
 

 

 

  Relatório de Autoavaliação do Departamento de Ciências Humanas e Sociais. 
Ano letivo 2019-20 

1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade  

1.1. História e Geografia de Portugal (2º ciclo) 

 
5.º Ano 6.º Ano 

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

Nível 2 5,7 1,3 1,3 5,4 2,4 0 

Nível 3 39,5 41,4 37,6 47,6 52,4 40,2 

Nível 4 47,9 45,9 47,8 34,8 30,5 37,8 

Nível 5 6,9 11,5 13,4 12,2 14,6 22,0 
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Meta:   

2019/20 94,30 98,73 98,73 94,51 97,56 100% 

Valor Ref 95,87 97,86 

M
é

d
ia

 

Meta:   

2019/20 3,56 3,68 3,73 3,54 3,57 3,82 

Valor Ref 3,50 3,57 

1.º Período1: 5ºano: verifica-se que os valores obtidos na média se situam acima dos valores 

de referência. No que concerne à taxa de sucesso, os resultados obtidos estão ligeiramente 

abaixo do valor de referência que será previsivelmente atenuada com o decorrer do ano 

letivo e a consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos.  

6º Ano: Os resultados alcançados estão ligeiramente abaixo dos valores de referência no 

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

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

competências pelos alunos. Há a destacar as turmas D e E como as que obtiveram maior 

percentagem de níveis inferiores a três. Esta situação resulta do facto de os alunos 

apresentarem dificuldades, sobretudo, na interpretação dos enunciados e revelam pouca 

autonomia na concretização das suas tarefas. 

2.º Período1:  

5ºano: verifica-se que os valores obtidos na taxa de sucesso (98,73%) e na média (3,68) 

estão ligeiramente acima dos valores de referência. A evolução positiva da taxa de sucesso 

deve-se, essencialmente, à implementação de estratégias de diferenciação pedagógica, 

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



 

 

nomeadamente a aplicação de tarefas diferentes para os alunos com maiores dificuldades, a 

que os mesmos, na generalidade, foram correspondendo de forma adequada. 

6º Ano: No que diz respeito à taxa de sucesso, a diferença entre o valor de referência 
(97,86) e o valor alcançado (97,56) permite prever que, no final do ano letivo, a meta seja 
atingida. Quanto à média, o valor atingido igualou o valor de referência (3,57). É de salientar 
uma evolução positiva do primeiro para o segundo período, o que corresponde a um maior 
empenho por parte dos alunos. No entanto, alguns alunos ainda não conseguiram colmatar 
as dificuldades, sobretudo, na interpretação dos enunciados e revelam pouca autonomia na 
concretização das tarefas. 

3.º Período1: 

5.º Ano: verifica-se que os valores obtidos na taxa de sucesso (98,73%) e na média (3,73) 
estão acima dos valores de referência (95,87% e 3,50 respetivamente). A evolução positiva 
dos resultados escolares deve-se, essencialmente, à continuação da implementação de 
estratégias e medidas de suporte à aprendizagem que foram ao encontro das dificuldades 
dos alunos, nomeadamente a aplicação de tarefas diferentes para os alunos com maiores 
dificuldades, a que os mesmos, na generalidade, foram correspondendo de forma 
adequada. 

6.º Ano: verifica-se que os valores obtidos na taxa de sucesso (100%) e na média (3,82) 
estão acima dos valores de referência (97,86% e 3,57 respetivamente). Esta situação deve-
se, essencialmente, à continuação de implementação de estratégias de diferenciação 
pedagógica e diversificação dos instrumentos de avaliação a que os alunos, na generalidade, 
foram correspondendo de forma adequada. 

 
 

1.2. História (3º ciclo) 

 
7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

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

Nível 2 6,4 5,7 2,1 3,4 0 0 8,1 0 0 

Nível 3 46, 1 51,8 51,8 52,4 54,4 47,6 60,9 58,6 59,8 

Nível 4 33,3 27,7 27,7 38,8 29,9 34,7 26,4 35,6 31,0 

Nível 5 14,2 14,9 18,4 5,4 15,6 17,7 4,6 5,7 9,2 
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Meta    

2019/20 93,62 94,33 97,87 97,60 100 100 91,95 100 100 

Valor Ref 97,90 97,60 98,9 

M
é

d
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Meta    

2019/20 3,55 3,52 3,62 3,46 3,61 3,70 3,28 3,47 3,49 

Valor Ref 3,58 3,55 3,49 

 
 



 

 

1.º Período1: A percentagem de sucesso nos três anos do 3º ciclo está acima dos 90%. Comparada com o 

valor de referência, está uns pontos abaixo, mas nada de muito significativo. No caso do 7º ano, são as 

turmas B (90%) e sobretudo a turma F (75%) que fizeram descer a percentagem de sucesso em relação 

ao valor de referência, as restantes turmas obtiveram 100% de sucesso. No 8º ano, a diferença é muito 

ligeira, tendo 4 turmas obtido 100% de sucesso e apenas as turmas 8ºE (84,6%) e o 8ºF (96,2%) 

obtiveram algum insucesso. No 9º ano, é sobretudo a turma B (76%) que desceu percentagem de 

sucesso em relação ao valor de referência; 2 turmas obtiveram 100% de sucesso e outra 95,7.  

2.º Período1: A percentagem de sucesso nos três anos do 3º ciclo está acima dos 90%. Comparada com o 

valor de referência, está uns pontos abaixo apenas no 7º ano, mas nada de muito significativo. No caso 

do 7º ano, continuam a ser as turmas B (95%) e sobretudo a F (75%) que fazem descer a percentagem de 

sucesso em relação ao valor de referência, as restantes turmas obtiveram 100% de sucesso. No 8º e 

9ºanos, o valor obtido no 2º período ultrapassa o valor de referência (100%).  

Refira-se que alguns alunos da turma 7ºF e uma aluna do 7ºB ainda não conseguiram ultrapassar as suas 

dificuldades a nível da aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos e da expressão escrita e 

continuam a revelar uma nítida falta de atenção/concentração e muito pouco esforço e interesse na 

realização das tarefas escolares.   

3.º Período1: 

No 7º ano, registou-se uma taxa de sucesso de 100% em todas as turmas, à exceção da turma F 
(90%- 3 alunos não conseguiram superar as suas dificuldades), garantindo-se uma percentagem 
de sucesso escolar que se coaduna com o valor de referência (97,9%). Quanto à média subiu 
ligeiramente em relação ao valor de referência, passando de 3,58 para 3,62. 

Nos 8º e 9º anos, registou-se uma taxa de sucesso de 100% em todas as turmas, superando-se a 
percentagem de sucesso escolar de referência que era de 97,60% no 8 º ano e de 98,9% no 9º 
ano. Quanto às médias, a do 8º ano subiu de 3, 55 para 3, 70 e no 9º ano manteve- se nos 3, 49.  

Em termos globais, no terceiro período, as estratégias/ações de melhoria implementadas 
conduziram a uma crescente melhoria dos resultados dos alunos e ao sucesso nas 
aprendizagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3. Geografia (3º ciclo) 

 
7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

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

Nível 2 10,6 6,4 3,5 8,8 2,0 0,7 16,1 5,7 0,0 

Nível 3 50,3 55,3 53,9 55,1 53,1 42,9 56,3 54,0 47,1 

Nível 4 34,8 26,2 22,7 34,0 38,8 45,6 18,4 31,0 39,1 

Nível 5 4,3 12,1 19,9 2,1 6,1 10,9 9,2 9,2 13,8 
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Meta    

2019/20 89,36 93,62 96,45 91,16 97,96 99,3 85,06 94,25 100 

Valor Ref 95,49 99,02 98,7 

M
é

d
ia

 

Meta    

2019/20 3,33 3,44 3,59 3,29 3,49 3,67 3,22 3,44 3,67 

Valor Ref 3,51 3,61 3,66 

1.º Período1:  

No sétimo ano de escolaridade, a taxa de sucesso alcançada é de 89,36%, estando abaixo do valor de 

referência que é de 95,49%. Destacam-se as turmas D e F com mais insucesso, tendo obtido resultados 

abaixo dos 86%. Em ambas as turmas existem dificuldades ao nível da aplicação de conhecimentos e 

interpretação de documentos. Relativamente à média de valores obtidos, 3,33, esta também está abaixo 

do valor de referência, 3,51. 

No oitavo ano de escolaridade a taxa de sucesso está acima dos 91%, estando abaixo do valor de 

referência. Fazendo uma análise por turma, destacam-se as turmas A e F com uma taxa de sucesso de 

100%. As restantes turmas, B, C, D e E obtiveram, respetivamente, 95%, 88,9%, 96,3% e 69,2% de 

sucesso. Salientam-se as turmas E e C, em termos de insucesso, que ficaram abaixo dos 90%. 

Relativamente à média de valores obtidos, 3,29, esta também está abaixo do valor de referência, 3,61. 

No nono ano de escolaridade, as taxas de sucesso nas quatro turmas são inferiores aos valores de 

referência. O valor de referência é de 98,7%, sendo a taxa de sucesso atual de 85,06%, verificando-se 

uma diferença significativa entre estes dois valores. Relativamente à média de valores obtidos, 3,22, esta 

também está abaixo do valor de referência, 3,66. 

2.º Período1: No sétimo ano de escolaridade, a taxa de sucesso subiu ligeiramente em relação ao primeiro 

período, tendo-se alcançado uma taxa de 93,64%, no entanto continua abaixo do valor de referência que 

é de 95,4%. Analisando os resultados de cada turma, verifica-se que as turmas C e E obtiveram uma taxa 

de sucesso de 100%. As restantes turmas D e F obtiveram, respetivamente, 89,3% e 82,1%. Salienta-se a 

turma F, em termos de insucesso que ficou abaixo dos 85%. Alguns alunos desta turma destacam-se pela 

falta de empenho, hábitos de estudo e de trabalho e dificuldades ao nível da aplicação de conhecimentos 

e interpretação de documentos. Relativamente à média de valores obtidos, 3,44, esta apesar de ter 



 

 

melhorado face ao primeiro período, continua abaixo do valor de referência, 3,51. 

No oitavo ano de escolaridade a taxa de sucesso é de 97,96%, estando cerca de um ponto percentual 

abaixo do valor de referência. Fazendo uma análise por turma, destacam-se as turmas A, B, C, D e F com 

uma taxa de sucesso de 100%. A turma E, a única onde se verifica insucesso, obteve 88,5% de sucesso. 

Relativamente à média de valores obtidos, 3,49, esta também está abaixo do valor de referência, 3,61. 

Comparando os resultados com os do primeiro período letivo, houve uma melhoria quer ao nível da taxa 

de sucesso quer ao nível da média obtida. 

No nono ano de escolaridade, a taxa de sucesso subiu ligeiramente em relação ao primeiro período, 

tendo-se alcançado uma taxa de 94,25%, no entanto continua abaixo do valor de referência que é de 

98,7%. Fazendo uma análise por turma, destaca-se a turma C que obteve uma taxa de sucesso de 100%. As 

restantes A, B e D obtiveram, respetivamente 95,2%, 88% e 95,7% de sucesso. Relativamente à média de 

valores obtidos, 3,44, esta apesar de ter melhorado face ao primeiro período, continua abaixo do valor 

de referência, 3,66 

 

3.º Período1: 
No sétimo ano de escolaridade, a taxa de sucesso subiu em relação aos períodos anteriores, sendo de 
96,45%, estando inclusivamente acima do valor de referência que é de 95,49%. Analisando os resultados 
de cada turma, verifica-se que as turmas C e E obtiveram uma taxa de sucesso de 100%. As restantes 
turmas D e F obtiveram, respetivamente, 92,9% e 89,3%. Quanto à média de valores obtidos, 3,59, 
verifica-se também uma melhoria em relação aos períodos anteriores, encontrando-se acima do valor de 
referência, 3,51. Não obstante, as turmas A e B alcançaram 100% de sucesso, aspeto que se relaciona 
com o excelente acompanhamento dos alunos no processo de E@D. 

 
No oitavo ano de escolaridade, a taxa de sucesso é de 99,3%, estando acima do valor de referência 
(99,02%). Fazendo uma análise por turma, destacam-se as turmas A, B, C, D e F com uma taxa de sucesso 
de 100%. A turma E, a única onde se verifica algum insucesso, obteve 96% de sucesso. Relativamente à 
média de valores obtidos, 3,67, esta está acima do valor de referência, 3,61. Comparando os resultados 
com os dos períodos letivos anteriores, houve uma melhoria quer ao nível da taxa de sucesso quer ao 
nível da média obtida.  
 
No nono ano de escolaridade, a taxa de sucesso é de 100%, estando acima do valor de referência 
(98,7%). Relativamente à média de valores obtidos, 3,67, esta está acima do valor de referência, 3,66. 
Comparando os resultados com os dos períodos letivos anteriores, verificou-se uma melhoria quer ao 
nível da taxa de sucesso quer ao nível da média obtida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4. Filosofia (Secundário) 

 
10.º Ano 11.º Ano 

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

C
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e
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)  

Classificação inferior a 10 
 

4,8 
 

13 4,3 0 0 0 

Classificação superior ou igual a 10 
 

95,2 
 

87 95,7 100 100 100 
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e
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o

 

Meta:   

2019/20 95,2 87,0 95,7 100 100 100 

Valor Ref 85,89 100 

M
é

d
ia

 

Meta:   

2019/20 13,29 13,1 14,13 14,47 15,0 16,13 

Valor Ref 13,65 15,57 

1.º Período1: 10º ano: Relativamente à taxa de sucesso os valores obtidos estão acima dos valores de 

referência - (85,89% - 95,2% respetivamente), já a média está ligeiramente abaixo, sendo de 13,29 e o valor 

de referência de 13,65. 

11º ano: relativamente à taxa de sucesso os valores obtidos situam-se ao nível dos valores de referência 

(100%), já a taxa de sucesso (14,47) está ligeiramente abaixo do valor de referência (15,57), considerando-se 

pouco relevante por se tratar do final do 1º período. 

2.º Período1:  

No 10º ano, a taxa de sucesso situa-se acima do valor de referência (87% - 85,89, respetivamente). 

Relativamente à média, o valor obtido foi de 13,1, estando ligeiramente abaixo do valor de referência, 13,65. 

No entanto, é previsível que esses valores sejam atingidos com o decorrer do terceiro período e a 

consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. 

No 11.º ano, os valores obtidos na taxa de sucesso situam-se ao nível dos valores de referência (100%), já a 

taxa de sucesso (15,0) está ligeiramente abaixo do valor de referência (15,57). Esta ligeira diferença permite 

prever que, no final do ano letivo, a meta seja atingida. 

3.º Período1: 

No 10º ano, verifica-se que a taxa de sucesso (95,7%) e a média (14,13) estão acima dos valores de 
referência (85,89% e 13,65, respetivamente). Esta situação resulta, essencialmente, da continuação de 
implementação de estratégias de diferenciação pedagógica e diversificação dos instrumentos de avaliação a 
que os alunos, na generalidade, foram correspondendo de forma adequada. 
 
No 11º ano, verifica-se que os valores obtidos na taxa de sucesso estão em consonância com os valores de 
referência (100%). No que concerne à média, os resultados obtidos (16,13) estão acima do valor de 
referência (15,57). Esta evolução positiva deve-se, essencialmente, à continuação de implementação de 
estratégias de diferenciação pedagógica e diversificação dos instrumentos de avaliação a que os alunos, na 
generalidade, foram correspondendo de forma adequada. 

 

 



 

 

 

1.5. Educação Moral e Religiosa Católica (Secundário) 

 
10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

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

0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

Classificação superior ou 
igual a 10 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 
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Meta:    

2019/20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Valor Ref 100 100 100 

M
é

d
ia

 

Meta:    

2019/20 17 18 18,94 16,70 18,70 19,60 19,20 19,4 19,40 

Valor Ref 19,5 18,97 19,67 

 

1.º Período1: 

Relativamente aos resultados de EMRC: No 10ºano o valor de referência é de 19,5 e o resultado obtido é 

de 17; no 11ºano o valor de referência é de 18,97 e o resultado obtido é de 16,70; 12ºano o valor de 

referência é de 19,67 e o resultado obtido é de e 19,20. Os resultados alcançados estão ligeiramente 

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

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

competências pelos alunos. 

 

2.º Período1: 

Relativamente aos resultados de EMRC: No 10ºano o valor de referência é de 19,5 e o resultado obtido é 

de 18; no 11ºano o valor de referência é de 18,97 e o resultado obtido é de 18,7; 12ºano o valor de 

referência é de 19,67 e o resultado obtido é de e 19,4. Os resultados alcançados estão ligeiramente 

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

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

competências pelos alunos. 

3.º Período1: 

No 10ºano o valor de referência é de 19,5 e o resultado obtido é de 18,94; no 11ºano o valor de 
referência é de 18,97 e o resultado obtido é de 19,60; 12ºano o valor de referência é de 19,67 e o 
resultado obtido é de e 19,40. Os resultados alcançados estão ligeiramente abaixo dos valores de 
referência no que diz respeito à média e à taxa de sucesso. De uma forma geral os resultados obtidos 
estão de acordo com os valores de referências. 

 

 
 



 

 

1.6. Educação Moral e Religiosa Católica (2º e 3º ciclos) 

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

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

C
la

ss
if

ic
aç

õ
e

s 
(%

) 

Nível 
1 

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

Nível 
2 

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

Nível 
3 

20,7 4,7 0,0 27,3 5,3 0,00 24,4 7,9 0,00 16,0 13,2 0,0 27,5 7,3 0,0 

Nível 
4 

57,7 29,7 8,6 37,3 32,7 24,7 56,6 42,9 20,6 51,8 32,4 22,8 47,2 37,8 24,4 

Nível 
5 

21,6 65,6 91,4 30,5 62,0 75,3 18,0 49,2 79,4 31,3 54,4 77,2 25,3 54,9 75,6 

Ta
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o
 Meta:      

2019/
20 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Valor 
Ref 

100 100 100 100 100 

M
é

d
ia

 

Meta:      

2019/
20 

4,01 4,61 4,91 4,08 4,57 4,75 3,94 4,41 4,79 4,15 4,41 4,77 3,99 4,48 4,76 

Valor 
Ref 

4,55 4,55 4,40 4,32 4,38 

1.º Período1 

Relativamente aos resultados de EMRC: No 5ºano o valor de referência é de 4,55 e o resultado obtido é 

de 4,01; no 6ºano o valor de referência é de 4,55 e o resultado obtido é de 4,08; 7ºano o valor de 

referência é de 4,4 e o resultado obtido é de 3,94; no 8ºano o valor de referência é de 4,32 e o resultado 

obtido é de 4,15 e no 9ºano o resultado de referência é de 4,38 e o resultado obtido é de 3,99. Os 

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

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

letivo e a consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. 

2.º Período1  

No que concerne aos resultados de EMRC: No 5ºano o valor de referência é de 4,55 e o resultado obtido 

é de 4,61; no 6ºano o valor de referência é de 4,55 e o resultado obtido é de 4,57; 7ºano o valor de 

referência é de 4,4 e o resultado obtido é de 4,41; no 8ºano o valor de referência é de 4,32 e o resultado 

obtido é de 4,41 e no 9ºano o resultado de referência é de 4,38 e o resultado obtido é de 4,48. Os 

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

taxa de sucesso.  

 



 

 

3.º Período1: 

Relativamente aos resultados de EMRC: No 5ºano o valor de referência é de 4,55 e o resultado obtido é 
de 4,91; no 6ºano o valor de referência é de 4,55 e o resultado obtido é de 4,75; 7ºano o valor de 
referência é de 4,4 e o resultado obtido é de 4,79; no 8ºano o valor de referência é de 4,32 e o resultado 
obtido é de 4,77 e no 9ºano o resultado de referência é de 4,38 e o resultado obtido é de 4,76. Os 
resultados alcançados estão acima dos valores de referência no que diz respeito à média e à taxa de 
sucesso. 

 

3. Cumprimento das planificações/ dos programas2
 

1.ºPeríodo: 

Na disciplina de História e Geografia de Portugal (5º e 6º anos), a planificação/programa previstos para o 

1.º período foram cumpridos. 

Na disciplina de História (7º, 8º e 9º anos), as planificações previstas para o 1.º período foram cumpridas. 

Na disciplina de Geografia, nos 7º e 9.ºanos, os conteúdos previstos para o 1º período foram cumpridos. 

No oitavo ano, a planificação / programa previstos para o primeiro período foram cumpridos, exceto na 

turma A, onde não foi abordado um subdomínio - “Mobilidade”. Este subdomínio será lecionado no 

início do 2º período, sem prejuízo do cumprimento da planificação anual. 

Na disciplina de Filosofia, as planificações previstas para o 1.º período foram cumpridas. 

Na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, as planificações previstas para o 1.º período foram 

cumpridas. 

 

2.ºPeríodo: 

História e Geografia de Portugal:  

 No 5.º ano, não foi lecionado o domínio “A crise de 1383-1385". O motivo que originou este 

incumprimento foi a suspensão de atividades letivas nos termos do Artigo 9.º do Decreto-lei n.º 

10-A/2020, de 12 de março. A planificação para o terceiro período será reajustada. 

 No 6.º ano, nas turmas C, D, E, F e G não foram lecionados os seguintes conteúdos: “A Guerra 

colonial” e “O 25 de abril e a construção da democracia até à atualidade” devido à suspensão das 

atividades letivas nos termos do Artigo 9.º do decreto-Lei n.º 10-A. Relativamente às turmas A e 

B, não foram lecionados os seguintes conteúdos: “A Constituição de 1911”, “Medidas 

governativas da 1ª República”, “Características do Estado Novo”, “A Guerra Colonial” e “O 25 de 

abril e a construção da democracia até à atualidade” devido à ausência prolongada da professora 

e à suspensão das atividades letivas nos termos do Decreto-lei n.º 19-A, de 2020. A planificação 

para o terceiro período será reajustada. 

Geografia: 

 No 7.º ano, nas turmas C, D, E e F, não foi concluído o subtema: Clima e Formações Vegetais e 

não foi lecionado o subtema: Relevo. Este atraso deveu-se à realização de um maior número de 

atividades sobre a localização dos lugares, dado o enorme interesse e empenho revelados pelos 

discentes e a própria suspensão das atividades letivas nos termos do Art. 9º, do Decreto-Lei nº 

10-A/2020, de 12 de março. A planificação para o terceiro período será reajustada. 

 No 8.º ano, turmas B, C, D, E e F, não foi lecionado o conteúdo “Setor II (Secundário) – A 

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

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



 

 

Indústria”, por suspensão de atividades letivas nos termos do Art. 9º, do Decreto-Lei nº 10-

A/2020, de 12 de março. A planificação prevista para o terceiro período letivo será reajustada. 

Na turma A não foram lecionados os subtemas: Agricultura, Pesca e Indústria Transformadora. 

Este atraso deveu-se à ocupação de algumas aulas para a realização de um trabalho de grupo, 

dentro da sala de aula, estratégia que se tornou mais morosa que o previsto e própria suspensão 

das atividades letivas nos termos do Art. 9º, do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 12 de março. A 

planificação para o terceiro período será reajustada. 

 No 9.º ano, não foi lecionado o subtema: Catástrofes Naturais, uma vez que propôs a realização 

de um trabalho de grupo sobre esse subtema para ser apresentado no terceiro período. Esta 

proposta de trabalho não irá comprometer o cumprimento da planificação, a qual será 

devidamente reajustada. 

História: 

 No 7.º ano, a planificação prevista não foi cumprida devido à suspensão de atividades letivas nos 

termos do Art.9º, do Decreto-Lei nº10-A/2020, de 12 de março, não tendo sido lecionada a sub- 

unidade “O mundo muçulmano em expansão”.  

 No 8º ano, nas turmas A E B, a planificação prevista não foi cumprida devido à suspensão de 

atividades letivas nos termos do Art.9º, do Decreto-Lei nº10-A/2020, de 12 de março, não tendo 

sido lecionado o capítulo “Da Revolução agrícola à Revolução industrial”. 

 No 8º ano, nas turmas C, D, E e F, não foram lecionados os capítulos F2 – “Um século de 

mudanças- século XVIII” e G1 – “Da Revolução agrícola à revolução Industrial”, devido à 

suspensão de atividades letivas nos termos do Art.9º, do Decreto-Lei nº10-A/2020, de 12 de 

março e pela ausência da docente a algumas aulas, devidamente justificada. A planificação para 

o terceiro período será reajustada. 

 No 9.º ano a planificação prevista não foi cumprida devido à suspensão de atividades letivas nos 

termos do Art.9º, do Decreto-Lei nº10-A/2020, de 12 de março. 

 Na disciplina de Filosofia, as planificações previstas foram cumpridas com aulas síncronas. 

 Na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, as planificações foram cumpridas em todos 

os anos de escolaridade. 

3.º Período: 

 HGP (2º ciclo) - Os docentes cumpriram as planificações, exceto duas turmas, do sexto ano de 

escolaridade (A e B), em que não foi lecionados os seguintes subdomínios da última unidade 

didática: “os lugares onde vivemos”, “As atividades que desenvolvemos”, “O Mundo mais perto 

de nós” e “Lazer e Património” por haver necessidade de adequação ao ritmo lento de 

aprendizagem e de execução das tarefas por parte dos alunos; à ausência prolongada da docente 

e à suspensão de atividades letivas nos termos do Artº 9º do decreto-Lei n.º10-A/2020, de 12 de 

março-Para lecionar este conteúdo, serão necessárias sete aulas no início do ano letivo 

2020/2021, procedendo-se ao respetivo reajustamento da planificação didática. 

 História – as planificações foram cumpridas. 

 Geografia – as planificações foram cumpridas. 

 EMRC – as planificações foram cumpridas em todos os níveis de ensino. 

 Filosofia – as planificações foram cumpridas. 

 



 

 

4. Organização e funcionamento3
 

Aspetos mais positivos: 
Todos os elementos desta estrutura demonstraram elevado envolvimento, contribuindo, desta forma, 
para a consecução das metas definidas. De uma maneira geral, partilharam práticas educativas, 
prepararam/avaliaram atividades e apresentaram propostas de melhoria. Além disso, foram, de uma 
geral, assíduos nas reuniões realizadas. 
Durante o 3.º período e com a modalidade de ensino à distância, os docentes reuniram-se por ano de 
escolaridade para definir os conteúdos a trabalhar; os procedimentos para a aplicação das tarefas e 
produzirem materiais didáticos em formato digital para o plano semanal, intensificando-se o trabalho 
colaborativo. 

Aspetos a melhorar: Reforçar o trabalho colaborativo e adquirir/desenvolver as competências digitais. 
 

 
 

5. Atividades do PAA organizadas pelo Departamento  

 

5.1. 

Identificação4 
“A Escola Vai ao Cinema” - Filme “O garoto de Charles Chaplin” - Cinemas do Braga 
Parque (parceria com a equipa do PNC) 

Participação5 Alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade 

Avaliação6 

Os objetivos propostos foram cumpridos, salientando-se a promoção para uma 

cultura do saber e saber estar em espaços diferentes dos escolares; proporcionar uma 

experiência cultural, tendo em vista promover atitudes ativas de participação e 

cidadania; desenvolver o espírito crítico e as competências de observação e análise de 

um recurso audiovisual; promover o diálogo ou a síntese escrita sobre os 

filmes/documentários, relacionando-os com as áreas curriculares e o 

desenvolvimento do espírito de grupo, do convívio e da amizade. 

Os alunos foram pontuais e adotaram uma postura correta. Revelaram entusiasmo e 

empenho perante a oportunidade de aprender e experimentar novas experiências. 

Após a atividade, foi realizado um MoviePaper que envolveu todas as disciplinas do 

5.º ano (DAC). No 6. ano, em contexto de sala de aula, promoveu-se o diálogo com os 

alunos sobre o filme, relacionando-o com os conteúdos programáticos e elaborou-se 

um artigo/notícia para o jornal escolar sobre a atividade/ filme. 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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



 

 

5.2 

Identificação4 
Ida ao Cinema - Visualização do Filme animado “Uma Aventura dos mares – A 1ª 
viagem de circum-navegação”. 

Participação5 Alunos do 8º ano 

Avaliação6 

Os objetivos propostos foram cumpridos: consolidar o conhecimento relativo à 
epopeia dos Descobrimentos, nomeadamente sobre a viagem de circum-navegação 
idealizada e iniciada por Fernão de Magalhães e terminada por Juan Sebastian Elcano; 
compreender a importância mundial da expansão ibérica; promover uma cultura do 
saber e saber estar em espaços diferentes dos escolares; proporcionar uma 
experiência cultural, tendo em vista promover atitudes ativas de participação e 
cidadania; reconhecer o contributo da História para a consolidação de memórias e 
identidades; permitir o convívio entre os intervenientes.  
A atividade decorreu muito bem e foi do agrado dos alunos. Após a atividade, e em 
contexto de sala de aula, diálogo com os alunos sobre o filme, relacionando-o com os 
conteúdos programáticos. Elaboração pelos alunos de um artigo/notícia para o jornal 
escolar sobre a atividade/ filme. 

 
 

5.3 

Identificação4 “Semana dos Direitos Humanos” 

Participação5 Professores de EMRC e Filosofia e destinada à comunidade educativa 

Avaliação6 

Os objetivos propostos foram atingidos, destacando-se a sensibilização dos alunos 

para o tema; a promoção uma maior compreensão do tema da deficiência; a 

sensibilização dos alunos para a defesa da dignidade, direitos e o bem-estar da pessoa 

e a promoção da inclusão dos alunos com deficiência. Os alunos aderiram à iniciativa 

com empenho e entusiasmo, salientando-se a palestra promovida pela OIKOS, 

subordinada ao tema “Tráfico de seres humanos” e a participação na Web radio. 

 
 

5.4 

Identificação4 “Campanha de Solidariedade de Natal” 

Participação5 
Dinamizada pelo grupo disciplinar de EMRC e destinada a toda a comunidade 

educativa 

Avaliação6 

A atividade decorreu bem e cumpriram-se os objetivos propostos, salientando-se:  

fomentar o espírito de grupo, o convívio e a amizade; proporcionar experiências de 

solidariedade; sensibilizar a comunidade escolar para determinados problemas sociais 

e contribuir para a formação cívica. 

 

5.5 

Identificação4 “Comemoração do Dia da Filosofia” 

Participação5 Alunos do ensino secundário 



 

 

Avaliação6 
Esta atividade contou com o empenho dos alunos, permitindo-lhes reconhecer a 

importância da comemoração de datas significativas e consolidar conteúdos da 

disciplina. 

 
 

5.6 

Identificação4 “Convívio de Natal” 

Participação5 
Docentes da EBSVT 
 

Avaliação6 

A atividade fomentou o espírito de grupo, o convívio e a amizade, sensibilizou a 

comunidade escolar para determinados problemas sociais e contribuiu para a formação 

cívica. 

 

5.7. 

Identificação4 Visita à Assembleia da República  

Participação5 Alunos do ensino secundário 

Avaliação6 

Os objetivos propostos foram cumpridos, destacando-se a educação para a cidadania, 
estimulando o gosto pela participação cívica e política; o conhecimento da Assembleia 
da República e as regras do debate parlamentar (Ética,Direito e política e Cidadania e 
Desenvolvimento). De uma maneira geral, os alunos foram pontuais e adotaram uma 
postura correta. Revelaram entusiasmo e empenho perante a oportunidade de 
aprender e experimentar novas experiências. Esta atividade foi dinamizada pelas 
disciplinas de Filosofia e Biologia. 
 

 

5.8.  

Identificação4
 

Visita de estudo ao Centro de Ciência Viva (Vila do Conde) e Nau Quinhentista 

Participação5
 

Duas turmas do 8º ano 

Avaliação6
 

Os objetivos propostos foram cumpridos: fomentar o espírito de grupo, o convívio e a 
amizade; promover uma cultura do saber ser e saber estar em espaços diferentes dos 
escolares; sensibilizar para o património cultural e natural; desenvolver o espírito de 
observação, orientação e de sensibilidade estética; enriquecer vivências e 
experiências através do contacto com realidades diferentes; relatar algumas situações 
vividas e observadas; tomar consciência da necessidade de preservação do Património 
Cultural/Natural e despertar o interesse pela disciplina de Ciências Naturais e de 
História. A atividade decorreu muito bem e foi do agrado dos alunos. Após a atividade, 
e em contexto de sala de aula, diálogo com os alunos sobre a visita, relacionando-o 
com os conteúdos programáticos. Elaboração pelos alunos de um artigo/notícia para o 
jornal escolar sobre a referida visita. Esta atividade foi desenvolvida em parceria com 
a disciplina de Ciências Naturais. 

 
 
 
 
 
 



 

 

5.9.  

Identificação4
 

Visita ao Castro de S. Lourenço e Parque Litoral Norte de Esposende  

 

Participação5
 

Alunos do 7.º ano 

Avaliação6
 

Os objetivos propostos foram cumpridos, designadamente fomentar o espírito de 
grupo, o convívio e a amizade; promover uma cultura do saber ser e saber estar em 
espaços diferentes dos escolares; sensibilizar para o património cultural e natural; 
desenvolver o espírito de observação, orientação e de sensibilidade estética; 
enriquecer vivências e experiências através do contacto com realidades diferentes; 
relatar algumas situações vividas e observadas; tomar consciência da necessidade de 
preservação do Património Cultural e Natural; despertar o interesse pela disciplina de 
História, Geografia e Ciências Naturais; desenvolver o espírito de observação; 
compreender a evolução do litoral e da linha de costa em Portugal. Os alunos 
adotaram uma postura correta nos espaços visitados. Revelaram entusiasmo e 
empenho perante a oportunidade de aprender e experimentar, em contexto de fora 
da sala de aula tradicional. Esta atividade foi realizada em parceria com as disciplinas 
de História, Geografia e Ciências Naturais. 
 

 
 

5.10. 
 

Identificação4
 

Visita de Estudo a “Portugal dos Pequenitos” e à Universidade de Coimbra 

 

Participação5
 

Alunos do 6.º ano 

Avaliação6
 

A visita de estudo decorreu de acordo com o planificado. Os objetivos propostos 
foram cumpridos, salientando-se a promoção para uma cultura do saber e saber estar 
em espaços diferentes dos escolares, o reconhecimento do papel dos museus na 
reconstrução da história e cultura portuguesas, a sensibilização para o património 
cultural e o desenvolvimento do espírito de grupo, do convívio e da amizade. Os 
alunos foram pontuais e adotaram uma postura correta nos espaços visitados. 
Revelaram entusiasmo e empenho perante a oportunidade de aprender, 
experimentar e conhecer de perto a História. A atividade foi dinamizada pelos 
docentes de HGP. 
 

 

5.11.  

Identificação4
 

Visita de estudo ao Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota e Mosteiro de 
Santa Clara (Coimbra) 

Participação5
 

Alunos do 5.º ano 

Avaliação6
 

A visita de estudo decorreu de acordo com o planificado. Os objetivos propostos 
foram cumpridos, salientando-se a promoção para uma cultura do saber e saber estar 
em espaços diferentes dos escolares, a sensibilização para o património cultural, a 
promoção do interesse pela História e o desenvolvimento do espírito de grupo, do 
convívio e da amizade. Os alunos apresentaram, de uma forma geral, um 
comportamento exemplar, tanto no que se refere à pontualidade, como à forma 
empenhada e interessada como participaram no programa da visita. A atividade foi 
dinamizada pelos docentes de HGP. 



 

 

 
 

 ATIVIDADES CANCELADAS 

Identificação4
 

a) Visita de estudo ao Gerês  
c) Comemoração do 25 e abril de 1974 

Participação5
 

a) Alunos do 9º ano  

B) Alunos do 6.º e 9º  

Avaliação6
 

Estas duas atividades não se realizaram devido à suspensão de atividades letivas nos 
termos do Art.9º, do Decreto-Lei nº10-A/2020, de 12 de março. 
 

 

5.12.  

Identificação4
 

Comemoração do Dia do Geógrafo / Dia da Geografia 

Participação5
 

Alunos do 3.º ciclo 

Avaliação6
 

A atividade não decorreu totalmente conforme planeada. Não foi possível a 
montagem da exposição com os trabalhos realizados pelos alunos na escola sede 
devido à suspensão de atividades letivas no termos do Art. 9º do Decreto-Lei nº 10-
A/2020, de 12 de março. A atividade foi difundida através da plataforma “Teams” e do 
correio eletrónico institucional, com a divulgação de um PowerPoint. 

 

5.13. 
 

Identificação4
 

Redação de artigos para o Jornal Escolar “Escola Ativa” 

Participação5
 

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

Avaliação6
 

Os alunos regiram notícias e textos expositivos sobre as atividades realizadas no 2.º e 
3.º períodos, designadamente: visitas de estudo, DAC e algumas atividades realizadas 
durante a modalidade de ensino à distância. A quantidade e qualidade dos trabalhos 
demonstram o empenho e interesse dos alunos. 

 
 
 

6. Reuniões de autoavaliação do Departamento  

1.ª Avaliação intercalar 24 de janeiro de 2020 A Coordenadora, Maria Teresa Costa Rodrigues 

2.ª Avaliação intercalar 13 de maio de 2020 A Coordenadora, Maria Teresa Costa Rodrigues 

Avaliação final 14 de julho de 2020 A Coordenadora, Maria Teresa Costa Rodrigues 

 

 


