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1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade 

 

1.1 PORTUGUÊS – 2.º CICLO 
 

Português 
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 3,5 3,4  3,5 3,6 3,5 3,2  3,4 3,5  

Taxa de sucesso 97 90  95  98 98 89 94  98  

 
 
 

1.º Período1 : 

No 5º ano, o resultado alcançado na média (3,4) encontra-se ligeiramente abaixo do valor de referência e a 

taxa de sucesso (90%) encontra-se abaixo do valor de referência (97%).  

No 6º ano, os resultados escolares alcançados (89% de taxa de sucesso e 3,2 de média) encontram-se 

abaixo dos valores de referência (98% de taxa de sucesso e 3,5 de média).   

Os resultados obtidos no 5º e 6º anos devem-se, em parte, ao menor comprometimento de alguns alunos 

com a sua aprendizagem, resultante dos constrangimentos inerentes ao ensino à distância, de um menor 

estudo regular e empenho na superação das dificuldades. Tendo em conta os resultados, continuar-se-á a 

desenvolver atividades de recuperação e consolidação de conhecimentos, tanto nas aulas como nos 

apoios, e a incutir nos alunos uma atitude ativa, autónoma e de perseverança. Considera-se que estas 

estratégias estão adequadas às dificuldades/necessidades dos alunos, sendo previsível o alcance dos 

valores de referência.   

2.º Período1: 

No 5º ano, o resultado alcançado na média (3,5) está em consonância com o valor de referência, no 

entanto, a taxa de sucesso (95%) encontra-se ligeiramente abaixo do valor de referência (97%). 

No 6º ano, os resultados escolares alcançados (94% de taxa de sucesso e 3,4 de média) encontram-se 

ligeiramente abaixo dos valores de referência (98% de taxa de sucesso e 3,5 de média). 

Tendo em conta os resultados obtidos no 5º e 6º anos, considera-se que as estratégias implementadas ao 

longo do 2º período, tais como, o desenvolvimento de atividades de recuperação e consolidação de 

conhecimentos, tanto nas aulas como nos apoios, e a promoção nos alunos de uma atitude ativa, 

autónoma e de perseverança, estão adequadas às dificuldades/necessidades dos alunos. Considerando a 
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evolução dos resultados do 1º para o 2º período, é muito previsível o alcance dos valores de referência.  

3.º Período1: 

No 5º ano, o resultado alcançado na média (3,6) ultrapassou o valor de referência (3,5) e a taxa de sucesso 

(98%) encontra-se ligeiramente acima do valor de referência (97%). 

No 6º ano, após uma análise dos resultados, verificou-se que a média (3,5) e a taxa de sucesso (98%) se 

encontram em consonância com o valor de referência. 

Tendo em conta os resultados obtidos no 5º e 6º anos, considera-se que as estratégias implementadas ao 

longo do 3º período, tais como, o desenvolvimento de atividades de recuperação e consolidação de 

conhecimentos, tanto nas aulas como nos apoios, e a promoção nos alunos de uma atitude ativa, 

autónoma e de perseverança, estão adequadas às dificuldades/necessidades dos alunos.  

 
 

1.2 PORTUGUÊS – 3.º CICLO 
 

Português 
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 3,4 3,1  3,4 3,5 3,4 3,0  3,2 3,5  3,4 2,9 3,1  3,3  

Taxa de sucesso 96 79  89  99 96 74 88   98 95 76 80   94 

 

1.º Período1 :  

7º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma diferença entre a média obtida (3,1) e a 

esperada (3,4). No que diz respeito à taxa de sucesso, a discrepância é mais significativa, registando-se uma 

taxa de sucesso de 79%, sendo o valor de referência de 96%. 

Os resultados obtidos pelos alunos no 7ºano justificam-se pelo facto de os discentes demonstrarem um 

menor empenho e responsabilidade na execução das atividades propostas, por um lado, por se registar uma 

mudança de ciclo que requer uma adaptação a vários níveis e, por outro, por terem finalizado o ano transato 

com um ensino à distância, o que gerou um maior constrangimento entre professor/aluno e, 

consequentemente, uma dificuldade acrescida no processo ensino/aprendizagem.  

Para colmatar os resultados obtidos, dar-se-á continuidade ao trabalho realizado até ao momento, fazendo, 

sempre que possível, momentos propícios à consolidação e recuperação de conteúdos, nomeadamente, 

através de um apoio mais individualizado. 

8º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma diferença entre a média obtida (3,0) e a 

esperada (3,4). No que diz respeito à taxa de sucesso (79%), esta situa-se também abaixo o valor de 

referência (96%). 

Estes resultados devem-se não só à falta de hábitos de trabalho e estudo regular como também são fruto da 

persistência de uma postura de descomprometimento face à aprendizagem, que foi adquirida durante a 

implementação do ensino à distância, no 3º período do ano letivo transato. 



 

 

Face a estes resultados, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas durante o 1º período, por 

considerarem que elas são as adequadas aos alunos. 

9º ano 

Analisados os resultados, verificou-se que tanto a média (2,9) como a taxa de sucesso (3,4) se encontram 

abaixo dos valores de referência (3,4 para a média e 95 para a taxa de sucesso). 

Estes resultados devem-se não só à falta de hábitos de trabalho e estudo regular que a disciplina exige aos 

alunos que se encontram neste nível de escolaridade como também são fruto da persistência de uma 

postura de descomprometimento face à aprendizagem, que foi adquirida durante a implementação do 

ensino à distância, no 3º período do ano letivo transato. 

Face a estes resultados, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas durante o 1º período, por 

considerarem que elas são as adequadas aos alunos. 

2.º Período1: 

7º ano: Após uma análise dos resultados, verificou-se que a média alcançada é igual ao valor de referência e, 

no que diz respeito à taxa de sucesso, constatou-se uma subida, situando-se agora em 89%, sendo o valor de 

referência de 96%. 

Os resultados obtidos pelos alunos no 7ºano justificam-se pelo facto de os discentes, de uma forma geral, 

demonstrarem um maior empenho e responsabilidade na execução das atividades propostas ao longo do 

período. 

Face a esta evolução positiva, ainda que a taxa de sucesso não tenha sido a esperada, dar-se-á continuidade 

ao trabalho realizado até ao momento, fazendo, sempre que possível, momentos propícios à consolidação e 

recuperação de conteúdos, nomeadamente, através de um apoio mais individualizado. 

8º ano: Depois de analisar os resultados, constatou-se que, apesar de se ter verificado uma melhoria quer na 

média (3,2) quer na taxa de sucesso (88), os valores atingidos ainda não correspondem aos valores de 

referência (3, 4 para a média e 96 para a taxa de sucesso). 

Estes resultados continuam a ser o reflexo, não só de falta de hábitos de trabalho e de estudo regular, como 

também são fruto da persistência de uma postura de descomprometimento face à aprendizagem por parte 

de alguns alunos, que continuaram a não mostrar interesse em colmatar as suas dificuldades à disciplina. 

Face a estes resultados, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas durante o 2º período, por 

considerarem que elas são as adequadas aos alunos, apostando num apoio mais individualizado e 

reforçando junto dos alunos a importância de realizarem as tarefas da aula e de cumprirem com os trabalhos 

e elementos de recolha de informação, solicitados para a avaliação de final de período.  

9º ano: Analisados os resultados obtidos, constatou-se que, apesar de se ter verificado uma melhoria quer 

na média (3,1) quer na taxa de sucesso (80), relativamente ao período transato, os valores atingidos ainda 



 

 

não correspondem aos valores de referência (3,4 para a média e 95 para a taxa de sucesso). 

Estes resultados devem-se ao facto de alguns alunos não terem assumido interesse/empenho em colmatar 

as suas dificuldades à disciplina. Concomitantemente, alguns deles revelaram atitudes 

desonestas/fraudulentas face às avaliações que foram sendo realizadas, sobretudo aquando do ensino na 

modalidade não presencial. 

Face a estes resultados, as docentes continuarão a adotar as estratégias levadas a cabo ao longo do 2º 

período, por as acharem as mais adequadas, no entanto, procederão ao seu reforço. 

3.º Período1: 

7º ano: Efetuada a análise dos resultados, constatou-se que os valores atingidos (média - 3,5 e taxa de 

sucesso - 98%) ultrapassam os valores de referência (média - 3,4 e taxa de sucesso - 96%). Tal situação 

resultou do reforço das medidas implementadas nos períodos transatos, tal como um maior empenho e 

trabalho por parte dos discentes. 

8º ano: Analisados os resultados, concluiu-se que tanto a média como a taxa de sucesso obtidas (média 

3,5 e taxa de sucesso 98%) ficaram ambas acima dos valores de referência (média 3,4 e taxa de 

sucesso 96%). Estes resultados devem-se às estratégias implementadas durante o 3º período, que se 

revelaram adequadas às dificuldades dos alunos. As docentes prestaram um apoio ainda mais individualizado 

e reforçaram, junto dos alunos, a importância de serem mais cumpridores na realização das tarefas 

propostas e mais responsáveis no que respeita não só ao estudo e ao trabalho a realizar para melhorar o 

desempenho nos vários domínios avaliados no final do período, como também no cumprimento de prazos 

para a entrega de trabalhos. 

9º ano: Analisados os resultados, concluiu-se que tanto a média como a taxa de sucesso obtidas (média - 

3,3 e taxa de sucesso 94%) ficaram ligeiramente abaixo dos valores de referência (média 3,4 e taxa 

de sucesso 95%), situação esta que resultou, por um lado, do facto de alguns alunos não terem 

assumido o interesse e o empenho necessários para colmatar as dificuldades e, por conseguinte, 

alcançar o sucesso à disciplina, e por outro lado, por haver um grupo significativo que tendo obtido 

resultados positivos, não se esforçou para os melhorar. 

 
 

1.3 PORTUGUÊS – SECUNDÁRIO 
 

Português 
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 12,3 11,5  12,3 12,4  13,5 13,4 13,3  13,8 13,9 14,3 14,4 15,1 

Taxa de sucesso 83 71  79 83  100 100  100  100 100 100 100 100 

 
 
 



 

 

1.º Período1 : 

No que concerne ao 10º ano, os valores obtidos situam-se abaixo dos valores de referência, quer na média 

quer na taxa de sucesso. Esta situação resulta do facto de a turma integrar um grupo de alunos que não só 

evidencia dificuldades em interpretar textos e em produzir textos coesos e coerentes como também revela a 

falta de pré-requisitos no que diz respeito à gramática. Paralelamente a estas dificuldades, verifica-se que 

alguns dos alunos que obtiveram resultados negativos empreenderam falta de comprometimento face às 

suas aprendizagens, apresentando elevados níveis de distração e de conversas paralelas, bem como falta de 

hábitos de estudo e métodos de trabalho necessários para o nível de escolaridade em que se encontram.  

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. 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. 

No que diz respeito ao 11ºano, os resultados obtidos encontram-se ligeiramente abaixo dos valores de 

referência no que concerne à média. Esta diferença é muito pouco significativa, pelo que os alunos 

facilmente conseguirão atingi-la se continuarem a trabalhar de forma empenhada.  

Relativamente ao 12º Ano, os resultados enquadram-se nos valores de referência quanto à média e à taxa 

de sucesso, estando os alunos a cumprir, globalmente e de forma responsável, o que tem sido solicitado na 

disciplina, o que permitiu superar ligeiramente os valores definidos como referenciais para medir a 

qualidade do sucesso. 

2.º Período1: No que diz respeito ao 10º ano, e analisados os resultados obtidos, constatou-se que a média 

alcançada (12,3) corresponde ao valor de referência (12,3). Quanto à taxa de sucesso (79), esta situa-se 

ligeiramente abaixo do valor de referência. Apesar dos progressos registados relativamente ao período 

transato, alguns alunos continuam a evidenciar dificuldades na interpretação textual, na gramática e na 

redação de textos coesos e com correção linguística. Concomitantemente, alguns deles não fizeram o 

mínimo esforço para ultrapassar as suas dificuldades nem se envolveram o suficiente nas atividades levadas 

a cabo no âmbito da disciplina.  

A docente continuará a implementar as estratégias já adotadas, por as achar adequadas, no entanto, 

procederá ao reforço das mesmas no decorrer do 3º período. Paralelamente, se houver por parte dos alunos 

um maior comprometimento à disciplina, é expectável que a diferença, quanto à taxa de sucesso, diminua. 

Em relação ao 11ºano, neste segundo período, continua a verificar-se uma ligeira diferença entre os valores 

de referência e a média obtida. No entanto, esta situação é muito pouco significativa e, com mais algum 

empenho e esforço, os alunos atingirão as metas pretendidas. 

No que concerne ao 12º Ano, os resultados alcançados pelos alunos continuam a acompanhar os valores de 

referência na taxa de sucesso e a superar os valores de referência na média que é de 13,9 valores, tendo sido 



 

 

alcançada uma média de 14,4 valores. Estes resultados devem-se ao trabalho desenvolvido, quer no ensino 

presencial quer no ensino à distância, e à diversificação de estratégias e tarefas que promovem e facilitam a 

aprendizagem.  

3.º Período1: 

No que concerne ao 10º ano, os resultados obtidos situam-se ao nível dos valores de referência no que diz 

respeito à taxa de sucesso (83%) e conseguiram superar ligeiramente os da média (de 12,3 para 12,4). Estes 

resultados poderiam ter sido superiores aos alcançados se os alunos que obtiveram insucesso não tivessem 

persistido num fraco, e em alguns casos inexistente, envolvimento quer na dinâmica das aulas quer do 

reforço e apoio, com níveis de execução de tarefas, de participação e de interesse muito reduzidos. De 

referir que dois alunos não fizeram a apresentação oral, no âmbito do Projeto de Leitura, que era de caráter 

obrigatório, apesar de lhes ter sido concedida segunda oportunidade para a realizarem.  

 Relativamente ao 11ºano, os resultados obtidos pelos alunos acompanham a taxa de sucesso (100%) e 

superam a média da turma (13,5 – 13,8). Tal situação, já previsível no período transato, reflete o trabalho e o 

empenho manifestados por todos os elementos da mesma.  

Em relação ao 12º Ano, os resultados alcançados pelos alunos situam-se nos valores de referência quanto à 

taxa de sucesso e  superam os valores de referência na média, que é de 13,9 valores, tendo sido alcançada 

uma média de 15 valores. Estes resultados são fruto de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, 

baseado na diversificação de estratégias e tarefas que promoveram e facilitaram a aprendizagem. 

 
 

1.4 INGLÊS – 2.º CICLO 

 

Inglês 
2º 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 3,6 3,6 3,7 3,8  3,6 3,3 3,5  3,6 

Taxa de sucesso 96 92 96  99 98 86  92 95  

 
 

1.º Período1 : 

No 5º ano o resultado alcançado na média (3,6) encontra-se em linha com o valor de referência e a taxa de 

sucesso (92%) encontra-se abaixo do valor de referência (96%). De acordo com estes resultados será dada 

continuidade ao trabalho que está a ser desenvolvido, considerando-se as estratégias adequadas aos alunos 

deste ano de escolaridade. Os valores obtidos preveem o alcance dos valores de referência. 

No 6º ano, os resultados escolares alcançados (86% de taxa de sucesso e 3,3 de média) encontram-se abaixo 

dos valores de referência (98% de taxa de sucesso e 3,6 de média). Estes resultados devem-se, em grande 

parte, ao menor comprometimento de um grande grupo alunos com a sua aprendizagem, resultante dos 



 

 

constrangimentos inerentes ao ensino à distância, nomeadamente uma aquisição pouco consistente de 

conhecimentos prévios, que condiciona a expressão oral e escrita, falta de estudo regular e empenho na 

superação das dificuldades. Face aos resultados, continuar-se-á a desenvolver atividades de recuperação e 

consolidação de conhecimentos, reforço nas atividades de oralidade e escrita e diversificação de 

instrumentos de avaliação. É previsível o alcance dos valores de referência até ao final do ano letivo.   

2.º Período1: 

No 5º ano o resultado alcançado na média (3,7) encontra-se acima do valor de referência e a taxa de sucesso 

(96%) está em consonância com valor de referência. De acordo com estes resultados será dada continuidade 

ao trabalho que está a ser desenvolvido, considerando-se as estratégias adequadas aos alunos deste ano de 

escolaridade. 

No 6º ano, constatou-se que, apesar de se ter verificado uma melhoria quer na média (3,5) quer na taxa de 

sucesso (92), os valores atingidos ainda não correspondem aos valores de referência (3, 6 para a média e 98 

para a taxa de sucesso). Face a evolução positiva destes valores, será dada continuidade à implementação 

das estratégias aplicadas ao longo dos períodos anteriores, sendo expectável que, durante 3º período, os 

discentes venham a consolidar aprendizagens e, consequentemente, atinjam os valores previstos. 

3.º Período1: 

No 5º ano, após uma análise dos resultados, constatou-se que quer a média (3,8), quer a taxa de sucesso 

(99%) se encontram acima dos valores de referência.  

No 6º ano, após uma análise dos resultados, verificou-se que a média (3,6) alcançada se encontra em 

consonância com valor de referência e a taxa de sucesso (95%) encontra-se ligeiramente abaixo. 

É de referir que ao longo do ano letivo houve uma evolução significativa da taxa de sucesso, tendo em conta 

que o valor alcançado no 1º período foi de 86% e no final do 3º período ficou apenas a 0,3 do valor de 

referência. 

A evolução destes valores deve-se em grande parte ao empenho e maior responsabilização dos alunos na 

realização das atividades propostas. 

 
 

1.5 INGLÊS – 3.º CICLO 

Inglês 
3º 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 3,2  3,4 3,6  3,4 3,2  3,4 3,5  3,5 3,2  3,5 3,6 

Taxa de sucesso 97 76  89 96  95 74  89 97  95 78 97  97 

 

1.º Período1:  

7º ano: Relativamente à média e à taxa de sucesso, os resultados alcançados (3,2/76) encontram-se abaixo 



 

 

do valor de referência (3,6/97). Contudo, e por se tratar do 1º período, é expectável que os alunos venham a 

consolidar aprendizagens ao longo do ano letivo e, consequentemente, alcancem melhores resultados. 

8º e 9º anos: Tanto a média como a taxa de sucesso encontram-se abaixo do valor de referência, pois os 

alunos apresentam dificuldades que foram agravadas pelo ensino à distância do ano transato, 

nomeadamente no que diz respeito à competência comunicativa, nas vertentes oral e escrita. 

Face a estes valores, será dada continuidade à implementação das estratégias aplicadas durante o 1º 

período, sendo expectável que esta diferença diminua à medida que o ano letivo for avançando. 

2.º Período1: 

7º ano: Relativamente à média e à taxa de sucesso, os resultados alcançados (3,4/89) continuam ainda 

abaixo do valor de referência (3,6/97).  

8º ano: A média alcançada encontra-se dentro do valor esperado, no entanto, a taxa de sucesso encontra-se 

ligeiramente abaixo do valor de referência. 

Face a estes valores, será dada continuidade à implementação das estratégias aplicadas ao longo do ano 

letivo, sendo expectável que, durante 3º período, os discentes venham a consolidar aprendizagens e, 

consequentemente, atinjam os valores previstos.  

9º ano: A média alcançada no 2º período encontra-se em consonância com o valor de referência e a taxa de 

sucesso está acima do valor previsto. 

3.º Período1: 

7º ano: A média obtida é coincidente com o resultado esperado (3,6), o que significa que as estratégias 

implementadas surtiram os efeitos desejáveis. Quanto à taxa de sucesso, a diferença entre os dois valores 

(97, valor de referência, e 96, valor obtido) não é significativa. 

8º ano: Tanto a média (3,5) como a taxa de sucesso (97%) obtidas encontram-se acima do valor de 

referência (3,4 e 95%), o que significa que as estratégias implementadas surtiram efeito. 

9º ano: A média e a taxa de sucesso obtidas (3,6 e 97%) são superiores ao valor de referência (3,5 e 95%), 

reflexo do sucesso das medidas desenvolvidas junto dos alunos. 

 

1.6 INGLÊS – SECUNDÁRIO 

Inglês 
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 13,9 12,6  13,1 13,8  15,0 14,7  15,0 15,9 

Taxa de sucesso 91 71  79 83 100 88  100 100  

 
 

1.º Período1 : No que diz respeito ao 10º ano, os valores obtidos (12,6 e 71), relativamente à média e à taxa 



 

 

de sucesso, situam-se abaixo dos valores de referência (13,9 e 91, respetivamente). Estes resultados 

referem-se ao 1º período e, como tal, refletem as dificuldades manifestadas por alguns alunos na transição 

de ciclo e em acompanhar a consequente exigência acrescida dos diferentes conteúdos. No entanto, é 

expectável que esta diferença diminua à medida que o ano letivo for avançando.  

No 11º ano, os valores obtidos situam-se ligeiramente abaixo dos valores de referência, não sendo relevante 

a diferença, dado que se trata do 1º período.  

Assim, as estratégias adotadas, por se considerar serem as mais adequadas, serão reforçadas ao longo do 2º 

período. 

2.º Período1: Quanto ao 10º ano, os valores obtidos (13,1 e 79), relativamente à média e à taxa de sucesso, 

situam-se abaixo dos valores de referência (13,9 e 91, respetivamente). Alguns alunos continuam a revelar 

dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos, nomeadamente ao nível da expressão escrita/oral. 

No entanto, é expectável que esta diferença seja diluída até ao final do ano letivo.  

Assim, as estratégias adotadas, por se considerar serem as mais adequadas, serão reforçadas ao longo do 3º 

período.  

No 11º ano, os valores obtidos estão em consonância com os valores de referência. 

3.º Período1: Relativamente ao 10º ano, e quanto à média, a diferença entre o valor de referência (13,9) e o 

alcançado (13,8) não é significativa. No que diz respeito ao sucesso, o valor conseguido (83) é inferior ao 

valor de referência (91). 

Apesar de todas as estratégias implementadas ao longo do ano, um grupo de quatro alunos não conseguiu 

superar as dificuldades evidenciadas, que se prendiam essencialmente com competência comunicativa, 

produção oral e compreensão e produção escrita, o que acabou por se refletir nos seus resultados. No 

entanto, destaca-se a evolução da turma, no geral, ao longo do ano. 

No que diz respeito ao 11º ano, a média da turma (15,9) superou o valor de referência (15) e a taxa de 

sucesso coincidiu com o valor esperado (100), o que demonstra que todas as estratégias utilizadas surtiram o 

efeito desejado. 

 

1.7 FRANCÊS – 3.º CICLO 

Francês 
3º 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 3,7 3,8  3,9 4,0 3,5 3,1 3,2  3,4  3,7 3,6 3,5  3,8  

Taxa de sucesso 98 98 98  100’ 97 80 80  94 94 99  94 100  

1.º Período1 : 

7º ano: No 7º ano, os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, tendo a meta sido atingida em termos 

de taxa de sucesso (98%) e ultrapassada em termos de média (3,8). Estes resultados devem-se ao facto de se 



 

 

tratar de uma disciplina de iniciação, para a qual os alunos demonstram forte motivação e interesse, mas 

também à diversificação dos materiais e das atividades propostas pelas diversas docentes.   

8º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma diferença entre a média obtida (3,1) e a 

esperada (3,5). No que diz respeito à taxa de sucesso (80%), esta situa-se também abaixo o valor de 

referência (97%). 

Para melhorar estes resultados, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas durante o 1º 

período, por considerarem que elas são as adequadas aos alunos. 

No 9º ano, verifica-se que os resultados obtidos (3,6) encontram-se ligeiramente abaixo dos valores de 

referência no que diz respeito à média (3,7). Esta diferença é insignificante, pelo que facilmente se 

conseguirá atingir o valor de referência. No que diz respeito à taxa de sucesso, o valor alcançado (99%) é 

superior ao valor de referência (94%). 

2.º Período1:     

No 7º ano, os resultados continuam a ser bastante satisfatórios, sendo a taxa de sucesso igual ao valor de 

referência (98%) e a média superior ao previsto (3,9). A maioria dos alunos continua a demonstrar muita 

motivação e interesse na aprendizagem de uma nova língua estrangeira, o que tem sido uma mais-valia para 

o trabalho desenvolvido na disciplina. 

8º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma diferença entre a média obtida (3,2) e a 

esperada (3,5). No que diz respeito à taxa de sucesso (80%), esta situa-se também abaixo o valor de 

referência (97%). 

Para melhorar estes resultados, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas durante o 2º 

período, por considerarem que elas são as adequadas aos alunos, apostando num apoio mais individualizado 

e reforçando junto dos alunos a importância de realizarem as tarefas da aula e de cumprirem com os 

trabalhos e outros elementos de recolha de informação, solicitados para a avaliação de final de período. 

No 9º ano, verifica-se que os resultados obtidos (3,5) encontram-se ligeiramente abaixo dos valores de 

referência no que diz respeito à média (3,7). Esta diferença é insignificante, pelo que facilmente se 

conseguirá atingir o valor de referência no final do ano letivo. No que diz respeito à taxa de sucesso, o valor 

alcançado (94%) é igual ao valor de referência (94%). 

3.º Período1: 

No 7º ano, os resultados obtidos superaram as metas definidas, quer em termos de taxa de sucesso (100%), 

quer em termos de média (4,0). Estes resultados devem-se à motivação e interesse demonstrados pela 

aprendizagem da disciplina e ao conjunto de estratégias implementadas, ao longo do ano letivo. 

8º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma diferença entre a média obtida (3,4) e a 

esperada (3,7). No que diz respeito à taxa de sucesso (94%), esta situa-se também abaixo o valor de 



 

 

referência (98%). 

Apesar de todas as estratégias implementadas ao longo do ano, alguns alunos não conseguiram superar as 

dificuldades evidenciadas, que se prendiam essencialmente com competência comunicativa, produção oral e 

compreensão e produção escrita, o que acabou por se refletir nos seus resultados. No entanto, destaca-se a 

evolução da turma, no geral, ao longo do ano. 

No 9º ano, verifica-se que os resultados obtidos encontram-se acima dos valores de referência. No que diz 

respeito à média o valor alcançado é 3,8 e relativamente à taxa de sucesso o valor atingido é 100%. Os 

valores de referência são, respetivamente, 3,7 e 94%. 

 

1.8. PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 

  

Nível de proficiência  
1º P  2ºP 

Nº alunos  Ano/Turma 
Nº 

alunos  
Ano/Turma 

A2  3  6ºB, 7ºD, 7ºD  3  6ºB, 7ºD, 7ºD  

B1  2  5ºA, 8º B 3  5ºA, 7ºF, 8º B 

  
  

PLNM 

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   3,0 3,0 3,0   2,0 3,0 3,0 

Taxa de 

sucesso 
  100 100 100   0 100 100 

  
Português 

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   2,0 3,0  3,0   4,0 4,0 4,0          

Taxa de 

sucesso 
  100 100  100   100 100  100         

  

1.º Período1: 
Os resultados obtidos no 7.º ano (A2), devem-se ao facto de as alunas apresentarem um desempenho 

insuficiente à maioria dos domínios: manifestam muitas dificuldades na compreensão e produção oral, 

na leitura e interpretação de textos, na escrita e na gramática. Além disso, e apesar de terem revelado 

interesse pelas atividades propostas, estas alunas revelaram poucos hábitos e métodos de estudo, 

essenciais para a consolidação das aprendizagens. 

Tendo em conta os resultados, continuar-se-á a desenvolver atividades de recuperação e consolidação 

de conhecimentos, tanto nas aulas como nos apoios. Consideram-se como estratégias adequadas às 

necessidades das discentes a explicitação de estratégias adequadas ao nível de hábitos e métodos de 

estudo; a utilização de reforço positivo frequente para estímulo da autoconfiança; a diversificação de 

material e aplicação de atividades mais práticas. 



 

 

Relativamente à situação do aluno de PLNM, nível B1 (8º ano), os resultados obtidos situam-se dentro 

dos valores da turma. O aluno revela ainda dificuldades na assimilação de conteúdos lexicais e 

gramaticais. De referir que a situação pandémica não permitiu um acompanhamento personalizado tão 

benéfico quanto o necessário.  

As estratégias implementadas durante o primeiro período irão ser reforçadas, uma vez que a docente 

considera que estão adequadas às dificuldades do aluno. 

2.º Período1: 

No 5º ano, os resultados alcançados pela aluna de PLNM (nível B1) situam-se dentro dos valores 

esperados, resultantes da sua participação empenhada nas atividades propostas, exposição das suas 

dúvidas e demonstração de vontade de superar as suas dificuldades. Será dada continuidade às 

estratégias implementadas nos domínios da compreensão e produção oral, da leitura, escrita, gramática 

e interação cultural. 

No respeitante ao aluno do 7ºano, cujo nível de proficiência se situa no B1, os resultados obtidos neste 

período são consequência de uma postura de empenho e de trabalho por parte do mesmo, ainda que as 

dificuldades persistam, sobretudo na compreensão e produção de enunciados escritos. 

No que concerne às alunas dos 6º ano e 7º ano, cujo nível de proficiência se situa no A2, os resultados 

obtidos foram satisfatórios, tendo sido notória uma evolução em termos de aprendizagem, não só fruto 

de um maior empenho e esforço por parte das alunas, mas também pela estreita articulação entre a 

docente da disciplina e a do apoio. Considera-se fundamental dar continuidade às estratégias já 

implementadas, uma vez que as alunas ainda revelam muitas dificuldades na compreensão e produção 

oral, na leitura e interpretação de textos, na escrita e na gramática. Relativamente à situação do aluno 

de PLNM, nível B1 (8º ano), os resultados obtidos situam-se dentro dos valores da turma. O aluno revela 

ainda dificuldades na assimilação de alguns conteúdos gramaticais. De referir que a situação pandémica 

não permitiu um acompanhamento personalizado tão benéfico quanto o necessário. 

3.º Período1: 
No 5º ano, o resultado alcançado pela aluna de PLNM (nível B1) situou-se dentro do valor esperado, 

resultante da sua participação empenhada nas atividades propostas, exposição das suas dúvidas e 

demonstração de vontade de superar as suas dificuldades, pelo que a aluna transitou de ano e passou 

para o nível B2. 

No 6º ano, o resultado alcançado pela aluna de PLNM (nível A2) situa-se dentro do valor esperado, fruto 

do seu empenho, participação nas atividades propostas, apresentação de dúvidas e vontade de superar 

as suas dificuldades. A aluna passou para o nível B1.  

Em relação ao aluno do 7ºano, cujo nível de proficiência se situa no B1, os resultados obtidos neste 

período são consequência de uma postura de empenho e de trabalho por parte do mesmo e da 

diversidade de atividades e estratégias postas em prática quer pela professora da disciplina quer pela 

docente que lhe ministrou o apoio, tendo o aluno obtido um nível positivo, o que lhe possibilitou a 

passagem para o nível B2. Relativamente às alunas de 7º ano, cujo nível de proficiência se situa no A2, os 



 

 

resultados obtidos foram satisfatórios, tendo sido notória uma evolução em termos de aprendizagem, 

não só fruto de um maior empenho e esforço por parte das alunas, mas também pela estreita articulação 

entre a docente da disciplina e a do apoio. As alunas transitaram para o nível B1. O aluno de 8º ano, cujo 

nível de proficiência se situa no B1, mostrou esforço e empenho nas atividades realizadas, assim como 

uma melhoria significativa na avaliação sumativa, o que lhe permitiu a passagem para o nível B2. 

 

 

2. Medidas de promoção do sucesso escolar 

2.1. Apoio ao estudo (5.º e 6.º anos). 

 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 

 
31 

21,23
% 

 
18 

 
58,06

% 
45 

30,82
% 

36 
80,0

0 
% 

43 
29,4
5% 

39 
90,7
0% 

6º 
An
o 

47 
29,56

% 

 

32 

 

68,09
% 

50 
31,45

% 
41 

82,0
0 % 

48 
30,1
9% 

45 
93,7
5% 

1.º Período2:  A percentagem de alunos que beneficiou de Apoio ao Estudo e que obteve valores iguais ou 

superiores a três está dentro dos objetivos traçados e traduzem os progressos, embora pouco 

consistentes, dos alunos. O trabalho desenvolvido decorreu dentro do programado, realizando-se 

exercícios de acordo com a matéria lecionada em cada semana para recuperação de aprendizagens e de 

consolidação de conteúdos.  Contudo, esta modalidade à distância impede um apoio mais individualizado 

aos alunos com maiores dificuldades, menor autonomia e menor capacidade de concentração. 

2.º Período2: A percentagem de alunos que beneficiou de Apoio ao Estudo e que obteve valores iguais ou 

superiores a três está acima dos objetivos traçados e traduzem os progressos um pouco mais consistentes 

dos alunos. O trabalho desenvolvido decorreu dentro do programado, realizando-se exercícios de acordo 

com a matéria lecionada em cada semana para recuperação de aprendizagens, esclarecimento de dúvidas e 

de consolidação de conteúdos. Apesar da evolução ter sido positiva esta modalidade de Ensino à distância 

continua a dificultar um apoio de maior proximidade junto dos alunos que beneficiam de medidas seletivas 

ou que apresentam menor autonomia e/ou menor capacidade de concentração. 

3.º Período2: A percentagem de alunos que beneficiou de Apoio ao Estudo e que obteve valores iguais ou 

superiores a três situou-se acima dos objetivos traçados e traduziu os progressos consistentes dos alunos. 

                                                 
2
 Refletir sobre as práticas realizadas. Referir aspetos positivos e aqueles que podem ser melhorados (pontos fortes e 

pontos fracos) 



 

 

O trabalho desenvolvido decorreu dentro do programado, realizando-se exercícios de acordo com a 

matéria lecionada em cada semana para recuperação de aprendizagens, esclarecimento de dúvidas e de 

consolidação de conteúdos. Contudo, esta modalidade de apoio que funcionou na modalidade de Ensino à 

distância dificultou um apoio de maior proximidade junto dos alunos que beneficiam de medidas seletivas 

ou que apresentam menor autonomia e/ou menor capacidade de concentração. 

 
 
 

2.2. Coadjuvação– Português (3.º ciclo) 

1.º Período2: Na coadjuvação em sala de aula, que ocorre quinzenalmente, foi prestado apoio 

individualizado aos alunos com maiores dificuldades. Os exercícios realizados consistiram, essencialmente, 

na consolidação da matéria lecionada nas aulas, com especial destaque para os conteúdos gramaticais mais 

complexos, para a interpretação de enunciados escritos. De uma forma geral, está a ser um trabalho 

produtivo, apesar de haver alunos que ainda manifestam alguma resistência ao trabalho.  

2.º Período2: 
Na coadjuvação em sala de aula, no período em que o ensino ocorreu de forma presencial, foi prestado 

apoio individualizado aos alunos com maiores dificuldades. Contudo, a partir do momento em que o ensino 

passou a ser à distância, e dadas as dificuldades verificadas na implementação deste recurso, os alunos 

passaram a ter um apoio à aprendizagem lecionado pela professora da turma, no período das manhãs ou 

tardes livres dos mesmos. Esta alteração revelou-se muito eficaz uma vez que os alunos puderam, nestas 

horas, colocar dúvidas sobre a matéria, ser orientados na preparação das suas apresentações orais e do 

Projeto de Leitura e alguns realizaram testes que não conseguiram acabar durantes as aulas, bem como 

testes de recuperação. 

3.º Período2: Na coadjuvação em sala de aula, foram realizados exercícios dos diferentes domínios e 

aplicadas as estratégias que constam nas planificações dos diferentes anos. Estas aulas permitiram um 

acompanhamento mais individualizado aos alunos com mais dificuldades ou com um ritmo de 

aprendizagem mais lento. De uma forma geral, os alunos participaram e envolveram-se ativamente nas 

atividades propostas, verificando-se que esta medida se revelou profícua na superação das dificuldades dos 

alunos, tendo contribuído de forma positiva para a melhoria do aproveitamento à disciplina. 

 

2.3. Coadjuvação (oficina da oralidade e da escrita) – Português (3.º ciclo) 

1.º Período2: Apesar das restrições impostas pelo plano de contingência em vigor que impossibilita a 

proximidade desejável, as oficinas de escrita e de oralidade decorreram dentro do esperado e os alunos 

demonstraram bastante interesse na resolução das diferentes atividades propostas: textos de opinião, 

comentários críticos, textos narrativos, reconto, descrição de imagens/objetos, são alguns dos exemplos 

onde puderam colocar em prática a sua criatividade, imaginação e espírito crítico. Além disso, os discentes 

demonstraram iniciativa e menos reservas numa participação mais ativa no contexto de sala de aula, 



 

 

nomeadamente, na exposição dos seus trabalhos escritos e na improvisação de situações. 

2.º Período2: Nas aulas de oficina, no período em que o ensino ocorreu de forma presencial, foram 

realizadas as atividades previstas na planificação. A partir do momento em que o ensino passou a ser à 

distância e, dada a inviabilidade desta medida, os alunos passaram a ter um apoio à aprendizagem 

lecionado pela professora da turma, no período das manhãs ou tardes livres dos mesmos. Esta alteração 

revelou-se muito eficaz, uma vez que os alunos puderam, nestas horas, colocar e esclarecer dúvidas sobre a 

matéria, ser orientados na preparação das suas apresentações orais e do Projeto de Leitura e em outras 

atividades propostas tendo, ainda, alguns a oportunidade de terminar testes, que não conseguiram realizar 

durante a aula destinada a esse efeito, bem como fazer testes de recuperação. 

3.º Período2:  

As oficinas de escrita e de oralidade decorreram dentro do esperado e os alunos demonstraram bastante 

interesse na resolução das diferentes atividades propostas. Para além disso, demonstraram iniciativa e 

menos reservas numa participação mais ativa no contexto de sala de aula, nomeadamente na exposição 

dos seus trabalhos escritos, na improvisação de situações e na produção de discursos orais preparados para 

apresentação à turma. O facto de poderem contar com duas docentes para os orientar e auxiliar nas 

atividades propostas revelou-se uma mais-valia. 

 
 

2.4. Coadjuvação (oficina da oralidade e da escrita) – Francês (3.º ciclo) 

1.º Período2:  
Foram realizadas atividades de acordo com a planificação elaborada no início do ano letivo, nas quais os 

alunos participaram de forma empenhada. Pretendeu-se, através das estratégias implementadas, que os 

alunos ultrapassassem falhas de comunicação oral e escrita, de forma a comunicar, com clareza e correção, 

sobre as temáticas abordadas, pelo que estas aulas se revelaram uma mais-valia na melhoria do 

desempenho global dos mesmos. 

 

2.º Período2: 
No que diz respeito às aulas de coadjuvação e oficinas de oralidade e de escrita de Francês, estas 

decorreram dentro da normalidade durante o ensino presencial. A partir do momento em que o ensino 

passou a ser on-line, as dificuldades em trabalhar à distância a oralidade e a escrita tornaram-se visíveis, 

uma vez que os alunos são detentores de um conhecimento e vocabulário reduzidos que não lhes 

permitem um diálogo coerente e coeso em língua estrangeira, sentindo-se, de igual forma, mais inibidos. 

Além disso, os dois tempos semanais (com a duração de trinta minutos e com a criação de salas em 

simultâneo, cujo processo é bastante moroso), são muito escassos para que se possa trabalhar de uma 

forma produtiva. 

 

3.º Período2:  

No que diz respeito às aulas de coadjuvação para desenvolvimento da oralidade e da produção 



 

 

escrita na disciplina de Francês, as estratégias implementadas, ao longo do ano letivo, foram uma 

mais-valia no desenvolvimento dessas competências na língua estrangeira, possibilitando aos 

alunos comunicar, com maior clareza e correção, sobre as temáticas abordadas. 

 
 
 
 
 

2.5. Coadjuvação (oficina da oralidade e da escrita) - Inglês (3.º ciclo) 

1.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, é 

evidente evolução positiva num número considerável de alunos, já que conseguem produzir enunciados e 

textos com vocabulário mais alargado e sintaxe correta e mais elaborada (destacam-se os 8º e 9º anos). 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 continuam a revelar resistência no desenvolvimento das atividades propostas para 

estas aulas. 

Como forma de ultrapassar estas dificuldades, as docentes darão continuidade à aplicação de estratégias 

adequadas às diferentes turmas/alunos, que proporcionem a estes a melhoria das suas competências 

comunicativas e, consequentemente, das suas aprendizagens. 

2.º Período2:  Devido aos constrangimentos provocados pelo Ensino à Distância, foram implementadas 

atividades maioritariamente de cariz oral (speaking). Para o efeito, foi utilizada a funcionalidade do Teams - 

salas simultâneas - e as turmas trabalharam ou em grupos ou em pares. 

Na globalidade, os discentes continuaram a mostrar-se recetivos às atividades propostas.  

3.º Período2: Na generalidade, os alunos mostraram-se recetivos a esta medida. A presença de duas 

professoras na sala de aula possibilitou uma resposta mais rápida sempre que surgiram dúvidas ou 

dificuldades. Além disso, tornou as aulas são mais interativas, permitindo trabalho de parceria entre alunos 

e entre alunos e professoras. 

  
 
 

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

 1P 2P 3P 
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alunos 
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10.º Ano 6 25% 1 
16,67

% 
11 45,8% 6 54,5% 11 

45,8
3% 

7 63,64
% 

11.º Ano 3 
18,75

% 
3 100% 3 18,75% 3 100% 3 

18,7
5% 

3 100% 

12.º Ano 3 
13,64

% 
3 100%        4 18,18%        4 100% 4 

18,1
8% 

4 100% 

1.º Período2:  
10º ano: Ao longo do período, nas aulas de reforço e apoio foram implementadas atividades diversificadas 

que tiveram, por um lado, o objetivo de rever/consolidar conteúdos estruturantes do nono ano, por outro, a 

sistematização de informações e o esclarecimento de dúvidas sobre conteúdos de 10º abordados nas aulas, 

bem como o treino da expressão escrita. Apesar de esta medida ainda não ter produzido os efeitos 

desejáveis em todos os alunos, é de salientar que ela é imprescindível para um melhor aproveitamento à 

disciplina. 

11º Ano: Relativamente aos três alunos que frequentaram as aulas de reforço, há a registar um relevante 

empenho na superação das dificuldades diagnosticadas, pelo que conseguiram obter classificações positivas 

no final do primeiro período, ainda que continuem a revelar algumas lacunas, sobretudo nos domínios da 

educação literária e da escrita.  

Quanto às atividades de apoio e reforço no 12º ano, há a salientar que os três alunos que frequentaram com 

assiduidade estas aulas conseguiram melhorar os seus resultados, atingindo nível superior a dez valores no 

final do período. No entanto, há ainda a registar algumas dificuldades, sobretudo nos domínios da gramática 

e da educação literária, aspetos que continuarão a ser trabalhados no 2.º período. Acresce dizer que devido à 

realização do exame nacional, serão várias as semanas em que todos os alunos da turma frequentarão este 

apoio, no segundo período. 

2.º Período2: 

10º ano: Ao longo do 2º período foi dada continuidade à sistematização de informações, ao esclarecimento 

de dúvidas sobre conteúdos abordados nas aulas e ao treino da expressão escrita. Na véspera dos testes de 

avaliação, foram realizados exercícios de revisão da matéria dada. De referir que sempre que a tarefa 

executada era importante para toda a turma, foi solicitada a presença de todos que, salvo algumas exceções, 

comparecia ao reforço. 

A nível atitudinal, alguns alunos envolveram-se com empenho na concretização das tarefas, permitindo-lhes 

progredir à disciplina, enquanto que outros não fizeram o mínimo esforço para ultrapassar as suas 

dificuldades. 

11º Ano: Em relação aos alunos que frequentaram o reforço, registou-se, de igual forma, um empenho e 

determinação na resolução das tarefas propostas. Continuam, no entanto, a manifestar algumas dificuldades 

nos domínios da educação literária e da gramática e na interpretação de enunciados. 

12º Ano: Relativamente aos alunos que frequentaram o reforço e apoio, verificou-se empenho na realização 

das tarefas e vontade de ultrapassar as dificuldades. De salientar que todos conseguiram melhorar os seus 

resultados, atingindo classificação superior a onze valores no final do período. No entanto, continuam a 

evidenciar algumas dificuldades, sobretudo nos domínios da gramática e da educação literária, aspetos que 

continuarão a ser trabalhados no 3.º período. 

3.º Período2:  
10º ano: No que concerne ao reforço, esta medida de promoção do sucesso foi positiva, uma vez que um 



 

 

grupo significativo dos alunos que frequentou estas aulas obteve aproveitamento à disciplina. Quanto 

àqueles que não obtiveram sucesso, tal facto derivou não só das imensas dificuldades reveladas ao nível da 

aquisição e aplicação de conhecimentos como, sobretudo, da falta de empenho e de persistência em 

colmatá-las. De referir que alguns dos alunos que o frequentaram revelaram falta de assiduidade, de 

pontualidade e era preciso apelar à sua participação para que se pudesse perceber que eles estavam a 

acompanhar as sessões, já que nem ligavam a câmara nem participavam espontaneamente. 

11ºano: Os três alunos que frequentaram o reforço foram sempre assíduos e pontuais, demonstrando 

interesse e empenho na superação das dificuldades diagnosticadas, tendo, por esse motivo, atingido os 

objetivos pretendidos. 

12º ano: Os alunos que frequentaram o reforço e apoio demonstraram interesse e empenho nas atividades 

desenvolvidas, propostas pela docente e pelos alunos. Todos os alunos obtiveram bons resultados. 

 
 

3. Cumprimento das planificações/ dos programas 

1º período 

As planificações em algumas turmas/anos não foram cumpridas (conforme atas dos respetivos Conselhos de 

Turma), devido aos vários constrangimentos provocados pela situação sanitária que Portugal atravessa, 

nomeadamente o isolamento profilático de alguns docentes e 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 terceiro período.  

Na turma de 10º ano, a unidade temática «Crónica de D. João I» não foi lecionada, como estava previsto na 

planificação, pelo facto de a docente ter estado de atestado médico. No entanto, e à semelhança do que 

tinha acontecido desde que retomara o serviço, os conteúdos em atraso vão continuar a ser lecionados em 

forma de aulas suplementares, no início do segundo período.   

2º período 

No 2.º ciclo de escolaridade, na disciplina de Português, na generalidade, os conteúdos previstos foram 

lecionados, contudo não foi possível consolidar as aprendizagens, tendo em conta as limitações do ensino à 

distância que impossibilitaram uma monitorização eficaz das atividades desenvolvidas e um controlo 

rigoroso dos conhecimentos adquiridos. O domínio da Escrita não foi possível desenvolver de forma 

consistente, sendo que muitas atividades não foram realizadas, uma vez que exigem um acompanhamento 

mais próximo no que se refere à reescrita e autocorreção textual. Deste modo, será dado maior ênfase ao 

desenvolvimento deste domínio, durante o terceiro período. No entanto, nas turmas A, D, E e F, do quinto 

ano, não foram lecionados os seguintes conteúdos: Gramática – o adjetivo; o pronome pessoal em 

adjacência verbal; a conjunção e o vocativo; Texto Não Literário - a Entrevista; Leitura/Escrita – Texto 



 

 

Descritivo, pelo que as docentes irão reajustar a planificação didática no terceiro período. Na disciplina de 

Inglês, para além das limitações acima referidas, que impossibilitaram aprendizagens significativas e a sua 

consolidação, foram trabalhados essencialmente os conteúdos que são pré-requisitos para aprendizagens 

subsequentes. No terceiro período, os domínios da Escrita e Oralidade serão trabalhados de forma mais 

aprofundada e contínua. 

3º Período 

Na disciplina de Francês, no 7º ano, turma F, não foram lecionadas as unidades 5 e 6; no 8º ano, 

turmas A, B e C, não foi lecionado o conteúdo graus comparativo e superlativo dos adjetivos, assim 

como os conteúdos lexicais e gramaticais das unidades 7 e 8. De referir que os conteúdos 

gramaticais não lecionados já são usados pelos alunos intuitivamente em estruturas sintáticas que 

eles dominam, tendo apenas faltado uma sistematização dos mesmos. A docente não propõe 

sugestões de recuperação uma vez que os conteúdos da disciplina são trabalhados em espiral ao 

longo dos três anos em que a língua é lecionada e que eles serão retomados no próximo ano letivo 

em novas situações de interação e comunicação, havendo então oportunidade para reforçar algum 

ponto que, porventura, não tenha sido devidamente assimilado pelos alunos.  

Verifica-se o cumprimento de todas as planificações, com exceção das planificações de Inglês, dos quinto e 

sétimo anos, nas turmas da docente Isabel Silva e nas tumas F do sétimo ano e A, B e C do oitavo ano, da 

docente Fátima Luna. 

Assim, quanto a Inglês, quinto ano, ficaram por lecionar os seguintes conteúdos: Unidade Cinco - “Daily 

Routine”, “Present Simple” e “Adverbs of Frequency”; Unidade Seis - “It's fun time”, “Free time activities” e 

Present Continuous. No que respeita o sétimo ano, ficaram por lecionar a Unidade Seis, “Future” e “Modals” 

e a Unidade Sete, “First Conditional”. O não cumprimento das referidas planificações prende-se com o facto 

de ter sido necessário consolidar aprendizagens necessárias à progressão dos alunos ao longo do terceiro 

período. Salienta-se o facto de os conteúdos elencados virem a ser trabalhados de novo ao longo dos oitavo 

e nono anos de escolaridade. 

Na disciplina de Francês, no sétimo ano, turma F, não foram lecionadas as unidades cinco e seis e, no 8º 

ano, turmas A, B e C, o conteúdo graus comparativo e superlativo dos adjetivos, assim como os conteúdos 

lexicais e gramaticais das unidades sete (alojamento) e oito (ambiente). De referir que os conteúdos 

gramaticais não lecionados já são usados pelos alunos intuitivamente em estruturas sintáticas que eles 

dominam, tendo apenas faltado uma sistematização dos mesmos em ambos os casos. Acresce o facto de os 

conteúdos da disciplina serem trabalhados em espiral ao longo dos três anos em que a língua é lecionada. 

 
 
 
 
 



 

 

4. Organização e funcionamento3
 

1º Período  

Aspetos mais positivos: Trabalho Colaborativo; Assiduidade nas reuniões; Partilha de experiências 

pedagógicas e a Coordenação dinâmica e assertiva.  

Aspetos a melhorar: Melhorar a articulação entre ciclos. 

2º Período 

Aspetos mais positivos: Atendendo a que este período decorreu maioritariamente na modalidade de 

ensino à distância, é de destacar o reforço do trabalho colaborativo e a partilha de experiências 

pedagógicas com troca de materiais. Continuou a verificar-se uma excelente assiduidade às reuniões e 

uma coordenação dinâmica, com orientações precisas e assertivas para o desenvolvimento do trabalho 

inerente ao departamento.  

Aspetos a melhorar:   
 

3º Período 

Aspetos mais positivos: 

Trabalho colaborativo; continuou a verificar-se uma excelente assiduidade às reuniões e uma 

coordenação dinâmica, com orientações precisas e assertivas para o desenvolvimento do trabalho 

inerente ao departamento.  

Aspetos a melhorar:   
Melhorar a articulação entre ciclos. 

 
 

5. Atividades do PAA organizadas pelo Departamento  

 

5.1. 

Identificação4 Halloween 

Participação5 Todos os alunos do Agrupamento (a partir do 3º ano) 

Avaliação6 
A atividade decorreu com normalidade, tendo-se verificado, no entanto, muitos 
constrangimentos devido à situação pandémica. Constatou-se uma menor adesão dos alunos 
do que em anos letivos anteriores, sendo que o maior número de participantes se centrou no 

                                                 
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. 
 



 

 

1º e 2º ciclos. 

 
 

5.2. 

Identificação4 Concurso Nacional de Leitura 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário 

Avaliação6 

Esta atividade contou com a participação de vários alunos e, como sempre, contribuiu para 
motivar os alunos para a importância da leitura. Na 1ª fase, foram selecionados 6 alunos para 
representarem a escola na fase concelhia. Uma aluna do 2º ciclo passou todas as fases e ficou 
apurada para a fase nacional. 

 
5.3. 

Identificação4 Concurso Literário 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário 

Avaliação6 

Devido ao E@D, o Concurso Literário subordinado ao tema “Um lápis, uma folha, mil 
histórias!” teve a sua conclusão no terceiro período, tendo-se cumprido a planificação da 
atividade. Destaca-se a grande adesão e a participação empenhada de todos os alunos que 
redigiram textos com grande criatividade, autonomia e sentido estético. 

 

5.4. 

Identificação4 Concurso Concelhio “Pequenos Grandes Poetas” 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário 

Avaliação6 

Esta atividade promoveu a criatividade e a autoconfiança dos alunos quanto à expressão 
escrita e expressão oral. Neste concurso, os alunos participaram com trabalhos escritos 
originais e declamação expressiva de poemas. Estiveram envolvidos neste concurso nove 
alunos da escola. 

 

 

6. Reuniões de autoavaliação do Departamento  

1.ª Avaliação intercalar Data: 25/01/2021 A Coordenadora, Carla Ferreira 

2.ª Avaliação intercalar Data: 19/04/2021 A Coordenadora, Carla Ferreira 

Avaliação final Data: 20/07/2021 A Coordenadora, Carla Ferreira 

 


