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Relatório de Autoavaliação do Departamento de Expressões 

Ano letivo 2020/21 
1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade 

 

1.1 EDUCAÇÃO VISUAL – 2.º CICLO 
EV 

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 4,1 3,7 4,0   4,1 4,1 3,9 4,2 4,4  

Taxa de sucesso 100 99 99   100 100 100 100  100  

 
1.º Período1: 

Os docentes de Educação Visual são de opinião que os resultados estão, de uma maneira geral, dentro dos parâmetros 
esperados para o primeiro período. Mais entendem que no 2.º ciclo, a taxa de sucesso encontra-se ligeiramente abaixo dos 
valores de referência, não se verificando grande discrepância em relação ao período homólogo do ano passado. De salientar, 
que a média ainda está abaixo dos valores de referência. Atendendo ao contexto pandémico que vivemos, constatou-se que 
esta situação se refletiu nos ritmos de aprendizagem dos alunos. Contudo, é expectável que esta situação seja ultrapassada, 
traduzindo-se numa melhoria dos resultados académicos.  

Para alcançar os valores de referência os docentes estabeleceram como estratégias prioritárias: 

- Exigir maior envolvimento dos alunos na realização das tarefas escolares; 

              - Proporcionar um maior apoio individualizado aos alunos que evidenciam ritmos de aprendizagem mais lentos. 

2.º Período1:  
               Os docentes de Educação Visual são de opinião que os resultados estão dentro dos parâmetros esperados para o 
segundo período. Mais entendem que no 2.º ciclo, a taxa de sucesso está em linha comos valores de referência, tendo 
inclusivamente sido atingidos esses valores no sexto ano de escolaridades.   
Para continuar a alcançar os valores de referência, os docentes entendem que se deverá dar continuidade às estratégias 

anteriormente definidas. 

3.º Período1:  
              As docentes de Educação Visual são de opinião que os resultados estão dentro dos parâmetros esperados. Mais 
entendem que no 2.º ciclo, a taxa de sucesso está em linha com os valores de referência, tendo-se registado, inclusivamente, 
que no 6.º ano de escolaridade, esse valor foi superior. 

 

1.2 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 2.º CICLO 
 

ET 
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 4,1 3,6  4,0  4,2 4,1 3,9  4,3 4,4  

Taxa de sucesso 100 99  99  100 100 100  100 100  

   
1.º Período1:  

Os docentes de Educação Tecnológica são de opinião que os resultados estão, de uma maneira geral, dentro dos 
parâmetros esperados para o primeiro período. Mais entendem que no 2.º ciclo, a taxa de sucesso encontra-se ligeiramente 
abaixo dos valores de referência, não se verificando grande discrepância em relação ao período homólogo do ano passado. De 
salientar, ainda, que a média ainda está abaixo dos valores de referência. Atendendo ao contexto pandémico que vivemos, 
constatou-se que esta situação se refletiu nos ritmos de aprendizagem dos alunos. Contudo, é expectável que esta situação seja 
ultrapassada, traduzindo-se numa melhoria dos resultados académicos.  

Para alcançar os valores de referência os docentes estabeleceram como estratégias prioritárias: 

- Exigir maior envolvimento dos alunos na aplicação de técnicas de transformação; 

              - Proporcionar um maior apoio individualizado aos alunos que evidenciam ritmos de aprendizagem mais lentos. 

                                                 
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. 
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2.º Período1:  
            Os docentes de Educação Tecnológica são de opinião que os resultados estão dentro dos parâmetros esperados para o 
segundo período. Mais entendem que no 2.º ciclo, a taxa de sucesso está em linha comos valores de referência, tendo 
inclusivamente sido atingidos esses valores no sexto ano de escolaridades.   
Para continuar a alcançar os valores de referência, os docentes entendem que se deverá dar continuidade às estratégias 

anteriormente definidas. 

3.º Período1:  
          Os docentes de Educação Tecnológica são de opinião que os resultados estão dentro dos parâmetros esperados, tendo-
se inclusivamente verificado uma ligeira subida face aos valores de referência. 

 

1.3 EDUCAÇÃO VISUAL – 3.º CICLO 
EV 

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 4,0 3,7 3,8   4,0 4,2 3,6  3,9  4,1 4,1 4,2  4,1 4,4  

Taxa de sucesso 100 97 95   100 100 97  99 100  100 100  99 100  

 
1.º Período 1: 

Os docentes de Educação Visual do 3º ciclo entendem que os resultados estão na globalidade dentro dos parâmetros 
esperados para o primeiro período. A taxa de sucesso está 3% abaixo dos valores de referência, nos 7.º e 8.º anos, porém 
semelhantes ao período homologo do ano passado. No 9.º ano, a média está acima do valor de referência, porém a dos restantes 
anos, ainda está abaixo, no entanto encontra-se dentro dos valores atingidos no mesmo período do ano anterior. 

Apesar dos valores estarem dentro do usual, os docentes estabelecem estratégias para alcançar os valores de referência: 
-Ser ainda mais exigente na aplicação das regras conduta de sala de aula; 

             -Dar um maior apoio individualizado. 
2.º Período1: 

Os docentes de Educação Visual do 3º ciclo continuam a entender que os resultados estão, na globalidade, dentro dos 
parâmetros esperados para o segundo período num ensino à distância. A taxa de sucesso está 5% abaixo dos valores de referência 
no 7.º. e apenas1% nos 8.º e 9.º anos. A nível de média, os 7.º e 8.º anos aumentaram a percentagem em relação ao período 
anterior, embora continuem 2 a 3 décimas, respetivamente, abaixo do valor de referência. A média do 9.º ano desceu uma décima 
em relação ao período anterior, porém é a mesma do valor de referência. 

Apesar dos valores estarem dentro do esperado, os docentes continuarão a oferecer um maior apoio individualizado. 
3.º Período1: 
             Os docentes de Educação Visual do 3º ciclo referem que os resultados estão em conformidade com os valores de referência. 
Em todos os anos a taxa de sucesso foi de 100%. Quanto à média: o 7.ºano alcançou o valor de referência 4,0; o 8.º ano ficou uma 
décima abaixo da referência, com 4,1 e o 9.º ano ultrapassou o valor, atingindo 4,4 de média. 

 

1.3 CEA - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 3.º CICLO 
 

CEA-ET 
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 3,5 3,9  4,2 4,3  3,7 3,5 3,4   3,7 0,0 3,7 3,8  3,8  

Taxa de sucesso 100 97 100  100  100 95 98  99  0 94 100   100 

 

1.º Período 1:  
Os docentes de Educação Tecnológica do 3º ciclo referem que os resultados estão na globalidade dentro dos 

parâmetros esperados para o primeiro período. Embora os resultados referentes ao 8º ano estejam ligeiramente abaixo do 
esperado, no entanto, encontra-se dentro dos valores atingidos no mesmo período do ano anterior. 

Apesar dos valores estarem dentro do usual, os docentes estabelecem estratégias para alcançar os valores de referência: 
-Ser ainda mais exigente na aplicação das regras conduta de sala de aula; 

             -Dar um maior apoio individualizado; 
             -Continuar a promover a autoestima e apoiar nas suas dificuldades. 

2.º Período1: 
Os docentes de Educação Tecnológica do 3º ciclo referem que os resultados estão na globalidade dentro dos 

parâmetros esperados para o segundo período. Embora os resultados referentes ao 8º ano estejam ligeiramente abaixo do 
esperado, no entanto, encontra-se dentro dos valores atingidos no mesmo período do ano anterior. 

Apesar dos valores estarem dentro do usual, os docentes estabelecem estratégias para alcançar os valores de referência: 
-Ser ainda mais exigente na aplicação das regras conduta de sala de aula; 

             -Dar um maior apoio individualizado; 
             -Continuar a promover a autoestima e apoiar nas suas dificuldades. 



 

 

3.º Período1: 
             Os docentes de Educação Tecnológica, do terceiro ciclo, referiram que os resultados atingiram e/ou ultrapassaram os  
valores de referência. Já no nono  ano, apesar de não haver valores de referência, os resultados são melhores do que os do 
oitavo ano, uma vez os alunos já demosntrarem mais maturidade e responsabilidade no cumprimento das tarefas. 

 

1.5 EDUCAÇÃO FÍSICA – 2.º CICLO 
 

EF 
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 4,3 3,8 3,8  3,9  4,3 4,0 4,2  4,3  

Taxa de sucesso 100 100 100 100 100 100 100   100 

 

1.º Período1: 
Os docentes de Educação Física entendem que os resultados estão na globalidade dentro dos parâmetros esperados para o 
primeiro período. A taxa de sucesso está em linha com os valores de referência. 
Estes resultados são semelhantes ao período homólogo do ano passado. Quanto às médias, ainda estão abaixo dos valores de 
referência, estando, no entanto, dentro do esperado para o 1º período. 
Como estratégias os docentes irão dar um apoio mais individualizado, e aumentar o tempo de execução, sempre que possível, 
aos alunos que apresentem maiores dificuldades de aprendizagem. 
Incentivar os alunos à prática desportiva, através da inscrição no Clube do Desporto Escolar, em função da oferta que a Escola 
dispõe. 
 

2.º Período1: 
Os docentes de Educação Física entendem que os resultados estão a evoluir positivamente e que os alunos no final letivo 
poderão atingir os valores de referência esperados. 
 A taxa de sucesso está em linha com os valores de referência. 
Como estratégias os docentes irão dar um apoio mais individualizado, e aumentar o tempo de execução, sempre que possível, 
aos alunos que apresentem maiores dificuldades de aprendizagem. 
Continuar a incentivar os alunos à prática desportiva, através da participação no Clube do Desporto Escolar. Nas atividades 
implementadas no Ensino à Distância os alunos mantiveram um empenho e motivação elevados, nas aulas síncronas tiveram 
uma participação mais ativa, cumprindo com os objetivos estipulados para cada sessão. 
 No 5º ano o Ensino à Distância condicionou a melhoria dos resultados escolares, que terão tendência para evoluir 
positivamente no 3.º período, com o regresso das aulas presenciais, aproximando-se do valor de referência para este ano de 
escolaridade. 
 

3.º Período1: 
Dos resultados obtidos no 3.º período, confirma-se a tendência de melhoria do desempenho dos alunos, com subidas no 5.º e 
6.º anos. A média no 6.º ano igualou o respetivo valor de referência, sendo que no 5.º ano os resultados alcançados, em termos 
médios, ficaram aquém do referencial. Turmas muito numerosas e heterogéneas, com maior dificuldade em prestar um apoio 
mais individualizado em contexto de aula aos alunos com desempenho menos satisfatório, aliadas à menor autonomia nesta 
faixa etária e à redução drástica de vivências motoras em consequência dos confinamentos (4.º ano e 2.º período deste ano 
letivo), poderão estar na origem dos resultados abaixo do desejado. A taxa de sucesso foi de 100% nos dois anos de 
escolaridade. 
 

 

1.6 EDUCAÇÃO FÍSICA – 3.º CICLO 
 

EF 
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 4,2 4,0 4,1  4,4 4,2 3,8 4,0  4,1  4,3 4,1 4,2  4,3 

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

 
1.º Período

 1
:  

           Os docentes de Educação Física entendem que os resultados estão na globalidade dentro dos parâmetros esperados para 
o primeiro período. A taxa de sucesso está em linha com os valores de referência. 
Estes resultados são semelhantes ao período homólogo do ano passado. Quanto às médias, ainda estão abaixo dos valores de 
referência, estando, no entanto, dentro do esperado para o 1º período. 

                                                 
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. 



 

 

Como estratégias os docentes irão dar um apoio mais individualizado, e aumentar o tempo de execução sempre que possível, 
aos alunos que apresentem maiores dificuldades de aprendizagem. 
Incentivar os alunos à prática desportiva, através da inscrição no Clube do Desporto Escolar, em função da oferta que a Escola 
dispõe. 

2.º Período1: 
        Os docentes de Educação Física entendem que os resultados estão a evoluir positivamente e que os alunos no final letivo 
poderão atingir os valores de referência esperados. 
 A taxa de sucesso está em linha com os valores de referência. 
Como estratégias os docentes irão dar um apoio mais individualizado, e aumentar o tempo de execução, sempre que possível, 
aos alunos que apresentem maiores dificuldades de aprendizagem. 
Nas atividades implementadas no Ensino à Distância os alunos mantiveram um empenho e motivação elevados, nas aulas 
síncronas tiveram uma participação mais ativa, cumprindo com os objetivos estipulados para cada sessão. 
Continuar a incentivar os alunos à prática desportiva, através da participação no Clube do Desporto Escolar. 
3.º Período1: 
       Dos resultados obtidos no 3.º período, confirma-se a tendência de melhoria do desempenho dos alunos, com subidas nos 
três anos de escolaridade. A média no 7.º e 8.º anos superou o respetivo valor de referência, sendo que no 9.º ano igualou o 
respetivo referencial. A taxa de sucesso foi de 100% em todos os anos. Os resultados alcançados revelam que as estratégias 
definidas e implementadas, ao longo do ano letivo, demonstraram ser as adequadas. 

 

1.7 EDUCAÇÃO FÍSICA – SECUNDÁRIO 
 

EF 
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 17,2 16,5 16,6   17,0 17,7 17,2  17,7 18,0  18,2 17,8 17,8   18,3 

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

 

1.º Período 1:  
Os docentes de Educação Física entendem que os resultados estão na globalidade dentro dos 
parâmetros esperados para o primeiro período. A taxa de sucesso está em linha com os valores de 
referência. 
Estes resultados são semelhantes ao período homólogo do ano passado. Quanto às médias, ainda estão 
abaixo dos valores de referência, estando, no entanto, dentro do esperado para o 1º período. 
Como estratégias os docentes irão dar um apoio mais individualizado, e aumentar o tempo de execução 
sempre que possível, aos alunos que apresentem maiores dificuldades de aprendizagem. 
Incentivar os alunos à prática desportiva, através da inscrição no Clube do Desporto Escolar, em função 
da oferta que a Escola dispõe. 
 

2.º Período1: 
Os docentes de Educação Física entendem que os resultados estão a evoluir positivamente e que os 
alunos no final letivo poderão atingir os valores de referência esperados.  A taxa de sucesso está em linha 
com os valores de referência. Como estratégias os docentes irão dar um apoio mais individualizado, e 
aumentar o tempo de execução, sempre que possível, aos alunos que apresentem maiores dificuldades 
de aprendizagem.  
Nas atividades implementadas no Ensino à Distância os alunos mantiveram um empenho e motivação 
elevados, nas aulas síncronas tiveram uma participação mais ativa, cumprindo com os objetivos 
estipulados para cada sessão. 
No valor apresentado no 12º ano é expectável no final do ano se aproxime do valor de referência. 
No 10.º ano, a média obtida pela turma está aquém do valor referência, mas com perspetiva de evolução 
positiva com o regresso do ensino presencial, onde as estratégias que visam a melhoria do desempenho 
dos alunos poderão ser implementadas na íntegra. 

3.º Período1:  
Dos resultados obtidos no 3.º período, confirma-se a tendência de melhoria do desempenho dos alunos, 
com subidas nos três anos de escolaridade. A média no 11.º e 12.º anos superou o respetivo valor de 



 

 

referência, sendo que no 10.º ano ficou em linha com o respetivo referencial. A taxa de sucesso foi de 
100% em todos os anos. Os resultados alcançados revelam que as estratégias definidas e implementadas, 
ao longo do ano letivo, demonstraram ser as adequadas. 

 

1.8 EDUCAÇÃO MUSICAL – 2.º CICLO 
 

EM 
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 4,1 3,7 4,0  4,3 4,1 3,6 4,1  4,3  

Taxa de sucesso 100 100 100   100 100 100 100   100 

 

1.º Período 1:  
         As docentes de Educação Musical são de opinião que os resultados estão, de uma maneira geral, dentro dos parâmetros 
esperados para o primeiro período. Quanto às médias, ainda estão abaixo dos valores de referência. No entanto, as docentes 
consideram que ainda estamos no início do ano letivo, havendo muito trabalho a desenvolver. Contudo, estabelecem estratégias 
para alcançar os valores de referência:  
              - Proporcionar um maior apoio individualizado aos alunos que evidenciam dificuldades; 
              - Exigir maior envolvimento dos alunos na realização das tarefas propostas. 
 

2.º Período1: 
        As docentes de Educação Musical consideram que houve uma evolução no trabalho desenvolvido pelos alunos, refletindo-
se nos resultados, dentro do esperado. 

 
3.º Período1: 
       As docentes de Educação Musical concluem que os resultados foram alcançados. No 5º e 6º anos a média é superior ao 
valor de referência, ou seja, é de 4,3 quando o valor de referência é de 4,1. Relativamente à taxa de sucesso esta é de 100%. Os 
alunos foram empenhados e participaram ativamente nas atividades propostas. Globalmente, consideramos que os resultados 
obtidos são muito bons. 
 

 

2. Cumprimento das planificações/ dos programas2
 

 
As disciplinas de Educação Física e Educação Visual cumpriram as planificações relativas ao 1º período. 
A Educação Musical não cumpriu toda a planificação no 1º P em algumas turmas devido ao isolamento de alguns alunos e ou 
turmas. 
No final do 2.º período, EV 3.ºC não lecionou alguns exercícios de geometria no 7ºD e um conteúdo no 9º ano: Mecanismo da 
visão. 
No final do ano todas as disciplinas cumpriram as planificações. 

 
 

3. Organização e funcionamento3
 

 
Aspetos mais positivos: 
Tendo em conta todos os constrangimentos, decorrentes da Pandemia de Covid-19, relacionados com o funcionamento das 
aulas, os docentes consideram que os alunos se adaptaram de forma positiva às regras definidas para a realização das aulas. 
 

 
Aspetos a melhorar: 
Os alunos têm que se envolver mais no ensino/aprendizagem. 
Os alunos criarem o hábito de pesquisar na Tarefa o que é pedido para realizar e cumprirem com a data de entrega. 
 

 

 

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



 

 

 
 
 

4. Atividades do PAA organizadas pelo Departamento de Expressões 

Identificação4 Dia Europeu do Desporto Escolar - 25 de setembro de 2020 

Participação5 Alunos do 2º, 3º ciclo e secundário 

Avaliação6 

A atividade decorreu durante todo o dia, envolvendo os alunos que tiveram aula de Educação 

Física no dia da atividade (sexta-feira). 

Devido às circunstâncias excecionais, decorrentes da situação pandémica em que nos 

encontramos, não foi possível alargar a participação a toda a comunidade escolar. Turmas 

envolvidas: 5A; 5C; 6D; 6E; 6F; 7A; 7E; 7F; 8D; 9A; 9C; 10A; 11A; 12A. Os alunos tiveram 

oportunidade de experimentar três das quatro modalidades do CDE – Badminton; Boccia; 

Ténis de Mesa. A atividade desenvolveu-se num clima descontraído e de forte envolvimento 

dos alunos, senda a avaliação muito positiva. 

 

Identificação6 Corta mato Escolar (apuramento Intra-turma através do Teste da Milha)  

Participação7 Alunos do 2º, 3º ciclo e secundário  

Avaliação8 

Com a realização desta atividade pretendemos sensibilizar os alunos para a prática desportiva, 
apurar os vencedores para o Corta Mato Distrital. A atividade decorreu durante as aulas de 
Educação Física. A atividade desenvolveu-se de acordo com o que estava programado. 
Contudo em algumas turmas foi realizado o teste Vaivém em substituição do Teste da Milha. 

Identificação6 Torneio de Atletismo - 18 de dezembro de 2020 

Participação7 Alunos 2º, 3º ciclos e secundário 

Avaliação8 Dadas as condições climatéricas adversas (chuva) não foi possível a realização da atividade. 

Identificação6 Decoração de espaços escolares com motivos natalícios 

Participação7 Alunos de Educação Visual e Educação Tecnológica dos 2º e 3º ciclos. 

Avaliação8 Excelente 

Identificação6 Dia Mundial da Música 

Participação7 Alunos 2º Ciclo 

Avaliação8 

 
Excelente: As atividades previstas decorreram de acordo com o planeado. Os alunos 
envolvidos aderiram com empenho e entusiasmo às atividades delineadas.   
 

Identificação6 Comemoração do Natal 

Participação7 Alunos 1º e 2º Ciclos 

                                                 
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. 



 

 

Avaliação8 
Excelente: As atividades previstas decorreram de acordo com o planeado. Quer os 
alunos do 1º ciclo, quer os do 2º ciclo aderiram com empenho e entusiasmo às 
atividades delineadas.   

Identificação6 Cantar dos reis 

Participação7 
Alunos 1º e 2º Ciclos 

 

Avaliação8 
Excelente. As atividades decorreram dentro do planeado. Manteve-se a 
tradição muito caraterística nesta zona do país.  

Identificação6 “Big Six” em colaboração com a Biblioteca Escolar. 

Participação7 Alunos do 5º ano de escolaridade 

Avaliação8 
A atividade foi considerada Excelente. Os alunos participaram de forma muito 
empenhada e colaborativa.  

Identificação6 Visita virtual a Museus 

Participação7 Alunos do 9º ano 

Avaliação8 Excelente 

Identificação6 Semana dos Afetos 

Participação7 Alunos do 2º e 3º ciclos 

Avaliação8 Excelente 

Identificação6 X Sarau Cultural do AEVT 2021 

Participação7 Toda a comunidade educativa 

Avaliação8 Excelente 

Identificação6 Dia Mundial da voz 

Participação7 Alunos do 2º ciclo 

Avaliação8 Excelente 

Identificação6 Hino da Europa 

Participação7 Comunidade Escolar 

Avaliação8 Excelente 

Identificação6 Hino de Portugal 

Participação7 Comunidade Educativa 

Avaliação8 Excelente 

 
Identificação6 

Exploração de uma obra musical - BE 

 

Participação7 
Alunos do 6º ano 

 



 

 

Avaliação8 Excelente 

 
Identificação6 
 

 
Exposições diversas de EV e ET 

Participação7 2.º e 3.º ciclos 

Identificação8 
 
Excelente 
 

 

5.1 Clube do Desporto Escolar 

Identificação6 Ténis de Mesa - Infantis B Misto 

Participação7 15 alunos (10 raparigas e 5 rapazes) 

Avaliação8 Verifica-se uma boa adesão dos alunos nos treinos 

Identificação6 Badminton - Iniciados 

Participação7 14 alunos (11 rapazes e 3 raparigas) 

Avaliação8 Verifica-se uma boa adesão dos alunos nos treinos 

Identificação6 Boccia -Vários Misto 

Participação7 10 alunos (5 raparigas e 5 rapazes) 

Avaliação8 Verifica-se uma excelente adesão dos alunos 

Identificação6 Badminton – Infantis B Misto 

Participação7 18 alunos (14 rapazes e 4 raparigas) 

Avaliação8 Verifica-se uma boa adesão dos alunos. 

Identificação6 Futsal Iniciados feminino 

Participação7 8 alunas 

Avaliação8 
Tendo em conta todas as limitações inerentes ao contexto de pandemia, a adesão 
têm sido irregular, as alunas têm demonstrado alguma motivação. 

Identificação6 Futsal infantis B feminino 

Participação7 12 alunas 

Avaliação8 
Pese embora o facto de haver desde o início limitações inerentes ao contexto de 
pandemia, a adesão têm sido regular e as alunas têm demonstrado motivação. 

 

 
5.1.2 Clube do Desporto Escolar - 2º Período 

Identificação6 
Ténis de Mesa - Infantis B Misto; Badminton – Iniciados Misto; Badminton – Infantis 
B Misto; Futsal – Infantis B Feminino; Futsal – Iniciados Feminino; Boccia - Vários 
Misto. 



 

 

Participação7 

Devido ao confinamento decorrente da situação pandémica, e com a consequente 

passagem para ensino à distância, apenas se realizaram 6 treinos no decurso do 2.º 

período, pelo que a participação dos alunos se limitou a essas 6 sessões. 

Avaliação8 

Nesses 6 treinos a adesão dos alunos manteve-se em linha com o período anterior. 
Os alunos, nessas escassas sessões, mostraram-se interessados e envolveram-se com 
o empenho desejado. 
A atividade realizada centrou-se no desenvolvimento das competências técnicas dos 
alunos nas diferentes modalidades, fundamentalmente através das sessões de treino 
semanais. 

 
5.1.2 Clube do Desporto Escolar - 3º Período 

Identificação6 
Ténis de Mesa - Infantis B Misto; Badminton – Iniciados Misto; Badminton – Infantis 
B Misto; Futsal – Infantis B Feminino; Futsal – Iniciados Feminino; Boccia - Vários 
Misto. 

Participação7 

A atividade realizada centrou-se no desenvolvimento das competências técnicas dos 

alunos nas diferentes modalidades, fundamentalmente através das sessões de treino 

semanais. 

Avaliação8 Excelente 

 
 

5.2 WebRádio Educativa 

Identificação6 Dinamização/ Programação contínua da WebRádio Educativa. 

Participação7 

A participação dos alunos foi de certa forma limitada, atendendo às regras de utilização do 

estúdio e quando aconteceu foi sempre na presença do coordenador do projeto. Contudo, a 

forma de participação dos alunos, estabelecendo novas regras de manuseamento dos 

equipamentos atendendo à situação pandémica, procedeu-se dentro da normalidade exigida. 

Os alunos participaram em várias atividades no âmbito da dinamização do projeto (podcasts 

educativos), participaram em va´rias iniciativas promovidas por entidades externas á escola 

nomeadamente DGE, Antena1/RTP; Projeto Internacional “Ponte nas Ondas” e Rádio Zigzag 

(grupo RTP). Por intermédio do projeto webRádio foi atribuído ao AEVT o selo “Escola Amiga 

da Criança”. 

Avaliação8 
Apesar de todos os constrangimentos, decorrentes da Pandemia de Covid-19, à avaliação é 

excelente. 

 

5.3 Clube Música na Escola 

Identificação6 
Atendendo à situação epidemiológica em vigor, o Clube de Música não foi autorizado a 

funcionar neste ano letivo. 

Participação7  

Avaliação8  

Identificação6 

A partir do 2º período, o clube começou a ser dinamizado via online. Nesta hora os 
alunos partilharam experiências no âmbito das bandas sonoras atuais, programas utlilizados, 

produtores musicais famosos, o festival da canção, entre outros assuntos do interesse dos 
participantes. 



 

 

Participação7 Todos podiam participar num espírito de partilha de experiências via online 

Avaliação8 Excelente 

Identificação6 No terceiro período 

Participação7 

Foram realizadas online diversas formas de colaboração com os seus pares nas atividades 

propostas quer nos projetos DAC; Cidadania e atividades de Ed. Musical; nomeadamente: Hino 

de Portugal e Sarau Cultural 

 

Avaliação8 Excelente 

Identificação6  

Participação7  

Avaliação8  

 
 
 

5.4 Projeto “O Ténis de Mesa vai à escola” 

Identificação6 

(1.º Período) 
Projeto “O ténis de mesa vai à escola” 

Participação7 

(1.º Período) 

Integram este projeto 15 alunos do AEVT (Desporto Escolar) e 15 atletas da Casa do 

Povo de Alvito (Desporto Federado). Tendo em conta os constrangimentos 

decorrentes da pandemia, o projeto está organizado apenas com sessões de treino, 

sem competição, verificando-se uma excelente adesão dos seus intervenientes. 

Avaliação8 

(1.º Período) 
Excelente 

Identificação 6 

(2.º Período) 
Projeto “O ténis de mesa vai à escola” 

Participação 7 

(2.º Período) 

 

No decorrer do 2.º período apenas foram realizados treinos durante as três primeiras 

semanas de aulas. No dia 21 de janeiro, devido ao agravamento da situação 

pandémica da Covid-19, todos os treinos foram suspensos (quer do desporto escolar 

como do desporto federado). Com a passagem para o ensino à distância, o projeto 

ficou suspenso sem a realização de qualquer atividade prática até ao final do 2.º 

período. 

Avaliação 8 

(2.º Período) 

 

Das atividades realizadas ao longo das três primeiras semanas de janeiro, a avaliação 
é extremamente positiva uma vez que se observava a verdadeira essência deste 
projeto - com os alunos do Desporto Escolar a treinar em simultâneo com os atletas 
federados, possibilitando um aumento significativo da qualidade dos treinos. 

Identificação 6 

(3.º Período) 
Projeto “O ténis de mesa vai à escola” 

Participação 7 

(3.º Período) 

No final do ano letivo, o projeto contava com a participação de 18 alunos do Desporto Escolar 

e 20 atletas do Desporto Federado. Verificou-se um aumento do 20% do número de 

participantes, que apresentaram uma regularidade excelente ao nível da sua participação nos 



 

 

treinos.  

Avaliação 8 

(3.º Período)  Excelente 

 
 
 

5.5 Projeto jornal "Escola Ativa” 

Identificação6 

(1.º Período) 
Jornal “Escola Ativa” 

Participação7 

(1.º Período) 

Elementos da equipa do jornal, secretaria, direção do AEVT e comunidade educativa 
(mediante chamada de artigos). Foram desenvolvidas atividades de sensibilização 
junto da comunidade escolar para a elaboração e envio de artigos para 
jornal@aevt.pt A equipa do jornal procedeu à recolha e organização dos materiais, 
bem como definição de layouts e contactos com as editoras para a realização da 1.ª 
edição 2020/2021. 

Avaliação8 

(1.º Período) 
Excelente 

Identificação6 

(2.º Período) 
Jornal “Escola Ativa” 

Participação7 

(2.º Período) 

-Alunos, Professores/Educadores, Encarregados de Educação e Comunidade Educativa 

- Elaboração e envio dos artigos para a realização da 1.ª edição 2020/2021; 

-Equipa do jornal “Escola Ativa” - Preparação, organização da informação e 

elaboração da edição 1.ª edição DIGITAL 2020/2021;  

-Direção do AEVT - Verificação/Distribuição da 1.ª edição DIGITAL 2020/2021; 

Avaliação8 

(2.º Período) 

 

Considerando: o envolvimento de todos os intervenientes para a elaboração da 1.ª 

edição DIGITAL do jornal “Escola Ativa” 2020/2021; o número de artigos enviados; a 

qualidade dos mesmos, que reflete o excelente trabalho que se realiza no AEVT 

através de inúmeras atividades desde o JI ao Ensino Secundário e tudo isto num 

contexto de confinamento, devido à pandemia Covid-19, e consequente passagem 

para o de ensino à distância, onde grande parte das atividades sofrem alterações 

significativas - concluímos que a avaliação do projeto é excelente.  

 

Identificação6 

(3.º Período) 
Jornal “Escola Ativa” 

Participação7 

(3.º Período) 

 

-Alunos, Professores/Educadores, Encarregados de Educação e Comunidade Educativa 

- Elaboração e envio dos artigos para a realização da 2.ª edição 2020/2021; 

-Equipa do jornal “Escola Ativa” - Preparação, organização da informação e 

elaboração da edição 2.ª edição DIGITAL 2020/2021;  

-Direção do AEVT - Verificação/Distribuição da 2.ª edição DIGITAL 2020/2021; 

-Foi entregue 1 jornal da 2.ª edição (formato papel) a toda a comunidade educativa; 

-Participação no Concurso de Jornais Escolares (Público). 

mailto:jornal@aevt.pt


 

 

 

Avaliação8 

(3.º Período) 
Excelente 

 
 

6. Reuniões de autoavaliação do Departamento de Expressões --OBRIGATÓRIO 

1.ª Avaliação intercalar Data:  Excelente A Coordenadora, Sónia Barbosa 

2.ª Avaliação intercalar Data: Excelente  A Coordenadora, Sónia Barbosa 

Avaliação final Data: Excelente A Coordenadora, Sónia Barbosa 

 


