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1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade 

 

1.1 PORTUGUÊS – 2.º CICLO 
 

Português 
2.º Ciclo 

5.º ANO 6.º ANO 

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

Média 3,4 3,3 3,3 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 

Taxa de sucesso 97 93 94 98 98 96 97 98 

 
 
 

1.º Período1 : 

No 5º ano, os resultados escolares alcançados (93% de taxa de sucesso e 3,3 de média) encontram-se 

abaixo dos valores de referência (97% de taxa de sucesso e 3,4 de média). 

No 6º ano, quanto à média, o resultado alcançado (3,5) situa-se acima do valor esperado (3,4), e 

relativamente à taxa de sucesso, o valor alcançado foi de 96%, ligeiramente abaixo do valor esperado 

(98%). 

Os resultados obtidos no 5º e 6º ano devem-se, em parte, ao ritmo lento de trabalho dos alunos, à falta de 

estudo regular, pouca autonomia na resolução de tarefas e no empenho na superação das dificuldades. 

Tendo em conta os resultados, continuar-se-á a desenvolver atividades de leitura, escrita, 

desenvolvimento lexical, recuperação e consolidação de conhecimentos, tanto nas aulas como nos apoios, 

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

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

referência. 

2.º Período1: 

No 5º ano, os resultados escolares alcançados (94% de taxa de sucesso e 3,3 de média) encontram-se 

abaixo dos valores de referência (97% de taxa de sucesso e 3,4 de média). 
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Reflexão sobre os resultados obtidos em cada ano de escolaridade, incluindo a evolução verificada ao longo do ano letivo, salientando diferenças 
significativas entre os resultados dos diferentes anos e dos diferentes períodos. 
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No 6º ano, quanto à média, o resultado alcançado (3,5) continua acima do valor esperado (3,4), e 

relativamente à taxa de sucesso, o valor alcançado foi de 97%, aproximando-se do valor esperado (98%).  

Apesar da ligeira melhoria dos resultados obtidos no 5º e 6º ano, constata-se que os alunos continuam a 

evidenciar um ritmo lento de trabalho dos alunos, falta de estudo regular, pouca autonomia na resolução 

de tarefas e no empenho na superação das dificuldades. Neste sentido, os docentes vão continuar a 

desenvolver as estratégias definidas no início do segundo período, bem como o previsto no Plano Escola + 

(“Escola a ler” e “Diários de escrita”), sendo previsível o alcance dos valores de referência.  

3.º Período1: 

No 5º ano, os resultados escolares alcançados (98% de taxa de sucesso e 3,5 de média) encontram-se 

ligeiramente acima dos valores de referência (97% de taxa de sucesso e 3,4 de média). 

No 6º ano, a média registada está ligeiramente acima do valor de referência (3,5 e 3,4), enquanto a taxa de 

sucesso está em linha com o valor de referência (98%). 

As estratégias definidas aplicadas no terceiro período conduziram a uma melhoria dos resultados. 

Contudo, constatou-se que alguns alunos continuaram a evidenciar dificuldades nos domínios da escrita e 

da leitura. Neste sentido, no próximo ano letivo, dever-se-á dar continuidade ao Plano Escola +, 

nomeadamente, “Escola a ler” e “Diários de escrita”. 

 
 

1.2 PORTUGUÊS – 3.º CICLO 
 

Português 
3.º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

Média 3,5 3,2 3,2 3,4 3,4 3,3 3,5 3,6 3,4 3,4 3,3 3,5 

Taxa de sucesso 98 85 83 93 97 88 92 99 95 97 87 94 

 

1.º Período1 :  

7º ano: Analisados os resultados, verificou-se que tanto a média (3,2) como a taxa de sucesso (85%) se 

encontram abaixo dos valores de referência (3,5 e 98% respetivamente). Estes resultados devem-se, entre 

outros aspetos, às dificuldades manifestadas pelos alunos nos diferentes domínios e à falta de empenho na 

concretização das atividades. Face a estes resultados, as docentes darão continuidade e reforçarão as 

estratégias implementadas, por considerarem que as mesmas se encontram adequadas. 

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

esperada (3,4). No que diz respeito à taxa de sucesso (88%), esta situa-se também abaixo do valor de 

referência (97%). Estes resultados devem-se à falta de hábitos de trabalho e estudo regular e de empenho na 

superação das dificuldades. Face a estes resultados, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas 

durante o 1º período, por considerarem que as mesmas se encontram adequadas. 



 

 

9º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se que a média obtida (3,4) corresponde à média 

esperada (3,4). No que diz respeito à taxa de sucesso (97%), esta situa-se acima do valor de referência (95%). 

Estes resultados refletem o sucesso na aplicação das medidas através de um trabalho sustentado e assertivo, 

resultante de um constante trabalho colaborativo entre pares. 

Não obstante o referido, verifica-se que um grupo de alunos revela dificuldades nas aprendizagens essenciais 

relacionadas com os domínios da educação literária, da gramática e da escrita. Acrescenta-se a falta de 

capacidade em apresentar métodos e hábitos de estudo consistentes e contantes. 

Face ao exposto, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas durante o 1º período, por 

considerarem que elas são as adequadas aos alunos. 

2.º Período1: 

7º ano: Depois de analisados os resultados, verifica-se que quer a média (3,2) quer a taxa de sucesso (83%) 

se encontram abaixo dos valores de referência (3,5 e 98% respetivamente). Estes resultados devem-se ao 

facto de alguns alunos continuarem a revelar dificuldades nos diferentes domínios, falta de concentração e 

atenção e pouco empenho na realização das atividades e na superação das dificuldades. Face a estes 

resultados, as docentes continuarão a adotar as estratégias levadas a cabo ao longo do 2º período, por as 

acharem as mais adequadas, no entanto procederão ao reforço das mesmas. 

8ºano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma evolução positiva na média obtida em relação ao 

período transato (de 3,3 para 3,5), ultrapassando assim a média esperada (3,4). No que diz respeito à taxa de 

sucesso (92%), esta situa-se ainda abaixo do valor de referência (97%). Estes resultados devem-se à falta de 

hábitos de trabalho e estudo regular e de empenho por parte dos alunos com mais dificuldades. Face a estes 

resultados, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas durante o 2º período, por considerarem 

que as mesmas se encontram adequadas. 

9º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se que a média obtida (3,3) encontra-se ligeiramente 

abaixo da média esperada (3,4). No que diz respeito à taxa de sucesso (87%), esta situa-se abaixo do valor de 

referência (95%). Apesar de terem sido aplicadas e/ou reforçadas medidas e estratégias, com vista à 

melhoria de resultados, através da continuidade de um trabalho sustentado e assertivo e de um constante 

trabalho colaborativo entre pares, os alunos demonstraram dificuldades em acompanhar a natural 

complexidade dos conteúdos e aprendizagens abordados. 

Persistem as dificuldades relacionadas com as aprendizagens essenciais, designadamente nos domínios da 

Educação Literária, da Gramática e da Escrita. Continua a verificar-se a falta de métodos e hábitos de estudo 

consistentes e constantes. 

Face ao exposto, as docentes continuarão o trabalho assente no reforço das estratégias e medidas já 

implementadas, por considerarem que elas se mantêm adequadas aos alunos. 

3.º Período1: 



 

 

7º ano: Depois de analisados os resultados, verifica-se que quer a média (3,4) quer a taxa de sucesso (93%) 

se encontram ligeiramente abaixo dos valores de referência (3,5 e 98% respetivamente). Apesar das 

estratégias implementadas ao longo do ano letivo, alguns alunos continuaram a revelar dificuldades nos 

diferentes domínios, falta de concentração e atenção e pouco empenho na realização das atividades e na 

superação das suas dificuldades. 

8º ano: Verifica-se que os resultados obtidos estão acima dos valores de referência, quer na taxa de sucesso 

quer na média, 99% e 3,6, respetivamente. De uma forma geral, os alunos demonstraram empenho na 

superação das suas dificuldades e as estratégias implementadas ao longo do ano revelaram-se eficazes. 

9º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se que a média obtida (3,5) superou a média esperada 

(3,4). No que diz respeito à taxa de sucesso (94%), esta situa-se muito próxima do valor de referência (95%). 

Apesar de terem sido aplicadas e/ou reforçadas medidas e estratégias, com vista à melhoria de resultados, 

através da continuidade de um trabalho sustentado e assertivo e de um constante trabalho colaborativo 

entre pares, alguns alunos continuaram a evidenciar dificuldades em acompanhar a natural complexidade 

dos conteúdos e aprendizagens abordados. 

Continuou a persistir a falta de métodos e hábitos de estudo consistentes e constantes. 

 

 

 
1.3 PORTUGUÊS – SECUNDÁRIO 
 

Português 
Secundário 

10.º ANO 11.º ANO 12.º ANO 

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

Média 12,7 11,7 12,4 12,2 13,7 13,0 13,4 13,8 14,5 13,6 13,8 14,3 

Taxa de sucesso 85 96 100 96 100 94 94 100 100 100 100 100 

 
 
 

1.º Período1 : 

10º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se que a média obtida (11,7) encontra-se ligeiramente 

abaixo da média esperada (12,7). No que diz respeito à taxa de sucesso (96%), esta situa-se acima do valor 

de referência (100%). Estes resultados refletem o sucesso na aplicação das medidas através de um trabalho 

sustentado e assertivo, resultante de um constante trabalho. 

Não obstante o referido, verifica-se que um grupo de alunos revela dificuldades nas aprendizagens essenciais 

relacionadas com os domínios da educação literária e da escrita. Acrescenta-se a falta de capacidade em 

apresentar métodos e hábitos de estudo consistentes e contantes. 

Face ao exposto, a docente reforçará as estratégias já implementadas durante o 1º período, por aquela 



 

 

considerar que estas são as adequadas aos alunos. 

11º ano: No que concerne ao 11º ano, após uma análise dos resultados, constatou-se que os valores obtidos 

se situam abaixo dos valores de referência, quer na média quer na taxa de sucesso. Esta situação resulta do 

facto de a turma integrar um grupo de alunos que evidencia dificuldades nas aprendizagens essenciais 

relacionadas com os domínios da educação literária, da gramática e da escrita. Paralelamente  a  estas  

dificuldades, verifica-se que alguns alunos também evidenciaram falta de hábitos de estudo e métodos de 

trabalho necessários para o nível de escolaridade em que se encontram. A  docente  continuará a  

implementar  as  estratégias já adotadas,  por  as  achar  adequadas,  no  entanto, procederá ao reforço das 

mesmas no decorrer do 2º período. 

12ºano: No que diz respeito ao 12ºano, os resultados obtidos (13,6) encontram-se abaixo dos valores de 

referência no que concerne à média (14,5). Apesar de os alunos serem empenhados nas tarefas propostas, 

será necessário um maior esforço para poderem alcançá-la. Em relação à taxa de sucesso, os valores obtidos 

acompanham os esperados. 

2.º Período1:  

10º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se que a média obtida (12,4) encontra-se na linha da 

média esperada (12,7). No que diz respeito à taxa de sucesso (100%), esta situa-se de acordo com o valor de 

referência (100%). Estes resultados refletem o sucesso assente na firme aplicação das medidas e num 

trabalho sustentado e assertivo entre alunos e professora. 

Não obstante o referido, verifica-se que um grupo de alunos persiste na manutenção de dificuldades nas 

aprendizagens essenciais relacionadas com os vários domínios, especialmente nos domínios da Educação 

literária e da Escrita. Acrescenta-se a falta de capacidade, de alguns alunos, em otimizar métodos e hábitos 

de estudo consistentes e contantes. Por outro lado, há alunos que revelaram melhorias, otimizando, em 

parte, algumas das suas capacidades, o que se refletiu na avaliação final de período. 

Face ao exposto, a docente irá manter o reforço das estratégias já implementadas durante o 2º período, por 

aquela considerar que estas potenciaram resultados mais positivos, no geral da avaliação dos alunos. 

Quanto ao 11º ano, verificou-se que os valores obtidos se situam, ligeiramente, abaixo dos valores de 

referência, quer na média quer na taxa de sucesso. No  entanto,  esta  situação  é  muito  pouco  significativa  

e,  com  mais  algum empenho e esforço, os alunos atingirão as metas pretendidas. A  docente  continuará a  

implementar  as  estratégias já adotadas,  por considerá-las  adequadas,  contudo, procederá ao reforço das 

mesmas no decorrer do 3º período. 

12ºano: Em relação ao 12ºano, os resultados obtidos (13,8) encontram-se abaixo dos valores de referência 

no que concerne à média (14,5). Apesar de os alunos serem empenhados nas tarefas propostas, será 

necessário um maior esforço para poderem alcançá-la. Relativamente à taxa de sucesso, os valores obtidos 

acompanham os esperados. 



 

 

3.º Período1: 

10º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se que a média obtida (12,2) ficou ligeiramente aquém 

da média esperada (12,7). No que diz respeito à taxa de sucesso (100%), esta situa-se ligeiramente abaixo do 

valor de referência (96%) o que está relacionado com a inclusão dum aluno estrangeiro na turma, apenas no 

terceiro período. Estes resultados continuaram a refletir o sucesso assente na firme aplicação das medidas e 

num trabalho sustentado e assertivo entre alunos e professora. 

Não obstante o referido, um grupo de alunos persistia na manutenção de dificuldades nas aprendizagens 

essenciais relacionadas com os vários domínios, especialmente nos domínios da Educação literária e da 

Escrita. Manteve-se ainda a falta de capacidade, de alguns alunos, em otimizar métodos e hábitos de estudo 

consistentes e contantes. Não obstante, houve alguns alunos que revelaram melhorias, otimizando, em 

parte, algumas das suas capacidades, o que se refletiu na avaliação final de ano. 

Quanto ao 11º ano, verifica-se que os resultados alcançados pelos alunos se situam no valor de referência 

quanto à taxa de sucesso, 100%, e quanto à média, tendo sido superado o valor de referência de 13,7 para 

13,8. O trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo com os alunos e a qualidade do desempenho dos 

mesmos permitiu alcançar as metas pretendidas. 

Em relação ao 12º ano, os resultados obtidos (14,3) encontram-se ligeiramente abaixo dos valores de 

referência no que concerne à média (14,5), apesar de os alunos serem empenhados nas tarefas propostas. 

Relativamente à taxa de sucesso, os valores obtidos acompanham os esperados. 

 
 

1.4 INGLÊS – 2.º CICLO 

 

Inglês 
2º Ciclo 

5.º ANO 6.º ANO 

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

Média 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 

Taxa de sucesso 98 94 97 97 97 94 99 99 

 
 

1.º Período1 : 

No 5º ano, os resultados escolares alcançados (94% de taxa de sucesso e 3,5 de média) encontram-se abaixo 

dos valores de referência (98% de taxa de sucesso e 3,6 de média). 

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

dos valores de referência (97% de taxa de sucesso e 3,6 de média). 

Esta discrepância resulta do ritmo lento de trabalho dos alunos, da falta de estudo regular, da pouca 

autonomia e insuficiente empenho na resolução de tarefas. Tendo em conta os resultados, dar-se-á 

continuidade ao desenvolvimento de atividades de recuperação e consolidação de conhecimentos e à 



 

 

valorização do esforço para superação das dificuldades.  Além disso, os momentos de avaliação formativa 

serão mais frequentes. Considera-se que estas estratégias estão adequadas às dificuldades/necessidades dos 

alunos, sendo previsível o alcance dos valores de referência. 

 

2.º Período1: 

No 5º ano, os resultados escolares alcançados,97% de taxa de sucesso, encontra-se ligeiramente abaixo do 

valor de referência, e a média de 3,6 está em linha com o valor pretendido.  

No 6º ano, os resultados escolares alcançados,99% de taxa de sucesso, encontra-se acima do valor de 

referência, e a média de 3,6 está em linha com o valor pretendido. 

Tendo em conta os resultados, verifica-se que houve uma melhoria, devendo-se esta a um maior empenho/ 

interesse por parte dos discentes, pelo que será dada continuidade ao desenvolvimento de atividades de 

recuperação e consolidação de conhecimentos e à valorização do esforço para superação das dificuldades.  

Além disso, os momentos de avaliação formativa continuarão a ser frequentes. Considera-se que estas 

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

de referência. 

3.º Período1: 

No 5º ano, os resultados escolares alcançados ,97% de taxa de sucesso, encontra-se ligeiramente abaixo do 

valor de referência, e a média de 3,6 está em linha com o valor pretendido. 

No 6º ano, a média registada está em linha com o valor de referência (3,6 e 3,6), enquanto a taxa de sucesso 

alcançada (99%) apresenta um valor ligeiramente acima do o valor de referência (97%). 

Atendendo aos resultados finais alcançados, verifica-se que as estratégias aplicadas no terceiro período 

conduziram a uma melhoria dos resultados. Contudo, e relativamente ao 6.º ano, constatou-se que alguns 

alunos continuaram a evidenciar dificuldades nos domínios da produção e interação oral e da escrita. 

 

 
 

1.5 INGLÊS – 3.º CICLO 

Inglês 
3º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

Média 3,6 3,2 3,3 3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 

Taxa de sucesso 96 80 85 95 97 70 86 90 98 80 83 92 

 
 

1.º Período1:  

Quanto ao 7ºano, quer a média (3,2) quer a taxa de sucesso (80%) encontram-se abaixo dos valores de 



 

 

referência (3,6 e 96%, respetivamente). Estes resultados espelham o não envolvimento de um número 

razoável de discentes na concretização das tarefas em sala de aula e noutros trabalhos solicitados, 

nomeadamente, trabalhos para casa, de pesquisa e de grupo, e a falta de hábitos de trabalho consistentes e 

de estudo regular em casa. Além destas razões, as docentes denotam alunos com conteúdos do ciclo 

anterior mal consolidados e mesmo não aprendidos, o que se reflete nos diferentes ritmos de aprendizagem 

nas turmas. Alunos houve que não cumpriram com os prazos de entrega e/ou com as apresentações orais, 

tendo também revelado dificuldades na mobilização e aplicação de conhecimentos. No segundo período, as 

docentes propõem-se a aumentar o número de momentos de avaliação formativa, especialmente aqueles 

que visam desenvolver a produção/interação oral e a compreensão/expressão escrita e a diversificar os 

instrumentos de avaliação, adequando-os ainda mais aos alunos que revelaram maiores dificuldades. 

No que diz respeito ao 8º ano, quer a média (3,1), quer a taxa de sucesso (70%) encontram-se abaixo dos 

valores de referência (3,5 e 97%, respetivamente). Os resultados obtidos ficaram a dever-se, acima de tudo, 

à falta de empenho de um grande número de alunos na concretização das tarefas em sala de aula e à falta de 

hábitos de trabalho e de estudo regulares, o que se refletiu nos seus resultados. Ao longo do primeiro 

período, estes alunos revelaram dificuldades em partilhar ideias e em colaborar com os seus pares e 

pequenos grupos, o que acabou por resultar na não realização de determinadas tarefas em sala de aula. 

Manifestaram também pouco espírito de iniciativa e pouca participação, não cumprindo prazos e instruções. 

Além disso, revelaram também dificuldades na mobilização e aplicação de conhecimentos. 

No segundo período, as docentes irão aumentar o número de momentos de avaliação formativa, 

especialmente aqueles que visam desenvolver a produção/interação oral e a compreensão/expressão 

escrita. 

Respeitante ao 9ºano, quer a média (3,3) quer a taxa de sucesso (80%) encontram-se abaixo dos valores de 

referência (3,5 e 98%, respetivamente). Os resultados obtidos refletem as dificuldades de um grupo de 

alunos já em anos letivos anteriores identificados. Estes alunos revelaram dificuldades na mobilização e 

aplicação de conhecimentos que já deveriam estar aprendidos e consolidados, dificuldades estas que os 

impedem de evoluir de forma satisfatória na aprendizagem desta língua estrangeira. No segundo período, as 

docentes propõem-se a aumentar o número de momentos de avaliação formativa, especialmente aqueles 

que visam desenvolver a produção/interação oral e a compreensão/expressão escrita, especialmente 

durante as aulas de Coadjuvação, e a diversificar os instrumentos de avaliação, adequando-os ainda mais aos 

alunos que revelaram maiores dificuldades. 

2.º Período1:  

Quanto ao 7ºano, quer a média (3,3) quer a taxa de sucesso (85%) encontram-se ainda abaixo dos valores de 

referência (3,6 e 96%, respetivamente). Estes resultados continuam a refletir a falta de empenho, de um 

número considerável de discentes, nas tarefas de sala de aula e noutros trabalhos solicitados, 

nomeadamente, trabalhos de pesquisa e de grupo, apresentações orais e a falta de hábitos de trabalho 



 

 

consistentes e de estudo regular em casa.  

No terceiro período, as docentes propõem-se a diversificar os instrumentos de avaliação, adequando-os 

ainda mais aos alunos que revelaram maiores dificuldades. 

No que diz respeito ao 8º ano, quer a média (3,4), quer a taxa de sucesso (86%) encontram-se ainda abaixo 

dos valores de referência (3,5 e 97%, respetivamente). Os resultados obtidos continuam a dever-se à falta de 

empenho de alguns alunos na concretização das tarefas em sala de aula, à falta de hábitos de trabalho e de 

estudo regulares, assim como à reduzida participação e iniciativa em contexto de sala de aula.  

No terceiro período, as docentes continuarão a diversificar os momentos de avaliação formativa, 

especialmente aqueles que visam desenvolver a produção/interação oral e a compreensão/expressão 

escrita. 

Respeitante ao 9ºano, quer a média (3,4) quer a taxa de sucesso (83%) encontram-se abaixo dos valores de 

referência (3,5 e 98%, respetivamente). Os resultados obtidos refletem as dificuldades de um grupo de 

alunos na mobilização e aplicação de conhecimentos, dificuldades estas que os impedem de evoluir de forma 

satisfatória na aprendizagem desta língua estrangeira.  

No terceiro período, as docentes propõem-se continuar a implementar momentos de avaliação formativa 

diversificados, especialmente aqueles que visam desenvolver a produção/interação oral e a 

compreensão/expressão escrita, adequando ainda mais os instrumentos de avaliação aos alunos que 

revelaram maiores dificuldades. 

3.º Período1: 

Quanto ao 7ºano, a média (3,6) encontra-se em consonância com o valor de referência. No que diz respeito 

à taxa de sucesso, o valor obtido (95%) encontra-se ligeiramente abaixo do valor de referência (96%), 

diferença esta que não é significativa. Os resultados finais obtidos refletem a falta de empenho, de um 

número reduzido de discentes, nas tarefas de sala de aula e noutros trabalhos solicitados. 

No que diz respeito ao 8º ano, a média (3,5) encontra-se em consonância com o valor de referência. No 

entanto, a taxa de sucesso (90%) encontra-se abaixo do valor de referência (97%). Os resultados obtidos 

devem-se à falta de empenho de alguns alunos na concretização das tarefas em sala de aula e à falta de 

hábitos de trabalho e de estudo regulares, apesar de todas as estratégias implementadas pelas docentes.  

Respeitante ao 9ºano, a média obtida (3,5) é igual ao valor de referência. Quanto à taxa de sucesso (92%), 

esta encontra-se abaixo do valor de referência (98%). Os resultados obtidos refletem as dificuldades de um 

grupo de alunos na mobilização e aplicação de conhecimentos, dificuldades estas que os impediram de 

evoluir de forma satisfatória na aprendizagem desta língua estrangeira.  

 

 



 

 

1.6 INGLÊS – SECUNDÁRIO 

Inglês 
secundário 

10.º ANO 11.º ANO 

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

Média 14,2 13,0 13,8 13,5 15,2 14,3 14,9 15,6 

Taxa de sucesso 87 96 96 96 100 89 89 100 

 
 

1.º Período1 :  

Quanto ao 10º ano, o resultado obtido ao nível da média (13) encontra-se abaixo do valor de referência 

(14,2); quanto ao sucesso (96%), o resultado obtido encontra-se acima do previsto (87%).  

No que diz respeito ao 11º ano, quer a média (14,2) quer o sucesso (89%) encontram-se abaixo dos valores 

esperados (15,2 e 100%), respetivamente. 

Por se tratar do 1º período, é expectável que estes resultados venham a evoluir positivamente ao longo do 

ano letivo. 

2.º Período1:  

No que respeita o 10º ano, o valor obtido, 13,6, encontra-se ainda abaixo da meta estabelecida (14,2). No 

entanto, reflete uma evolução dos resultados dos alunos relativamente ao período transato. Quanto à taxa 

de sucesso, esta mantém-se acima dos valores previstos com 96%. 

No 11º ano, a média, 14,9, mantém-se ainda abaixo do expectável para o final do ano letivo, tendo-se 

verificado, contudo, uma melhoria em relação ao 1º período. Já o sucesso mantém-se abaixo do valor de 

referência, sendo previsível que a diferença venha a diluir-se durante o 3º período. Para isso, será dada 

continuidade à implementação de estratégias que promovam o sucesso dos alunos, nomeadamente àquelas 

que permitem trabalhar as aprendizagens essenciais no domínio da escrita. 

3.º Período1:  

No que respeita o 10º ano, o valor obtido, 13,5, encontra-se abaixo da meta estabelecida (14,2). 

Relativamente ao período transato, verificou-se uma descida nos resultados obtidos, uma vez que a turma 

passou a integrar um aluno proveniente de um país estrangeiro cujo aproveitamento francamente 

insatisfatório teve impacto ao nível do aproveitamento global da turma nesta disciplina. Quanto à taxa de 

sucesso, esta foi de 96%, superando significativamente o valor de referência (87%). 

No 11º ano, a média, 15,6, superou o valor de referência (15,2) e a taxa de sucesso foi plena (100%). 

 

1.7 FRANCÊS – 3.º CICLO 

Francês 
3º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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



 

 

Média 3,8 3,6 3,5 3,9 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,5 3,8 4,1 

Taxa de sucesso 100 95 88 100 98 94 94 99 99 92 99 100 

1.º Período1 : 

7º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma ligeira diferença entre a média obtida (3,6) e a 

média de referência (3,8). No que diz respeito à taxa de sucesso (95%), esta situa-se também abaixo do valor 

de referência (100%). Apesar de se tratar de uma disciplina de iniciação, os alunos demonstraram algumas 

dificuldades nomeadamente as que se prendem com a atenção/concentração e hábitos de estudo. No 2º 

período, as docentes continuarão a diversificar as estratégias, os materiais e as atividades propostas. 

8ºano: Após uma análise dos resultados, constatou-se que a média obtida (3,6) foi superior à esperada (3,5). 

No que diz respeito à taxa de sucesso (94%), esta situa-se um pouco abaixo do valor de referência (98%). 

Para melhorar este último resultado, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas durante o 1º 

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

9º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma ligeira diferença entre a média obtida (3,5) e a 

média de referência (3,8). No que diz respeito à taxa de sucesso (92%), esta situa-se também abaixo do valor 

de referência (99%). Para melhorar estes resultados, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas 

durante o 1º período, por considerarem que as mesmas são as adequadas aos alunos. 

2.º Período1:     

7º ano:  Depois de analisados os resultados, verifica-se que quer a média (3,2) quer a taxa de sucesso (88%) 

se encontram abaixo dos valores de referência (3,8 e 100% respetivamente). Estes resultados são o reflexo 

da falta de empenho e de responsabilidade de alguns alunos que não se envolveram nas tarefas realizadas 

nas aulas, nos trabalhos de casa e não investiram no trabalho autónomo de preparação para os momentos 

de avaliação, nomeadamente nos que se referem à produção escrita e à produção oral. É ainda de salientar 

que os conteúdos começam a exigir mais conhecimentos linguísticos facto que, aliado à falta de 

envolvimento dos discentes, se reflete nos resultados obtidos pelos mesmos.  No 3º período, as docentes 

continuarão a diversificar as estratégias, os materiais e as atividades propostas. 

8º ano:  Neste 2º período, a média obtida na disciplina (3,7) continua acima do valor de referência, contudo 

a taxa de sucesso (94%) mantém-se um pouco abaixo do esperado (98%). Na globalidade, os alunos 

continuam a demonstrar motivação e interesse pela aprendizagem da disciplina. No entanto, continua a 

haver um pequeno grupo que revela falta de hábitos e métodos de estudo que lhes permitam superar as 

suas dificuldades. Para além disso, manifestam falta de responsabilidade, no que respeita ao cumprimento 

de propostas de trabalho com peso avaliativo, embora a taxa de incumprimento seja agora menor do que no 

período anterior. No 3º período, as docentes reforçarão as estratégias já implementadas e continuarão a 

valorizar o esforço e os progressos atingidos pelos alunos, de modo a promover a sua autoestima e 

autoconfiança.  

9º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se uma coincidência perfeita entre a média obtida (3,8) 



 

 

e a média de referência (3,8). No que diz respeito à taxa de sucesso (99%), esta corresponde também de 

forma perfeita ao valor de referência (99%). Deste modo, as docentes continuarão a aplicar as estratégias já 

implementadas durante os períodos anteriores, por considerarem que as mesmas são as adequadas ao 

sucesso dos alunos. 

3.º Período1:  

7º ano: Depois de analisados os resultados, verifica-se que a taxa de sucesso corresponde exatamente ao 

valor de referência (100%). No que diz respeito à média (3,9), esta encontra-se ligeiramente acima do valor 

de referência (3,8). 

 

8º ano: Após uma análise dos resultados, constatou-se que tanto a taxa de sucesso como a média (99% e 

3,8) apresentam valores superiores aos indicadores de referência (98% e 3,8 respetivamente). 

 

9º ano: Analisados os resultados, verifica-se que a taxa de sucesso (100%) se encontra acima do valor de 

referência (99%). No que diz respeito à média (4,1), esta encontra-se também acima do valor de referência 

(3,8). 

 

 

1.8. PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 

  

Nível de proficiência  
1º P  2ºP 

Nº alunos  Ano/Turma 
Nº 

alunos  
Ano/Turma 

B1 3 7B e 8D 3 7B e 8D 

A2 1 7F 1 7ºF 

A1 1 7C 1 7C 

  
  

PLNM 

2.º Ciclo 

5.º ANO 6.º ANO 

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

Média -  -  -  -  -  -  -  -  
Taxa de 

sucesso 
- - - - - - - - 

 

  
Português 

3.º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

Média -  3,3 3,3 3,5 - 3,0 3,5 4,0 -  -  -  -  

Taxa de 

sucesso 
- 67 100 100 - 100 100 100 - - - - 

  

1.º Período1: 
No que respeita ao 7º ano, nível A1, o aluno evidenciou uma evolução positiva ao nível da expressão e 



 

 

compreensão oral e escrita nos conteúdos abordados tais como: identificação e dados pessoais; 

nacionalidades e sua localização geográfica; profissões e gramática (verbo ser, determinantes artigos 

definidos e indefinidos e interrogativos). O trabalho de articulação entre a docente do apoio e a docente 

da disciplina, aliado à forte motivação e ao empenho que o aluno tem demonstrado ao longo das aulas, 

tem sido uma mais-valia para a progressão da sua aprendizagem. 

Relativamente ao 7º ano, nível A2, a aluna atingiu um nível bastante satisfatório, apesar de ter 

evidenciado dificuldades pontuais ao nível da expressão escrita e da compreensão de textos orais. É uma 

aluna muito empenhada, curiosa e trabalhadora e com muita vontade de aprender e de acompanhar o 

grupo turma. 

Quanto ao 7ºano, nível B1, o resultado não foi satisfatório. A aluna evidenciou muitas dificuldades 

sobretudo ao nível da produção escrita e da compreensão/interpretação de textos escritos. As lacunas 

que a aluna demonstra ao nível do vocabulário impossibilitaram-na, sobretudo, de interpretar contos 

tradicionais, textos publicitários e textos jornalísticos, nomeadamente, apreciações críticas.   Ao nível da 

gramática, a aluna tem dificuldade, por exemplo, em reconhecer as diferentes classes de palavras, 

tempos e modos verbais. 

Relativamente ao 8º ano, nível B1, as discentes demonstraram interesse e empenho na concretização 

das tarefas propostas. Embora tenham evidenciado dificuldades, sobretudo na redação de textos com 

correção linguística e lacunas a nível do vocabulário básico, revelaram vontade de melhorar os seus 

conhecimentos e as suas competências em língua portuguesa, pelo que os resultados foram positivos. 

2.º Período1: 

No que respeita ao 7º ano, nível A1, o aluno continuou a evidenciar uma evolução positiva nos vários 

domínios contemplados nas aprendizagens essenciais da disciplina. Trata-se de um aluno que revela 

muito interesse pelos temas abordados e participa com muito empenho e motivação nas tarefas 

propostas, o que se reflete positivamente na sua aprendizagem. 

Relativamente ao 7º ano, nível A2, a aluna atingiu um nível satisfatório, apesar de ter evidenciado 

dificuldades pontuais ao nível da expressão escrita e da compreensão de textos orais. A aluna continua a 

revelar empenho, é trabalhadora e tem vontade de aprender e de acompanhar o grupo turma. Deve 

investir nos momentos de leitura autónoma e recreativa. 

Relativamente ao 7º ano, nível B1, a aluna evidenciou algumas melhorias, tendo obtido um resultado 

satisfatório. É de salientar que persistem algumas dificuldades, principalmente ao nível da produção 

escrita e da compreensão/interpretação de textos. 

Relativamente ao 8º ano, nível B1, as discentes continuaram a demonstrar interesse e empenho na 

concretização das tarefas propostas. Apesar dos resultados positivos, ainda são evidentes dificuldades, 

sobretudo na redação de textos com correção linguística, já que apresentam falhas ao nível da 

propriedade vocabular e do respeito pelas regras da pontuação. 

3.º Período1: 

No que respeita ao 7º ano, nível A1, o aluno continuou a revelar uma evolução positiva nos vários 



 

 

domínios da disciplina, pelo que alcançou um nível bastante satisfatório. O trabalho de articulação entre 

a docente do apoio e a docente da disciplina, aliado à forte motivação e ao empenho que o aluno 

demonstrou ao longo do ano letivo, foram determinantes para a progressão da sua aprendizagem.  

Relativamente ao 7º ano, nível A2, a aluna atingiu um nível bastante satisfatório, apesar de ter 

evidenciado dificuldades pontuais ao nível da expressão escrita e da compreensão de textos orais. A 

aluna continua a revelar empenho, é trabalhadora e tem vontade de aprender e de acompanhar o grupo 

turma. Deve investir nos momentos de leitura autónoma e recreativa e em exercícios de expressão 

escrita. 

Quanto ao 7º ano, nível B1, a aluna continuou a evidenciar algumas melhorias, tendo obtido um 

resultado satisfatório. É de salientar que persistem, ainda, algumas dificuldades, principalmente ao nível 

da produção escrita e da compreensão/interpretação de textos. 

No que respeita ao 8º ano, nível B1, as alunas continuaram a evidenciar progressos nas suas 

aprendizagens, essencialmente, nos domínios da oralidade e na produção de textos. Ao longo do ano, 

demonstraram interesse e empenho na concretização das tarefas propostas e revelaram vontade de 

melhorar os seus conhecimentos e as suas competências em língua portuguesa, pelo que os resultados 

foram positivos. 

 
 
 

2. Medidas de promoção do sucesso escolar 

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

 1P 2P 3P 

 

Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtive
ram 
sucess
o 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequenta
m 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiver
am 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

5º 
An
o 

48 27,27% 37 
77,08

% 
51 28,98% 41 

80,3
9% 

50 
28,4
1% 

48 96% 

6º 
An
o 

40 22,86% 35 
87,50

% 
45 25,71% 40 

88,8
9% 

43 
24,4
3% 

40 
93,0

2 

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

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

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

consolidação dos conteúdos gramaticais, treino da leitura e da apresentação oral, atividades de 

planificação e escrita de textos. 

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



 

 

superiores a três, mantém-se dentro dos objetivos traçados e continua a traduzir progressos, embora 

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

exercícios de consolidação dos conteúdos gramaticais, atividades de planificação, escrita de textos, 

preparação para os momentos de avaliação e esclarecimento de dúvidas.  

3.º Período2: As metas definidas para o Apoio ao estudo nos 5.º e no 6.º ano foram superadas graças ao 

empenho e interesse manifestados pela maioria dos alunos na realização das atividades propostas como, 

por exemplo, realização de exercícios de consolidação dos conteúdos gramaticais, esclarecimento de 

dúvidas e preparação para os momentos de avaliação. 

 
 

 

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

1.º Período2: 

7º ano: Durante o primeiro período, foram realizadas atividades de acordo com a planificação elaborada no 

início do ano letivo, nas quais a maioria dos alunos participou com empenho, verificando-se um efeito 

positivo desta medida de promoção do sucesso na avaliação da maior parte dos alunos da turma. 

8º ano: De uma forma geral, foram cumpridas as atividades previstas na planificação efetuada no início do 

ano letivo, tendo os alunos demonstrado empenho e interesse pelas tarefas desenvolvidas.   

Estas aulas contribuíram para o desenvolvimento de competências da expressão escrita e de comunicação 

autónoma e confiante sobre sentimentos, vivências, ideias e necessidades. 

9º ano: No primeiro período, foram implementadas atividades de acordo com a planificação elaborada no 

início do ano letivo. De um modo geral, os alunos mostraram-se recetivos e demonstraram interesse e 

empenho nas atividades propostas, tendo as mesmas surtido os efeitos esperados, ainda que alguns alunos 

continuem a revelar dificuldades nestes dois domínios. 

2.º Período2:  

7º ano: Durante o segundo período, continuaram a ser realizadas atividades de acordo com a planificação 

elaborada, nas quais a maioria dos alunos participou com empenho, pelo que se verifica um efeito positivo 

desta medida de promoção do sucesso na avaliação da maior parte dos alunos da turma. 

8º ano: No segundo período, foram implementadas as atividades previstas na planificação, tendo os alunos 

demonstrado empenho e interesse pelas tarefas desenvolvidas. Estas aulas contribuíram para o 

desenvolvimento de competências da expressão escrita e de maior autonomia e confiança na comunicação 

oral. A coadjuvação permite concretizar atividades diversificadas, atender ao ritmo das aprendizagens dos 

alunos, acompanhando-os de forma mais individual, sendo um fator muito positivo para a progressão dos 

alunos.  

9º ano: No segundo período, as docentes continuaram a implementar atividades previstas, de acordo com 

a planificação. De um modo geral, os alunos continuaram a revelar interesse e empenho nas atividades 

propostas e a apresentar muitas lacunas, ora no domínio da Oralidade, mas, em especial, no domínio da 



 

 

Escrita. Ainda assim, a coadjuvação permite um melhor acompanhamento individualizado do trabalho do 

aluno. 

3.º Período2:  

7º ano: No 7º ano, continuaram a ser realizadas atividades de acordo com a planificação elaborada, nas 

quais a maioria dos alunos participou com empenho, pelo que se verificou um efeito positivo desta medida 

de promoção do sucesso nos resultados dos alunos. 

8º ano: Ao longo do terceiro período, foram realizadas atividades de acordo com a planificação elaborada 

no início do ano letivo, nas quais os alunos participaram de forma empenhada. Pretendeu-se, através das 

estratégias implementadas, que os alunos adquirissem capacidades de comunicação oral e escrita de forma 

a interagir, com clareza e correção, sobre as temáticas abordadas, pelo que constituíram uma mais-valia na 

melhoria do desempenho global dos mesmos. 

9º ano: No terceiro período, as docentes foram realizadas as atividades previstas, de acordo com a 

planificação. De um modo geral, os alunos continuaram a revelar interesse e empenho nas atividades 

propostas e a apresentar ainda algumas lacunas, em especial, no domínio da Escrita. Ainda assim, a 

coadjuvação continua a permitir um melhor acompanhamento individualizado do trabalho do aluno. 

 
 
 

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

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

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

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

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

desempenho global dos mesmos. 

 

2.º Período2:  

Foram realizadas atividades de acordo com a planificação elaborada no início do ano letivo, nas quais os 

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

acordo com o nível de estudo desta língua estrangeira, que os alunos fomentem as capacidades de 

comunicação oral e escrita de forma a interagir, com clareza e correção, sobre as temáticas abordadas, pelo 

que são uma mais-valia na melhoria do desempenho global dos mesmos. 

3.º Período2:  

As docentes referiram que as aulas decorreram bem, dentro dos constrangimentos existentes que se 

prendem essencialmente com o facto de a disciplina ter uma carga horária muito reduzida e, como tal, 

estas aulas se realizarem quinzenalmente. 

 

 



 

 

 
 

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

1.º Período2:  

Os alunos mostraram-se recetivos ao longo do período à presença de uma segunda docente na sala de aula, 

uma vez que lhes proporcionou um apoio mais individualizado a níveis vários. Quanto à competência 

comunicacional escrita, na globalidade, verifica-se alguma evolução positiva num número razoável de 

alunos, pois conseguem produzir enunciados e textos com vocabulário mais alargado e específico das 

temáticas selecionadas, bem como sintaxe correta e mais elaborada. No que concerne à competência oral, 

alguns discentes têm revelado maior à-vontade na sua capacidade de comunicar oralmente, de livre 

vontade e/ou quando solicitados para tal. Contudo, outros discentes, devido a dificuldades evidenciadas 

desde o início do ano letivo, continuam a revelar resistência no desenvolvimento das competências 

específicas da escrita e da oralidade. Como estratégia para superar esta barreira, as docentes continuarão a 

estimular e a motivar todos os alunos e a insistir na aplicação de atividades / tarefas diferenciadas, que 

proporcionem a todos a melhoria das suas competências comunicativas. 

2.º Período2:   

Os alunos continuaram a mostrar-se recetivos à medida, uma vez que esta lhes permite um apoio mais 

individualizado ao nível da oralidade e da escrita.  

Na globalidade, continua a verificar-se uma evolução positiva num número razoável de alunos ao nível da 

escrita. Os alunos são agora mais capazes de produzir textos com vocabulário mais diversificado, com 

sintaxe mais correta e mais elaborada. Quanto à competência oral, um número considerável de discentes 

continua a revelar um maior à-vontade em situações de comunicação, quer ela seja espontânea ou 

previamente preparada.  

No entanto, outros alunos continuam a revelar resistência no desenvolvimento das competências 

específicas da escrita e da oralidade. Como estratégia, as docentes continuarão a estimular e a motivar 

todos os alunos e a insistir na aplicação de atividades / tarefas diferenciadas, que proporcionem a todos a 

melhoria das suas competências comunicativas. 

3.º Período2:  

No que respeita à medida “Desenvolvimento da oralidade e da escrita” na disciplina de Inglês, os alunos 

continuaram a mostrar-se recetivos ao longo do terceiro período. A implementação da medida continuou a 

proporcionar um apoio mais individualizado aos discentes com mais dificuldades, permitindo-lhes 

progressos significativos, quer ao nível da oralidade, quer ao nível da escrita, o que se refletiu na avaliação 

final dos mesmos. 

  
 
 

2.5. Reforço de Português (3º ciclo) 
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1.º Período2:  

7º ano: No que diz respeito às aulas de reforço e apoio de Português, foram realizadas atividades que 

tiveram como objetivo colmatar dificuldades apresentadas pelos alunos, nomeadamente as dificuldades no 

domínio da expressão oral e escrita, da leitura, da correção ortográfica e da aplicação de conteúdos 

gramaticais. Os alunos frequentaram com assiduidade as aulas de reforço e apoio e, de uma forma geral, 

revelaram empenho na realização das atividades, mas continuam a revelar dificuldades. 

8º ano: De uma forma geral, os alunos demonstraram empenho e interesse em superar as suas dificuldades 

e na realização das atividades. Nestas aulas, foram desenvolvidas atividades de consolidação de conteúdos 

gramaticais, realização de tarefas formativas para preparação dos momentos de avaliação sumativa, 

produção de exercícios práticos de expressão escrita, leitura de textos de diferentes tipologias para 

identificação da informação essencial, esclarecimento de dúvidas apresentadas pelos alunos, ida à 

Biblioteca Escolar para seleção dos livros para o Projeto de Leitura e posterior leitura em sala de aula. 

9º ano: Os alunos foram orientados nos trabalhos e exercícios desenvolvidos na sala de aula, que se 

centraram nos vários domínios da disciplina, contextualizando os exercícios desenvolvidos com os 

trabalhados na sala de aula, durante a semana. Concomitantemente, os alunos esclareceram dúvidas, 

reforçaram e consolidaram aprendizagens. Foram ainda revistos textos escritos de variadas tipologias, com 

vista à revisão/reescrita dos mesmos. Foi também dada especial atenção aos alunos com necessidades 

educativas, reforçando atividades e exercícios formativos. 

2.º Período2: 
7º ano: No que diz respeito às aulas de reforço e apoio de Português, foram realizadas atividades que 

tiveram como objetivo colmatar dificuldades apresentadas pelos alunos, nomeadamente as dificuldades no 

domínio da expressão oral e escrita, da leitura, da correção ortográfica e da aplicação de conteúdos 

gramaticais. Os alunos frequentaram com assiduidade as aulas de reforço e apoio e, de uma forma geral, 

revelaram empenho na realização das atividades, mas continuam a revelar dificuldades. 

8º ano: Os alunos demonstraram interesse pelas atividades desenvolvidas nestas aulas, cujas tarefas 

incidiram essencialmente em atividades de consolidação dos conteúdos lecionados, no esclarecimento de 

dúvidas, no reforço das aprendizagens em pequenos grupos, na promoção de metodologias de trabalho de 

grupo/pares e de sentido de interajuda, proporcionando um clima de aprendizagem colaborativa e o 



 

 

envolvimento direto dos alunos na sua aprendizagem. 

9º ano: Os alunos reforçaram a aplicação e exercitação de trabalhos e exercícios desenvolvidos na sala de 

aula, que se centraram nos vários domínios da disciplina, contextualizando os exercícios desenvolvidos com 

os trabalhados na sala de aula, durante a semana. Concomitantemente, as docentes mantiveram  o apoio 

na superação de dúvidas, no reforço e consolidação de aprendizagens. Foram igualmente revistos textos 

escritos de variadas tipologias, com vista à revisão/reescrita dos mesmos. Manteve-se o foco na especial 

atenção dada aos alunos com necessidades educativas, reforçando atividades e exercícios formativos. 

3.º Período2:  

7º ano: No que diz respeito às aulas de reforço e apoio de Português, as atividades implementadas tiveram 

um impacto positivo na aprendizagem dos alunos, uma vez que permitiram a superação de algumas das 

dificuldades diagnosticadas, designadamente ao nível da expressão oral e escrita, da leitura, da correção 

ortográfica e da aplicação de conteúdos gramaticais. Os alunos frequentaram as aulas de forma assídua e, 

no geral, revelaram empenho na realização das atividades. 

8º ano: As aulas de reforço continuaram a privilegiar atividades relacionadas com a leitura, compreensão e 

interpretação de enunciados escritos, com a produção de textos de diferentes tipologias e com a 

aplicação/consolidação dos conteúdos gramaticais estudados. Além disso, os alunos foram apoiados no 

trabalho de pesquisa que serviu de base à sua apresentação oral para a disciplina e na seleção e 

organização da informação a ser apresentada à turma, o que contribuiu para a obtenção de resultados 

satisfatórios. 

9º ano: Os alunos continuaram a reforçar a aplicação e exercitação de trabalhos e exercícios desenvolvidos 

na sala de aula, centrados nos vários domínios da disciplina, contextualizando os exercícios desenvolvidos 

com os trabalhados na sala de aula, durante a semana. Concomitantemente, as docentes mantiveram o 

apoio na superação de dúvidas, no reforço e consolidação de aprendizagens. Foram igualmente revistos 

textos escritos de variadas tipologias, com vista à revisão/reescrita dos mesmos. Manteve-se o foco na 

especial atenção dada aos alunos com necessidades educativas, reforçando atividades e exercícios 

formativos. 

 
 
 
 
 

2.6. Reforço de Português (10.º, 11.º e 12.º anos) 
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1.º Período2:  
10º Ano: Os alunos foram orientados nos trabalhos e exercícios desenvolvidos na sala de aula, os quais se 

centraram nos vários domínios da disciplina, contextualizando os exercícios desenvolvidos com os 

trabalhados na sala de aula, durante a semana. Concomitantemente, os alunos esclareceram dúvidas, 

reforçaram e consolidaram aprendizagens. Foram ainda revistos e reescritos textos escritos de variadas 

tipologias, com vista à revisão/reescrita dos mesmos. 

11º ano: Nestas aulas de reforço foram desenvolvidas atividades de consolidação de aprendizagens do 

domínio da gramática, o visionamento do filme “Missão”, inserido no contexto da obra do Padre António 

Vieira, e esclarecimento de dúvidas apresentadas pelos alunos. De salientar que todos os alunos da turma 

frequentaram grande parte deste apoio para compensar as duas semanas de ausência dos alunos que 

participaram no programa Erasmus. Apesar desta medida ainda não ter produzido os efeitos desejáveis em 

todos os alunos, é de salientar que ela é imprescindível para uma melhoria dos resultados na disciplina.  

12ºano: Relativamente aos cinco alunos que frequentaram as aulas de reforço, há a registar um relevante 

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

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

domínios da educação literária, gramática e da escrita. 

2.º Período2: 
10º Ano: Manteve-se o trabalho iniciado no período anterior, seguindo as mesmas metodologias, dado que 

estas se têm revelado profícuas e adequadas aos objetivos propostos. Os alunos foram orientados para a 

constante consolidação de trabalhos e exercícios desenvolvidos na sala de aula, os quais se centraram nos 

vários domínios da disciplina, em especial, na oralidade - reforço de técnicas de comunicação oral; na 

escrita - redação de pequenos textos relacionados com a interpretação e compreensão de textos. 

Concomitantemente, os alunos esclareceram dúvidas, reforçaram e consolidaram aprendizagens. Foram 

igualmente corrigidos e reescritos textos escritos de variadas tipologias, com vista à revisão/reescrita dos 

mesmos. 

11ºAno: Os alunos desenvolveram atividades de consolidação de aprendizagens do domínio da gramática, 

viram o filme “Os Maias”, de João Botelho, para uma melhor compreensão da obra de Eça de Queirós e 

esclareceram dúvidas sobre os conteúdos trabalhados nas aulas. É uma medida imprescindível para a 

melhoria dos resultados na disciplina, ainda que não tenha produzido os efeitos desejáveis em todos os 

alunos, até ao momento.  

12ºano: Durante este segundo período, foram realizadas atividades ce consolidação da matéria lecionada, 

tendo os alunos propostos demonstrado um elevado empenho e interesse na superação das dificuldades 

diagnosticadas. Devem, por isso, continuar a trabalhar para poderem atingir os objetivos pretendidos. 



 

 

3.º Período2:  
10º ano: Mantiveram-se o trabalho e respetivas metodologias implementadas, desde o inicio do ano letivo, 

dado que aqueles possibilitaram a obtenção dos objetivos propostos. Os alunos foram orientados para a 

constante consolidação de trabalhos e exercícios desenvolvidos na sala de aula, os quais se centraram nos 

vários domínios da disciplina, em especial, na oralidade - reforço de técnicas de comunicação oral; na 

escrita - redação de textos relacionados com a interpretação e compreensão de textos. 

Concomitantemente, os alunos esclareceram dúvidas, reforçaram e consolidaram aprendizagens. Foram 

igualmente corrigidos e reescritos textos escritos de variadas tipologias, com vista à revisão/reescrita dos 

mesmos. 

11º ano: No decorrer deste período, os alunos continuaram a ser orientados para a realização de tarefas de 

consolidação de aprendizagens nos domínios da leitura, escrita e gramática, trabalhados nas aulas, e 

esclarecimento de dúvidas. Os alunos demonstraram empenho e interesse na concretização das atividades. 

Deste modo, comprova-se a eficácia desta medida para a melhoria dos resultados dos alunos na disciplina. 

12º ano: Durante este terceiro período, foram realizadas atividades de consolidação da matéria lecionada e 

exames de preparação para o exame nacional, no final de ano, tendo os alunos propostos demonstrado um 

elevado empenho e interesse na superação das dificuldades diagnosticadas. Comprova-se, desta forma, o 

sucesso das medidas implementadas. 

 
 

3. Cumprimento das planificações/ dos programas 

1º período: 

Inglês: No 5º ano, não foi cumprida a planificação, não tendo sido lecionados os conteúdos “Question word: 

Whose…?; Possessive Pronouns and Adjectives (word order)”. “Question word: Whose…?; Possessive 

Pronouns and Adjectives (word order)” devido ao ritmo de trabalho lento e às dificuldades de aquisição, 

organização e aplicação de conhecimentos por parte dos alunos. 

No 6º ano foi cumprida a planificação, com exceção das turmas 6º D e E, nas quais não foram lecionados os 

conteúdos “Adjetives + prepositions”, Modal verb “should” e o vocabulário “School facilities” e “After-

school clubs” devido a algumas dificuldades na aquisição, organização e aplicação de conhecimentos por 

parte de alguns alunos. 

No 11º ano, a planificação prevista para o primeiro período não foi cumprida, tendo somente sido iniciada a 

lecionação da unidade dois, “Consumerism”. No entanto, este atraso será diluído no decorrer do segundo 

período, não colocando em causa o cumprimento da planificação anual. 

Francês: No 7º ano, não foi lecionada a unidade 2, “Mon collège”. Tal atraso deve-se, por um lado, ao facto 

de a disciplina ter apenas dois tempos semanais, o que torna difícil o desenvolvimento eficaz das 

competências previstas nas aprendizagens essenciais para este ano de escolaridade e, por outro lado, nos 

casos da turma A e B, a tardia colocação da professora fez com que se perdessem três tempos letivos, 

indispensáveis para o seu cumprimento. É de salientar que, tratando-se de uma língua estrangeira a ser 



 

 

estudada pelos alunos pela primeira vez, é necessário recorrer com frequência à estratégia da repetição 

para consolidação dos sons e especificidades da língua. 

No 2º período, a planificação será reajustada de forma a integrar a unidade “Mon collège”. Entre outras 

estratégias utilizadas, de acordo com as características da turma, priorizar-se-ão as aprendizagens 

essenciais, abordando menos aprofundadamente aquelas que serão lecionadas em anos de escolaridade 

subsequentes. 

2º período: 

Inglês: No 5º ano, iniciou-se o estudo do conteúdo “Present Simple” da Unidade 5 e não foi lecionado o 

conteúdo “Adverbs of frequency”. Este atraso deve-se, em parte, ao período de maior incidência do Covid-

19, que levou a que muitos alunos ficassem em isolamento profilático e, consequentemente, assistissem às 

aulas por meios telemáticos e de forma síncrona, o que, por vezes, interferiu no ritmo de lecionação da aula 

e levou à necessidade de consolidação de alguns conteúdos. O ritmo de trabalho lento e as dificuldades de 

aquisição, organização e aplicação de conhecimentos por parte de alguns alunos contribuíram também para 

este incumprimento. A planificação será reajustada no próximo período, prevendo-se três aulas para a 

recuperação dos conteúdos. 

Relativamente às turmas D e E do mesmo ano de escolaridade, não foi possível lecionar o conteúdo “Daily 

routine”, da unidade didática 5. Este atraso deve-se sobretudo ao isolamento profilático de muitos alunos e 

da própria docente durante o período de maior incidência da Covid-19; as aulas dadas e assistidas através 

dos meios telemáticos interferiram significativamente no ritmo de lecionação dos conteúdos. A planificação 

será reajustada no próximo período, prevendo-se oito aulas para a recuperação dos mesmos. 

Na turma 7ºC, A docente de Inglês referiu que há um atraso no cumprimento da planificação, pois não 

foram lecionados dois itens gramaticais incluídos na “Unit 4 (“Past Continuous” e “Past Continuous and Past 

Simple”) nem iniciada a “Unit 5”. Este atraso deve-se a vários motivos:  a) à instabilidade causada pela 

pandemia que ainda se fez sentir este período e imprimiu às aulas um ritmo de trabalho bastante mais lento 

devido à necessidade de se estabelecer contacto via Teams com discentes que estiveram, em diferentes 

alturas do período, em isolamento profilático; b) às dificuldades evidenciadas por um grande número de 

alunos desde o início do ano letivo (ritmo bastante lento de aprendizagem e a falta de hábitos e métodos de 

trabalho); c) comportamentos perturbadores de uma minoria de discentes, que afetam o decorrer das aulas 

e obrigam a constantes interrupções e chamadas de atenção por parte da docente.   

Assim, para colmatar este atraso, a docente irá imprimir um ritmo de trabalho bastante mais rápido às suas 

aulas nas semanas iniciais do último período letivo, de modo a sistematizar conteúdos e consolidando-os 

com a aplicação de atividades a realizar online (em aula e em casa) ao longo do período.  

Português: No 5º ano, não foram lecionados os conteúdos Formação de Palavras e o Texto de 

Opinião, por haver necessidade de adequar as aulas ao ritmo lento de execução das tarefas por 

parte dos alunos. Foi necessário aumentar as tarefas de Escrita e Educação Literária, domínios 



 

 

onde os alunos evidenciaram mais lacunas. Além disso, muitos discentes entraram em isolamento 

profilático passando a assistir às aulas via teams, o que condicionou a lecionação regular dos 

conteúdos. A lecionação, no terceiro período, dos conteúdos em falta não porá em causa o 

cumprimento da planificação no final do ano letivo. do ano letivo. 

No 6.º ano, na turma A, não foram lecionados: no domínio da Gramática, os conteúdos Frase simples e 

Frase complexa, Discurso direto e Discurso indireto; no domínio da escrita, o Resumo; e no domínio da 

Educação Literária, a leitura e análise do texto 5, da Unidade 4, e o texto 1, da Unidade 5. Este 

incumprimento prendeu-se, sobretudo, com o facto de muitos discentes entraram em isolamento 

profilático, passando a assistir às aulas por meios telemáticos (Plataforma Teams), o que condicionou a 

lecionação regular dos conteúdos, bem como à ausência da docente por motivos de doença. A lecionação, 

no terceiro período, dos conteúdos em falta não porá em causa o cumprimento da planificação no final do 

ano letivo.  

Na Turma F, não foram lecionados os conteúdos Frase simples e Frase Complexa; Discurso direto e 

Discurso Indireto e as Características do Texto do Texto Dramático, por haver necessidade de 

adequar as aulas ao ritmo lento de execução das tarefas por parte de alguns alunos. Foi necessário 

aumentar as tarefas de Escrita e Educação Literária, domínios onde os alunos evidenciaram mais 

lacunas.  Além disso, muitos discentes entraram em isolamento profilático passando a assistir às 

aulas via teams, o que condicionou a lecionação regular dos conteúdos. A lecionação, no 3º 

período, dos conteúdos em falta não porá em causa o cumprimento da planificação no final do ano 

letivo. 

Francês: Existe, em todas as turmas, um atraso face ao espectável, apesar de todos os esforços para o 

suprimir. Nas turmas A, B e D, do 7º ano, não foi lecionada a unidade 4 “Ma famille” e nas turmas C, E e F, 

este atraso no cumprimento da planificação é mais significativo, uma vez que as unidades 3 “ Mon collège” 

e 4 não foram lecionadas.   

Os motivos que justificam tal atraso são a falta de autonomia, concentração, o ritmo lento de trabalho 

evidenciado por alguns alunos e as dificuldades manifestadas também por alguns na aquisição e assimilação 

das competências, que continuam a obrigar a implementar um ritmo mais lento nas aulas. Acresce ainda o 

facto de ser necessário dedicar algum tempo ao desenvolvimento da oralidade, visto tratar-se de uma língua 

estrangeira, no nível de iniciação.  

No caso em específico das turmas C, E e F este incumprimento, já evidenciado no primeiro período, 

agravou-se, uma vez que os alunos tiveram um número insuficiente de aulas, devido ao facto da docente 

titular se encontrar de baixa médica, sendo substituída a 7 de fevereiro, o que condicionou todo o trabalho 

desenvolvido. 

No 3º período, a planificação será novamente reajustada de forma a integrar a unidade “Ma famille”. Entre 



 

 

outras estratégias utilizadas, de acordo com as características da turma, as professoras continuarão a 

priorizar as aprendizagens essenciais, abordando menos aprofundadamente aquelas que serão lecionadas 

em anos de escolaridade subsequentes. 

3º Período: 

Português: 

6.º ano: A planificação nas turmas D e E não foi cumprida, não tendo sido lecionados os seguintes 

conteúdos: esquema rimático, sílabas métricas, poema narrativo/ poema tradicional, o poema “A Bela 

Infanta”, de Almeida Garret e a obra “Pássaro na cabeça”, de Manuel António Pina. Este incumprimento 

deveu-se ao facto de a docente ter faltado por doença. 

Inglês: 

5.º ano: A planificação foi cumprida, com exceção da turma A, não tendo sido lecionado o conteúdo 

Extensive Reading “James and the Giant Peach” de Roald Dahl. Este incumprimento deve-se ao facto de a  

professora ter faltado por doença.  

6.º ano: A planificação nas turmas D e E não foi cumprida, ficando por lecionar seguintes conteúdos: 

Reflexive Pronouns e Extensive Reading “The Adventures of Tom Sawyer”, de Mark Twain. Este 

incumprimento deveu-se ao facto de a docente ter faltado por doença. 

Português (7ºD, E e F): Não foi lecionada a unidade sobre o texto poético e, no que diz respeito à gramática, 

as orações subordinadas substantivas completivas. Este atraso deve-se ao facto de ter sido necessário 

proceder à consolidação de aprendizagens não adquiridas no ano letivo anterior. A professora da disciplina 

referiu ainda que houve necessidade de realizar mais exercícios de escrita, domínio em que os alunos 

continuam a revelar muitas dificuldades, agravadas pela pouca concentração e empenho dos mesmos. 

Acresce ainda o facto de a professora ter estado em isolamento profilático durante uma semana devido a 

doença por sars-cov2. 

No próximo ano letivo, o conteúdo gramatical acima referido será lecionado quando for abordado o 

conteúdo “subordinação”. No que diz respeito à unidade sobre o texto poético, esta será retomada de 

forma a integrar os textos deste modo literário que não foram estudados. 

Francês (7º ano): Não foi exequível o cumprimento da planificação na sua totalidade por todos os motivos já 

evidenciados nos finais dos períodos precedentes, sendo que o número de atividades letivas, neste período, 

diminuiu substancialmente por estas coincidirem com outras atividades, o que inviabilizou a recuperação do 

atraso anteriormente mencionado. Nas turmas A e B não foram lecionadas as unidades 5 ”À la maison” e 6 

“Mon quartier”. Na turma D não foi lecionado o conteúdo “Ma routine” (unidade 5) e a unidade 6 “Mon 

quartier” e nas turmas C, E e F, para além das unidades já mencionadas, acresce a unidade 4 “Ma famille”. 

Nestas turmas, apenas foi abordado o vocabulário referente à mesma. É de salientar que as temáticas 

presentes nas unidades 4, 5 e 6 serão novamente abordadas (embora que parcialmente) nas unidades 2 

(“Famille et Compagnie”), 4 (“Qui fait quoi chez toi”) e 6 (“Vacances et voyages”) que serão lecionadas no 

próximo ano letivo, no 8º ano. 



 

 

Assim, a planificação do 8º ano a implementar no próximo ano letivo deverá prever a recuperação dos 

temas e estruturas da língua que permitam adquirir/ concretizar as aprendizagens essenciais previstas para 

esta língua estrangeira. 

 
 
 

 4.Organização e funcionamento2
 

1º Período: 

Aspetos mais positivos:  

2º Ciclo: Trabalho colaborativo na preparação de atividades e na elaboração de materiais digitais; 

assiduidade e participação ativa nas reuniões; partilha de experiências; coordenação assertiva e 

comunicação eficaz das orientações e dos documentos. 

Aspetos a melhorar:  

Articulação e comunicação entre ciclos. 

2º Período: 

Aspetos mais positivos: Continua a destacar-se o trabalho colaborativo realizado pelas docentes do 

departamento na preparação/dinamização de atividades e na elaboração de materiais digitais. Por outro 

lado, a partilha de experiências, a coordenação assertiva e a comunicação eficaz das orientações e dos 

documentos contribuem para uma boa organização e funcionamento do Departamento. 

Aspetos a melhorar:   
Continuar a promover a comunicação e a articulação entre ciclos. 

3º Período: 

Aspetos mais positivos: Trabalho colaborativo na preparação de atividades, de recursos digitais e de 

documentos de apoio/orientação da prática letiva. Partilha de experiências e de boas práticas.  

As reuniões de departamento são dinâmicas, com a colaboração positiva dos seus elementos na 

discussão / apresentação de sugestões de acordo com os assuntos tratados. Por sua vez, a coordenadora 

comunica com rigor e clareza na transmissão das orientações / informações e no apoio ao 

desenvolvimento das atividades.  

Aspetos a melhorar:   

Aperfeiçoar a organização/articulação das atividades transversais do departamento; intensificar o 

desenvolvimento de atividades em parceria com projetos / clubes / centro de recursos do agrupamento. 

                                                 
2
 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  

 

5.1. 

Identificação4 Dia Europeu das Línguas: “Multilingual Sayings/Proverbes/ Provérbios” 

Participação5 Alunos do 3º ciclo e docentes de Português, Francês e Inglês. 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme programado, tendo contribuído para o 
desenvolvimento de competências de pesquisa, de tradução e de escrita. Os alunos 
aderiram com entusiasmo e envolveram-se de forma positiva, o que contribuiu para 
fomentar o interesse pelo estudo das disciplinas envolvidas. 

 
 

 

5.2. 

Identificação4 Halloween 

Participação5 Alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos e secundário e respetivas docentes de Inglês 

Avaliação6 

A atividade teve uma grande adesão por parte dos alunos dos 1º e 2º ciclos, tendo os 
alunos do 3º ciclo e ensino secundário aderido em menor número. Nas aulas de Inglês 
a temática foi abordada, através da leitura de textos informativos, registo no caderno 
diário de vocabulário temático específico, visualização de animações e atividades 
lúdicas através da plataforma Nearpod. Os objetivos propostos foram atingidos. 

 
5.3. 

Identificação4 Troca de Mensagens de Natal em Inglês 

Participação5 Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e respetivas docentes de Inglês 

Avaliação6 
Os alunos revelaram interesse e motivação na criação e partilha de 
postais/mensagens de Natal, tendo para isso recorrido ao papel, ao email e às 
plataformas Teams e Canvas. 

 

5.4. 

Identificação4 Concurso Literário 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos e secundário e respetivas docentes de Português 

Avaliação6 

Os estudantes foram incentivados à criação de textos, das diferentes tipologias 

textuais, sobre o tema “Escrever como quem pinta”. Destaca-se a participação 

empenhada de todos os alunos que redigiram textos com grande criatividade, 

autonomia e sentido estético. 

 

5.5. 

Identificação4 Concurso Nacional de Leitura 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos e secundário e respetivas docentes de Português 

Avaliação6 

Esta atividade contou com a participação de vários alunos e, como sempre, contribuiu 

para motivar os alunos para a importância da leitura. Na 1ª fase, foram selecionados 6 

alunos para representarem a escola na fase concelhia. Um aluno do 3º ciclo passou 

todas as fases, tendo participado na fase nacional. 

 

5.6. 



 

 

Identificação4 Concurso “Pequenos Grandes Poetas” 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos e secundário e respetivas docentes de Português 

Avaliação6 

Esta atividade promoveu a criatividade e a autoconfiança dos alunos quanto à 

expressão escrita e expressão oral. Neste concurso, os alunos participaram com 

trabalhos escritos originais e declamação expressiva de poemas. Estiveram envolvidos 

neste concurso nove alunos da escola. 

 

5.7. 

Identificação4 Idas ao Teatro 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos e secundário e respetivas docentes de Português 

Avaliação6 

Todos os alunos do 5º ano, 3º ciclo e secundário tiveram a oportunidade de assistir à 

representação de peças trabalhadas nas aulas de Português. Os alunos mostraram-se 

muito entusiasmados com a iniciativa, percebendo a importância da mesma para a 

compreensão da obra dramática em estudo e consolidação dos conhecimentos 

adquiridos nas aulas. Os objetivos foram amplamente cumpridos. 

 

 

5.8. 

Identificação4 Dia Mundial da Língua Portuguesa 

Participação5 Alunos do 2º e 3º ciclos e secundário e respetivas docentes de Português 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme o planeado e todos os objetivos foram cumpridos. Os 
alunos envolveram-se com entusiasmo e empenho.  
Na atividade de partilha/ apresentação dos produtos finais a outras turmas, é de 
realçar a postura responsável e empenhada dos alunos envolvidos. Relativamente à 
eleição da palavra portuguesa mais divertida, destaca-se a forte adesão (217 votos). 
Estas atividades contribuíram para o enriquecimento do vocabulário, através da 

utilização de instrumentos diversificados para pesquisar e mobilizar informação de 

forma autónoma, verificando diferentes fontes documentais e transformando-a em 

conhecimento, com recurso a ferramentas analógicas e digitais. 

 

 

5.9. 

Identificação4 La fête du muguet 

Participação5 Alunos do 3º ciclo e respetivas professoras de francês 

Avaliação6 

Os objetivos previamente estabelecidos para esta atividade foram cumpridos.  

Pretendia-se que os alunos contactassem com esta tradição francesa, bem como com 

a sua simbologia e criar memórias visuais e olfativas nos discentes. 

A adesão dos alunos foi elevada, sendo que a grande maioria demonstrou bastante 

entusiasmo na realização dos trabalhos. 

 

 

6. Reuniões de autoavaliação do Departamento  

1.ª Avaliação intercalar Data: 17/01/2022 A Coordenadora, Carla Ferreira 

2.ª Avaliação intercalar Data: 10/05/2022 A Coordenadora, Carla Ferreira 

Avaliação final Data: 08/07/2022 A Coordenadora, Carla Ferreira 

 


