
 

 

 

             Relatório de Autoavaliação do Departamento de Línguas 
Ano letivo 2019-20 

 

1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade  

1.1. Português (2º e 3º ciclo) 

 
5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 
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Nível 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nível 2 10,6 1,9 1,3 14,0 4,3 1,2 34 9,9 2,8 32,0 15,0 2,7 28,7 17,2 5,7 

Nível 3 53,0 62,0 58,9 53,1 56,1 53,7 77 61,3 54,9 55,1 66,7 68,7 52,9 60,9 69,0 

Nível 4 35,8 34,8 32,3 29,8 33,5 34,1 31 25,4 22,5 12,9 15,6 23,1 17,2 17,2 18,4 

Nível 5 0,6 1,3 7,6 3,1 6,1 11,0 0 3,5 19,7 0 2,7 5,4 1,2 4,6 6,9 
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89,31 98,10 
98,7

3 
85,98 95,73 99,00 76,06 90,14 97,18 68,03 85,03 97,3 71,3 82,76 94,3 

Valor 
Ref 

96,94 98,00 95,54 95,77 94,9 
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Meta      

2019/
20 

3,26 3,35 3,46 3,22 3,41 3,55 2,98 3,23 3,59 2,81 3,03 3,31 2,91 3,09 3,26 

Valor 
Ref 

3,45 3,42 3,36 3,42 3,36 

1.º Período1 : 

5º ano: Verifica-se que os valores obtidos tanto na taxa de sucesso como na média se situam abaixo dos 

valores de referência. Esta situação resulta do facto de os alunos apresentarem dificuldades, sobretudo, ao 

nível da compreensão/expressão escrita e da gramática. 

6º ano: Verifica-se que os valores obtidos tanto na taxa de sucesso como na média se situam abaixo dos 

valores de referência. Esta situação prende-se com o facto de alguns alunos apresentarem bastantes 

dificuldades na interpretação/compreensão de textos e aplicação de conteúdos gramaticais. 

                                                 
1  
Reflexão sobre os resultados obtidos em cada ano de escolaridade, incluindo a evolução verificada ao longo do ano letivo, salientando diferenças 
significativas entre os resultados dos diferentes anos e dos diferentes períodos. 



 

 

7º ano: No que concerne à taxa de sucesso e à média, os resultados obtidos estão abaixo do valor de 

referência. Há a destacar as turmas C e F como as que obtiveram maior percentagem de níveis inferiores a 

três. Esta situação resulta do facto de os alunos apresentarem dificuldades, sobretudo, ao nível da 

compreensão/expressão escrita e da gramática. Denotam dificuldades em interpretar textos, 

nomeadamente a identificar e a justificar pontos de vista e universos de referência, bem como a fazer 

inferências e expressar, de forma fundamentada, apreciações críticas suscitadas pelos mesmos, o que aliado 

às insuficiências manifestadas em fazer uma leitura fluente e segura, bem como a uma pobreza vocabular e 

falta de concentração torna a sua compreensão deficitária. No domínio da gramática, as dificuldades fazem-

se sentir com especial preponderância nos domínios da morfologia e da sintaxe, apresentando os alunos 

lacunas que se devem à falta de um estudo rigoroso e persistente necessários à sua efetiva consolidação, 

pese embora o facto da docente ter revisto, ao longo do período, conteúdos estruturantes nesta matéria, 

sempre que se tornou necessário. Quanto à expressão escrita, as dificuldades fazem-se sentir não só a nível 

da estruturação das ideias e da correção linguística, como, em larga medida, de uma pobreza de ideias e de 

um vocabulário muito limitado e próximo do discurso oral. Paralelamente a estas dificuldades, os alunos que 

obtiveram insucesso revelam falta de hábitos de estudo e fracos níveis de concentração e envolvimento na 

concretização das tarefas de sala de aula. Enveredam facilmente nas conversas paralelas, alheando-se com 

facilidade da dinâmica da aula. Ao longo do 2º período serão implementadas, entre outras, estratégias como 

a diversificação das atividades, a realização de tarefas de revisão e consolidação de conteúdos estruturantes, 

a disponibilização aos alunos de fichas informativas e fichas de trabalho suplementares e, ainda, a realização 

de atividades formativas. 

8º ano: No que concerne à taxa de sucesso e à média, os resultados obtidos estão abaixo do valor de 

referência. Há a destacar as turmas D e E como as que obtiveram maior percentagem de níveis inferiores a 

três. Esta situação resulta do facto de os alunos apresentarem dificuldades, sobretudo, ao nível da 

compreensão/expressão escrita e da gramática. Denotam dificuldades em interpretar textos, 

nomeadamente a identificar e a justificar pontos de vista e universos de referência, bem como a fazer 

inferências e expressar, de forma fundamentada, apreciações críticas suscitadas pelos mesmos, o que aliado 

às insuficiências manifestadas em fazer uma leitura fluente e segura, bem como a uma pobreza vocabular e 

falta de concentração torna a sua compreensão deficitária. No domínio da gramática, as dificuldades fazem-

se sentir com especial preponderância nos domínios da morfologia e da sintaxe, apresentando os alunos 

lacunas que se devem à falta de um estudo rigoroso e persistente necessários à sua efetiva consolidação, 

pese embora o facto da docente ter revisto, ao longo do período, conteúdos estruturantes nesta matéria, 

sempre que se tornou necessário. Quanto à expressão escrita, as dificuldades fazem-se sentir não só a nível 

da estruturação das ideias e da correção linguística, como, em larga medida, de uma pobreza de ideias e de 

um vocabulário muito limitado e próximo do discurso oral. Paralelamente a estas dificuldades, os alunos que 

obtiveram insucesso revelam falta de hábitos de estudo e fracos níveis de concentração e envolvimento na 

concretização das tarefas de sala de aula. Enveredam facilmente nas conversas paralelas, alheando-se com 



 

 

facilidade da dinâmica da aula. Ao longo do 2º período serão implementadas, entre outras, estratégias como 

a diversificação das atividades, a realização de tarefas de revisão e consolidação de conteúdos estruturantes, 

a disponibilização aos alunos de fichas informativas e fichas de trabalho suplementares e, ainda, a realização 

de testes formativos. 

9º Ano: Tendo em conta o valor de referência apresentado, verifica-se que as turmas do 9º ano se 

encontram abaixo do esperado. Há a destacar a turma B como a que obteve um maior número de níveis 

inferiores a três. Esta situação justifica-se pelo facto de os alunos revelarem, essencialmente, dificuldades ao 

nível da expressão escrita, nomeadamente as que se prendem com a organização e coerência do discurso, 

pontuação, ortografia, domínio de estruturas sintáticas, gramaticais e vocabulário adequado, entre outras. 

Alguns alunos revelam pouco interesse, empenho e concentração, realizando as tarefas com pouco rigor, 

cuidado e atenção, persistindo no erro depois do mesmo já ter sido corrigido ou até mesmo não realizando 

as tarefas no tempo estabelecido. Durante o primeiro período os alunos não investiram no trabalho 

autónomo, facto que se repercutiu no seu insuficiente desempenho quer nos momentos de avaliação quer 

no trabalho desenvolvido nas aulas. De salientar que a participação de alguns alunos, na sala de aula, é 

completamente nula, mesmo quando questionados diretamente sobre os assuntos que estão a ser 

abordados no momento, revelando uma atitude de total alheamento. No sentido de melhorar o seu 

desempenho, os alunos devem adotar outra postura face ao estudo e às atividades desenvolvidas na sala de 

aula colaborando nas atividades orais para avaliação formativa, nos exercícios de expressão escrita e de 

gramática. Ao longo do 2º período serão implementadas, entre outas, as seguintes medidas de suporte à 

aprendizagem: fazer revisões dos conteúdos ante dos testes; facultar quadros-síntese dos conteúdos 

lecionados e fornecer/indicar com frequência exercícios de gramática a realizar extra-aula para rever e 

consolidar conteúdos. 

2.º Período1: 

5º ano: Verifica-se que o valor obtido na taxa de sucesso se encontra acima do valor de referência e, na 

média, ligeiramente abaixo.  Esta situação resulta de alguns progressos ao nível da compreensão/expressão 

oral e escrita e da gramática. 

6º ano: Verifica-se que os valores obtidos tanto na taxa de sucesso como na média se situam ligeiramente 

abaixo dos valores de referência. Esta situação prende-se com o facto de alguns alunos continuarem a 

apresentar algumas dificuldades na interpretação/compreensão de textos e aplicação de conteúdos 

gramaticais. 

7º ano: Analisados os dados referentes ao 2º período de avaliação, constata-se que os valores ainda se 

encontram abaixo dos valores de referência, apesar de se ter verificado uma melhoria significativa 

relativamente ao 1º período, quer a nível da taxa de sucesso quer a nível da média. Esta diferença resulta do 

facto de alguns alunos ainda não terem conseguido colmatar as dificuldades sobretudo nos domínios da 

compreensão/expressão escritas e da gramática. Paralelamente a estas dificuldades, uma percentagem dos 



 

 

alunos que não obtiveram sucesso continuam a revelar falta de hábitos de estudo e de empenho nas tarefas 

propostas.  

8º ano: No que concerne à taxa de sucesso e à média, os valores ainda se encontram abaixo dos valores de 

referência, embora se tenha verificado uma melhoria significativa relativamente ao 1º período. Esta 

diferença resulta do facto de alguns alunos ainda não terem conseguido colmatar as dificuldades sobretudo 

nos domínios da compreensão/expressão escritas e da gramática. Paralelamente a estas dificuldades, os 

alunos que obtiveram insucesso continuam a revelar falta de hábitos de estudo. 

9º ano: Os resultados obtidos situam-se, tanto na taxa de sucesso como na média, em valores inferiores aos 

considerados como referência para este ano, situação que se justifica pelas dificuldades significativas 

evidenciadas por um grande número de alunos ao nível da atenção/concentração, compreensão e expressão 

escrita e do domínio dos conteúdos gramaticais. As mesmas levaram a que os alunos não tivessem obtido, 

globalmente, os resultados esperados.  

 

 

3.º Período1: 

5º ano:  Verifica-se que tanto o valor obtido na taxa de sucesso como na média, se encontra acima do valor 

de referência.  Esta situação resulta de alguns progressos ao nível da compreensão/expressão oral e escrita e 

da gramática. 

6º ano: Verifica-se que os valores obtidos tanto na taxa de sucesso como na média situam- se acima dos 

valores de referência. Esta situação prende-se com o facto de alguns alunos terem apresentado alguns 

progressos na interpretação/compreensão de textos e aplicação de conteúdos gramaticais. 

7º ano: Analisados os dados referentes ao 3º período de avaliação, constata-se que os resultados se 

encontram acima dos valores de referência, tendo-se verificado uma melhoria significativa relativamente ao 

2º período, quer a nível da taxa de sucesso quer a nível da média. Este resultado advém do facto de, a par da 

lecionação dos conteúdos previstos para o terceiro período, os docentes terem desenvolvido várias 

atividades de revisão e consolidação dos conteúdos nucleares. De referir, igualmente, a alteração de critérios 

de avaliação no terceiro período, que contribuiu para estes resultados. Paralelamente a estes resultados, 

uma grande percentagem de alunos, apesar de ter obtido sucesso, continua a revelar falta de hábitos de 

estudo, de empenho nas tarefas propostas e de assimilação de conteúdos essenciais. 

8º ano: No que concerne à taxa de sucesso, os valores obtidos encontram-se acima dos valores de 

referência. 

Quanto à média, os valores alcançados ficaram ligeiramente abaixo dos valores de referência. Esta situação 

resulta do facto de alguns alunos não se terem empenhado e envolvido de forma a potenciar as suas 



 

 

capacidades. 

9º ano: Os resultados obtidos nas turmas A, C e D situam-se, quer na taxa de sucesso quer na média, dentro 

dos valores de referência. Quanto à turma B, apesar de ao longo do ano ter havido uma evolução positiva 

dos resultados, alguns alunos revelaram dificuldades, principalmente ao nível da expressão escrita e da 

leitura. 

 
 

1.2. Português (Secundário) 

 
10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 
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Classificação inferior a 10 
 

33,4 
 

22,7 22,7 0 0 0 0 0 0 

Classificação superior ou 
igual a 10 

66,6 77,3 77,3 100 100 100 100 100 100 
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 Meta    

2019/20 66,7 77,3 77,3 100,0 100,0 
100,

0 
100,0 100,0 100,0 

Valor Refer. 85,34 100,0 100,0 
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Meta    

2019/20 10,57 11,5 
11,9

5 
13,3 14 

13,9
3 

12,50 13,20 13,31 

Valor Refer. 12,68 13,79 14,32 

1.º Período1:  

10º ano: No que concerne à taxa de sucesso e à média, os valores obtidos situam-se abaixo dos valores 
de referência. Esta situação resulta do facto de um grupo significativo de alunos revelar dificuldades (e 
em alguns casos muitas dificuldades) ao nível da compreensão escrita, da gramática e da expressão 
escrita. Denotam dificuldades em interpretar o sentido global do texto e a sua intencionalidade 
comunicativa, apresentam muitas lacunas ao nível da sintaxe e da morfologia e evidenciam muitas falhas 
ao nível da coerência, da coesão textual e da correção linguística. Paralelamente a estas dificuldades, 
verifica-se uma falta acentuada de envolvimento na dinâmica da aula, com níveis de participação e 
interesse reduzidos, bem como falta de perseverança na superação das dificuldades e, por conseguinte, 
alheamento face à disciplina. 

No 2º período, serão desenvolvidas mais atividades de revisão e consolidação de conteúdos 
estruturantes e disponibilizadas aos alunos fichas informativas e fichas de trabalho suplementares, bem 
como a realização de testes formativos. Para além disso, e à semelhança do 1º período, a docente 
disponibilizar-se-á para corrigir textos produzidos pelos alunos extra-aula, fornecendo-lhes um feedback 
mais individualizado sobre os aspetos a melhorar. 

11º ano: relativamente à taxa de sucesso os valores obtidos situam-se ao nível dos valores de referência 
(100%), já a taxa de sucesso está ligeiramente abaixo (0,49), considerando-se pouco relevante por se 
tratar do final do 1º período. 

12ºano: No que diz respeito à taxa de sucesso, os valores obtidos situam-se em consonância com os 



 

 

valores de referência. No entanto, relativamente à média, o mesmo não se verifica. Tal situação justifica-
se pelas características muito peculiares desta turma, uma vez que são alunos que, de uma forma geral, 
se empenham; contudo, manifestam dificuldades em interpretar e produzir textos, o que compromete o 
resultado final. 

2.º Período1: 

10º ano: No que diz respeito à taxa de sucesso é à média, constata-se que os valores ainda se encontram 
abaixo do valor de referência, pese embora tenha havido uma progressão relativamente aos resultados 
obtidos no 1º período. Esta diferença continua a dever-se às muitas dificuldades que alguns alunos 
evidenciam, sobretudo ao nível da compreensão/expressão escrita, nomeadamente a interpretar o 
sentido global dos textos e a sua intencionalidade comunicativa, a interpretar as questões que lhes são 
colocadas sobre os textos/conteúdos abordados nas aulas, bem como a redigir textos coesos e com 
correção linguística. Na gramática, a falta de consolidação de conteúdos nos ciclos anteriores e a falta de 
persistência em colmatar as lacunas tem condicionado os resultados. Paralelamente a estas dificuldades, 
os alunos que obtiveram insucesso continuam a persistir num fraco, e em alguns casos inexistente, 
envolvimento na dinâmica da aula, com níveis de participação e interesse muito reduzidos. 

11º ano: No que diz respeito à taxa de sucesso é à média dos resultados alcançados pelos alunos, no 
segundo período, verifica-se que ambos estão acima dos valores de referência, resultado do empenho e 
trabalho realizado ao longo do ano. 

12ºano: Relativamente à taxa de sucesso, esta encontra-se dentro dos parâmetros esperados; no 
entanto, em relação à média obtida pelos alunos da turma, esta encontra-se, sensivelmente, um valor 
abaixo do valor de referência. É de salientar, contudo, uma evolução positiva do primeiro para o segundo 
período, o que corresponde a um maior empenho e dedicação por parte dos mesmos. 

3.º Período1: 
 

10º ano: Os resultados obtidos situam-se, tanto na taxa de sucesso como na média, abaixo dos valores 
de referência, embora na média a diferença seja muito pouco expressiva (0,73 pontos percentuais). Esta 
situação resulta do facto de um grupo de alunos ter evidenciado não só muitas dificuldades na aquisição 
e aplicação de conhecimentos, mas, sobretudo, falta de persistência e de empenho em colmatar essas 
mesmas dificuldades, que em todos os casos se prenderam com lacunas muito acentuadas dos ciclos 
anteriores, nomeadamente a nível da compreensão/expressão escrita e da gramática. 

Paralelamente a estas dificuldades, os alunos que obtiveram insucesso persistiram num fraco, e em 
alguns casos inexistente, envolvimento na dinâmica da aula, com níveis de execução de tarefas, de 
participação e de interesse muito reduzidos. De referir que um dos alunos não esteve presente em 
nenhuma das aulas síncronas nem realizou qualquer tarefa e um outro não fez praticamente nenhuma 
tarefa, não realizou a apresentação oral e o grau de execução das várias questões para avaliação foi 
reduzido. Esta falta de comprometimento com a disciplina acabou por se refletir no insucesso obtido. 

11º ano: No seguimento dos resultados já alcançados nos dois primeiros períodos letivos, verifica-se que 
a taxa de sucesso e a média dos resultados alcançados pelos alunos, no final do ano letivo, estão acima 
dos valores de referência, como resultado do empenho e da qualidade do trabalho realizado de todos os 
intervenientes. 

12º ano: No que diz respeito à taxa de sucesso, os valores obtidos situam-se em consonância com os 
valores de referência. No entanto, relativamente à média, o mesmo não se verifica. Tal situação justifica-
se pelas características muito peculiares desta turma, uma vez que são alunos que, de uma forma geral, 
se empenham; contudo, manifestam algumas dificuldades, o que compromete o resultado final. 
É de salientar, contudo, uma evolução positiva do primeiro para o terceiro período, o que corresponde a 
um maior em esforço e dedicação por parte dos mesmos. 
 

 



 

 

1.3. Inglês (2º e 3º ciclos) 

 
5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 

C
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(%
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Nível 
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nível 
2 

 
10,56 

 
4,4 2,5 12,20 7,9 1,2 24,65 5,6 4,2 12,93 4,1 2,7 21,84 6,9 0,0 

Nível 
3 

49,07 46,8 45,6 47,56 51,8 54,9 42,25 54,9 54,2 57,14 58,5 56,5 48,28 62,1 66,7 

Nível 
4 

32,3 36,1 37,3 30,49 29,9 28,0 25,35 21,1 17,6 23,81 25,9 28,6 14, 94 17,2 16,1 

Nível 
5 

6,8 12,7 14,6 9,76 10,4 15,9 7,75 18,3 24,0 6,12 11,6 12,2 14,94 13,8 17,2 
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89,31 95,57 97,47 87,80 92,07 99,00 75,35 94,37 95,77 87,07 95,92 97,28 78,2 93,1 100 

Valor 
Ref 

96,59 97,00 93,59 92,51 89,1 

M
é

d
ia

 

Meta      

2019/
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3,36 3,57 3,64 3,38 3,43 3,59 3,16 3,52 3,61 3,23 3,45 3,50 3,23 3,38 3,51 

Valor 
Ref 

3,65 3,59 3,43 3,46 3,48 

1.º Período1:  

5º ano: Verifica-se que os valores obtidos na taxa de sucesso se encontram acima do valor de referência, contudo 
a média situa-se ligeiramente abaixo do valor de referência, pelo que será previsivelmente atenuada com o 
decorrer do ano letivo e a consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. 

6º ano: Verifica-se que os valores obtidos tanto na taxa de sucesso como na média se situam abaixo dos valores de 
referência, que será previsivelmente atenuada com o decorrer do ano letivo e a consolidação das aprendizagens 
adquiridas. 

7º ano: Relativamente à taxa de sucesso e à média, os valores obtidos situam-se abaixo dos valores de referência, 
situação que as docentes consideram normal, uma vez que se trata da avaliação do 1º período. Não obstante, esta 
diferença também se justifica com as dificuldades evidenciadas por um grande número de alunos (ao nível do 
conhecimento da língua, conteúdos gramaticais e vocabulário específico, e da expressão escrita), que ainda não 
revelam comprometimento e responsabilidade suficientes que lhes permitam obter maior sucesso.  

8º ano: Os valores conseguidos, quer na taxa de sucesso, quer na média, apresentam uma diferença pouco 
significativa relativamente aos valores de referência, que será certamente mitigada com o decorrer do ano letivo e 
a consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. 

9º ano: Quanto à taxa de sucesso e à média, os valores obtidos situam-se acima dos valores de referência. 

Os valores obtidos na taxa de sucesso nos três anos de escolaridade devem-se, essencialmente, à implementação 
de estratégias de diferenciação pedagógica, nomeadamente a aplicação de tarefas diferentes para alunos com 



 

 

maiores dificuldades, a que os mesmos, na generalidade, foram correspondendo de forma positiva. 

2.º Período1: 

5º ano: Verifica-se que os valores obtidos na taxa de sucesso e na média se encontram ligeiramente abaixo do 
valor de referência, no entanto, é previsível que no terceiro período os valores sejam alcançados.  

6º ano: Relativamente à taxa de sucesso obtida, verifica-se que esta ainda se encontra abaixo do valor de 
referência (97,43%), situando-se nos 92,07%. Esta diferença continua a dever-se às dificuldades reveladas por 
alguns alunos, especialmente ao nível do empenho, da produção escrita e da gramática. Quanto à média, os 
valores conseguidos apresentam uma diferença pouco significativa. 

7º ano: Quanto à taxa de sucesso e à média, os valores obtidos situam-se acima dos valores de referência.  

8º ano: Os valores conseguidos na taxa de sucesso estão acima do valor de referência e a diferença relativamente 
à média não é significativa.  

9º ano: Quanto à taxa de sucesso e à média, os valores obtidos situam-se acima dos valores de referência. 

Os valores obtidos na taxa de sucesso nos três anos de escolaridade devem-se, essencialmente, à implementação 
de estratégias de diferenciação pedagógica, nomeadamente a aplicação de tarefas diferentes para alunos com 
maiores dificuldades, a que os mesmos, na generalidade, foram correspondendo de forma positiva. 

3.º Período1: 

5º ano: Verifica-se que o valor obtido na taxa de sucesso se encontra acima do valor de referência, no entanto, no 
que diz respeito à média, o valor obtido é idêntico ao referencial.  

6º ano: Relativamente à taxa de sucesso obtida, verifica-se que esta se encontra acima do valor de referência. 
Quanto à média, o valor conseguido está em linha com o valor de referência. 

7º ano: Quanto à taxa de sucesso e à média, os valores obtidos situam-se acima dos valores de referência.  

8º ano: Os valores conseguidos, quer na taxa de sucesso, quer na média, estão acima do valor de referência. 

9º ano: Quanto à taxa de sucesso e à média, os valores obtidos situam-se acima dos valores de referência. 

 
 

1.4. Inglês (10º e 11º Anos) 

 
10.º Ano 11.º Ano 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

(%
)  

Classificação inferior a 10 
 

25,0 
 

19 9,6 6,7 0 0 

Classificação superior ou igual a 
10 

 
75,0 

 
81 90,4 93,3 100 100 

Ta
xa

 d
e

 

su
ce

ss
o

 

Meta   

2019/20 75,0 81,0 90,5 93,0 100 100 

Valor Refer. 91,86 100 

M
é

d
ia

 

Meta   

2019/20 13,45 13,5 14,10 15,27 16,0 16,0 

Valor Refer. 13,88 14,69 

 



 

 

1.º Período1:  

10º ano: Relativamente à taxa de sucesso obtida, verifica-se que esta se encontra abaixo do valor de 
referência (91,86%). Esta diferença deve-se às dificuldades reveladas por alguns alunos, especialmente ao 
nível da produção escrita e da gramática. Quanto à média, os valores conseguidos apresentam uma 
diferença não significativa, até porque se trata do primeiro período letivo.  

No decorrer do 2º período, serão proporcionados aos alunos mais momentos de produção escrita, assim 
como de desenvolvimento da oralidade e de aplicação de conteúdos gramaticais. 

11º ano: No que diz respeito à taxa de sucesso, os valores obtidos encontram-se abaixo dos valores de 
referência (7%), não sendo a diferença relevante por se tratar do final do 1º período. Relativamente à 
média, os valores conseguidos encontram-se acima dos valores de referência. 

2.º Período1: 

10º ano: Relativamente à taxa de sucesso obtida, verifica-se que esta ainda se encontra abaixo do valor de 
referência (91,86%), situando-se nos 81%. Esta diferença continua a dever-se às dificuldades reveladas por 
alguns alunos, especialmente ao nível do empenho, da produção escrita e da gramática. Quanto à média, 
os valores conseguidos apresentam uma diferença pouco significativa. 

11º ano: No que diz respeito à taxa de sucesso, os valores obtidos encontram-se em conformidade com os 
valores de referência (100%). Relativamente à média, os valores conseguidos encontram-se acima dos 
valores de referência. 

 

3.º Período1: 

10º ano: Relativamente à taxa de sucesso obtida, verifica-se que esta se encontra ligeiramente abaixo do 
valor de referência. Esta diferença continua a dever-se às dificuldades reveladas por alguns alunos, 
especialmente ao nível do empenho, da produção escrita e da gramática. Quanto à média, os valores 
conseguidos encontram-se acima do referencial. 

11º ano: No que diz respeito à taxa de sucesso, os valores obtidos encontram-se em conformidade com 
os valores de referência (100%). Relativamente à média, os valores conseguidos encontram-se acima dos 
valores de referência. 

 

1.5. Francês (3º ciclo) 

 
7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 1P 2P 3P 

C
la

ss
if

ic
aç

õ
e

s 
(%

) 

Nível 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nível 2 2,83 2,1 0 10,2 5,4 0,7 10,34 3,4 0 

Nível 3 53,19 43,3 33,3 57,14 57,1 54,4 64,36 49,4 31,0 

Nível 4 36,87 42,6 39,7 29,25 32,7 38,8 14.94 29,9 39,1 

Nível 5 7,09 12,1 27,0 3,4 4,8 6,1 10,34 17,2 29,9 

 

Ta
xa

 d
e

 

su
ce

ss
o

 

 

Meta    

2019/20 97,16 97,87 100,0 89,80 94,56 99,3 89,70 96,55 100 

Valor Ref 97,18 90,56 93,70 



 

 

M
é

d
ia

 

Meta    

2019/20 3,48 3,65 3,94 3,26 3,37 3,50 3,25 3,61 3,99 

Valor Ref 3,56 3,45 3,45 

1.º Período1:  

Os valores obtidos, em todos os anos de escolaridade, quer na taxa de sucesso quer na média, 
apresentam uma diferença pouco significativa relativamente aos valores de referência, que será 
certamente ultrapassada com o decorrer do ano letivo e a consolidação de conhecimentos e 
competências pelos alunos. 

2.º Período1:  

Os valores obtidos quer na taxa de sucesso quer na média encontram-se acima dos valores de referência 
em todos os anos de escolaridade, com exceção do 8º ano cuja média apresenta diferença pouco 
significativa. 

3.º Período1: 

Os valores obtidos quer na taxa de sucesso quer na média encontram-se acima dos valores de referência 
em todos os anos de escolaridade. 

 
 

1.6. OFERTA COMPLEMENTAR - ORALIDADE (2º ciclo) 

 

5.º Ano 6.º Ano 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 

C
la

ss
if

ic
aç

õ
e

s 
(%

) 

Nível 1 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Nível 2 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Nível 3 63,16 53,1 49,6 56,71 45,1 27,4 

Nível 4 34,59 36,9 34,4 37,80 41,9 47,6 

Nível 5 0,00 10,0 16,0 5,49 14,0 25,0 

 Ta
xa

 d
e

 s
u

ce
ss

o
 

Meta   

2019/20 100 100 100 100 100 100 

Valor Ref       

M
é

d
ia

 

Meta   

2019/20 3,25 3,57 3,66 3,49 3,69 3,98 

Valor Ref       

 

 
 
 
 



 

 

2. Medidas de promoção do sucesso escolar 

2.1. Apoio ao estudo (5º e 6º Ano) 

 1P 2P 3P 

 

Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequenta
m 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

5º 
An
o 

 
59 

36,6
5% 

 
45 

 
76,27 

62 34,81 59 
95,1

6 
59 

36,
65
% 

57 
96,6
1% 

6º 
An
o 

51 
30,7
2% 

 

29 

 

60,78 44 25,30 37 
84,0

9 
41 

24,
7% 

39 
95,1
2% 

1.º Período2: Esta medida revelou-se importante uma vez que permitiu um apoio mais individualizado, 
consolidação de competências e superação de dificuldades. 

2.º Período2: Esta medida continua a revelar-se importante uma vez que permite um apoio mais 
individualizado, consolidação de competências e superação de dificuldades. De um modo geral, as 
atividades decorreram com normalidade. No entanto, constata-se que um número residual de alunos, 
pontualmente, manifesta alguma falta de empenho, no sexto ano. Esta situação decorre do facto de alguns 
alunos frequentarem este apoio por obrigação e não com o intuito de trabalhar para melhorar o seu 
desempenho escolar. 

3.º Período2: Dados os constrangimentos do ensino à distância, o apoio ao estudo não se revelou tão 
eficaz, uma vez que foi difícil apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem e pouca autonomia. 
Contudo, foi possível melhorar o desempenho de grande parte dos alunos que beneficiaram desta medida. 

 
 

2.2. Reforço de Português (3º ciclo) 

 1P 2P 3P 

 

Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiver
am 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

7º 
Ano 

54 37,5 29 20,13 67 42,36 57 
85,
07 

69 
47,5
9% 

65 
94,2
0% 

8º 
Ano 

47 31,97 12 25,53 62 42,17 42 
67,
74 

65 
43,9
2% 

61 
93,8
5% 

9º 
Ano 

31 35,6 12 38,7 34 44,52 19 
55,
88 

37 
42,0
5% 

32 
86,4
9% 

1.º Período2: 
Esta medida revelou-se importante para a superação das dificuldades dos alunos. O seu contributo 
só não foi maior porque em algumas turmas o empenho e o interesse revelados por uma parte 
desses alunos nem sempre foram constantes. 

2.º Período2: 
Esta medida continuou a revelar-se importante para a superação das dificuldades dos alunos. O 
seu contributo só não foi maior porque em algumas turmas o empenho e o interesse revelados por 
uma parte desses alunos nem sempre foram constantes. 
 

3.º Período2: Esta medida continuou a revelar-se importante para a superação das dificuldades dos 

alunos. No entanto, os constrangimentos inerentes às sessões assíncronas condicionaram o 



 

 

sucesso de alguns alunos. 

 
 

2.3. Oficina de Desenvolvimento da Oralidade e Escrita – Português (3º ciclo) 

1.º Período2:  
De um modo geral, os alunos demonstraram interesse e empenho na concretização das tarefas propostas. 
Estas aulas revelaram-se profícuas na superação das dificuldades nestes dois domínios, ainda que 
parcialmente, uma vez que persistem dificuldades num grupo de alunos. 

2.º Período2: 
De um modo geral, os alunos continuaram a demonstrar interesse e empenho na concretização das tarefas 
propostas. Estas aulas revelaram-se profícuas na superação das dificuldades nestes dois domínios, ainda 
que alguns alunos continuem a evidenciá-las. 

3.º Período2: Na planificação inicial das disciplinas de Português, no âmbito do Plano Ação Estratégica para 

2019/2020, estavam previstas algumas aulas com coadjuvação, de modo a possibilitar o desenvolvimento 

da oralidade e da produção escrita. Com a suspensão das atividades letivas presenciais - Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, que aprova um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica da doença COVID-19 – e a implementação do Plano Escola Em Casa – Ensino à 

Distância, não foi possível cumprir a planificação inicial nem desenvolver as atividades previstas para o 3º 

período. Este facto terá a devida consideração nas planificações do próximo ano letivo. 

 

2.4. Oficina de Desenvolvimento da Oralidade e Escrita – Francês (3º ciclo) 

1.º Período2:  
Os alunos demonstraram interesse e empenho nas atividades realizadas nos momentos de oralidade e 
escrita, apesar das mesmas decorrerem num espaço pouco adequado.  

2.º Período2: 
De uma forma geral, os alunos demonstraram interesse nas atividades realizadas nos momentos de 
oralidade e escrita, apesar do espaço (biblioteca) em que as mesmas decorrem, em algumas turmas, não 
ser adequado. 

3.º Período2: Na planificação inicial das disciplinas de Francês, no âmbito do Plano Ação Estratégica para 

2019/2020, estavam previstas algumas aulas com coadjuvação, de modo a possibilitar o desenvolvimento 

da oralidade e da produção escrita. Com a suspensão das atividades letivas presenciais - Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, que aprova um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica da doença COVID-19 – e a implementação do Plano Escola Em Casa – Ensino à 

Distância, não foi possível cumprir a planificação inicial nem desenvolver as atividades previstas para o 3º 

período. Este facto terá a devida consideração nas planificações do próximo ano letivo. 

 

2.5. Oficina de Desenvolvimento da Oralidade e Escrita - Inglês (3º ciclo) 

1.º Período2:  

Na globalidade, os alunos mostraram-se, desde o início, recetivos a esta medida. A presença quinzenal de 

uma segunda docente tem proporcionado maior apoio individualizado aos discentes com dificuldades ao 

nível da oralidade e da escrita. No que respeita à competência comunicacional escrita, é notória uma 

evolução positiva num grande número de alunos, já que conseguem produzir enunciados e textos com 

vocabulário mais alargado e sintaxe correta e mais elaborada. No que concerne à competência oral, alguns 



 

 

discentes têm revelado maior à-vontade na sua capacidade de comunicar oralmente, de livre vontade e/ou 

quando solicitados para tal. 

Contudo, alguns alunos, devido a dificuldades evidenciadas, continuam a revelar resistência no 

desenvolvimento das duas competências específicas trabalhadas nestas aulas. Como estratégia para 

superar esta barreira, as docentes continuarão a insistir na aplicação de atividades / tarefas diferenciadas, 

que proporcionem aos alunos a melhoria das suas competências comunicativas e, consequentemente, das 

suas aprendizagens. 

 

2.º Período2: 
Na globalidade, os alunos continuaram a mostrar-se recetivos a esta medida. A presença quinzenal de uma 

segunda docente tem proporcionado maior apoio individualizado aos discentes com dificuldades ao nível 

da oralidade e da escrita. No que respeita à competência comunicacional escrita, continua a notar-se (nos 

resultados obtidos) uma evolução positiva num grande número de alunos, já que conseguem produzir 

enunciados e textos com vocabulário mais alargado e sintaxe correta e mais elaborada. No que concerne à 

competência oral, alguns discentes têm revelado maior à-vontade na sua capacidade de comunicar 

oralmente, de livre vontade e/ou quando solicitados para tal. 

Não obstante, alguns alunos, devido a dificuldades evidenciadas, continuam a revelar resistência no 

desenvolvimento das duas competências específicas trabalhadas nestas aulas.  

3.º Período2:  
Na planificação inicial das disciplinas de Inglês, no âmbito do Plano Ação Estratégica para 2019/2020, 
estavam previstas algumas aulas com coadjuvação, de modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade 
e da produção escrita. Com a suspensão das atividades letivas presenciais - Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, que aprova um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica da doença COVID-19 – e a implementação do Plano Escola Em Casa – Ensino à Distância, 
não foi possível cumprir a planificação inicial nem desenvolver as atividades previstas para o 3º período. 
Este facto terá a devida consideração nas planificações do próximo ano letivo. 

  
 

2.6. Reforço de Português (10º, 11º e 12.º Ano) 

 1P 2P 3P 

 

Nº de 
alunos 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtive
ram 
sucess
o 

% 
Nº de 
alunos 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiver
am 
sucess
o 

% 
Nº de 
alunos 

 
 

% 

 
Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

 
 
% 

10º Ano 5 23,8 1 20 12 50,0 8 61,54 13 
61,9
0% 

8 61,54
% 

11º Ano 2 33,3 2 100 2 9,52 2 100 4 
26,6
7% 

4 100% 

12.º Ano 12 92,3 12 100 13 68,42 13 100 12 
60% 12 100% 

1.º Período2:  
10º ano: Esta medida revelou-se importante para a superação das dificuldades dos alunos, no entanto, o seu 
contributo só não foi maior porque empenho e o envolvimento na resolução das tarefas propostas nem 
sempre foi o desejável, principalmente por parte dos alunos que evidenciavam grandes lacunas.  
11º Ano: atendendo aos resultados alcançados, 100% de sucesso, considera-se que a medida se tem 
revelado eficaz. 
12ºano: Esta medida tem surtido o efeito desejado, pois a assiduidade é de 100%, o que revela o interesse 
dos alunos em expor as suas dúvidas e em trabalhar mais no sentido de colmatar as dificuldades que vão 
apresentando. Além disso, é também uma forma de preparação para o exame nacional do final de ano. 

2.º Período2: 
10º ano: Esta medida continuou a revelar-se profícua para a superação das dificuldades dos alunos, no 



 

 

entanto, o défice de empenho e de envolvimento na resolução das tarefas propostas, principalmente por 
parte dos alunos que evidenciam mais lacunas, condicionou maiores progressos. 
11º Ano: atendendo aos resultados alcançados, 100% de sucesso, considera-se que a medida se tem 
revelado eficaz. 
12ºano: Esta medida tem surtido o efeito desejado, pois a assiduidade é de 100%, o que revela o interesse 
dos alunos em expor as suas dúvidas e em trabalhar mais no sentido de colmatar as dificuldades que vão 
apresentando. Além disso, é também uma forma de preparação para o exame nacional do final de ano. 
 

3.º Período2:  
10º ano: Esta medida continuou a revelar-se importante para a superação das dificuldades dos alunos, tendo 
contribuído para que se registassem progressos, ao longo do ano letivo, na média e na taxa de sucesso da 
turma. No entanto, o seu contributo só não foi maior porque os alunos que obtiveram insucesso persistiram 
num fraco, e em alguns casos inexistente, envolvimento na dinâmica das aulas/reforço, com níveis de 
execução de tarefas, de participação e de interesse muito reduzidos. 
11º ano: Os alunos que frequentaram este apoio revelaram-se assíduos e empenhadas na concretização das 
tarefas propostas, tendo alcançado sucesso na disciplina. Atendendo aos resultados alcançados, 100% de 
sucesso, considera-se que a medida surtiu o efeito desejado. 
12º ano: Esta medida surtiu o efeito desejado, pois os alunos sempre foram assíduos, o que revela o 
interesse dos alunos em expor as suas dúvidas e em trabalhar mais no sentido de colmatar as dificuldades 
que vão apresentando. Além disso, foi também uma forma de preparação para o exame nacional do final de 
ano. 
 

 

3. Cumprimento das planificações/ dos programas2
 

1º período 

Na disciplina de Português, as planificações foram cumpridas em todos os anos de escolaridade, exceto no 

7º (em todas as turmas) e no 9º, turmas A e B, onde não foram abordados alguns conteúdos que serão 

lecionados no início do 2º período, sem prejuízo do cumprimento da planificação anual.  

Na disciplina de Inglês, todas as planificações foram cumpridas, com exceção das turmas A e F, do 6º ano, E 

e F, do 7º, e todas as de 8º. Nestas turmas os conteúdos em falta serão lecionados nas semanas iniciais do 

2º período. 

Relativamente à disciplina de Francês, e em todas as turmas de 7º ano, não foram lecionados alguns 

conteúdos, que serão lecionados nas primeiras semanas do 2º período. Quanto ao 8º ano, não foi lecionada 

uma unidade em todas as turmas e no 9º ano ficou por abordar um conteúdo gramatical. Estes atrasos 

serão ultrapassados no início do 2º período. 

É expectável que os incumprimentos pontuais aqui mencionados sejam diluídos ao longo do ano letivo. 

2º período 

Não foi cumprido o número de aulas previstas nem lecionada a totalidade dos conteúdos previstos para o 

2.º período, tendo em conta a suspensão de atividades letivas nos termos do Art. 9º do Decreto-Lei nº 10-

A/2020, de 12 de março.   

Português (2º ciclo) 

                                                 
2
 No final do ano letivo, indicar as unidades didáticas/ metas curriculares não trabalhadas em cada disciplina, ano e turma, e 

respetivos motivos. Refletir sobre eventuais discrepâncias entre o previsto e o cumprido. 



 

 

Em todas as turmas do 5.º ano, não foram lecionados os seguintes conteúdos: Texto de opinião; Conjunção; 

Discurso direto e Indireto e Formação de Palavras. Nas turmas A, B e C não foi, ainda, lecionado a Carta e 

nas turmas D, E e F o Texto expositivo. Nas turmas A e F do 6º ano, não foram lecionados os conteúdos 

Discurso Indireto, Determinantes Interrogativos e não foi feita a leitura integral da obra “Os Piratas”. 

Inglês (2º ciclo) 

Em todas as turmas do 5.º ano não foram lecionados os seguintes conteúdos: Vocabulário: "Daily routine", 

"The time", "Easter" e Gramática: "Adverbs of frequency". No 6º ano, nas turmas A e F, não foram 

lecionados o Past Simple - Verb There+To Be e o  Past Simple- Regular Verbs. 

Português (3º ciclo) 

No sétimo ano, alguns conteúdos gramaticais não foram lecionados devido à suspensão das atividades 

letivas presenciais, depois da professora ter verificado que alguns alunos não dispunham de meios, 

condições ou apoio familiar para abordar alguns conteúdos mais complexos. As atividades letivas não 

presenciais destinaram-se preferencialmente a atividades de leitura, interpretação, revisão e consolidação 

de conhecimentos e pesquisa. Os conteúdos gramaticais acima referidos serão facilmente recuperados no 

terceiro período.  

No 8º ano, não foi introduzido o texto dramático. 

Inglês (3º ciclo) 

No 8º ano, foram necessários mais tempos letivos para a consolidação de conteúdos e aprendizagens 

essenciais, daí o atraso na execução da planificação. Assim, não foi possível concluir a Unidade quatro, "The 

Environment". Esta unidade será abordada no terceiro período, considerando as circunstâncias excecionais 

atuais, sendo reajustada a planificação. 

Francês 

No 8º ano, não foi lecionada a unidade «Chez le toubib». 

Português (secundário) 

No 10º ano, não feita a Introdução às "Rimas" de Camões, com o estudo de algumas redondilhas. 

3º Período 

Todas as planificações, de todos os anos de escolaridade, forma cumpridas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Organização e funcionamento3
 

Aspetos mais positivos:  
Todos os elementos do Departamento se mostraram disponíveis e cooperantes sempre que solicitados 
para qualquer atividade/tarefa, apresentando sugestões de atividades e de melhoria da prática letiva. 
Além disso, foram, de uma maneira geral, assíduos nas reuniões realizadas, quer pelas secções 
disciplinares, quer pelo Departamento. 
Durante o 3º período, e com a modalidade de ensino à distância, intensificou-se o trabalho colaborativo, 
por ano de escolaridade, na produção de materiais em formato digital e na definição de tarefas para os 
planos semanais. 

Aspetos a melhorar: Nada a referir. 

 
 
 
 

5. Atividades do PAA organizadas pelo Departamento  

 
1º Período: 

5.1. 

Identificação4 Comemoração do “Halloween” 

Participação5 Todos os alunos da escola sede e do 4º ano do centro escolar 

Avaliação6 

A atividade decorreu como planeado, tendo-se verificado uma excelente participação 
dos alunos, de quem se obteve um feedback bastante positivo sobre o Desfile, que 
gostariam de ver repetido numa próxima oportunidade. 
Todos os participantes revelaram criatividade, empenho e entusiasmo durante o 
Desfile, bem como respeito pelas orientações que iam sendo dadas pelas docentes 
organizadoras.  
As docentes consideram bastante positivos a adesão e o interesse demonstrado pelos 
alunos em geral. 
Os objetivos propostos foram plenamente atingidos, tendo os alunos tido a 
oportunidade de contactar e de se envolverem numa comemoração anglo-saxónica, 
que puderam comparar com tradições portuguesas assinaladas na mesma altura do 
ano. Esteve deste modo assegurado o desenvolvimento da competência intercultural.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 No final do ano letivo, refletir sobre aspetos positivos e sobre aspetos a melhorar que impliquem com o trabalho docente. 

4
Indicar a designação da atividade que consta do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

5
 Indicar o número de alunos e o número de pais que o projeto da atividade previa, e o número de alunos e o número de pais que 

efetivamente participaram. Nas atividades coorganizadas com pais, indicar quantos pais participaram na organização da atividade. 
6
 Avaliar a atividade (alterações ao previsto; o que correu bem; o que correu menos bem; incidentes); avaliar a participação (adesão 

e empenho de alunos e famílias); avaliar o impacto na aprendizagem (sempre que possível, indicar o instrumento utilizado e a 
percentagem de alunos avaliados com sucesso no final da participação). Concluir pela manutenção, reformulação ou anulação da 
atividade para o ano seguinte. 
 



 

 

 
 
 

5.2 

Identificação4 Formação de utilizadores da BE “À descoberta da BE” 

Participação5 Alunos do 5º ano, respetivas docentes de Português e BE 

Avaliação6 
A atividade foi muito positiva, tendo contado com a participação e empenho de 
todos. Acima de tudo, permitiu aos alunos mais novos perceber a forma de 
funcionamento/dinâmica da Biblioteca. 

 

5.3 

Identificação4 Troca de Postais de Natal 

Participação5 Turmas de 3º, 4º e 5º anos, docentes de Inglês 

Avaliação6 
A atividade foi acolhida com muita recetividade e entusiasmo por todos os alunos, 

tendo decorrido conforme o planeado. Os objetivos propostos foram atingidos. 

 

2º Período: 
 

5.4 

Identificação4 Idas ao teatro (Leandro, Rei da Helíria; Cleo and Tony; Sleepy Hollow) 

Participação5 
Destinadas às turmas de 7º ano (Português) e 4º, 5º, 6º, 7º e 8º anos (Inglês) 

 

Avaliação6
 

Devido à suspensão das atividades letivas presenciais (Decreto-Lei nº10-A/2020, de 12 

de março), não se realizaram as atividades. 

 

 

5.5 

Identificação4 Idas ao teatro: “Auto da Barca do Inferno” e “Amor de Perdição” 

Participação5 Alunos dos 9º e 11º anos e respetivas docentes de Português 

Avaliação6
 

A atividade decorreu conforme o planificado, tendo os alunos revelado 

entusiasmo/interesse perante uma atividade que lhes possibilitou o contacto com 

uma obra estudada num formato diferente. 

 

5.6 

Identificação4 Concurso Literário 

Participação5 Alunos dos 2º, 3º ciclos e secundário do AEVT e respetivas docentes de Português 

Avaliação6
 

Os alunos envolveram-se na atividade, participando massivamente com a produção 

de textos alusivos ao tema escolhido. 

 
 



 

 

 
 

5.7 

Identificação4 Literacia 3Di 

Participação5 
Alunos dos 7º e 8º anos e docentes de Português e Inglês, respetivamente (parceria 

com a Porto Editora) 

Avaliação6
 

A atividade decorreu conforme o planificado, e apesar das dificuldades técnicas na 

sua execução, tendo a generalidade dos alunos revelado comprometimento. 

Devido à suspensão das atividades letivas presenciais (Decreto-Lei nº10-A/2020, de 12 

de março), a atividade não foi concluida. 

 

5.8 

Identificação4 Concurso Nacional de Leitura 

Participação5 
Alunos dos 2º, 3º ciclos e secundário do AEVT e respetivas docentes de Português, em 

parceria com a BE 

Avaliação6
 

Os alunos envolveram-se na atividade, participando massivamente, culminando com a 

participação dos selecionados a nível concelhio. 

Devido à suspensão das atividades letivas presenciais (Decreto-Lei nº10-A/2020, de 12 

de março), a atividade não foi concluida. 

 

5.9 

Identificação4 Semana da Leitura 

Participação5 Alunos dos 2º e 3º ciclos e Secundário; Departamento de Línguas e BE 

Avaliação6
 

Os alunos participaram com entusiasmo com atividades inter-turmas, organizadas por 

docentes do DL e pela BE. 

 

6. Reuniões de autoavaliação do Departamento  

1.ª Avaliação intercalar 24/01/2020 A Coordenadora, Carla Ferreira 

2.ª Avaliação intercalar 13/05/2020 A Coordenadora, Carla Ferreira 

Avaliação final 13/07/2020 A Coordenadora, Carla Ferreira 

 


