o botão (2). 

- As atividades são criadas neste menu com 5 áreas distintas (Geral, Professores/turmas, Objetivos, Custos e 

Relatório), cada uma delas com informação pormenorizada sobre cada uma dessas áreas que vão caraterizar 

essa atividade e dos recursos a utilizar. 

- A atividade passa por 3 fases distintas que vão permitir ao professor responsável concluir a atividade e 

submeter o respetivo relatório após a conclusão da mesma: 

3 - O ESTADO da atividade, campo modificável enquanto esta se encontra ABERTA. 

 

4 – A APROVAÇÂO, a atividade antes de ser iniciada tem de ser aprovada pelo Diretor do Curso que propõe a 

iniciativa e à qual se encontra vinculada. Uma atividade não pode ser apagada após ter sido aprovada. 
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5 – A AVALIAÇÂO, que só pode ser introduzida após aprovação e conclusão da mesma. 

 

 

Introdução de dados 

As atividades são introduzidas no menu que se segue em 5 passos distintos cada um com informação 
específica: 

 
Geral - Caracterização geral da atividade 

 
 
Professores/Turmas – Professores e turmas envolvidas na atividade
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Objetivos - Campos que definem os objetivos, metas e instrumentos de avaliação 

 
 
Custos – campos a preencher quando existirem custos envolvidos 
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Relatório – A submeter após aprovação, conclusão e avaliação da atividade 
 

 
 
Para submeter um relatório, clicar no botão submeter, de seguida vai aparecer uma janela de diálogo: 

 

 
 
Ao clicar sim, terá de selecionar Escolher ficheiro (1) na janela que se abre. 
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Vai aparecer um ecrã para localizar no computador do professor o relatório a submeter (1) , clicar depois em 
Abrir(2) 

 

 
 
Clicar em carregar (1) ou cancelar para cancelar o processo de submissão (2). 

 

 
 
Irá visualizar depois o ficheiro (1) no campo respetivo. 
 

 
Para extraír o relatório clicar no botão Extrair e seguir os passos indicados. 
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2. ÁREA DO(A) DIRETOR(A) DE CURSO 
 

A) Visão Global 
 

A entrada do Diretor de Curso tem os mesmos procedimentos que a entrada do professor bastando 
mudar o tipo de utilizador (Diretor Curso) e usar as mesmas credenciais (ver secção Professores). 

 
Área exclusiva dos diretores de curso onde vão encontrar a sua área de trabalho para consultarem, analisarem 

e aprovarem as atividades que vão fazer parte integrante do PLANO ANUAL DE ATIVIDADES. 

Após a entrada no sistema o diretor de curso vai encontrar um ecrã como a imagem que se segue: 

 
 
1 – Área onde se encontram os cursos por ciclo de formação que pertencem ao utilizador/diretor de curso que 
acabou de entrar. A cor verde indica qual a o curso selecionado. 
2 – Ano letivo onde se visualiza por ano letivo as atividades que estão ligadas ao curso selecionado (a verde). 
3 – Atividade selecionada (a verde). Ao selecionarmos uma atividade podemos aceder diretamente a toda a 
informação dessa mesma atividade através do botão de navegação (10). O diretor de Curso tem acesso aos 
campos visíveis e modificar cada um dos campos da atividade (5), (6), (7), (8) e (9). 
4 – Dados de controlo para podermos ver na tabela em baixo as atividades selecionadas com uma dessas 
opções, por ano letivo, por professor, por período, por estado ou Aprovação. 
 
5 – Mudar professor Responsável pela atividade: 

 
 
6 – Mudar período em que se realiza: 
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7 – Mudar estado da atividade: 

 
 
 
8 – Aprovação, onde se junta a data em que foi aprovada ou Rejeitada e a deliberação, ou seja, o cargo do 
responsável pela aprovação/rejeição da mesma: 

 
 
9 – Status, ou seja, fechado ou aberto. Este campo permite que o Diretor de Curso possa dar permissão para 
que o Professor responsável possa alterar qualquer dado da atividade desde que esta esteja ABERTA. 

 
 
 
10 – botão de acesso direto a toda a informação da atividade selecionada (3), ou mesmo a todas atividades 
ligadas ao utilizador “Diretor de Curso”. 
´ 
11 – Botão para saída do utilizador. Por exemplo o Diretor de curso pode sair como “Diretor de Curso” e 
depois Entrar na PAA como “Professor” (professor responsável por uma ou mais atividades). 
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B) Atividade 
 
Área de acesso a toda a informação introduzida por cada atividade 

 

 
 
1 – Área onde se encontram os cursos por ciclo de formação que pertencem ao utilizador/diretor de curso que 
acabou está a utilizar a PAA. A cor verde indica qual o curso selecionado. 
2 – Tabela onde se visualiza por ano letivo todas as atividades que estão ligadas ao curso selecionado (1). 
3 - Área onde são introduzidos todos os dados relativos a uma atividade (a que está selecionada no lado 
esquerdo do ecrã). O professor responsável e o Diretor de Curso podem modificar os dados inseridos desde 
que o STATUS desta atividade esteja ABERTO. 
 
4 – Botão de acesso à Lista Resumo com as atividades correspondentes ao curso selecionado. 

 
 
5 – Data Limite para inserir atividades na plataforma PAA. 
 
6 – Botão para ver ou imprimir na totalidade toda a informação relativa à atividade selecionada. 
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Recomendações 

A PAA é um programa desenvolvido para a plataforma web, pelo que utiliza uma 3ª parte responsável pelo seu 

funcionamento, neste caso os browsers, como tal pode encontrar por vezes falhas no sistema. Mantenha o seu 

computador e respetivo browser atualizados. 

Para uma melhor utilização da PAA recomendamos que ao submeter relatórios utilize formatos de ficheiros 

comuns, tais como, PDF, XLSX, DOCX. Assim ao utilizar editores de ficheiros comuns os outros utilizadores não 

encontrarão dificuldade em abrir os respetivos documentos. 

Em caso de dúvida ou dificuldade contacte o administrador responsável na sua escola/ entidade. 
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