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1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade 

 

1.1 MATEMÁTICA – 2.º CICLO 
 

Matemática 
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 3,5 3,7  3,9  3,7 3,3 3,6  3,6  

Taxa de sucesso 96 88 96  99  98 87  98 98  

 

 

 

1.º Período1 : Relativamente aos resultados obtidos no 5º ano e 6º ano de escolaridade, verifica-se que a 

média e a taxa de sucesso se encontram ligeiramente abaixo dos valores de referência. Esta situação deve-se 

à dificuldade que os alunos demonstraram no acompanhamento do trabalho desenvolvido em sala de aula e 

à falta de hábitos e métodos de estudo regulares. Atendendo às dificuldades manifestadas pelos alunos, no 

segundo período, os docentes irão reforçar as seguintes estratégias: 

- Aumentar as interações verbais nos alunos com mais dificuldades;  

- Reforçar positivamente os progressos realizados;  

- Incentivar à participação na aula;  

- Motivar o aluno para a realização das tarefas extra-aula; 

- Realizar exercícios de aplicação diferenciados e apoio individualizado, sempre que possível, nos casos de 

alunos que manifestem mais dificuldades. 

 

2.º Período1: 

 Relativamente aos resultados obtidos no 5º ano e 6º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa 

de sucesso se encontram segundo os valores de referência. Apesar de se ter verificado melhorias nos 

resultados obtidos, constata-se que alguns alunos ainda mantêm falta de hábitos e métodos de estudo 

regulares bem como dificuldades na resolução de problemas e na aquisição e aplicação de conhecimentos. 
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No terceiro período, os docentes irão continuar a implementar as estratégias já definidas. 

3.º Período1: 

Relativamente aos resultados obtidos no 5º ano e 6º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa de 

sucesso se encontram em linha com os valores de referência (a média de 6ºano encontra-se a uma décima 

do valor de referência). Os docentes concluíram que os objetivos traçados no início do ano, foram atingidos, 

no entanto, consideram que no próximo ano se devem reforçar o trabalho no sentido de se melhorar: 

- Articulação entre diferentes conteúdos;  

- Resolução de problemas; 

- Comunicação matemática; 

- Leitura e interpretação de enunciados; 

- Aquisição e aplicação de conhecimentos a novas situações; 

- Cálculo mental. 

 
1.2 MATEMÁTICA – 3.º CICLO 
 

Matemática 
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 3,3 3,6   3,6 3,3 3,1  3,2  3,3 3,3 3,0 3,1   3,3 

Taxa de sucesso 86 83  98  97 81 77 77   83 79 68 75   80 
 

 
 

1.º Período1: 

7.º ano : 

Relativamente aos resultados obtidos no 7º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa de 

sucesso se encontram ligeiramente abaixo dos valores de referência.  

As turmas A e D são as que apresentam média mais baixa (3,0 e 2,9 respetivamente), no entanto, as 

turmas C e A são as que apresentam a taxa de sucesso mais baixa (70% e 72% respetivamente). 

Esta situação deve-se ao facto dos alunos demonstrarem dificuldades de concentração, pouca 

persistência e pouco espírito de iniciativa em colmatar as suas próprias dificuldades; falta de 

responsabilidade e de empenho ao nível da realização das tarefas escolares; falta de hábitos de estudo 

individual em casa e dificuldades na compreensão e interpretação de ideias matemáticas. 

As várias estratégias já implementadas, dentro da sala de aula, serão reforçadas no segundo período, no 

sentido de responsabilizar os alunos e  consciencializá-los para a importância da Matemática no nosso 

dia a dia: aumentar a frequência de interações verbais no sentido de motivar os alunos; produzir com 

maior frequência momentos de avaliação formativa; reforçar o apoio individualizado dentro da sala de 

aula, tanto quanto possível; intensificar os reforços positivos e incentivar e solicitar a participação 



 

 

adequada e oportuna.  

Salienta-se, no entanto, que as dificuldades evidenciadas só serão superadas pela alteração da atitude 

dos alunos perante a vida escolar. 

 

8.º ano: 

Relativamente aos resultados obtidos no 8º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa de 

sucesso a Matemática, se encontram ligeiramente abaixo dos valores de referência, 4 % e 2 decimas, 

respetivamente, o que não se considera relevante.  

Um estudo ao nível das turmas revela que:  

- As turmas C, D e F são as que apresentam valores de taxa de sucesso mais afastadas do valor de 

referência. As restantes apresentam um valor em linha com o valor de referência.  

- Relativamente à média das turmas, apenas nas turmas A e E, o valor é igual ou superior ao valor de 

referência, entre as restantes, as turmas C e D apresentam o valor mais baixo, sendo este inferior à 

média obtida no 8º ano.  

Para melhorar os resultados escolares, as docentes consideram que os maiores obstáculos enfrentados 

estão relacionados com as dificuldades dos alunos na atenção/concentração na sala de aula, pouca 

iniciativa e persistência para ultrapassar as suas próprias dificuldades, na escola e em casa e, em casos 

particulares, a falta de aspirações sociais e profissionais; obstáculos que precisam de uma alteração da 

atitude do aluno para serem ultrapassados.  

No sentido de continuar a sensibilizar os alunos para a importância da responsabilidade, empenho e 

persistência, no segundo período, as docentes irão reforçar várias estratégias durante as aulas, 

destacando-se:  

- Interações verbais no sentido de ajudar os alunos a estarem concentrados na aula;  

- Feedback positivo e imediato;  

- Incentivo à participação adequada e oportuna;  

- Incentivo à exposição de dúvidas por parte do aluno;  

- Realização de exercícios de aplicação diferenciados e apoio individualizado, tanto quanto possível, nos 

casos de alunos que demonstram mais dificuldades. 

 

9.º ano: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no nono ano de escolaridade, estão abaixo do 

valor de referência.  

A média dos resultados alcançados no nono ano de escolaridade também está abaixo do valor de 

referência.  

As turmas E e F do nono ano de escolaridade são as que mais contribuem para que os valores de 

referência não sejam alcançados. 



 

 

Apesar dos esforços envidados e das estratégias implementadas ao longo do primeiro período letivo, um 

elevado número de alunos não adotou uma atitude comportamental, de estudo individual e de trabalho 

individual que lhe permitisse a obtenção de sucesso à disciplina. A maioria destes alunos revela falta de 

hábitos de trabalho, de estudo e de organização; falta de atenção, de concentração e empenho nas aulas 

e de persistência para superar as dificuldades; muito baixas expetativas relativamente ao futuro escolar e 

consequentemente interesses divergentes dos escolares; falta de interesse pelos conteúdos curriculares; 

evidência de lacunas ao nível dos pré-requisitos para a compreensão e aplicação de novos 

conhecimentos; dificuldades de compreensão, interpretação e aplicação dos conteúdos lecionados; 

dificuldades na elaboração de um raciocínio lógico e abstrato e dificuldades ao nível da língua 

portuguesa, nomeadamente na interpretação dos enunciados. 

É de salientar que muitos destes alunos, sempre beneficiaram de Reforço e Apoio à disciplina de 

Matemática. Este ano letivo, devido à atual situação pandémica não estão a beneficiar, o que se refletiu 

negativamente no desempenho dos mesmos ao longo do primeiro período letivo.  

No entanto, encontramo-nos perante o primeiro momento de avaliação sumativa deste ano letivo, assim 

considera-se que estes valores venham a evoluir muito ligeiramente de forma positiva, tendo em 

consideração as estratégias de remediação a saber: reforçar os momentos de resolução de exercícios e 

de problemas que permitam a consolidação e sistematização de conhecimentos; interpelar com maior 

frequência os alunos com mais dificuldades; incentivar os alunos à colocação de questões e ao 

esclarecimento de dúvidas e aumentar os momentos de avaliação formativa e fornecer um feedback 

centrado no aluno com maior frequência.  

2.º Período1: 

7.º ano: 

Relativamente aos resultados obtidos no 7º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa de 

sucesso já se encontram acima dos valores de referência. 

Apesar dos alunos demonstrarem ainda algumas dificuldades de concentração, revelaram não tão baixa 

persistência e um maior espírito de iniciativa em colmatar as suas próprias dificuldades. Alguns alunos 

continuaram a revelar falta de responsabilidade e de empenho ao nível da realização das tarefas 

escolares, falta de hábitos de estudo individual em casa e dificuldades na compreensão e interpretação 

de ideias matemáticas, a maioria dos discentes foi um pouco mais responsável pelo seu desempenho, 

mais concentrada e empenhada na resolução das tarefas escolares, e compreendeu a importância do 

estudo em casa. Há, no entanto, muito a melhorar.  

As várias estratégias já implementadas, dentro da sala de aula, durante o primeiro e segundo período, 

serão reforçadas no terceiro período, no sentido de responsabilizar os alunos e  consciencializá-los para a 

importância da Matemática no nosso dia a dia, e para os valores de persistência e do trabalho: aumentar 



 

 

a frequência de interações verbais no sentido de motivar os alunos; produzir com maior frequência 

momentos de avaliação formativa; reforçar o apoio individualizado dentro da sala de aula, tanto quanto 

possível; intensificar os reforços positivos e incentivar e solicitar a participação adequada e oportuna. 

8º ano: 

Verifica-se que a média e a taxa de sucesso a Matemática, se encontram ligeiramente abaixo dos valores 

de referência, não se considerando a diferença relevante. 

Verifica-se que é nas turmas B, D e F que os resultados escolares são mais baixos. Nestas turmas, existem 

poucos alunos com bom aproveitamento à disciplina e um grande número de alunos com muitas 

dificuldades de concentração e de aprendizagem, evidenciadas durante o seu percurso escolar, que 

acarretam uma constante necessidade de apelo dos docentes ao trabalho e persistência, para além da 

diferenciação pedagógica possível, procurando desenvolver a capacidade de autorregulação e 

autoavaliação destes alunos. 

Neste sentido, no 3º período as docentes irão reforçar a aplicação das seguintes estratégias: 

- Interações verbais no sentido de ajudar os alunos a estarem concentrados e empenhados nas tarefas 

propostas;  

- Avaliações formativas constantes com feedback positivo e imediato;  

- Incentivo à participação e exposição de dúvidas.  

9.º ano: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no nono ano de escolaridade, estão abaixo do 

valor de referência, no entanto esta taxa é superior à alcançada no 1º período. A média dos resultados 

alcançados no nono ano de escolaridade também está abaixo do valor de referência, mas é superior à 

média obtida no primeiro período. As turmas E e F do nono ano de escolaridade são as que mais 

contribuem para que os valores de referência não sejam alcançados. A docente irá reforçar as estratégias 

delineadas, nomeadamente reforçar os momentos de resolução de exercícios e de problemas; interpelar 

com maior frequência os alunos com mais dificuldades; incentivar os alunos à colocação de questões e 

ao esclarecimento de dúvidas e aumentar os momentos de avaliação formativa e fornecer um feedback 

centrado no aluno com maior frequência. 

3.º Período1: 

7.º ano: 

Relativamente aos resultados obtidos no 7º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa de 

sucesso continuam acima dos valores de referência. 

Apesar dos alunos demonstrarem algumas dificuldades de concentração, revelaram persistência e 



 

 

espírito de iniciativa em colmatar as suas dificuldades. Alguns alunos continuaram a revelar falta de 

responsabilidade e de empenho ao nível da realização das tarefas escolares, falta de hábitos de estudo 

individual em casa e dificuldades na compreensão e interpretação de ideias matemáticas, a maioria dos 

discentes foi um pouco mais responsável pelo seu desempenho, mais concentrada e empenhada na 

resolução das tarefas escolares, e compreendeu a importância do estudo em casa.  

Os objetivos delineados foram atingidos, no entanto é necessário, no próximo ano letivo, continuar a 

implementar estratégias que reforcem a atenção e concentração dos alunos, aumentar os momentos de 

avaliação formativa, consciencializar os alunos para a importância da Matemática no nosso dia a dia, 

intensificar os reforços positivos, incentivar e solicitar a participação adequada e oportuna, fornecer 

frequentemente um feedback centrado no aluno e recorrer a instrumentos digitais no sentido de motivar 

os alunos para aprendizagem da matemática 

 

8º ano: 

Verifica-se que a média e a taxa de sucesso a Matemática, se encontram em linha com os valores de 

referência. Nas turmas C, D e F os resultados escolares são mais baixos. Nestas turmas, existem poucos 

alunos com bom aproveitamento à disciplina e um grande número de alunos com muitas dificuldades de 

concentração e de aprendizagem, evidenciadas durante o seu percurso escolar, que acarretam uma 

constante necessidade de apelo dos docentes ao trabalho e persistência, para além da diferenciação 

pedagógica possível, procurando desenvolver a capacidade de autorregulação e autoavaliação destes 

alunos. 

Os objetivos delineados foram atingidos, no entanto é necessário, no próximo ano letivo, continuar a 

implementar estratégias que reforcem a atenção e concentração dos alunos, aumentar os momentos de 

avaliação formativa, fornecer frequentemente um feedback centrado no aluno e recorrer a instrumentos 

digitais no sentido de motivar os alunos para aprendizagem da matemática. 

 

9.º ano: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no nono ano de escolaridade estão ligeiramente 

acima do valor de referência. A média dos resultados alcançados no nono ano de escolaridade está em 

linha com o valor de referência. 

Os objetivos delineados foram atingidos, no entanto é necessário, no próximo ano letivo, continuar a 



 

 

implementar estratégias que reforcem a atenção e concentração dos alunos, aumentar os momentos de 

avaliação formativa, fornecer frequentemente um feedback centrado no aluno e recorrer a instrumentos 

digitais no sentido de motivar os alunos para aprendizagem da matemática. 

 
 

1.3 MATEMÁTICA - A – SECUNDÁRIO 
 

Matemática - A 
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 11,8 11,7  11,9  13,0 13,7 13,6 13,8  14 13 13,3  13,9 

Taxa de sucesso 69 63 58   67 81 88 82  82  84 95 100 100  

 

1.º Período1: 

10.º ano: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no décimo ano de escolaridade, estão abaixo do 

valor de referência.  

A média dos resultados alcançados no décimo ano de escolaridade também está abaixo do valor de 

referência. 

A turma do décimo ano de escolaridade apresenta um grupo de alunos com bastantes dificuldades e 

muita falta de pré-requisitos para a área de estudos que se encontra a frequentar. 

Os alunos revelam dificuldades ao nível da atenção, concentração e empenho nas aulas e falta de 

persistência para superar as dificuldades; evidência de lacunas ao nível dos conhecimentos básicos 

essenciais para a compreensão e aplicação de novos conhecimentos; dificuldades ao nível do raciocínio 

lógico e abstrato; dificuldades na resolução de problemas; falta de hábitos de trabalho, de estudo e de 

organização; notórias dificuldades ao nível da língua materna, nomeadamente na compreensão e 

interpretação de enunciados; dificuldades na aquisição, aplicação e relacionação de conhecimentos. 

A estas dificuldades acresce um ritmo de trabalho muito lento por parte dos alunos, consequência do 

confinamento durante o terceiro período do ano transato as quais são agravadas pela situação pandémica 

vivida na atualidade, o que condiciona o processo de ensino e de aprendizagem. 

Encontrando-nos ainda perante o primeiro momento de avaliação sumativa deste ano letivo, considera-se 

que estes valores venham a evoluir de forma ligeiramente positiva, tendo em consideração as estratégias 

de remediação a implementar e se houver da parte dos alunos uma atitude de empenho e de estudo 

efetivo para a disciplina. As estratégias que continuarão a ser implementadas são as seguintes: reforçar os 

momentos de resolução de exercícios e de problemas que permitam a consolidação e sistematização de 

conhecimentos; interpelar com maior frequência os alunos com mais dificuldades; incentivar os alunos à 

colocação de questões e ao esclarecimento de dúvidas; aumentar os momentos de avaliação formativa e 



 

 

fornecer um feedback centrado no aluno com maior frequência. 

11º ano: 

Relativamente aos resultados obtidos no 11 º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa de 

sucesso se encontram acima dos valores de referência. 

A docente vai continuar a implementar as estratégias definidas para o 1º período de modo a que os alunos 

ultrapassem as suas dificuldades e melhorem ainda os seus resultados.  

12º ano  

Relativamente aos resultados obtidos no 12º ano constata-se que a média é inferior, mas a taxa de 

sucesso é superior aos valores de referência. Deste modo o docente irá continuar a implementar as 

estratégias do período passado reforçando-as nos alunos que apresentaram mais dificuldades 

(nomeadamente no único aluno com classificação inferior a dez).   

2.º Período1: 

10º Ano 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no décimo ano de escolaridade, estão abaixo do 

valor de referência.  

A média dos resultados alcançados no décimo ano de escolaridade também está abaixo do valor de 

referência. 

É de salientar, novamente, que a turma do décimo ano de escolaridade é composta por um grupo de 

alunos com bastantes dificuldades e muita falta de pré-requisitos para a área de estudos que frequenta. 

Decorrido o primeiro período letivo, este grupo de alunos continua a evidenciar muitas dificuldades, quer 

de cariz altitudinal, quer ao nível dos conteúdos programáticos. Os alunos revelam bastante falta de 

trabalho e estudo individuais, dificuldades ao nível do raciocínio lógico e abstrato; dificuldades na 

resolução de problemas, notórias dificuldades ao nível da língua materna, nomeadamente na 

compreensão e interpretação de enunciados e dificuldades na aquisição, aplicação e relacionação de 

conhecimentos. 

As dificuldades anteriormente referidas foram agravadas por mais um momento de confinamento, em 

consequência da situação pandémica vivida na atualidade, que mais uma vez condicionou o processo de 

ensino e aprendizagem. 

A docente irá continuar a implementar as estratégias de remediação seguintes: aumentar os momentos 

de resolução de exercícios e de problemas que permitam a consolidação e sistematização de 

conhecimentos, incentivar a participação dos alunos com mais dificuldades e aumentar os momentos de 

avaliação formativa 

É de referir que, as estratégias apresentadas só surtirão o efeito desejado, se houver da parte do aluno 

uma atitude de trabalho e estudo contínuos para a disciplina. 



 

 

11º ano: 

Relativamente aos resultados obtidos no 11 º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa de 

sucesso se encontram acima dos valores de referência. 

A docente vai continuar a implementar as estratégias definidas para o 1º período de modo que os alunos 

ultrapassem as suas dificuldades e melhorem ainda os seus resultados. 

12º ano: 

Relativamente aos resultados obtidos no 12 º ano de escolaridade, verifica-se que a média, apesar de ter 

subido relativamente ao 1º período, ainda está abaixo do valor de referência, enquanto a taxa de sucesso 

se encontra acima do valor de referência. 

O docente vai continuar a implementar as estratégias definidas de modo a que os alunos ultrapassem as 

suas dificuldades e melhorem ainda mais os seus resultados. 

 

3.º Período1: 

10.º ano 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no décimo ano de escolaridade, estão abaixo do 

valor de referência.  

A média dos resultados alcançados no décimo ano de escolaridade também está abaixo do valor de 

referência. 

O insucesso verificado deveu-se não só às muitas dificuldades que os alunos evidenciaram na aquisição e 

aplicação de conhecimentos, mas, sobretudo, à falta de pré-requisitos, à falta de persistência e de 

empenho em colmatar essas mesmas dificuldades. Paralelamente a estas dificuldades, os alunos que 

obtiveram insucesso persistiram num fraco, e em alguns casos inexistente, envolvimento quer na 

dinâmica da aula quer do reforço e apoio, com níveis de execução de tarefas, de participação e de 

interesse muito reduzidos. 

11º ano: 

Relativamente aos resultados obtidos no 11 º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa de 

sucesso se encontram acima dos valores de referência. 

12º ano: 

Os resultados estão em linha com o previsto no valor de referência. A taxa de sucesso encontra-se 

acima do valor de referência 

 



 

 

 

1.4 CIÊNCIAS NATURAIS – 2.º CICLO 

 

CN 
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 3,8 3,7 3,8  4,0 3,8 3,6 3,7  3,8  

Taxa de sucesso 100 94  97 100  100 99 99  100 

 
 

1.º Período1:  

Relativamente aos resultados obtidos no 5º ano e 6º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa 

de sucesso se encontram ligeiramente abaixo dos valores de referência. Esta situação deve-se à 

dificuldade que alguns alunos demonstraram na aquisição e aplicação de conhecimentos, pesquisa e 

seleção de informação e registo/discussão dos resultados das atividades laboratoriais.  

No segundo período os docentes irão reforçar as seguintes estratégias: 

- Aumentar as interações verbais nos alunos com mais dificuldades;   

- Motivar o aluno para a realização das tarefas extra-aula; 

- Incentivar ao desenvolvimento de atividades práticas, sempre que possível, fora da sala de aula; 

- Realizar trabalhos de pesquisa; 

-Prestar um apoio mais individualizado, sempre que possível, aos alunos que manifestem mais 

dificuldades. 

2.º Período1: Relativamente aos resultados obtidos no 5º ano e 6º ano de escolaridade, verifica-se que a 

média se encontra de acordo com os valores de referência. Relativamente à taxa de sucesso, no 5º ano, 

verificou-se uma melhoria e no 6º ano manteve-se a do período anterior.  

Alguns alunos ainda revelam dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos e falta de hábitos e 

métodos de estudo regulares.   

Os docentes irão dar continuidade às estratégias já definidas. 

3.º Período1: 

Relativamente aos resultados obtidos no 5º ano e 6º ano de escolaridade, verifica-se que a média e a taxa 

de sucesso se encontram em linha com os valores de referência. Contudo no próximo ano letivo os 

docentes consideram pertinente reforçar as seguintes estratégias:  

- Hábitos e métodos de estudo regulares;  

- Incentivo à leitura de documentos científicos; 



 

 

- Realizar trabalhos de pesquisa; 

- Incentivar ao desenvolvimento de atividades experimentais; 

- Estimular a participação dos alunos em projetos. 

 

1.5 CIÊNCIAS NATURAIS – 3.º CICLO 

 

CN 
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 3,4 3,5 3,7 3,6 3,1 3,2  3,4  3,6 3,5 3,5  3,7  

Taxa de sucesso 96 84 89 96  99 79 90  99  97 99 96 100  

 
 

1.º Período1:  

7.ºAno 

No 7º ano de escolaridade a taxa de sucesso foi de 84%, abaixo do valor de referência de 96%. As turmas mais 

afastadas deste valor são o 7G e F com 73% de taxa de sucesso. Em relação à média, esta encontra-se em 

linha com o valor de referência.  No sentido de melhorar os resultados escolares as docentes irão adequar os 

instrumentos de avaliação à realidade das turmas mais distantes dos valores de referência, aumentar as 

interações verbais dos alunos com mais dificuldades, bem como reforçar os momentos de resolução de 

exercícios. 

8.º Ano 

No oitavo ano de escolaridade a taxa de sucesso foi de 79%, estando abaixo do valor de referência de 99%. As 

turmas mais afastadas do valor de referência são o oitavo A e D com taxa de sucesso de 68%. A média de 3,1 

está abaixo do valor de referência de 3,6 

Os alunos revelaram dificuldade em restabelecerem hábitos de trabalho, revelam ainda falta de hábitos de 

estudo regular. No sentido de melhorar os resultados as docentes irão reforçar os momentos de resolução de 

exercícios/problemas que permitam a consolidação e sistematização de conhecimentos, elaborar esquemas 

síntese e de relacionação de conteúdos, aumentar as interações verbais   dos alunos com mais 

dificuldades, apoiando-os individualmente e sempre que possível incentivar à realização de 

atividades experimentais em casa, como forma, de por um lado, compensar a falta delas dentro da 

sala de aulas e por outro aumentar a motivação e interesse para a disciplina. 

9.ºAno 

No nono ano de escolaridade as médias de 3,5 estão em linha com os valores de referência de 3,6. A taxa de 

sucesso de 99% neste ano de escolaridade está acima do valor de referência de 97%. As docentes irão dar 



 

 

continuidade e reforçar as estratégias desenvolvidas no sentido de manter os resultados. 

2.º Período1: 

7.ºAno 

Relativamente a este ano de escolaridade verifica-se que que a média foi de 3,5 igual ao valor de referência. A 

taxa de sucesso foi 89% inferior ao valor de referência de 96%. Esta discrepância deve-se ao facto de alguns 

alunos continuarem a revelar dificuldades a nível da compreensão e interpretação de conceitos geológicos, 

em aplicar esses conceitos na resolução de exercícios, falta de atenção concentração nas aulas, ausência de 

hábitos e métodos de trabalho e um estudo pouco regular. As docentes irão continuar a implementar as 

estratégias de remediação seguintes: aumentar os momentos de resolução de exercícios e de problemas que 

permitam a consolidação e sistematização de conhecimentos, incentivar a participação dos alunos com mais 

dificuldades e aumentar os momentos de avaliação formativa. 

É, no entanto, de referir que apesar das estratégias de remediação apresentadas terá de existir da parte dos 

alunos uma atitude de maior empenho e de estudo efetivo para a disciplina. 

8.ºAno 

Relativamente ao oitavo ano de escolaridade verificamos que a média de 3,2 se encontra abaixo do valor de 

referência de 3,6. A taxa de sucesso de 90% também está abaixo do valor de referência de 99%. As turmas 

mais desfasadas dos valores de referência são o 8º D e F. Apesar dos resultados estarem abaixo dos valores 

de referência, denota-se uma melhoria significativa relativamente ao primeiro período. Atendo a esta 

evolução as docentes irão dar continuidade às estratégias já implementadas, nomeadamente aumentar o 

número de momentos de avaliação reduzindo a quantidade de conteúdos a avaliar, diversificação dos 

processos de recolha de informação e reforço dos momentos da resolução de exercícios. 

9.º Ano 

No nono ano a média foi de 3,5 e a taxa de sucesso de 96%, em linha com o valor de referência de 3,6 e 97 % 

respetivamente. Alguns alunos continuam a revelar dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos e 

falta de hábitos e métodos de estudo regulares, colocando em causa o sucesso das diferentes estratégias 

implementadas pelas Professoras. As estratégias que têm sido postas em prática têm permitido que a maioria 

dos alunos alcance valores satisfatórios e em linha com os valores de referência. Apesar disso, serão 

reforçados os momentos de resolução de exercícios/problemas que permitam uma consolidação e 

sistematização de conhecimentos mais efetiva. 

 

3.º Período1: 

8.ºAno 



 

 

Relativamente ao oitavo ano de escolaridade verificamos que a média de 3,4 se encontra ligeiramente abaixo 

do valor de referência de 3,6. A taxa de sucesso de 99% igualou o abaixo do valor de referência de 99%. 

1.6 BIOLOGIA e GEOLOGIA – SECUNDÁRIO 

 

BG 
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 13,4 13,1 13,1 13,3  14,4 13,8 14,1  13,9  

Taxa de sucesso 88 96 88  88  98 100 100 100  

 
 

1.º Período1:  

10º Ano 

A média na disciplina de Biologia e Geologia no 10º ano de 13,1 está ligeiramente abaixo do valor de 

referência de 13,4. A turma tem um grupo de alunos que revelam de forma muito evidente dificuldades 

ao nível da atenção/concentração e ao nível da interpretação de enunciados escritos, bem como na 

aplicação de conceitos a novas situações. Revelam ainda alguma falta de hábitos e métodos de estudo 

regulares fundamentais para atingirem bons resultados. A docente irá dar continuidade às estratégias já 

implementadas e reforçar os momentos de resolução de exercícios e solicitar mais nas aulas a 

intervenção dos alunos com mais dificuldades.  

11ºAno 

A média da disciplina de Biologia e Geologia do 11ºano de 13,8 está abaixo do valor de referência 14,4. A 

turma é heterogénea em termos de aproveitamento. Apresenta um grupo de alunos que revela 

dificuldades na aplicação dos conteúdos e interpretação das questões. Revelam pouca persistência e 

falta de hábitos e métodos regulares de trabalho. A docente propõe continuar a diversificar as 

estratégias no processo ensino-aprendizagem e envolver de forma contínua os alunos neste processo. 

 

2.º Período1: 

10º Ano 

A média na disciplina de Biologia e Geologia foi de 13,1, ligeiramente abaixo do valor de referência de 

13,4. Relativamente à taxa de sucesso esta foi de 88% em linha com o valor de referência. Esta turma 

tem um conjunto de alunos que revela dificuldades a nível de compreensão e aplicação de 

conhecimentos, hábitos de estudo e dificuldades acentuadas na relacionação de conteúdos que 

contribuem fortemente para os resultados obtidos nos momentos de avaliação escrita. O ensino à 

distância dificultou um acompanhamento mais efetivo. A docente irá dar continuidade às estratégias 

delineadas, nomeadamente reforçar a resolução de exercícios de consolidação de conteúdos, solicitar 



 

 

com maior frequência a participação dos alunos com mais dificuldades e incentivar os alunos à colocação 

de questões/dúvidas. 

 

11ºAno 

A média na disciplina de Biologia e Geologia do 11º ano foi de 14,1 ligeiramente abaixo do valor de 

referência de 14,4. A taxa de sucesso foi de 100%, acima do valor de referência de 98%.  A docente irá 

dar continuidade às estratégias implementadas no segundo período, nomeadamente a incentivar o 

trabalho e estudo autónomo, diversificar os processos de recolha de informação, reforçar a resolução de 

exercícios de aplicação e consolidação de conhecimentos, bem como com tipologia de exame.   

 

3.º Período1: 

10ºAno 

A média foi de 13,3 em linha com o valor de referência. A taxa de sucesso foi de 88% 

11ºAno 

A média da disciplina de Biologia e Geologia do 11ºano de 13,9 está abaixo do valor de referência 14,4. A 

taxa de sucesso foi de 100%, acima do valor de referência de 98%. 

 

 

1.7 BIOLOGIA – SECUNDÁRIO (12.º Ano) 

Biologia 
secundário 

12.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 17,7 18,1 18,7 18,7 

Taxa de sucesso 100 100 100 100  

1.º Período1: 

Relativamente à taxa de sucesso, o resultado alcançado está em linha com o valor de referência. 

Quanto à média, o resultado alcançado encontra-se acima do valor de referência. 

A docente vai continuar a implementar as estratégias definidas para o 1º período de modo a que os 

alunos melhorem os seus resultados e ultrapassassem as dificuldades que apareçam. 

2.º Período1: 

A média na disciplina de Biologia foi de 18,7, acima do valor de referência. A taxa de sucesso foi de 100%. 

A docente irá dar continuidade às estratégias. 

 

3.º Período1: 

A média na disciplina de Biologia foi de 18,7, acima do valor de referência. A taxa de sucesso foi de 100%, 

igual ao valor de referência. 

 

1.8 FÍSICO-QUÍMICA – 3.º CICLO 



 

 

 

FQ 
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 3,3 3,4  3,6 3,5 3,1 3,1  3,4  3,5 3,5 3,5  3,7  

Taxa de sucesso 97 78 90  97 96 78 83   96 97 90 96 100 

 

1.º Período1: 

Relativamente à taxa de sucesso, os resultados alcançados no sétimo, oitavo e nono anos, de um modo 

geral, estão abaixo dos valores de referência.  

Quanto à média, os resultados alcançados no sétimo e oitavo anos, de um modo geral, estão abaixo dos 

valores de referência. No que toca ao nono ano a média está em linha com o valor de referência. 

É de salientar que no que toca à média e à taxa de sucesso se destacam pela negativa todas as turmas do 

7.ºano com a exceção da turma F; todas as turmas do 8.ºano e as turmas B e a E do 9.º ano. 

Apesar das estratégias definidas nos conselhos de turma terem sido implementadas, alguns alunos não 

conseguiram ultrapassar as dificuldades que os impediram de alcançar o nível três, pelas razões a seguir 

mencionadas: 

- falta de hábitos de trabalho/estudo e de organização; 

- falta de atenção/concentração e empenho nas aulas e de persistência para superar as dificuldades; 

- baixas expetativas relativamente ao futuro escolar e consequentemente interesses divergentes dos 

escolares; 

 - falta de interesse pelos assuntos escolares; 

- evidência de lacunas ao nível dos conhecimentos básicos essenciais para a compreensão e aplicação de 

novos conhecimentos em todos os anos;  

- dificuldades nos domínios da compreensão, interpretação e aplicação dos conteúdos lecionados; 

-dificuldades no domínio do raciocínio lógico e abstrato e dificuldades ao nível da língua portuguesa, 

nomeadamente na interpretação das questões. 

A estas dificuldades acresce um ritmo de trabalho mais lento por parte dos alunos, consequência do 

confinamento durante o terceiro período do ano transato as quais são agravadas pela situação 

pandémica vivida na atualidade, o que condiciona o processo de ensino/aprendizagem. 

Contudo, e uma vez que ainda estamos perante o primeiro momento de avaliação sumativa deste ano 

letivo, considera-se que estes valores venham a evoluir de forma positiva, tendo em consideração as 

estratégias de remediação a saber: 

- Reforçar os momentos de resolução de exercícios/problemas que permitam a consolidação e 

sistematização de conhecimentos; 

- Interpelar com maior frequência os alunos com mais dificuldades; 

- Incentivar os alunos à colocação de questões/dúvidas; 

- Aumentar os momentos de avaliação formativa e fornecer um feedback centrado no aluno com maior 



 

 

frequência; 

 

2.º Período1: 

Relativamente à taxa de sucesso, os resultados alcançados no sétimo, oitavo e nono anos, de um modo 

geral, continuam abaixo dos valores de referência. No entanto, é de salientar que se registou uma 

melhoria de 12%, 5% e 6%, respetivamente, face aos resultados alcançados no 1ºperíodo. 

Quanto à média, os resultados alcançados no sétimo e oitavo anos, de um modo geral, estão abaixo dos 

valores de referência. No entanto, registou-se uma melhoria de 0,1 valores, na média do sétimo ano, 

face ao primeiro período. No que toca ao nono ano a média continua em linha com o valor de referência. 

Alguns alunos continuam a evidenciar as dificuldades diagnosticadas e mencionadas no período anterior. 

Estas dificuldades foram agravadas por mais um momento de confinamento, nomeadamente nos alunos 

com nível inferior a três, que mais uma vez condicionou o processo de ensino/aprendizagem. 

Os docentes irão dar a continuidade às estratégias de remediação definidas no período anterior, dado 

que se verificou, de um modo geral, nos diferentes anos de escolaridade, uma melhoria na taxa de 

sucesso. 

3.º Período1: 

Relativamente à taxa de sucesso, os resultados alcançados no sétimo e oitavo anos ficaram em linha com 

o valor de referência. No que toca ao nono ano, taxa de sucesso, ficou 3%, acima do valor de referência. 

Quanto à média, os resultados alcançados no sétimo e nono anos ficaram acima do valor de referência, 

0,1 valores e 0,2 valores, respetivamente. No que toca ao oitavo ano, a média, ficou 0,1 valores abaixo 

do valor de referência. 

Assim, conclui-se que as estratégias implementadas surtiram efeitos positivos. 

 

 

1.9 FÍSICO-QUÍMICA – SECUNDÁRIO 

 

FQ-A 
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 12,8 12,9 12,8 13,0  13,8 13,3 13,7  13,9  

Taxa de sucesso 82 79 79  79 98 69  94 88  

 

1.º Período1: 

Relativamente à taxa de sucesso, os resultados alcançados nos, décimo e décimo primeiro estão abaixo 

dos valores de referência (3% no caso do 10º ano e 29% no caso do 11º ano).  

Quanto à média, os resultados alcançados no décimo ano encontram-se em linha com o valor de 

referência e no décimo primeiro ano encontram-se 0,5 valores abaixo do valor de referência. 

Ambas as turmas apresentam um grupo de alunos com bastantes dificuldades, a saber: 



 

 

- dificuldades ao nível da atenção/concentração e empenho nas aulas e falta de persistência para superar 

as dificuldades; 

- evidência de lacunas ao nível dos conhecimentos básicos essenciais para a compreensão e aplicação de 

novos conhecimentos;  

- dificuldades ao nível do raciocínio lógico e/ou abstrato; 

- dificuldades na resolução de problemas; 

- falta de hábitos de trabalho/estudo e de organização; 

- dificuldades ao nível do português, nomeadamente na compreensão e interpretação de 

ideias/enunciados; 

- dificuldades na aquisição/aplicação/relacionação de conhecimentos. 

A estas dificuldades acresce um ritmo de trabalho mais lento por parte dos alunos, consequência do 

confinamento durante o terceiro período do ano transato as quais são agravadas pela situação 

pandémica vivida na atualidade, o que condiciona o processo de ensino/aprendizagem. 

Contudo, e uma vez que ainda estamos perante o primeiro momento de avaliação sumativa deste ano 

letivo, considera-se que estes valores venham a evoluir de forma positiva, tendo em consideração as 

estratégias de remediação a implementar: 

- reforçar os momentos de resolução de exercícios/problemas que permitam a consolidação e 

sistematização de conhecimentos; 

- interpelar com maior frequência os alunos com mais dificuldades; 

- incentivar os alunos à colocação de questões/dúvidas; 

- aumentar os momentos de avaliação formativa e fornecer um feedback centrado no aluno com maior 

frequência. 

É, no entanto, de referir que apesar das estratégias de remediação apresentadas haverá, ainda, 

necessidade dos alunos intensificarem o trabalho individual; realizarem todas as atividades propostas na 

sala de aula, a fim de lhes ser possível esclarecer as dúvidas; aumentarem o tempo de estudo, realizando 

sempre os trabalhos de casa; reverem os conteúdos já lecionados; serem perseverantes e responsáveis 

na tentativa de superação das suas dificuldades. 

 

2.º Período1: 

10.º ano: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no décimo ano de escolaridade, continuam 

abaixo do valor de referência (3% abaixo do valor de referência). 

A média dos resultados alcançados no décimo ano de escolaridade encontram-se  em linha com o valor 

de referência. 

A turma do décimo ano de escolaridade tem um grupo de alunos que continua a apresentar bastantes 



 

 

dificuldades, a saber: 

- dificuldades ao nível da atenção/concentração e empenho nas aulas e falta de persistência para superar 

as dificuldades; 

- evidência de lacunas ao nível dos conhecimentos básicos essenciais para a compreensão e aplicação de 

novos conhecimentos;  

-dificuldades ao nível do raciocínio lógico e/ou abstrato; 

- dificuldades na resolução de problemas; 

- falta de hábitos de trabalho/estudo e de organização; 

- dificuldades ao nível do português, nomeadamente na compreensão e interpretação de 

ideias/enunciados; 

- dificuldades na aquisição/aplicação/relacionação de conhecimentos. 

As dificuldades anteriormente referidas foram agravadas por mais um momento de confinamento, em 

consequência da situação pandémica vivida na atualidade, que mais uma vez condicionou o processo de 

ensino/aprendizagem. 

A docente irá reforçar as estratégias de remediação já implementadas, a saber:  

- aumentar os momentos de resolução de exercícios/problemas que permitam a consolidação e 

sistematização de conhecimentos; 

- interpelar com maior frequência os alunos com mais dificuldades; 

- incentivar os alunos à colocação de questões/dúvidas; 

- aumentar os momentos de avaliação formativa e fornecer um feedback centrado no aluno com maior 

frequência. 

É, no entanto, de referir que apesar das estratégias de remediação apresentadas terá de existir da parte 

dos alunos uma atitude de maior empenho e de estudo efetivo para a disciplina. 

11.º ano: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no décimo primeiro ano de escolaridade, estão 

abaixo do valor de referência (4% abaixo do valor de referência). No entanto, é de salientar que se 

registou uma melhoria de 25% face aos resultados alcançados no 1ºperíodo. 

A média dos resultados alcançados no décimo primeiro ano de escolaridade encontra-se 0,1 valores 

abaixo do valor de referência. Contudo, é de referir que se registou uma subida de 0,4 valores 

relativamente à média alcançada no primeiro período. 

Atendendo à evolução positiva registada, quer ao nível da taxa de sucesso, quer ao nível da média dos 

resultados alcançados, face ao primeiro período, a docente dará continuidade às estratégias de 

remediação já implementadas, a saber: 

- reforçar os momentos de resolução de exercícios/problemas que permitam a consolidação e 

sistematização de conhecimentos; 



 

 

- interpelar com maior frequência os alunos com mais dificuldades; 

- incentivar os alunos à colocação de questões/dúvidas; 

- aumentar os momentos de avaliação formativa e fornecer um feedback centrado no aluno com maior 

frequência. 

 

3.º Período1: 

10.º ano: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no décimo ano de escolaridade, estão 3% abaixo 

do valor de referência (VR – 82, Valor alcançado - 79). No entanto, a média dos resultados alcançados 

encontra-se 0,2 valores acima do valor de referência (VR – 12,8, Valor alcançado - 13,0). 

O insucesso verificado deveu-se não só às muitas dificuldades que os alunos evidenciaram na aquisição e 

aplicação de conhecimentos, mas, sobretudo, à falta de persistência e de empenho em colmatar essas 

mesmas dificuldades. Paralelamente a estas dificuldades, os alunos que obtiveram insucesso persistiram 

num fraco, e em alguns casos inexistente, envolvimento quer na dinâmica da aula quer do reforço e 

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

11.º ano: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no décimo ano de escolaridade, estão 10% abaixo 

do valor de referência (VR – 98, Valor alcançado - 88). No entanto, a média dos resultados alcançados 

encontra-se 0,1 valores acima do valor de referência (VR – 13,8, Valor alcançado - 13,9). 

O insucesso verificado deveu-se não só às muitas dificuldades que os alunos evidenciaram na aquisição, 

na aplicação e na relacionação de conhecimentos, mas também à falta de pré-requisitos e à falta de 

persistência e de empenho em colmatar essas mesmas dificuldades. Os dois alunos que obtiveram 

insucesso demonstraram um fraco envolvimento na dinâmica da aula e do reforço e apoio. 

 

 
 

1.10 Tecnologias da Informação e Comunicação 
TIC 

2.º e 3.º 
Ciclos 

5.º ANO 6.º ANO 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 VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 4,0 4,4 4,6   4,9 4,0 4,2 4,3  4,6  4,3 3,7 4,4   4,4 4,3 4,4 4,5  4,6  0,0 4,3 4,6  4,7  

Taxa de 
sucesso 

100 100 100  100  100 97 98 100  100 99 100  100 100 100 100  100  0 100 99  100  

 

1.º Período1: 

No segundo ciclo verifica-se que as médias estão acima dos valores de referência. No quinto ano a taxa 



 

 

de sucesso está em linha e no 6º ano está ligeiramente abaixo.  No terceiro ciclo, verifica-se que no 7º 

ano a média de 3,7 está ligeiramente abaixo do valor de referência de 4,3, enquanto no oitavo ano a 

média está acima. No 6 e 7.º anos, um grupo de alunos apresenta dificuldades ao nível do empenho nas 

aulas e falta de persistência para superar as dificuldades; falta de hábitos de trabalho/estudo e de 

organização, que se traduz nos resultados obtidos. Espera-se que estes valores venham a evoluir de 

forma positiva, tendo em consideração as estratégias de remediação a utilizar: 

 reforçar os momentos de resolução de exercícios que permitam a consolidação e sistematização 

de conhecimentos 

 interpelar com maior frequência os alunos com mais dificuldades 

 

2.º Período1: 

No segundo ciclo verifica-se que as médias estão acima dos valores de referência de 4,3. A taxa de 

sucesso no quinto ano foi de 100% em linha com o valor de referência. No sexto ano foi de 98%, 

ligeiramente abaixo do valor de referência. No terceiro ciclo verifica-se que todas as médias estão acima 

do valor de referência e as taxas de sucesso também, exceto no nono ano. Salienta-se ainda que em 

todos os níveis houve uma melhoria relativamente às médias, quando comparadas, com as obtidas no 1º 

período. O docente irá dar continuidade às estratégias aplicadas no segundo período. 

 

3.º Período1: 

No segundo e terceiro ciclos foram atingidas as taxas de sucesso de 100% e as médias situaram-se acima 

dos valores de referência. 

Os objetivos traçados no início do ano, foram atingidos, no entanto foi necessário propor momentos de 

avaliação extra e interpelar com maior frequência os alunos que tinham avaliação inferior a três no 

segundo período. 

 
 
 
 

2. Medidas de promoção do sucesso escolar 

2.1. Apoio ao estudo (5º e 6º anos) 

 1P 2P 3P 

 

Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiveram 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiveram 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiveram 
sucesso 

% 



 

 

5.º 
Ano 

 A-9 

B-6 

C-3 

D-5 

 E-6 

F-3 

G-6 

26,03 

 
A-5 
B- 5 
C- 2 
D-4  
 E- 3 
F-1  
G-4 

 

63,16 

A- 7 

B- 7 

C- 8 

D- 5 

 E- 9 

F- 3 

G-7 

 

31,51 

 

A- 5 

B- 5 

C-5 

D- 5 

 E-9 

F-3 

G-7 
 

 

84,78 

A- 7 

B-5 

C-9 
D-4 
E-9 
F-3 
G-9 

 

31,51 

A- 7 

B- 5 

C- 7 

D- 4 

E- 9 

F- 3 

G-9 

95,65 

6.º 
Ano 

A-5 

B-5 

C-9 

D-10 

 E-12 

F-9 

31 
 

 

A-4 

B-4 

C-6 

D-5 

 E-9 

F-7 

 

70 
 

A-5 

B-9 

C-11 

D-13 

 E-11 

F-8 

36 

A-5 

B-9 

C-11 

D-12 

 E-9 

F-8 

95 

A- 2 

B- 5 
C- 6 

D- 13 
E- 11 
F-8  

 

28,30 

 

A- 2 

B- 5 
C- 6 

D- 11 
E- 10 
F- 8 

 

93.33 

 

1.º Período2: 

De um modo geral, os alunos revelaram interesse e empenho na realização das tarefas propostas. O apoio a 

Matemática foi dedicado ao esclarecimento de dúvidas através de um apoio mais individualizado e à 

consolidação de conhecimentos. A interpretação de enunciados escritos, a resolução de problemas e a 

aplicação dos conteúdos a novas situações são as suas principais dificuldades. 

 

2.º Período2: 

De um modo geral, os alunos revelaram interesse e empenho na realização das tarefas propostas. As 

atividades realizadas consistiram, essencialmente, na consolidação de conteúdos, proporcionando aos alunos 

mais momentos para a aplicação de conhecimentos e esclarecimento das suas dúvidas. 

 A resolução de problemas e a aplicação dos conteúdos a novas situações continuam a ser as suas principais 

dificuldades. No quinto ano, foram também sentidas dificuldades na manipulação do transferidor e compasso 

na unidade três “Triângulos e quadriláteros”. 

 

3.º Período2: 

Neste período os alunos revelaram interesse e empenho na realização das tarefas propostas. As atividades 

realizadas consistiram, essencialmente na consolidação de conteúdos, preparação dos momentos de 

avaliação e esclarecimento de dúvidas. O apoio ao estudo de Matemática contribuiu de forma decisiva para 

os bons resultados escolares obtidos.  

 

 
 
 

2.2. Coadjuvação (3º ciclo) 

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

pontos fracos)  



 

 

1.º Período2: 

 As aulas de coadjuvação na disciplina de Matemática decorreram em consonância com as restrições 

impostas pelo plano de contingência em vigor. Os alunos esclareceram de uma forma mais eficaz as suas 

dúvidas e realizaram um maior número de exercícios/atividades de consolidação dos conteúdos 

lecionados. Desta forma foi possível diferenciar positivamente os vários ritmos de aprendizagem dos 

alunos e promover metodologias de trabalho de pares e de interajuda, proporcionando um clima de 

aprendizagem colaborativo. 

É importante salientar que para a Coadjuvação à disciplina de Matemática ser ainda mais frutífera, é 

imperioso que os alunos intensifiquem o trabalho individual, realizem todas as atividades propostas na 

sala de aula, a fim de lhes ser possível esclarecer as dúvidas, aumentem o tempo de estudo, realizem, por 

si próprios, os trabalhos de casa, revejam os conteúdos já lecionados, sejam perseverantes e responsáveis 

na tentativa de superação das suas dificuldades. 

2.º Período2: 

As aulas de matemática com coadjuvação foram direcionadas para atividades de consolidação de 

conhecimentos, sendo por vezes dedicadas à resolução de problemas, procurando desenvolver a 

capacidade de raciocínio e comunicação matemática. A presença de dois professores em sala de aula, 

aumentou a capacidade de resposta no esclarecimento de dúvidas dos alunos e orientação nos casos com 

mais dificuldades de aprendizagem. No ensino não presencial, a medida foi desenvolvida recorrendo à 

ferramenta “salas simultâneas” do Teams, distribuindo os alunos da turma de acordo com a estratégia 

considerada mais vantajosa, de forma automática ou organizando um grupo de alunos com mais 

dificuldades para realizar tarefas diferenciadas; em qualquer dos casos, a constituição de um grupo mais 

pequeno promoveu o à-vontade de alguns alunos para participarem e colocarem as suas dúvidas, 

tornando o ambiente digital menos constrangedor. 

3.º Período2: 

As aulas de matemática com coadjuvação foram direcionadas para atividades de consolidação de 

conhecimentos, sendo por vezes dedicadas à resolução de problemas, procurando desenvolver a 

capacidade de raciocínio e comunicação matemática. A presença de dois professores em sala de aula, 

aumentou a capacidade de resposta no esclarecimento de dúvidas dos alunos e orientação nos casos com 

mais dificuldades de aprendizagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Reforço de Física e Química (10º e 11º anos) 



 

 

 1P 2P 3P 

 
Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
freque
ntam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtive
ram 
sucess
o 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequenta
m 

 
 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiver
am 
sucesso 

 
 
% 

10º 
Ano 

10 42 6 60 12 50 7 
58,3

3 
13 

 
54 

 
8 

 
62 

11º 
Ano 

7 44 2 29 16 100 15 
96,7

5 
16 

 
100 

 
14 

 
88 

1.º Período2: 

10º e 11º anos 

De uma forma geral os alunos foram assíduos e pontuais e empenhados na execução das tarefas propostas. 

Nestas sessões foram esclarecidas dúvidas e resolvidos de exercícios de consolidação da matéria. 

2.º Período2:  

10º ano 

Os alunos, de um modo geral, foram assíduos. Nos reforços os alunos realizaram, exercícios de 

consolidação da matéria dada nas aulas e esclareceram as suas dúvidas. Além disso, trabalharam a 

interpretação de enunciados e receberam feedback mais pormenorizado do seu desempenho a nível das 

fichas de avaliação. No entanto, é de salientar que, de um modo geral, se mostraram bastante apáticos e 

pouco interventivos. A docente ao longo do período incentivou a participação voluntária através de reforço 

positivo, mas os discentes na maioria das vezes só respondiam quando a questão lhes era dirigida. Salienta-

se que quando a tarefa a executar era importante para toda a turma, a docente solicitou a presença de 

todos. 

11º ano 

 No que toca ao reforço e apoio de Física e Química A,  os alunos, de um modo geral, foram assíduos e 

pontuais. Neste reforço os alunos resolveram, fundamentalmente, exames nacionais e esclareceram as 

suas dúvidas. Além disso, trabalharam a interpretação de enunciados.  

3.º Período2: 

10º ano 

No reforço os alunos realizaram, exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas e esclareceram as 

suas dúvidas. No entanto, é de salientar que, de um modo geral, mostraram-se bastante apáticos e pouco 

interventivos. A docente ao longo do período incentivou a participação voluntária através de reforço 

positivo, mas os discentes na maioria das vezes só respondiam quando a questão lhes era dirigida. A 

docente referiu que quando a tarefa a executar era importante para toda a turma, solicitou a presença de 

todos. Quanto aos alunos que não obtiveram sucesso, tal facto derivou não só das imensas dificuldades 

reveladas ao nível da aquisição/compreensão e aplicação de conhecimentos, interpretação e resolução de 

exercícios e problemas e ao nível do raciocínio lógico/abstrato, mas também da falta de empenho e de 

persistência em superar as suas dificuldades. 



 

 

11º ano 

 No que toca ao reforço e apoio de Física e Química A,  os alunos, de um modo geral, foram assíduos e 

pontuais. Neste reforço os alunos resolveram, fundamentalmente, exames nacionais e esclareceram as 

suas dúvidas.  

 

 
 

 
 

2.6. Reforço de Biologia e Geologia (10º e 11º anos) 

 1P 2P 3P 

 
Nº de 
alunos 
que 
freque
ntam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
freque
ntam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtive
ram 
sucess
o 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

 
 
 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiveram 
sucesso 

 
 
 
% 

10º 
Ano 

4 16,7 3 75 10 41,6 7 70 11 
 

45,8 
 

8 
 

73 

11º 
Ano 

3 18,8 3 100 4 25 4 100 4 
 

25 
 

4 
 

100 

1.º Período2: 

10º Ano 

Os alunos foram assíduos, pontuais e demonstraram interesse nas atividades desenvolvidas. Nestas aulas 

os discentes esclareceram as suas dúvidas de forma mais individualizadas, resolveram exercícios de 

consolidação da matéria e treinaram a interpretação de questões tipo exame. Ainda nestas aulas foi dado 

um feedback do seu desempenho nos momentos de avaliação escrita, fazendo-os refletir sobre o que 

tinham dito e que queriam dizer nas questões de desenvolvimento. 

 

11ºAno 

Os alunos foram assíduos. Revelaram interesse e empenho nas atividades desenvolvidas. No reforço foram 

esclarecidas dúvidas e foram realizados exercícios de consolidação de conteúdos e de exame. Todas as 

atividades exigiram a participação ativa de todos os elementos envolvidos. 

2.º Período2: 

10º Ano 

Os alunos foram assíduos. Nestas aulas os alunos esclareceram as suas dúvidas de forma mais 

individualizada, resolveram exercícios/fichas de trabalho de consolidação da matéria. A docente continuou 

a dar um feedback pormenorizado sobre o desempenho nos momentos de avaliação escrita.  E de salientar 

que, de um modo geral, este período os alunos se mostraram mais apáticos e pouco interventivos, 

respondendo apenas quando as questões lhes eram dirigidas, apesar da docente ao longo do período ter 

incentivado a participação voluntária, através de reforço positivo. 



 

 

11ºAno 

Os alunos foram assíduos. Revelaram interesse e empenho nas atividades desenvolvidas. No reforço foram 

esclarecidas dúvidas e foram realizados exercícios de consolidação de conteúdos e foi dado ênfase à 

resolução de exames. Todas as atividades exigiram a participação ativa de todos os elementos envolvidos. 

 

3.º Período2: 

 

10ºAno 

Os alunos foram assíduos. Nestas aulas continuaram a realizar-se exercícios de consolidação dos conteúdos  

 

11ºAno 

Os alunos foram assíduos. Revelaram interesse e empenho nas atividades desenvolvidas. No reforço foram 

esclarecidas dúvidas e foram realizados exercícios de consolidação de conteúdos e, em especial, foi dado 

ênfase à resolução de exames. Todas as atividades exigiram a participação ativa de todos os elementos 

envolvidos. 

 

 

 
 
 

2.7. Reforço de Matemática A (10.º, 11.º e 12.º anos) 

 1P 2P 3P 

 
Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
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% 
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alunos 
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am 
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o 

 
 

% 

10.º 
Ano 

10 
45,(4
5)% 

1 10% 13 59,(09)% 3 23,08% 13 
 

59,(09)% 
 

5 
 

38,46% 

11.º 
Ano 3 17 1 33 5 31 2 40 5 

 
 

31 

 
 

2 

 
 

40 
12.º 
Ano 10 53 9 90 9 47 9 100 9 

 

 

47 

 

 

9 

 

 

100 

1.º Período2: 

Em relação ao Reforço e Apoio de Matemática A do décimo ano de escolaridade, os alunos foram assíduos, 

interessados e participativos. Os alunos resolveram exercícios de reforço e consolidação dos conteúdos 

lecionados. Sempre que a aula de Reforço e Apoio se destinava à resolução de atividades que envolviam, 

maioritariamente, conceitos e procedimentos de conteúdos do terceiro ciclo do ensino básico, todos os 

alunos da turma estiverem presentes na aula. 



 

 

Relativamente às aulas de Reforço e Apoio de matemática A do décimo primeiro ano, as aulas basearam-se 

na resolução de exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas, na resolução de fichas de trabalho e 

de fichas de preparação para os testes. Alguns alunos frequentarem estas aulas por sua iniciativa de forma a 

esclarecer as suas dúvidas. 

Relativamente às aulas de Reforço e Apoio de matemática A do décimo segundo ano, as aulas basearam-se 

na resolução de exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas, na resolução de fichas de trabalho e 

de fichas de preparação para os testes. Alguns alunos frequentarem estas aulas por sua iniciativa de forma a 

esclarecer as suas dúvidas. 

 

 

 

2.º Período2:  

Em relação às aulas de Reforço e Apoio de Matemática A do décimo ano de escolaridade, os alunos 

resolveram exercícios de reforço e consolidação dos conteúdos lecionados. Os alunos envolveram-se 

positivamente na realização das tarefas propostas, demonstrando interesse em compreender a resolução, 

em esclarecer dúvidas, em apresentar o seu processo de resolução e em desenvolver a autonomia. 

Relativamente às aulas de Reforço e Apoio de matemática A do décimo primeiro ano, as aulas basearam-se 

na resolução de exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas, na resolução de fichas de trabalho e 

de fichas de preparação para os questionários de avaliação. Alguns alunos frequentarem estas aulas por sua 

iniciativa de forma a esclarecer as suas dúvidas. 

Relativamente às aulas de Reforço e Apoio de matemática A do décimo segundo ano, as aulas basearam-se 

na resolução de exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas, na resolução de fichas de trabalho e 

de fichas de preparação para os testes. Alguns alunos frequentarem estas aulas por sua iniciativa de forma a 

esclarecer as suas dúvidas. 

3.º Período2: 

Nas aulas de Reforço e Apoio de Matemática A do décimo ano de escolaridade, os alunos resolveram 

exercícios de reforço e consolidação dos conteúdos lecionados. A maioria dos alunos, envolveu-se 

positivamente na realização das tarefas propostas, demonstrando interesse em compreender a resolução, 

em esclarecer dúvidas, em apresentar o seu processo de resolução e em desenvolver a autonomia. 

Relativamente às aulas de Reforço e Apoio de matemática A do décimo primeiro ano, as aulas basearam-se 

na resolução de exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas, na resolução de fichas de trabalho e 

de fichas de preparação para os momentos de avaliação. Alguns alunos frequentarem estas aulas por sua 

iniciativa de forma a esclarecer as suas dúvidas. 

Relativamente às aulas de Reforço e Apoio de matemática A do décimo segundo ano, as aulas basearam-se 

na resolução de exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas, na resolução de fichas de trabalho e 

de fichas de preparação para os testes. Alguns alunos frequentarem estas aulas por sua iniciativa de forma a 

esclarecer as suas dúvidas. 



 

 

 

 
 
 
 

3. Cumprimento das planificações/ dos programas 

1ºPeríodo  

Na disciplina de Ciências Naturais 5º ano, a planificação prevista para o 1º período foi cumprida. 

Na disciplina de Matemática do 5º ano, nas turmas A, B, C e G não foi cumprida a planificação prevista 

para o 1º período, ficando por concluir a unidade 2 “Figuras planas e sólidos geométricos”. 

Este atraso deveu-se à situação epidemiológica do país, que tem colocado alunos em isolamento 

profilático de forma recorrente e turmas com alunos a assistirem às aulas presencialmente e por meios 

telemáticos e à alteração do calendário escolar, foi necessário, ao longo do período, reajustar as 

planificações, remarcar constantemente a calendarização da recolha de dados e, consequentemente, 

verificou-se uma quebra significativa do ritmo da aula. Acresce o facto de ter sido necessário voltar a 

incutir nos alunos o sentimento de comprometimento com a sua aprendizagem, já que a ausência da 

escola como espaço físico durante o terceiro período do ano letivo transato fez com que se perdesse. 

Nas turmas 5ºD, 5ºE e 5ºF a planificação prevista para o 1º período foi cumprida. 

Na disciplina de Matemática do 7º ano a planificação inicial não foi cumprida porque foram necessárias 

mais aulas para consolidar os conteúdos “Números racionais” e “Potências”, pois foram diagnosticadas 

significativas dificuldades manifestadas pelos alunos. Além disso, as restrições impostas pelo plano de 

contingência vieram diminuir o ritmo normal de todo o processo de ensino e aprendizagem.  

Face ao exposto ficou por lecionar o conteúdo “Equações” não contribuindo este para o não 

cumprimento integral da planificação. Este conteúdo será lecionado no segundo período pelo que a 

planificação será reformulada. 

Na disciplina de Matemática do nono ano de escolaridade, não se regista o cumprimento da planificação 

didática para o primeiro período letivo. O conteúdo "Equações do segundo grau", que estava previsto 

para o primeiro período, será lecionado no segundo período letivo. Este atraso deve-se ao facto de ter 

sido necessário dedicar mais aulas à recuperação e consolidação de conteúdos e de ter aumentado os 

momentos de avaliação. 

Na disciplina de Matemática A, décimo ano,  regista-se atraso no cumprimento da planificação didática 

para o primeiro período letivo, pelas seguintes razões: o programa da disciplina exige da parte dos 

discentes conhecimentos matemáticos bem compreendidos e consolidados nos anos letivos anteriores e 



 

 

um número significativo de alunos apresenta elevada falta de pré-requisitos em conteúdos 

estruturantes, dificuldades elementares no cálculo aritmético e algébrico, falta de hábitos de estudo e de 

trabalho, dificuldades na interpretação e análise de enunciados e dificuldades em questões que 

envolvam a produção de texto. Estas lacunas agravam e impedem o prosseguimento da lecionação dos 

conteúdos do décimo ano de escolaridade de uma forma mais fluída e conducente ao cumprimento do 

programa da disciplina, de acordo com a planificação didática. 

Na disciplina de matemática A, décimo primeiro ano, verifica-se um ligeiro atraso no cumprimento da 

planificação. Seria suposto terminar o domínio "Geometria analítica no plano e no espaço", no entanto a 

"Geometria analítica no espaço" só será iniciada no 2ºperíodo. Este atraso deve-se ao facto dos alunos 

terem tido muitas dificuldades na compreensão dos conteúdos relativos ao tema "Trigonometria" o que 

obrigou a professora da disciplina a disponibilizar um maior número de aulas para esclarecimento de 

dúvidas. Esta situação ainda foi agravada pela alteração do calendário escolar, decretada pelo governo, 

com a suspensão das atividades letivas nos dias trinta de novembro e sete de dezembro. 

Na disciplina de Ciências Naturais, 7º ano ficaram por lecionar os conteúdos: expansão dos fundos 

oceânicos, a teoria da tectónica de placas, a deformação da litosfera, falhas e dobras. Dada a situação 

epidemiológica do país, que colocou a turma/alunos em isolamento profilático e a assistirem às aulas 

presencialmente e outros por meios telemáticos, foi necessário, ao longo do período, reajustar a 

planificação, verificando-se uma quebra significativa do ritmo das aulas; o facto de termos só dois 

tempos semanais não permite um acompanhamento tao frequente da matéria e obriga a revisões 

constantes uma vez que os alunos não acompanham com estudo diário e revelam ritmos de 

aprendizagem não compatíveis com a exigência dos conteúdos de terceiro ciclo e o programa é extenso e 

complexo. Acresce ainda a alteração do calendário escolar, decretada pelo governo com a suspensão das 

atividades letivas nos dias trinta de novembro e sete de dezembro. 

2º Período 

Relativamente ao quinto ano, na disciplina de Ciências Naturais, a planificação prevista para o segundo 

período foi cumprida. Na disciplina de Matemática, nas turmas A, B, C e G, no domínio “Números e 

Operações/Álgebra”, não foram abordados os conteúdos da unidade quatro “Números racionais não 

negativos”.  Como estratégia de superação dos conteúdos não lecionados as docentes propõem 

aumentar o número de atividades de aplicação/consolidação, a realizar extra-aula e criar hábitos de 

estudo regulares.  As docentes consideram que este atraso é recuperável e não compromete o 

cumprimento da planificação prevista. Nas turmas D, E e F, a planificação foi cumprida. 

Na disciplina de Matemática, sexto ano, não foi lecionado o conteúdo “Sólidos”, cerca de nove aulas, no 

entanto este atraso não é significativo e é perfeitamente recuperável no 3º período. 

Na disciplina de Matemática, sétimo ano, a planificação inicial não foi cumprida porque foram 

necessárias mais aulas para consolidar o conteúdo “Equações”, pois foram diagnosticadas significativas 

dificuldades manifestadas pelos alunos. Ficou por concluir o conteúdo “Funções” e por lecionar o 



 

 

conteúdo “Figuras geométricas e áreas”. Estes conteúdos serão lecionados no terceiro período pelo que 

a planificação será reformulada. Em virtude de não ser exequível lecionar tudo o que está previsto, as 

isometrias passarão a integrar a planificação do oitavo ano, uma vez que este conteúdo faz parte das 

aprendizagens essenciais deste ano de escolaridade.   

Na disciplina de matemática, oitavo ano, a planificação de matemática não foi cumprida, apresentando 

um atraso de dezasseis aulas, tendo ficado por lecionar o tema “Equações”.  No início do terceiro período 

serão lecionados os conteúdos do tema “Equações” à exceção de “Equações do 2º grau” que, por 

articulação vertical, transitará para o nono ano de escolaridade, onde já se dava continuidade ao mesmo. 

A docente de matemática refere ainda que, conforme definido em grupo disciplinar, o número de aulas 

de cada conteúdo será ajustado de acordo com o número de aulas previstas para o terceiro período e 

será antecipado o domínio “Organização e Tratamento de dados”, a ser lecionado após o tema 

“Equações”.   

  

Na disciplina de matemática, nono ano, ficou por lecionar os temas “Geometria Euclidiana. 

Paralelismo e perpendicularidade” e “Áreas e volumes de sólidos”. No terceiro período serão lecionados 

os conteúdos em falta, ajustando o número de aulas de cada conteúdo de acordo com o número de 

aulas previstas. 

Na disciplina de matemática, décimo ano, não foram lecionados alguns conteúdos referentes ao 

tema “Funções”. Este atraso deve-se a: O programa da disciplina exige da parte dos discentes 

conhecimentos matemáticos bem compreendidos e consolidados nos anos letivos anteriores e um 

número significativo de alunos apresenta elevada falta de pré-requisitos em conteúdos estruturantes, 

dificuldades acrescidas no cálculo algébrico, falta de hábitos de estudo e de trabalho, dificuldades na 

interpretação e análise de enunciados e dificuldades em questões que envolvam a produção de texto. 

Estas lacunas agravam e impedem o prosseguimento da lecionação dos conteúdos do décimo ano de 

escolaridade de uma forma mais fluída e conducente ao cumprimento do programa da disciplina, de 

acordo com a planificação didática.” No terceiro período, serão lecionados os conteúdos em falta 

ajustando o número de aulas de cada conteúdo de acordo com o número de aulas previstas para o 

terceiro período 

Na disciplina de matemática, décimo primeiro ano, ficaram por lecionar cerca de vinte aulas do tema 

“FUNÇÕES - Funções reais de variável real”.   No terceiro período serão lecionados os conteúdos em 

falta ajustando o número de aulas de cada conteúdo de acordo com o número de aulas previstas para o 

terceiro período, no entanto, pelo atraso ser considerável, o conteúdo “Estatística” poderá ficar 

comprometido. Este conteúdo, por articulação vertical, poderá transitar para o décimo segundo ano de 

escolaridade, onde se dá a continuidade do mesmo. 

Na disciplina de Ciências Naturais, no sétimo ano de escolaridade ficaram por lecionar os conteúdos: 

Rochas Magmáticas, Rochas Metamórficas e Ciclo das Rochas. Dada a situação epidemiológica do país, 

foi necessário ministrar a maioria das aulas deste período num regime de ensino não presencial 



 

 

verificando-se uma quebra significativa do ritmo das mesmas; o facto de a disciplina ter só dois tempos 

semanais também não permite um acompanhamento tão frequente da matéria e obriga a revisões 

constantes uma vez que os alunos, de um modo geral, também não acompanham com estudo diário e 

revelam ritmos de aprendizagem não compatíveis com a exigência dos conteúdos de terceiro ciclo 

As docentes que lecionam Ciências Naturais do oitavo ano de escolaridade informaram que não foi 

lecionado o conteúdo “Equilíbrio dos Ecossistemas”, nem iniciado o conteúdo “Desenvolvimento 

Sustentável e Proteção dos Ecossistemas, como previsto na planificação. O atraso deveu-se 

essencialmente ao menor ritmo de trabalho nas aulas online e à alteração do calendário escolar. No 

próximo período as docentes irão selecionar estratégias e metodologias que permitam recuperar as 

aprendizagens em atraso.  

 Na disciplina de Biologia, 12º ano verifica-se um atraso no cumprimento do programa, não tendo sido 

abordados os tópicos “sistema imunitário: defesas especificas/ não especificas e desequilíbrios e 

doenças”. Este atraso é consequência da alteração do calendário escolar, da redução do tempo de aula e 

do ritmo mais lento de aprendizagem resultante da modalidade de ensino à distância. No entanto, o 

atraso no cumprimento da planificação será recuperável no início do terceiro período, sendo possível o 

cumprimento da mesma até ao final do ano letivo. 

Na disciplina de Físico-Química, sétimo ano, os docentes referiram que existe algum atraso 

relativamente ao programado. Este atraso deve-se à alteração do calendário escolar, ao ritmo de 

trabalho mais lento dos alunos e à maior dificuldade na compreensão/aquisição dos conteúdos, 

consequência do ensino a distância. Acresce a estes fatores a falta de hábitos e métodos de estudo e de 

trabalho. Ficam por lecionar os conteúdos/conceitos: ponto de fusão e ponto de ebulição. 

 

3º Período 
Na disciplina de Matemática A do décimo ano de escolaridade, a planificação didática foi cumprida. No 

entanto, é de referir que no próximo ano letivo têm de ser retomados os conteúdos respeitantes ao 

tema “Polinómios”, de modo a proporcionar aos alunos uma melhor consolidação do que foi lecionado, a 

identificação das suas dificuldades e uma melhor autoavaliação do seu trabalho, uma vez que, devido à 

falta de tempo letivo, os alunos não foram avaliados neste tema. 

Na disciplina de Matemática A, décimo primeiro ano, a planificação não foi cumprida, ficando por 

lecionar o capítulo de Estatística, com cerca de catorze aulas. O atraso verificado tem como motivo 

principal a necessidade de aumentar o número de aulas dedicadas a cada conteúdo, dada a importância 

de orientar o trabalho a desenvolver pelos alunos para que realizassem algumas aprendizagens, 

principalmente os que têm mais dificuldades ao nível da autonomia, responsabilidade e empenho, 

dificuldades agravadas no segundo período com o ensino à distância. O conteúdo em atraso, por 

articulação vertical, transita para o décimo segundo ano de escolaridade, onde se dá a continuidade do 

mesmo. 

Nas restantes disciplinas do departamento não se verificou qualquer atraso. 



 

 

 

 
 

4. Organização e funcionamento3 

1º Período  

Aspetos mais positivos: 

Trabalho colaborativo como excelente oportunidade de troca de boas práticas e materiais pedagógicos. 

Cordialidade entre os docentes e desenvolvimento das tarefas. 

 

Aspetos a melhorar:  

 

2º Período 

Aspetos mais positivos: Os aspetos positivos destacados no primeiro período mantêm-se. 

 

 

Aspetos a melhorar:   
 

3º Período 

Aspetos mais positivos: 

Ao longo de todo o ano verificou-se cordialidade e partilha de boas práticas entre docentes. 

O tempo semanal online para o trabalho colaborativo;  

Reuniões de departamento online. 

 

Aspetos a melhorar:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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



 

 

5. Atividades do PAA organizadas pelo Departamento  

 
 
1.º Período: 

5.1. 

Identificação4 Dia Mundial da Alimentação 

Participação5 Todos os alunos 

Avaliação6 

A atividade correu dentro do planeado, tendo sido os objetivos delineados cumpridos, 
nomeadamente, promover uma alimentação saudável; facultar noções básicas de 
prática de uma alimentação racional; promover a mudança de hábitos alimentares 
dos alunos, e através destes, da comunidade escolar.  
Os alunos foram convidados a partilhar com a comunidade educativa uma refeição 
saudável através de uma foto. Foi feita uma exposição com as fotos dos alunos e 
também foram partilhadas no blog do Projeto das Ciências Experimentais. Os alunos 
aderiram expressivamente à atividade proposta, o que se verificou pelo elevado 
número de fotos que nos chegaram. 

 
 
 
 

5.2. 

Identificação4 Semana Concelhia da Ciência 

Participação5 Todos os alunos 

Avaliação6 

Na impossibilidade de realizarmos atividades presenciais foi criado um Blog para a 
comemoração da semana da Ciência. Neste Blog estão partilhados os trabalhos 
experimentais dos alunos realizados em casa resultantes de uma outra atividade 
“Cientistas em casa”. Foi feita uma exposição com trabalhos dos alunos do 12º ano 
sobre o papel dos microrganismos na saúde humana, Esta exposição tinha também 
outras informações que iam de encontro ao Tema Concelhio “O papel do 
infinitamente pequeno no infinitamente grande.” 

 
 

5.3 

Identificação4 Outubro Rosa 

Participação5 Toda a comunidade educativa 

Avaliação6 

As atividades decorreram conforme planeado. Os objetivos propostos foram 
atingidos: Sensibilizar a comunidade para a temática da prevenção e diagnóstico 
precoce do cancro da mama; promover a consciencialização sobre a doença e 
partilhar informações sobre o cancro de mama. A escola vestiu-se de cor de rosa e os 
alunos dançaram pela sua saúde.  Este ano destacamos como informação 
predominante o facto deste problema também afetar o sexo masculino.  
 

 
 
 



 

 

5.4 

Identificação4 Atividade “Cientistas em casa” 

Participação5 Todos os alunos  

Avaliação6 

As docentes de Ciências Naturais e Físico Química têm solicitado nas suas tarefas a 

realização de atividades experimentais em casa, uma vez que não se estão a realizar 

atividades na sala de aulas, por motivo da pandemia. Estas atividades têm como 

objetivo motivar os alunos para as Ciências Experimentais e desenvolver algumas 

competências a nível de leitura e interpretação de protocolos e a nível da execução 

das atividades. Estas áreas serão desenvolvidas assim que seja possível. Os alunos de 

uma maneira geral realizam as atividades e gostam de as partilhar com os colegas. 

 
 

5.5 

Identificação4 Criação e manutenção do Blog Ciências Experimentais 

Participação5 Todos os alunos 

Avaliação6 

Foi criado um BLOG, acessível através do site do agrupamento, que funciona como 
um espaço de divulgação e partilha das atividades realizadas, desde a Educação Pré-
Escolar até ao Ensino Secundário. Os alunos têm revelado muito interesse em 
partilhar as atividades com os colegas. 

 
 

5.6 

Identificação4 Dia Mundial da Luta contra a Sida 

Participação5 Toda a comunidade escolar  

Avaliação6 

 A atividade decorreu dentro da normalidade tendo os objetivos delineados, sido 
concretizados. A equipa PES fez questão de assinalar esta data, com o envio a toda a 
comunidade escolar de um panfleto muito esclarecedor sobre esta doença com dados 
estatísticos recentes e com links de vídeos com informação pertinente. 

 
 

5.7 

Identificação4 Hora do código 

Participação5 Alunos do 2º ciclo e até ao 8º ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme programada/planeada e foram amplamente 
desenvolvidas as competências inicialmente delineadas. A adesão dos alunos foi 
muito boa e demonstraram muito interesse/entusiasmo em participar nas atividades 
a realizar. 

 
 
 
 
 
 



 

 

5.8 

Identificação4 Dia do Pi 

Participação5 Alunos do 2º, 3º ciclos e secundário 

Avaliação6 

 Na generalidade a atividade decorreu conforme o programado, tendo-se verificando 
bastante empenho e motivação por parte dos alunos e encarregados de educação. 
 Os objetivos propostos foram cumpridos.  
Atendendo ao empenho dos alunos/ encarregados de educação e ao grande número 
de participantes, consideramos que foi uma excelente atividade, devendo desta 
forma, dar-se continuidade no próximo ano letivo. 

 

5.9 

Identificação4 Comemoração do Dia do Astronauta 

Participação5 Alunos do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário  

Avaliação6 

Os objetivos desta atividade foram plenamente atingidos, tendo contribuído para 

isso, o empenho e espírito de colaboração entre os docentes da secção disciplinar e os 

alunos participantes. 

 
 
 
 
 

5.10 

Identificação4 Olimpíadas de Química Júnior 

Participação5 Alunos do 3.º Ciclo 

Avaliação6 

A participação dos alunos nas “Olimpíadas de Química Júnior” foi um sucesso. 

Durante as provas os alunos demonstraram uma grande motivação na participação 

neste tipo de atividades. Os objetivos desta atividade foram plenamente atingidos, 

tendo contribuído para isso, o empenho e espírito de colaboração entre os docentes 

responsáveis pela atividade e os alunos participantes.   

 

5.11 

Identificação4 Campeonato Supertmatik 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos 

Avaliação6 

 A atividade “Campeonato Supertmatik - Cálculo Mental” correu dentro do previsto, 

no entanto é de salientar a escassa participação dos alunos do segundo ciclo. Estes 

alunos ainda não estão muito familiarizados com o jogo e, devido à interrupção das 

aulas presenciais, no segundo período, não foi possível prepará-los atempadamente 



 

 

para o campeonato. Refira-se ainda que oito alunos passaram á Grande Final Online 

que se realizou na segunda quinzena de maio. 

 
 

5.12 

Identificação4 Conversas com Cientistas - Décadas de Ciência para Dias de Vacinas (sessões online) 

Participação5 

9ºA 

9ºB 

9ºC 

9ºF 

11ºA 

Avaliação6 

Os objetivos da atividade foram atingidos plenamente. Os alunos mostraram-se muito 

motivados para a temática e muito participativos, colocando várias questões aos 

investigadores. Esta atividade permitiu conhecer métodos fundamentais de 

investigação científica, os pontos fortes, fracos e a aplicabilidade a problemas do 

mundo real, tendo sido avaliada como excelente. 

 
 

5.13 

Identificação4 Olimpíadas das Biologia Júnior e Sénior 

Participação5 9º 11º e 12º 

Avaliação6 
A atividade decorreu de forma como planeado. Os alunos mostraram-me 
empenhados na realização da prova, tendo obtido resultados bastante satisfatórios. 

 
 

5.14 

Identificação4 Participação no 1.º Fórum Nacional dos Clubes Ciência Viva na Escola 

Participação5 Alunos de várias turmas e de vários anos de escolaridade 

Avaliação6 

Esta iniciativa levada a cabo pela Ciência Viva e pela Direção-Geral da Educação foi 
uma celebração do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, desde 2018, nos 
Clubes Ciência Viva da Escola. Todo o trabalho desenvolvido implicou uma articulação 
estreita entre várias disciplinas e entre os vários anos de escolaridade, tendo sido uma 
mais valia para a consolidação de aprendizagens e um excelente complemento do 
currículo. 

 
 
 

6. Reuniões de autoavaliação do Departamento 

1.ª Avaliação intercalar Data: 21/01/2021 A Coordenadora, Sónia Marina Freitas Pereira 

2.ª Avaliação intercalar Data: 22/04/2021 A Coordenadora, Sónia Marina Freitas Pereira 



 

 

Avaliação final Data: 15/07/2021 A Coordenadora, Sónia Marina Freitas Pereira 

 


