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1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade 

 

1.1 HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 2.º CICLO 
 

HGP 
2.º Ciclo 

5.º ANO 6.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 3,7 3,7 3,7  3,7  3,7 3,3 3,5 3,7  

Taxa de sucesso 97 94 98  99  99 91 94   98 

 

1.º Período1:  

No 5.º ano, verifica-se que o valor obtido na média se situa em linha com o valor de referência 

(3,7). No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (94%) estão abaixo do valor de 

referência (97%). 

No 6º Ano, os resultados alcançados estão abaixo dos valores de referência no que diz respeito à 

média (3,7 e 3,3) e à taxa de sucesso (99% e 91%).  

Estes resultados derivam do facto de alguns alunos apresentarem dificuldades, sobretudo, na 

interpretação dos enunciados/documentos, revelarem pouca autonomia e empenho na 

concretização das suas tarefas. Estas dificuldades foram acentuadas com o ensino à distância 

que condicionou o comprometimento dos alunos com as suas aprendizagens. No entanto, é 

previsível que esses valores sejam atingidos com o decorrer do ano letivo através da 

consolidação/recuperação de conhecimentos e competências pelos alunos.  

2.º Período1:  

No 5.º ano, constata-se que o valor obtido na média se situa em linha com o valor de referência 

(3,7). Relativamente à taxa de sucesso, os resultados obtidos (98%) estão acima do valor de 

referência (97%). Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se que as estratégias 

implementadas ao longo do 2º período, tais como, o desenvolvimento de atividades 

interpretação de documentos, a promoção nos alunos de uma atitude ativa, autónoma e de 

perseverança, estão adequadas às dificuldades/necessidades dos alunos. Contudo, não foram 

abordados alguns conteúdos previstos devido às condicionantes inerentes do ensino à distância 

que dificultaram também a consolidação de algumas aprendizagens, nomeadamente, nos 

domínios do Tratamento da Informação e da Comunicação.  

No 6.º ano, os resultados alcançados estão abaixo dos valores de referência no que diz respeito 
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à média (3,7 e 3,5) e à taxa de sucesso (99% e 94%). Estes resultados decorrem das limitações do 

ensino à distância, das dificuldades na interpretação de documentos, pouca autonomia e 

empenho na concretização das tarefas bem como na comunicação e relacionação de 

conhecimentos por parte de alguns alunos. Considerando a evolução positiva dos resultados do 

1º para o 2º período, é muito previsível o alcance dos valores de referência. 

3.º Período1: 

No 5.º ano, o valor obtido na média ficou em linha com o valor de referência (3,7). Quanto à taxa 

de sucesso, os resultados obtidos (99%) estão acima do valor de referência (97%).  

No 6º Ano, o valor obtido na média ficou em consonância com o valor de referência (3,7). No 

que diz respeito à taxa de sucesso situou-se ligeiramente abaixo dos valores de referência (99% e 

98%). 

Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se que as estratégias implementadas ao longo 

do 3º período, tais como, o desenvolvimento de atividades interpretação de documentos, a 

promoção nos alunos de uma atitude ativa, autónoma e de perseverança, foram adequadas às 

dificuldades/necessidades dos alunos. 

 

 

1.2 HISTÓRIA – 3.º CICLO 

 

História 
3.º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 3,6 3,4 3,4 3,6 3,6 3,0 3,3  3,4  3,5 3,5 3,5 3,7  

Taxa de sucesso 97 90 91  98 100 71 99  100 100 96 100 100  

 
 

1.º Período1:  

No 7º ano, verifica-se que o valor obtido na média (3,4) se situa ligeiramente abaixo do valor de 

referência (3,6). No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (90%) estão abaixo do valor de 

referência (97%). 

No 8º ano, verifica-se que o valor obtido na média (3,0) se situa abaixo do valor de referência (3,6). No 

que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (71%) estão bastante abaixo do valor de 

referência (100%). 

No 9º ano, verifica-se que o valor obtido na média se situa em linha com o valor de referência (3,5). No 

que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (96%) estão ligeiramente abaixo do valor de 

referência (100%). 

Estes resultados derivam do facto de alguns alunos apresentarem dificuldades, sobretudo, na 

compreensão e aplicação dos conhecimentos, interpretação dos enunciados/documentos, falta de 

hábitos e métodos de estudo e revelarem pouco empenho na concretização das suas tarefas. Estas 

dificuldades foram acentuadas com o ensino à distância que condicionou o comprometimento dos 

alunos com as suas aprendizagens. No entanto, é previsível que esses valores sejam atingidos com o 

decorrer do ano letivo através da consolidação/recuperação de conhecimentos e competências pelos 

alunos.   



 

 

No que se refere ao 8ºano de escolaridade, estes resultados prendem-se com o facto de as turmas 

possuírem um ritmo de aprendizagem mais lento, assim como, dificuldades ao nível da 

compreensão/aplicação e interpretação de enunciados/documentos, bem como, pouco empenho na 

concretização de tarefas escolares da parte de alguns alunos. Acresce o facto da docente, ter estado 

ausente em certos períodos de tempo, por motivos de saúde, devidamente justificados por atestado 

médico. 

2.º Período1:  

No 7º ano, verifica-se que o valor obtido na média (3,4) continua a situar-se ligeiramente abaixo do valor 

de referência (3,6). No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (90%) continuam também 

um pouco abaixo do valor de referência (97%). 

No 8º ano, verifica-se que o valor obtido na média (3,3) subiu, mas continua a situar-se ligeiramente 

abaixo do valor de referência (3,6). No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos 

melhoraram muito (99%), estando apenas um ponto percentual abaixo do valor de referência (100%). 

No 9º ano, verifica-se que o valor obtido na média se continua a alinhar com o valor de referência (3,5). 

No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (100%) atingiram o valor de referência (100%). 

Estes resultados derivam do facto de alguns alunos apresentarem dificuldades, sobretudo, na 

compreensão e aplicação dos conhecimentos, interpretação dos enunciados/documentos, falta de 

hábitos e métodos de estudo e revelarem pouco empenho na concretização das suas tarefas. Estas 

dificuldades foram acentuadas com o ensino à distância que condicionou o comprometimento dos 

alunos com as suas aprendizagens. No entanto, irá continuar a trabalhar-se com estes alunos no sentido 

de conseguirem ultrapassar as suas dificuldades. No entanto, é fundamental que estes alunos se 

esforcem e apliquem para que seja possível melhorarem o seu aproveitamento.   

3.º Período1: 

No 7º ano, verifica-se que o valor obtido na média (3,6) está alinhado com o valor de referência (3,6). No 

que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (98%) estão ligeiramente acima do valor de 

referência (97%). 

No 8º ano, verifica-se que o valor obtido na média (3,4) situa-se ligeiramente abaixo do valor de 

referência (3,6). Mas no que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (100%), estão em linha 

com o valor de referência (100%). 

No 9º ano, verifica-se que o valor obtido na média (3,7) está ligeiramente acima do valor de referência 

(3,5). No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (100%) continuam alinhados com o valor 

de referência (100%). 

Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se que as estratégias implementadas ao longo do 3º 

período, tais como, o desenvolvimento de atividades interpretação de documentos, a promoção nos 

alunos de uma atitude ativa, autónoma e de perseverança, foram adequadas às 

dificuldades/necessidades dos alunos. 

 

 
 

1.3 GEOGRAFIA – 3.º CICLO 

 

Geografia 7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 



 

 

3.º Ciclo VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 3,5 3,5 3,7 3,8 3,5 3,0 3,3 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 

Taxa de sucesso 96 92 96 100 99 79 94 99 99 97 99 100 

 
 

1.º Período1:  

Na disciplina de Geografia, no sétimo ano de escolaridade, a taxa de sucesso foi de 92%, tendo ficado 

ligeiramente abaixo do valor de referência que é de 96%. Analisando os resultados de cada turma, 

observa-se que as turmas D e E obtiveram uma taxa de sucesso de 100%. A taxa de sucesso na turma A 

foi de 92%, na turma B de 93% e na turma C de 90%. As turmas F e G obtiveram ambas uma taxa de 85%. 

O menor sucesso destas duas últimas turmas deve-se à falta de hábitos de estudo e de trabalho, ao 

pouco empenho na realização de atividades e ainda às dificuldades ao nível da aplicação de 

conhecimentos e de interpretação de documentos por parte de alguns alunos. Relativamente à média de 

valores obtidos, esta foi igual ao valor de referência, 3,5.   

No oitavo ano de escolaridade, a taxa de sucesso foi de 79%, tendo ficado bastante abaixo do valor de 

referência que é de 99%. Fazendo uma análise por turma, destaca-se a turma E por ter obtido uma taxa 

de sucesso mais próxima do valor de referência, 94%. Logo se seguida, destaca-se a turma D com 86%. As 

turmas B e C obtiveram ambas uma taxa de sucesso de 80%. As turmas F e A foram as que obtiveram 

maior insucesso, tendo ambas ficado mais aquém do valor de referência, tendo a primeira uma taxa de 

70% e a segunda de 68%. As razões que explicam estes resultados são a falta de responsabilidade, de 

empenho e de estudo, bem como as dificuldades de atenção/concentração e ainda as dificuldades ao 

nível da compreensão, aplicação e relacionação de conhecimentos e interpretação de documentos por 

parte de alguns alunos. Relativamente à média de valores obtidos, 3,0, esta também está abaixo do valor 

de referência, 3,5. 

No nono ano de escolaridade, a taxa de sucesso foi de 97%, tendo ficado ligeiramente abaixo do valor de 

referência que é de 99%. Fazendo-se uma análise por turma, conclui-se que apenas as turmas B, C e E 

estão baixo dos valores de referência, já as turmas A, D e F obtiveram taxas de sucesso de 100%. O 

menor sucesso obtido nas turmas B, C e E, deve-se, essencialmente, à falta de responsabilidade no 

estudo, falta de empenho no cumprimento das tarefas solicitadas, falta de atenção/concentração e 

dificuldades na interpretação, análise e relacionação de conhecimentos, por parte de alguns alunos. 

Relativamente à média de valores obtidos, 3,7, é exatamente igual ao valor de referência.  

2.º Período1:  

No sétimo ano de escolaridade, a taxa de sucesso subiu, tendo igualado o valor de referência que é 96%. 

No que diz respeito à média de valores obtidos, esta foi de 3,7, tendo ultrapassado o valor de referência 

de 3,5. 

No oitavo ano de escolaridade, a taxa de sucesso melhorou significativamente (94%), tendo-se 

verificado uma subida de quinze pontos percentuais em relação ao valor alcançado no primeiro período. 

Apesar da melhoria, a taxa de sucesso continua ligeiramente abaixo do valor de referência que é de 99%. 

Relativamente à média de valores obtidos, também se verificou uma ligeira melhoria, tendo sido de 3,3, 

no entanto, continua a situar-se ligeiramente abaixo do valor de referência de 3,5.   

No nono ano de escolaridade, a taxa de sucesso melhorou dois pontos percentuais em relação ao 

primeiro período, tendo alcançado o valor de referência que é de 99%. No que diz respeito à média de 

valores obtidos, esta foi de 3,8, tendo ultrapassado o valor de referência de 3,7. 

 

3.º Período1: 



 

 

No sétimo ano de escolaridade, a taxa de sucesso subiu em relação aos períodos anteriores, sendo de 

100%, estando inclusivamente acima do valor de referência que é de 96%. Analisando os resultados de 

cada turma, verifica-se que todas as turmas A, B, C, D, E, F e G obtiveram uma taxa de sucesso de 100%. 

Quanto à média de valores obtidos, 3,8, verifica-se também uma melhoria em relação aos períodos 

anteriores, encontrando-se acima do valor de referência, 3,5. 
 

No oitavo ano de escolaridade a taxa de sucesso é de 99%, estando sendo exatamente igual ao valor de 

referência (99%). Fazendo uma análise por turma, destacam-se as turmas B, C, D e E com uma taxa de 

sucesso de 100%. As turmas A e F, nas quais se verifica algum insucesso, obtiveram 96% de sucesso. 

Relativamente à média de valores obtidos, 3,5, esta está igual ao valor de referência, 3,5. Comparando os 

resultados com os dos períodos letivos anteriores, houve uma melhoria quer ao nível da taxa de sucesso 

quer ao nível da média obtida. 
 

No nono ano de escolaridade, a taxa de sucesso é de 100%, estando acima do valor de referência (99%). 

Relativamente à média de valores obtidos, 3,9, esta está acima do valor de referência, 3,7. Comparando 

os resultados com os dos períodos letivos anteriores, verificou-se uma melhoria quer ao nível da taxa de 

sucesso quer ao nível da média obtida. 

 

 
 

1.4 FILOSOFIA – SECUNDÁRIO 

 

Filosofia 
Secundário 

10.º ANO 11.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 13,6 15,0 13,6  14,3  15,5 15,9 15,7  16,0  

Taxa de sucesso 84 100 88  100  100 94 100  100  

 

1.º Período1: No 10º ano, verifica-se que os resultados obtidos na média e taxa de sucesso (15,0 e 100%) são 

superiores aos valores de referência (13,6 e 84%). 

O 11º ano, constata-se que os resultados obtidos na média estão ligeiramente acima do valor de referência 

(15,9 e 15,3). No que concerne, à taxa de sucesso obtida, está abaixo do valor de referência (94% e 100%). 

A docente continuará a reforçar as estratégias utilizadas no primeiro período, sendo previsível que esses 

valores sejam atingidos com o decorrer do ano letivo através da consolidação/recuperação de 

conhecimentos e competências pelos alunos. 

2.º Período1:  

No 10º ano, os resultados obtidos na média foram iguais ao valor de referência, no entanto, a taxa de 
sucesso desceu relativamente ao primeiro período. Esta descida deve-se ao facto de alguns alunos 
apresentarem dificuldades, sobretudo, na compreensão e aplicação de conhecimentos a novas situações, 
falta de hábitos e métodos de estudo e revelaram pouco empenho na realização das tarefas. Estas 
dificuldades agravaram-se com o ensino à distância que condicionou o comprometimento dos alunos com as 
suas aprendizagens. A docente vai continuar a reforçar as estratégias utilizadas no sentido de estes alunos 
superar as dificuldades e melhorar os resultados. 

No 11º ano, verifica-se que os resultados obtidos na média e taxa de sucesso (15,7 e 100%) são superiores 

aos valores de referência (15,5 e 100%). A docente vai continuar a reforçar as estratégias no sentido de os 

alunos manter/ subir estes resultados. 

3.º Período1:  No 10º ano, os resultados obtidos na média e taxa de sucesso são superiores aos valores de 



 

 

referência. Assim, comparando os resultados obtidos com os dos períodos anteriores, verificou-se uma 
melhoria quer com ao nível da taxa de sucesso quer com ao nível da média obtida. 

No 11º ano, os resultados obtidos foram ligeiramente superiores aos valores de referência. Assim, 
comparando os resultados obtidos com os dos períodos anteriores, registou-se uma ligeira subida 
relativamente aos valores de referência. 

 
 

 

1.5 EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 2.º e 3.º CICLOS 

 

EMRC 
2.º Ciclo 

5.º ANO 6.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 4,6 3,7 4,5  4,7  4,6 3,9 4,5  4,7  

Taxa de sucesso 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

EMRC 
3.º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 4,5 4,3 4,5   4,7 4,4 4,0 4,4  4,6  4,5 4,3 4,5 4,7  

Taxa de sucesso 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100  

 
 

 

1.º Período1: 

Relativamente aos resultados de EMRC: No 5.º ano o valor de referência é de 4,6 e o resultado obtido é 

de 3,7; no 6.º ano o valor de referência é de 4,6 e o resultado obtido é de 3,9; 7.º ano o valor de 

referência é de 4,5 e o resultado obtido é de 4,3; no 8.º ano o valor de referência é de 4,4 e o resultado 

obtido é de 4,0 e no 9.º ano o resultado de referência é de 4,5 e o resultado obtido é de 4,33. Os 

resultados alcançados estão ligeiramente abaixo dos valores de referência no que diz respeito à média e 

à taxa de sucesso. No entanto, é previsível que esses valores sejam atingidos com o decorrer do ano 

letivo e a consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. 

2.º Período1: 

Relativamente aos resultados de EMRC:  

No 5.º ano, o valor de referência é de 4,6 e o resultado obtido é de 4,5;  

No 6.º ano, o valor de referência é de 4,6 e o resultado obtido é de 4,5.  

Quanto ao 7.º ano o valor de referência é de 4,5 e o resultado obtido é de 4,5; 

No 8.º ano, o valor de referência é de 4,4 e o resultado obtido é de 4,4; 

 No 9.º ano, o resultado de referência é de 4,5 e o resultado obtido é de 4,5.  

Os resultados alcançados estão, no segundo ciclo, ligeiramente abaixo dos valores de referência no que 

diz respeito à média. Na taxa de sucesso os resultados obtidos (100%) atingiram o valor de 

referência (100%). No terceiro ciclo, verifica-se que o valor obtido na média se continua a 



 

 

alinhar com o valor de referência. No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos 

(100%) atingiram o valor de referência (100%). Considerando a evolução positiva dos resultados do 

1º para o 2º período, é previsível que os valores de referência sejam atingidos com o decorrer do ano 

letivo e a consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. 

3.º Período1: 

Relativamente aos resultados de EMRC:  

No 5.º ano, o valor de referência é de 4,6 e o resultado obtido é de 4,7;  

No 6.º ano, o valor de referência é de 4,6 e o resultado obtido é de 4,7.  

Quanto ao 7.º ano o valor de referência é de 4,5 e o resultado obtido é de 4,7; 

No 8.º ano, o valor de referência é de 4,4 e o resultado obtido é de 4,6; 

 No 9.º ano, o resultado de referência é de 4,5 e o resultado obtido é de 4,7.  

Os resultados alcançados estão, no segundo ciclo, ligeiramente acima dos valores de referência no que 

diz respeito à média. Na taxa de sucesso os resultados obtidos (100%) atingiram o valor de 

referência (100%). No terceiro ciclo, verifica-se que o valor obtido está ligeiramente acima do 

valor de referência. No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (100%) atingiram 

o valor de referência (100%).  

 

 

 

1.6 EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – SECUNDÁRIO 

 

EMRC 
Secundário 

10.º ANO 11.º ANO 12.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 19,6 16,1 17,1   18,2 19,4 16,7 17,7   18,7 19,4 19,1 20,0   20,0 

Taxa de sucesso 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 

 

1.º Período1   

Relativamente aos resultados de EMRC: No 10.º ano o valor de referência é de 19,6 e o resultado obtido é 

de 16,1; no 11.º ano o valor de referência é de 19,4 e o resultado obtido é de 16,70; 12ºano o valor de 

referência é de 19,4 e o resultado obtido é de e 19,1. Os resultados alcançados estão ligeiramente abaixo 

dos valores de referência no que diz respeito à média e à taxa de sucesso. No entanto, é previsível que 

esses valores sejam atingidos com o decorrer do ano letivo e a consolidação de conhecimentos e 

competências pelos alunos.  

  

2.º Período1   

Relativamente aos resultados de EMRC: No 10.º ano o valor de referência é de 19,6 e o resultado obtido é 

de 17,1; no 11.º ano o valor de referência é de 19,4 e o resultado obtido é de 17,70; 12ºano o valor de 



 

 

referência é de 19,4 e o resultado obtido é de e 20,0. Os resultados alcançados estão ligeiramente abaixo 

dos valores de referência no que diz respeito à média e à taxa de sucesso. No entanto, é previsível que 

esses valores sejam atingidos com o decorrer do ano letivo e a consolidação de conhecimentos e 

competências pelos alunos.  

  

3.º Período1:  
Relativamente aos resultados de EMRC no 3º período:    

No 10.º ano, o valor de referência é de 19,6 e o resultado obtido é de 18,2;    

No 11.º ano, o valor de referência é de 18,7e o resultado obtido é de 19,4.    

Quanto ao 12º ano o valor de referência é de 19,4 e o resultado obtido é de 20;   

Os resultados alcançados estão, no 12º ano, ligeiramente acima dos valores de referência no que diz 

respeito à média. Na taxa de sucesso os resultados obtidos (100%) atingiram o valor de referência (100%). 

No 10ºe 11º anos, verifica-se que o valor obtido está ligeiramente abaixo do valor de referência. No que 

concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos (100%) atingiram o valor de referência (100%). Existe 

uma evolução positiva dos resultados ao longo do ano letivo.  

 

 

1.5 PSICOLOGIA – SECUNDÁRIO (12.º ano) 

 

Psicologia 
secundário 

12.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 17,1 18,6 19,0   18,6 

Taxa de sucesso 100 100 100  100 

 

1.º Período1  

No 12º ano verifica-se que os resultados obtidos na média são superiores aos valores de referência (17,1). 

Relativamente à taxa de sucesso mantém-se (100%). 

A docente da disciplina continuará a reforçar as estratégias utilizadas no primeiro período, no sentido de 

manter estes resultados e, se possível, melhorar. 

2.º Período1  

No 12º ano verifica-se que os resultados obtidos na média são superiores aos valores de referência (17,1). 

Relativamente à taxa de sucesso mantêm-se (100%). A docente continuará a reforçar as estratégias 

utilizadas, no sentido de manter/melhorar estes resultados. 

3.º Período1: No 12º ano constata-se que os resultados obtidos na média são superiores aos valores de 

referência.  Relativamente à taxa de sucesso mantém-se (100%). 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. Cumprimento das planificações/ dos programas 

1.ºPeríodo: 

História e Geografia de Portugal: 

5º ano - não foi cumprida a planificação prevista para o 1.º período, não tendo sido lecionados os 

seguintes conteúdos: “Povos do Mediterrâneo” e “Os romanos na Península Ibérica”. 

6º ano: não foi lecionado o tema “Lutas entre liberais e absolutistas”, da unidade “O Triunfo do 

Liberalismo” 

História: 

7º ano: o tema “O mundo helénico” foi apenas iniciado no final do 1º período.  

8º ano: Não foi lecionado o tema- “Renascimento, Reforma e Contrarreforma” 

9º A e 9ºB - Não foi lecionado o tema “Portugal: da 1ª República à ditadura militar”. 

9ºC, 9ºD, 9ºE e 9ºF - Não foi lecionado o tema: “Da 1ª República à Ditadura Militar” 

 

Disciplina de Geografia: 

7.º ano: Na turma D os conteúdos previstos para o 1.º período foram cumpridos. Nas turmas A, B, C, E, F 

e G não foi concluído o subdomínio “Mapas como forma de representar a superfície terrestre”. 

8.º ano: Nas turmas A, B e C não foi concluído o subdomínio “Mobilidade”. Nas turmas D, E e F não 

foram abordados os subdomínios “Distribuição da população mundial” e “Mobilidade”. 

9.º ano: Em todas as turmas não foi concluído o subdomínio “Interdependência entre espaços com 

diferentes níveis de Desenvolvimento”. 

 

As planificações das turmas/anos que não foram cumpridas (conforme atas dos respetivos Conselhos de 

Turma), deve-se aos vários constrangimentos provocados pela situação sanitária que Portugal atravessa, 

nomeadamente o isolamento profilático de alguns alunos, a alteração do calendário escolar, a quebra no 

ritmo de aprendizagem dos alunos provocada pelo confinamento do ano letivo transato, entre outros. 

No entanto, e tendo em conta que a execução das planificações é um processo que se desenvolve ao 

longo do ano, o seu cumprimento será possível até ao final do ano letivo. 

Na disciplina de História, do 8º ano, o não cumprimento da planificação deveu-se ao facto da docente, 

ter estado ausente em certos períodos de tempo, por motivos de saúde, devidamente 

justificados por atestado médico. 
 
2.ºPeríodo: 

História e Geografia de Portugal: 

No 5º ano, não foi lecionada a Unidade “Portugal no século XIII”, devido à alteração do calendário 

escolar, à redução do tempo de aula e às dificuldades sentidas pelos alunos na utilização das aplicações 

informáticas, nomeadamente, o processador de texto. As condicionantes inerentes do ensino à distância 

impossibilitaram também a consolidação das aprendizagens, nomeadamente, nos domínios do 

Tratamento da Informação e da Comunicação. No próximo período, será dada prioridade aos domínios 

acima referidos, realizando-se um ligeiro reajuste à planificação didática com vista ao seu cumprimento. 

No 6º ano, foi cumprida a planificação prevista. No entanto, devido às condicionantes inerentes do 

ensino à distância que impossibilitaram a consolidação das aprendizagens, nomeadamente, nos domínios 

do Tratamento da Informação e da Comunicação, aos quais será dado ênfase no próximo período. 



 

 

História: 

7º ano - em todas as turmas foi cumprida a planificação prevista. 

8º ano - não foi lecionado o subdomínio F2 – Um século de mudanças – o Séc. XVIII. É de salientar que a 

taxa de execução das aulas ministradas foi inferior a noventa por cento, estando, no entanto, 

devidamente justificadas as ausências da docente, por atestados médicos. A planificação será reajustada 

no próximo período, tendo em conta o atraso registado nas diferentes turmas.  

9ºano - Nas turmas 9ºA e 9ºB, foi cumprida a planificação prevista. Quanto às turmas 9ºC; 9ºD; 9ºE e 

9ºF, não foi lecionado o subdomínio “J2 – A 2ª Guerra Mundial – Violência e reconstrução”.  Nestas 

turmas, a planificação será reajustada no próximo período. 

 
Geografia: 
7.º ano - Nas turmas A, B, C, F e G, verifica-se um ligeiro atraso no cumprimento do 

programa, não tendo sido abordado o subtema “Clima e formações vegetais” do tema “Meio Natural”.  

Nas turmas D e E não foi concluída a lecionação do subtema “Clima e formações vegetais” do tema 

“Meio Natural”. 

8.º ano - Nas turmas D, E e F, verifica-se um ligeiro atraso no cumprimento do programa, não tendo sido 

lecionados os subtemas “Recursos, processos de produção e sustentabilidade” e “Setor I (agricultura e 

pesca)” do tema “Atividades económicas”.  Nas turmas A, B e C não foi concluída a lecionação do 

subdomínio “Recursos, processos de produção e sustentabilidade” e não iniciou o subdomínio “Sector I 

(Primário)”. 

9.º ano – Em todas as turmas do 9.º ano de escolaridade não foi concluída a lecionação do subdomínio 

“Riscos e Catástrofes Naturais” e não se iniciou o subdomínio “Alterações ao ambiente natural”. 

O atraso no cumprimento das planificações é consequência da alteração do calendário escolar, da 

redução do tempo de aula, em regime não presencial, e do ritmo mais lento de aprendizagem resultante 

da modalidade de ensino à distância. No entanto, o atraso no cumprimento das planificações será 

recuperável no terceiro período, sendo possível o cumprimento das mesmas até ao final do ano letivo.  

 
Educação Moral e Religiosa Católica: 
Em todos os anos foram cumpridas as planificações previstas. 
 
Filosofia: 
Em todas as turmas foi cumprida a planificação prevista. 
 
Psicologia A: 
Foi cumprida a planificação prevista  

3.º Período: 

História e Geografia de Portugal: 

5º ano – A planificação foi cumprida. 



 

 

6º ano – A planificação foi cumprida. 

 

História: 

7º ano – Cumprimento da planificação prevista.  

8º ano – Cumprimento da planificação prevista. 

9ºano - Cumprimento da planificação prevista. 

 

Geografia:  

Na disciplina de Geografia, 7.º ano de escolaridade, todos os conteúdos previstos lecionar foram 
abordados, no entanto, o subtema “Dinâmica do litoral” deverá ser reforçado no início do próximo ano 
letivo para maior aprofundamento e consolidação de conhecimentos. 

Na disciplina de Geografia, 8.º ano de escolaridade, todos os conteúdos previstos lecionar foram 
abordados, no entanto, o subdomínio “Redes e meios de transporte e telecomunicações” foi trabalhado 
de forma muito sintética e pouco aprofundado, motivo pelo qual deverá ser reforçado no início do 
próximo ano letivo. 

Na disciplina de Geografia, 9.º ano de escolaridade, todos os conteúdos previstos lecionar foram 
abordados. 

 

Filosofia: 
10º ano: - Cumprimento da planificação prevista. 
11º ano: cumprimento da planificação prevista. 
 

Psicologia B: 
12º ano. Cumprimento da planificação prevista. 
 
Educação Moral e Religiosa Católica: 
Cumprimento da planificação prevista em todos os anos de escolaridade. 

 

4. Organização e funcionamento2
 

Aspetos mais positivos: 

1.º Período - Todos os elementos desta estrutura desenvolveram trabalho colaborativo na produção de 
documentos e materiais didáticos. Reuniram, periodicamente, por grupo disciplinar com objetivo de 
refletir e delinear estratégias de ensino e aprendizagem adequadas às turmas/alunos. 

As orientações e procedimentos para a elaboração dos documentos foram dadas com clareza, tendo 
havido sempre apoio e disponibilidade por parte da coordenadora na gestão dos assuntos do 
departamento. 

De uma maneira geral, os docentes foram assíduos nas reuniões realizadas e participaram com sugestões 
de acordo com os assuntos tratados. 

 

2.º Período: Continua a merecer destaque o trabalho colaborativo na produção de documentos e 
materiais didáticos, na partilha de experiências e no desenvolvimento das planificações didáticas, tendo-

                                                 
2
 No final do ano letivo, refletir sobre aspetos positivos e sobre aspetos a melhorar que impliquem com o trabalho docente. 

 



 

 

se criado equipas no Teams, por grupo disciplinar, para promover este trabalho. 

A informação e os documentos têm circulado entre os elementos do departamento de uma forma 
adequada, através de email e do Teams, tendo havido disponibilidade por parte da coordenadora para 
orientar, apoiar e responder às solicitações dos membros do departamento. 

De uma maneira geral, os docentes continuaram a ser assíduos nas reuniões realizadas e participaram 
com sugestões de acordo com os assuntos tratados. 

3º Período: O departamento reuniu periodicamente, por grupo disciplinar com objetivo de refletir e 
delinear estratégias de ensino e aprendizagem adequadas às turmas/alunos. 

Continuou a merecer destaque o trabalho colaborativo na produção de documentos e materiais 
didáticos, na partilha de experiências e no desenvolvimento das planificações didáticas. 

A informação e os documentos circularam entre os elementos do departamento de uma forma 
adequada, através de email e do Teams, tendo havido disponibilidade por parte da coordenadora para 
orientar, apoiar e responder às solicitações dos membros do departamento. 

De uma maneira geral, os docentes foram assíduos nas reuniões realizadas e participaram com sugestões 
de acordo com os assuntos tratados. 

 

Aspetos a melhorar:  
1º Período: Reforçar o trabalho colaborativo e intensificar a formação nas novas tecnologias. 
 
2.º Período: Continuar a reforçar o trabalho colaborativo e intensificar a formação nas novas tecnologias 
aplicadas às práticas pedagógicas. 
 
3.º Período: Continuar a reforçar o trabalho colaborativo e intensificar a formação nas novas tecnologias 
aplicadas às práticas pedagógicas.  
 

 
 

5. Atividades do PAA organizadas pelo Departamento  

 

5.1. 

Identificação3 “Comemoração da Implantação da República” 

Participação4 Comunidade escolar  

Avaliação5 

A atividade decorreu conforme planeado (envio através do email institucional para 

toda a comunidade escolar de informações/material sobre o feriado nacional), tendo 

sido atingidos os objetivos propostos: relembrar à comunidade o significado do 

feriado histórico do dia 5 de outubro e partilhar com a comunidade material (alguns 

vídeos) sobre o tema.  

 

                                                 
3
 Indicar a designação da atividade que consta do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

 
4
 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. 

 
5
 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 

Identificação3 
“Comemoração da Restauração da Independência”” 

 

Participação4 Comunidade escolar 

Avaliação5 

Esta atividade decorreu conforme o planeado (envio através do email institucional para 

toda a comunidade escolar de um Sway sobre o feriado nacional), tendo sido atingidos 

os objetivos propostos, a saber: reconhecer a importância da comemoração de datas 

significativas e consolidar conteúdos da disciplina. Contou ainda com um feedback 

positivo por parte da comunidade escolar. 

 

 
 

5.3 

Identificação3 Comemoração do “Dia dos Sistemas de Informação Geográfica” 

Participação4 Alunos do 3.º Ciclo 

Avaliação5 

A atividade decorreu totalmente conforme planeada. 

 Os objetivos propostos foram atingidos: 

- Destacar a importância dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para o 

quotidiano do Homem, divulgando as suas potencialidades e os seus contributos à 

comunidade. 

- Consolidar conteúdos da disciplina de Geografia. 

 Os alunos participaram na atividade de forma ativa e com muito empenho. 

 
 

5.4 

Identificação3 Comemoração do “Dia do Geógrafo / Dia da Geografia” (29 de maio) 

Participação4 Alunos do 3.º ciclo 

Avaliação5 

 A atividade decorreu conforme planeada.  

 Os objetivos propostos foram atingidos: 

- Reconhecer a importância da Geografia no Mundo atual. 

- Consolidar conteúdos da disciplina de Geografia. 

 Os alunos participaram na atividade de forma ativa e com muito empenho na 

realização das atividades propostas. 

 

5.5 

Identificação3 
Comemoração do “Dia Mundial da Filosofia” - 3ª quinta feira de novembro 19-11-

2020 

Participação4 Alunos do Ensino Secundário, 10 e 11º Anos. 

Avaliação5 
A atividade decorreu conforme planeada. 

Os objetivos definidos foram atingidos. 



 

 

- Sensibilizar para a importância da Filosofia; 

- Reconhecer a importância da argumentação e do espírito crítico na Filosofia e 

no mundo atual. 

Os alunos participaram na atividade de forma ativa e empenhada e concretizaram as 
tarefas propostas de forma muito positiva,  empenho e agrado. 

 
 
 
 

5.6. 
 

Identificação3
 

Comemoração do 25 de Abril de 1974 

Participação4
 

Alunos do 6º ano 

Avaliação5
 

 A atividade decorreu conforme planeada.  

  

 Os objetivos propostos foram atingidos: 

- Evocar historicamente os acontecimentos da História de Portugal e Mundial;  
- Promover a reflexão coletiva sobre a identidade nacional e os valores nacionais e 
humanos;  
- Aprofundar e divulgar o conhecimento histórico-científico sobre épocas históricas;  
- Desenvolver o gosto pela investigação e pelo estudo do passado e do presente;  

    - Consolidar conteúdos da disciplina de HGP. 

 Os alunos participaram na atividade de forma ativa e com muito empenho na 
realização das atividades propostas. 

 
 
 

6. Reuniões de autoavaliação do Departamento  

1.ª Avaliação intercalar Data: 25/01/2021 A Coordenadora, Teresa Rodrigues 

2.ª Avaliação intercalar Data: 20/04/2021 A Coordenadora, Teresa Rodrigues 

Avaliação final Data: 19/07/2021 A Coordenadora, Teresa Rodrigues 

 

 


