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1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade 

 

1.1 MATEMÁTICA – 2.º CICLO 
 

Matemática 
2.º Ciclo 

5.º ANO 6.º ANO 

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

Média 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,4 3,6 3,7 

Taxa de sucesso 97 94 95 97 99 89 94 98 

 

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

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

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

à falta de hábitos e métodos de estudo regulares bem como dificuldades na resolução de problemas e na 

aquisição e aplicação de conhecimentos. 

Atendendo às dificuldades manifestadas pelos alunos, no segundo período, os docentes irão reforçar as 

seguintes estratégias: 

- Aumentar as interações verbais nos alunos com mais dificuldades;  

- Reforçar positivamente os progressos realizados;  

- Incentivar à participação na aula;  

-Implementar mais atividades de resolução de problemas e comunicação matemática; 

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

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

alunos que manifestem mais dificuldades. 

2.º Período1: 

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

sucesso se encontram ligeiramente abaixo dos valores de referência. Apesar de se ter verificado melhorias 
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nos resultados obtidos, constata-se que alguns alunos ainda mantêm falta de hábitos e métodos de estudo 

regulares bem como dificuldades na resolução de problemas e na aquisição e aplicação de conhecimentos. 

 No terceiro período, os docentes irão dar continuidade às estratégias já definidas. 

3.º Período1: 

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

se encontram em linha com os valores de referência, contudo, no 6º ano a taxa de sucesso encontra-se um 

por cento inferior ao valor de referência.  Alguns alunos continuaram a revelar, falta de hábitos de estudo 

individual em casa e dificuldades na compreensão e interpretação de ideias matemáticas, na resolução de 

problemas e na comunicação matemática. 

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

implementar estratégias que permitam desenvolver a comunicação matemática, a resolução de problemas e 

consciencializar os alunos para a importância da Matemática no nosso dia a dia. No sentido de motivar os 

alunos para a aprendizagem da matemática, recorrer com mais frequência, às ferramentas digitais. 

 
1.2 MATEMÁTICA – 3.º CICLO 
 

Matemática 
3.º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

Média 3,4 3,0 3,2 3,3 3,3 3,1 3,0 3,2 3,4 3,2 3,1 3,3 

Taxa de sucesso 90 71 81 90 82 69 68 75 85 77 73 86 
 

 
 

1.º Período1: 

No 3.º ciclo, as médias e taxas de sucesso obtidas em cada ano de escolaridade estão aquém dos valores 

de referência. 

No sétimo ano, esta diferença é mais acentuada sendo de 0,4 na média e 19 na taxa de sucesso. As 

turmas B, D e E apresentam taxas de insucesso iguais ou superiores a 35%. No que se refere à média, 

apenas a turma A apresenta um valor superior ao valor de referência notando-se ainda que as turmas C, 

D e E apresentam médias inferiores a 3. 

No oitavo ano, verifica-se que a média e a taxa de sucesso a Matemática, se encontram ligeiramente 

abaixo dos valores de referência, 2 décimas e 13%, respetivamente. Ao nível das turmas revela-se que as 

turmas A, F e G são as que apresentam valores de taxa de sucesso mais afastadas do valor de referência. 

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

referência. Entre as restantes, as turmas A, F e G apresentam o valor mais baixo, sendo este inferior à 

média obtida no 8º ano.  

No nono ano, os resultados obtidos situam-se 0,2 valores abaixo do valor de referência para a média e 



 

 

8% abaixo do valor de referência para a taxa de sucesso. As turmas B e D destacam-se por 

apresentarem médias inferiores a 3 e taxas de insucesso superiores a 35%. De um modo geral, os 

docentes referem que os maiores obstáculos à consolidação das aprendizagens estão relacionados com 

as dificuldades dos alunos na atenção/concentração na sala de aula, pouca iniciativa e persistência para 

ultrapassar as suas próprias dificuldades, em sala de aula e de forma autónoma e, em casos particulares, 

a falta de aspirações sociais e profissionais. Note-se que, estes constrangimentos foram identificados 

pelos alunos nos diferentes momentos de auto e heteroavaliação que foram promovidos, sendo 

consensual que as dificuldades identificadas só serão superadas pela alteração da atitude dos alunos 

perante a vida escolar.  

Os alunos com insucesso ou pouco sucesso foram propostos para as aulas de reforço no sentido de 

colmatar as suas dificuldades, procurando-se que aprendam o que já era esperado e, de uma forma mais 

geral, desenvolvam a autonomia, persistência e tomem consciência da sua responsabilidade como parte 

ativa para a aprendizagem, atitude indispensável à melhoria dos seus resultados. 

As docentes irão continuar a implementar as várias estratégias já definidas. Serão reforçadas no segundo 

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

no nosso dia a dia, estratégias como aumentar a frequência de interações verbais no sentido de motivar 

os alunos; produzir com maior frequência momentos de avaliação formativa; reforçar o apoio 

individualizado ou em pequeno grupo dentro da sala de aula, tanto quanto possível; intensificar os 

reforços positivos e incentivar e solicitar a participação adequada e oportuna.  

Considera-se igualmente importante, que os encarregados de educação sejam sensibilizados para a 

importância de acompanharem o estudo dos seus educandos e de serem exigentes com os seus 

resultados.   

 

2.º Período1: 

No sétimo ano, verifica-se uma melhoria dos resultados relativamente ao primeiro período. Apesar de 

ainda se manterem aquém dos valores de referência esta diferença diminuiu para 0,2 na média e 9% na 

taxa de sucesso. A taxa de sucesso foi igual ou superior em todas as turmas verificando-se a recuperação 

das turmas B, D e E assinaladas no primeiro período por apresentarem taxas de insucesso iguais ou 

superiores a 35%. No que respeita à classificação média as turmas C e E mantém-se aquém do valor de 

referência definido. Na turma C esta classificação é inferior a 3 não se registando melhorias 

comparativamente ao período anterior. Apesar da melhoria dos resultados continuam a ser evidentes as 

dificuldades dos alunos nomeadamente no que respeita à consolidação de conteúdos e relação entre os 

temas abordados. As docentes procuraram diversificar as atividades propostas aos alunos, reforçar os 

momentos de preparação para a realização de elementos de avaliação e promoveram mais momentos 

de avaliação escrita abrangendo menos conteúdos. 

No oitavo ano, verifica-se que a média e a taxa de sucesso a Matemática, se encontram abaixo dos 



 

 

valores de referência, 3 décimas e 14%, respetivamente. Ao nível das turmas revela-se que as turmas A, 

F e G são as que apresentam valores de taxa de sucesso mais afastadas do valor de referência. 

Relativamente à média das turmas, todas as turmas se encontram abaixo do valor de referência. As 

turmas A, F e G apresentam o valor mais baixo, sendo este inferior à média obtida no 8º ano.  

No nono ano, os resultados obtidos situam-se 0,3 valores abaixo do valor de referência para a média e 

12% abaixo do valor de referência para a taxa de sucesso.   

As turmas D e F, apresentam taxas de insucesso superiores a 35% sendo que a turma D, já referenciada 

no primeiro período, mantém uma classificação média inferior a 3. Regista-se uma melhoria de 

resultados significativa na turma B.  

A docente responsável pela turma D, realça que, conforme registado em ata de conselho de turma, a 

turma continuou a desenvolver um trabalho cuja qualidade manteve-se muito aquém do esperado sendo 

marcado por uma postura pouco empenhada e concentrada e pouca iniciativa na superação das 

dificuldades. Acresce que cinco dos níveis 3 atribuídos apenas se tornaram possíveis após a realização de 

momentos de recuperação de resultados que a docente foi promovendo evidenciando a fragilidade dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. As docentes reiteram todas as dificuldades mencionadas no 

primeiro período, sendo que as medidas aplicadas continuam a surtir efeitos pouco consolidados. A falta 

de atenção na realização das tarefas e empenho irregular por parte dos alunos continua a ser evidente 

mesmo quando considerados os reflexos de alguma instabilidade causada por situações de isolamento. 

Além das estratégias mencionadas foram diversificados os momentos de preparação para a realização de 

processos de recolha de informação para avaliação e promovidos momentos de recuperação de 

conteúdos.  

3.º Período1: 

No sétimo ano, verifica-se uma melhoria de resultados tendo-se atingido a taxa de sucesso definida 

como valor de referência apesar de a classificação média ficar uma décima abaixo do valor de referência. 

Note-se que apenas duas turmas (A e F) atingiram as taxas de sucesso definidas sendo também estas as 

turmas que superaram a classificação média definida como valor de referência. Considera-se que, neste 

nível de ensino, as lacunas verificadas terão repercussões nas aprendizagens a concretizar no próximo 

ano letivo sendo importante considerar a coadjuvação como medida de promoção do sucesso educativo 

no 8.º ano. 

No oitavo ano, verifica-se que a média e a taxa de sucesso a Matemática, se encontram ligeiramente 

abaixo dos valores de referência, 1 décima e 14%, respetivamente. Ao nível das turmas revela-se que as 

turmas A, B, F e G são as que apresentam valores de taxa de sucesso mais afastadas do valor de 

referência. Relativamente à média das turmas, observa-se que as turmas A, F e G são as que apresentam 

o valor mais baixo, sendo este inferior à média obtida no 8.ºano. Uma vez que no próximo ano letivo as 

turmas irão realizar provas de final de ciclo, propõe-se manter a coadjuvação e acrescentar um tempo 

letivo semanal para toda a turma (com vista à preparação para as provas finais bem como para lecionar a 



 

 

unidade “Áreas e volumes” que transitou do 8º para o 9º ano), além da aula de reforço e apoio.  

No nono ano, os resultados obtidos superaram a taxa de sucesso, mas mantiveram-se aquém da 

classificação média. As dificuldades foram evidentes nas turmas B e D verificando-se que tanto a nível da 

taxa de sucesso como a nível da classificação média estas são as turmas que apresentam os valores mais 

baixos. As dificuldades foram comuns ao longo dos três períodos tendo-se procurado colmatar as 

mesmas com o reforço de apoio individualizado, com momentos de recuperação de resultados e 

promoção de recuperação de aprendizagens.  

 

1.3 MATEMÁTICA - A – SECUNDÁRIO 
 

Matemática - A 
Secundário 

10.º ANO 11.º ANO 12.º ANO 

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

Média 13,0 13,1 13,5 13,8 13,0 12,1 12,5 13,0 14 12,9 14,1 14,2 

Taxa de sucesso 77 92 96 96 80 74 74 79 91 75 88 100 

 
 

1.º Período1: 

10º ano: 

Relativamente ao 10º ano a média dos resultados está de acordo com o valor de referência. 

Já a taxa de sucesso está acima do valor de referência. Apesar de alguns alunos revelarem falta de hábitos 

de trabalho e estudo, bastantes alunos obtiveram classificação positiva, mas, para quase metade da 

turma, a mesma ainda é baixa (inferior ou igual a doze valores). 

 11º Ano 

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

abaixo do valor de referência.  

Também a média dos resultados alcançados no décimo primeiro ano de escolaridade está abaixo do valor 

de referência. 

A turma apresenta um grupo de alunos com bastantes dificuldades ao nível da atenção/concentração e 

empenho nas aulas; falta de persistência para superar as dificuldades; evidência de lacunas ao nível dos 

pré-requisitos necessários para a compreensão e aplicação de novos conhecimentos; dificuldades ao nível 

do raciocínio lógico e/ou abstrato; dificuldades na resolução de problemas; falta de hábitos de 

trabalho/estudo e de organização; dificuldades ao nível do português, nomeadamente na compreensão e 

interpretação de ideias/enunciados e dificuldades na aquisição/aplicação/relacionação de conhecimentos. 

A docente vai continuar a implementar as estratégias definidas para o primeiro período (reforçando-as 

para os alunos que apresentaram mais dificuldades, de modo a que os estes ultrapassem as suas 

dificuldades e melhorem os seus resultados), a saber: reforçar os momentos de resolução de 

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



 

 

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

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

frequência. 

No entanto, apesar das estratégias apresentadas, é necessário os alunos intensificarem o trabalho 

individual; realizarem todas as atividades propostas na sala de aula, a fim de lhes ser possível esclarecer as 

dúvidas; aumentarem o tempo de estudo, reverem os conteúdos já lecionados e serem perseverantes e 

responsáveis na tentativa de superação das suas dificuldades. 

12º ano: 

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

abaixo do valor de referência.  

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

de referência. 

Esta situação deve-se a alguma falta de trabalho dos alunos em casa e hábitos de trabalho. Os conteúdos 

lecionados neste ano de escolaridade exigem mais trabalho por parte do aluno, assim como, resolução 

constante de exercícios de aplicação e consolidação de conhecimentos. 

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

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

estratégias de remediação a saber: reforçar os momentos de resolução de exercícios/problemas que 

permitam a consolidação e sistematização de conhecimentos; interpelar com maior frequência os alunos 

com mais dificuldades; incentivar os alunos à colocação de questões/dúvidas; aumentar os momentos de 

avaliação formativa e fornecer um feedback centrado no aluno com maior frequência. 

 

2.º Período1: 

10º ano: 

Relativamente ao 10º ano a média dos resultados está ligeiramente acima do valor de referência. 

A taxa de sucesso, também, está acima do valor de referência. Mesmo assim a turma ainda tem alguns 

alunos que revelam ter falta de hábitos de trabalho e estudo, apesar de bastantes alunos obtiveram 

classificação positiva, mas, para quase metade da turma, a mesma ainda é baixa (inferior ou igual a doze 

valores). 

11º Ano 

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

abaixo do valor de referência.  

Também a média dos resultados alcançados no décimo primeiro ano de escolaridade está abaixo do valor 

de referência. 

Os conteúdos lecionados no segundo período letivo, exigem mais trabalho por parte do aluno, assim 



 

 

como, resolução constante de exercícios de aplicação e consolidação de conhecimentos.  

A docente vai continuar a implementar as estratégias definidas para o segundo período (reforçando-as 

para os alunos que apresentaram mais dificuldades, de modo a que os estes ultrapassem as suas 

dificuldades e melhorem os seus resultados), a saber: reforçar os momentos de resolução de 

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

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

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

frequência. 

No entanto, apesar das estratégias apresentadas, é necessário os alunos intensificarem o trabalho 

individual; realizarem todas as atividades propostas na sala de aula, a fim de lhes ser possível esclarecer as 

dúvidas; aumentarem o tempo de estudo, reverem os conteúdos já lecionados e serem perseverantes e 

responsáveis na tentativa de superação das suas dificuldades. 

12º ano: 

Relativamente ao 12º ano a média dos resultados está ligeiramente acima do valor de referência. 

Já a taxa de sucesso está ligeiramente abaixo do valor de referência. No entanto, comparativamente ao 

primeiro período, os resultados evoluíram de forma positiva. 

Alguns alunos continuam a manifestar alguma falta de trabalho em casa e poucos métodos de estudo. Os 

conteúdos lecionados neste ano de escolaridade exigem mais trabalho por parte do aluno, assim como, 

resolução constante de exercícios de aplicação e consolidação de conhecimentos. Desta forma a 

professora continuará a implementar as estratégias de remediação definidas para o segundo período. 

3.º Período1: 

10º ano: 

Relativamente ao 10º ano a média dos resultados está de acordo com o valor de referência. 

A taxa de sucesso, também, está acima do valor de referência. O aluno com classificação inferior a 10, no 

segundo período, manifestou empenho e interesse nas tarefas desenvolvidas em sala de aula e conseguiu 

superar algumas dificuldades, obtendo uma classificação positiva. A única classificação inferior a 10 foi 

atribuída a um aluno, com habilitações estrangeiras, que se transferiu para a turma e frequentou apenas o 

3º período. 

11.º ano: 

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

ligeiramente abaixo do valor de referência.  

A média dos resultados alcançados no décimo primeiro ano de escolaridade está de acordo com o valor de 

referência. 

No terceiro período letivo, houve mais empenho e perseverança da parte dos alunos, na superação de 



 

 

dificuldades, o que se traduziu na melhoria dos resultados.  

Todavia, continua a existir na turma um grupo de alunos que, no décimo segundo ano de escolaridade, 

tem de adquirir métodos de trabalho e de estudo diário mais consistentes e desenvolver o raciocínio 

lógico e abstrato, de modo a consolidar os conteúdos e a ultrapassar dificuldades.  

12º ano: 

Relativamente ao 12º ano a média dos resultados está de acordo com o valor de referência. 

A taxa de sucesso está acima do valor de referência. Os alunos com classificação inferior a 10, no segundo 

período, manifestaram muito empenho e interesse nas tarefas desenvolvidas em sala de aula e superaram 

algumas dificuldades, obtendo uma classificação positiva. 

 
 

1.4 CIÊNCIAS NATURAIS – 2.º CICLO 

 

CN 
2.º Ciclo 

5.º ANO 6.º ANO 

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

Média 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0 

Taxa de sucesso 100 99 98 100 100 99 100 100 

 
 

1.º Período1: 

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

de sucesso se encontram em linha com os valores de referência. Contudo, alguns alunos demonstraram 

dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos, pesquisa e seleção de informação e 

registo/discussão dos resultados das atividades laboratoriais e realização dos trabalhos em grupo. No 

segundo período os docentes irão reforçar as seguintes estratégias: 

- Aumentar as interações verbais nos alunos com mais dificuldades;   

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

- Realizar trabalhos de pesquisa sempre que possível; 

-  Apresentações orais sempre que possível; 

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

dificuldades. 

- Estimular a participação dos alunos em projetos. 

2.º Período1:  

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

de sucesso se encontram em linha com os valores de referência, â exceção do 5º ano que a taxa de 

sucesso se encontra ligeiramente abaixo. Contudo, verifica-se alguma dificuldade no trabalho colaborativo 

quer no âmbito experimental como de pesquisa. 



 

 

Durante o terceiro período os docentes irão reforçar o trabalho colaborativo e dar continuidade às 

estratégias já definidas. 

3.º Período1: 

Relativamente aos resultados obtidos no 5º e 6º anos de escolaridade, verifica-se que a média está acima 

do valor de referência e taxa de sucesso se encontra em linha com o valor esperado. 

 No próximo ano letivo os docentes consideram pertinente reforçar as seguintes estratégias: 

- Hábitos e métodos de estudo regulares;  

- Incentivar o desenvolvimento de atividades experimentais; 

- Estimular a participação dos alunos em projetos. 

 

1.5 CIÊNCIAS NATURAIS – 3.º CICLO 

CN 
3.º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

Média 3,5 3,5 3,4 3,7 3,5 3,5 3,7 3,8 3,7 3,3 3,4 3,5 

Taxa de sucesso 97 95 91 99 100 90 97 100 100 96 99 100 

 
 
 

1.º Período1:  

7º Ano 

Relativamente ao sétimo ano de escolaridade verifica-se que a média é de 3,5 igual ao valor de referência e 

que a taxa de sucesso se encontra ligeiramente abaixo (95) relativamente ao valor esperado de 97. 

Os alunos estão a adaptar-se a um novo ciclo de ensino, com um maior número de disciplinas, havendo a 

necessidade de uma melhor organização para melhorar os métodos e hábitos de trabalho e de estudo. Devem 

preparar-se para todos os momentos de avaliação, esclarecer as suas dúvidas e participar mais ativamente na 

sala de aula. 

As docentes irão reforçar os momentos de consolidação de conteúdos, promover atividades que incentivem a 

participação ativa dos alunos e o trabalho de par, adequar os instrumentos de avaliação à realidade das 

turmas mais distantes dos valores de referência, bem como aumentar as interações verbais dos alunos com 

mais dificuldades. 

 
8º Ano 
Quanto ao 8.º ano, a média obtida relativamente ao sucesso é de 90% e o Valor de Referência é de 100%, 

estando abaixo do esperado. A média dos resultados é de 3,5 e o valor de referência é o mesmo. 

Devem preparar-se para todos os momentos de avaliação, esclarecer as suas dúvidas. 

As docentes irão aumentar as interações verbais, o reforço positivo, apoiar individualmente os alunos, 

sempre que possível. 

  
 



 

 

9ºAno  

Relativamente aos resultados do nono ano verifica-se que a média de 3,3 se encontra abaixo dos valores de 

referência e que a taxa de sucesso de 96 se encontra abaixo do valor de referência. As docentes consideram 

que os alunos revelam falta de hábitos de estudo regular e alguma falta de concentração, condições 

essenciais para a compreensão dos conceitos abordados na disciplina. Os resultados são os esperados para o 

primeiro período uma vez que os alunos se encontram ainda numa fase de adaptação às exigências do nono 

ano. As docentes irão continuar a diversificar os processos de recolha de informação e aumentar as 

interações verbais com os alunos menos participativos. 

2.º Período1: 

7ºAno 

Relativamente ao sétimo ano de escolaridade verifica-se que a média é de 3,4, valor que se encontra 

ligeiramente abaixo do valor de referência (3,5) e que a taxa de sucesso se encontra ligeiramente abaixo (91) 

relativamente ao valor esperado de 97. 

Os alunos continuam a revelar falta de hábitos regulares e métodos de trabalho e estudo.  

As docentes irão continuar a diversificar estratégias de ensino e aprendizagem, a intensificar os momentos de 

interação verbal promovendo uma participação ativa e a diversificar os processos de recolha de informação 

para a avaliação. 

8º Ano 

Quanto ao 8.º ano, a média obtida relativamente ao sucesso é de 97% e o Valor de Referência é de 100%, 

estando ligeiramente abaixo do esperado. A média dos resultados é de 3,7 ligeiramente superior ao valor de 

referência que é de 3,5. 

As docentes irão continuar a diversificar estratégias de ensino e aprendizagem, a intensificar os momentos de 

interação verbal promovendo uma participação ativa e a diversificar os processos de recolha de informação 

para a avaliação. 

9º Ano 

Relativamente ao nono ano a média de 3,4 ainda se encontra abaixo do valor de referência de 3,7. A taxa de 

sucesso foi de 99% muito próximo do valor de referência de 100%. As docentes vão dar continuidade às 

estratégias delineadas, nomeadamente a diversificação dos processos de recolha, bem como incentivar a 

participação dos alunos mais introvertidos. 

 

 

 



 

 

3.º Período1: 

7º Ano  

No sétimo ano de escolaridade a média foi de 3,7, superior ao valor de referência de 3,5. A taxa de sucesso foi 

de 99% acima do valor de referência de 97%. Houve uma melhoria dos resultados neste último período. As 

docentes diversificaram as estratégias de ensino e aprendizagem, estimularam as interações verbais 

promovendo a uma participação ativa e diversificaram os processos de recolha de informação. 

8º Ano   

Quanto ao 8.º ano, a média obtida relativamente ao sucesso é de 100%, sendo igual ao valor de referência 

(100%). A média dos resultados é de 3,8, ligeiramente superior ao valor de referência que é de 3,5. 

As docentes continuaram a diversificar estratégias de ensino e aprendizagem, intensificaram os momentos de 

interação verbal promovendo uma participação ativa e a diversificaram os processos de recolha de 

informação para a avaliação. 

9º Ano 

Relativamente ao nono ano a média foi de 3,5 ligeiramente inferior ao valor de referência de 3,7. A taxa e 

sucesso foi de 100%.  

 

1.6 BIOLOGIA e GEOLOGIA – SECUNDÁRIO 

 

Bio/Geo 
Secundário 

10.º ANO 11.º ANO 

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

Média 13,8 13,3 13,7 13,4 14,1 14,6 14,9 15,1 

Taxa de sucesso 91 100 100 96 98 100 100 100 

 

 

1.º Período1:  

10º Ano 

No décimo ano a taxa de sucesso foi de 100% e encontra-se acima do valor de referência de 91%. As 

estratégias aplicadas, a diversificação dos processos de recolha de informação e a aplicação dos novos 

critérios de avaliação contribuíram para os resultados obtidos. A turma é heterogénea em termos de 

aproveitamento. Apresenta um grupo de alunos que revela dificuldades na aplicação dos conteúdos e 

interpretação das questões. Revelam pouca persistência e autonomia assim como falta de hábitos e 

métodos regulares de trabalho. A docente propõe continuar a diversificar as estratégias no processo 

ensino-aprendizagem e envolver de forma contínua os alunos neste processo. 

11ºAno 



 

 

No décimo primeiro ano a taxa de sucesso foi de 100% acima do valor do valor de referência de 98%.  A 

média foi de 14,6 acima do valor de referência de 14,1. Apesar dos valores da média e da taxa de sucesso 

estarem acima dos valores de referência, existe um grupo de alunos que evidencia falta de hábitos de 

estudo e dificuldades a nível da interpretação de enunciados e expressão escrita. A docente irá dar 

continuidade às estratégias delineadas. Salienta ainda que, as estratégias aplicadas, a diversificação dos 

processos de recolha de informação e a aplicação dos novos critérios de avaliação, contribuíram para os 

resultados obtidos. 

 

2.º Período1: 

10º Ano 

No décimo ano a taxa de sucesso foi de 100% e encontra-se acima do valor de referência. 

A turma apresenta um grupo de alunos que ainda revelam falta de hábitos e métodos regulares de 

trabalho. A docente propõe continuar a diversificar as estratégias no processo ensino-aprendizagem e 

envolver de forma contínua os alunos neste processo, valorizando a autonomia e a iniciativa na 

superação de dificuldades. 

11ºAno  

No décimo primeiro ano a média de 14,9 foi superior ao valor de referência de 14,1. A taxa de sucesso de 

100% também foi superior ao valor de referência de 98%. A docente irá dar continuidade às estratégias 

delineadas. 

 

3.º Período1: 

10º Ano 

No décimo ano a média está em linha com o valor de referência. A taxa de sucesso foi de 96% reflexo da 

integração de um aluno na turma, cujo aproveitamento foi muito insatisfatório. 

 

11º Ano 

No décimo primeiro ano a média foi de 15,1 superior ao valor de referência de 14,1.  A taxa de sucesso 

foi de 100% superior ao valor de referência 98. 

 
 

1.7 BIOLOGIA – SECUNDÁRIO (12.º Ano) 

Biologia 
secundário 

12.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Média 17,9 16,8 16,3 16,8 

Taxa de sucesso 100 100 100 100 



 

 

 

1.º Período1: 

A taxa de sucesso está em linha com o valor de referência. 

A média da disciplina de Biologia 12ºano de 16,8 está abaixo do valor de referência 17,9. A turma 

apresenta um grupo de alunos que revela algumas dificuldades na aplicação dos conteúdos e 

interpretação das questões e falta de hábitos e métodos regulares de trabalho. A docente propõe 

continuar a diversificar as estratégias no processo ensino-aprendizagem e envolver de forma contínua os 

alunos neste processo. 

2.º Período1: 

A taxa de sucesso está em linha com o valor de referência. 

A média da disciplina de Biologia 12ºano de 16,3 está abaixo do valor de referência 17,9.  

A docente propõe adequar as estratégias à realidade da turma e incentivar e valorizar a participação 

ativa no processo ensino-aprendizagem. 

3.º Período1: 

A média do 12º ano foi de 16,8 e encontra-se abaixo do valor de referência de 17,9. A taxa de sucesso foi 

de 100%. 

 

 

1.8 FÍSICO-QUÍMICA – 3.º CICLO 

 

FQ 
3.º Ciclo 

7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

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

Taxa de sucesso 98 82 80 91 97 87 89 95 99 86 83 97 

 
 

1.º Período1: 

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

um modo geral, estão abaixo dos valores de referência.  

É de salientar que no que toca à taxa de sucesso se destacam pela negativa todas as turmas do 7.ºano; 

todas as turmas do 8.ºano à exceção das turmas D e G e a turma E do 9.º ano. 

No que diz respeito à média são de destacar pela negativa todas as turmas do 7.ºano; a turma A do 

8.ºano e todas as turmas do 9ºano, exceto a turma E. 

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

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

mencionadas: falta de hábitos de trabalho/estudo e de organização; falta de atenção/concentração e 



 

 

empenho nas aulas e de persistência para superar as dificuldades; evidência de lacunas ao nível dos 

conhecimentos básicos essenciais para a compreensão e aplicação de novos conhecimentos em todos os 

anos de escolaridade; dificuldades nos domínios da compreensão, interpretação e aplicação dos 

conteúdos lecionados; dificuldades no domínio do raciocínio lógico e abstrato e dificuldades ao nível da 

língua portuguesa, nomeadamente na interpretação das questões. 

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

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

estratégias de remediação a saber: reforçar os momentos de resolução de exercícios/problemas que 

permitam a consolidação e sistematização de conhecimentos; interpelar com maior frequência os alunos 

com mais dificuldades; incentivar os alunos à colocação de questões/dúvidas; aumentar os momentos de 

avaliação formativa e fornecer um feedback centrado no aluno com maior frequência; promover a  

atitude  ativa e participativa , por parte dos alunos, na construção do conhecimento; incentivar os alunos 

a obterem melhores resultados escolares. 

2.º Período1: 

Relativamente à taxa de sucesso e à média os resultados alcançados no sétimo, oitavo e nono 

anos, de um modo geral, ainda, estão abaixo dos valores de referência.   

É de salientar que no que toca à taxa de sucesso se destacam pela negativa as turmas C, D e E do 

7.ºano, as turmas A, B, C e F do 8.º ano e as turmas A, D e E do 9.º ano.  

No que diz respeito à média são de destacar pela negativa as turmas do C e E do 7.ºano; e as 

turmas a e D do 9ºano.  

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

continuam a revelar as seguintes dificuldades: falta de hábitos de trabalho/estudo e de organização; falta 

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

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

conhecimentos em todos os anos de escolaridade; dificuldades nos domínios da compreensão, 

interpretação e aplicação dos conteúdos lecionados; dificuldades no domínio do raciocínio lógico e 

abstrato e dificuldades ao nível da língua portuguesa, nomeadamente na interpretação das questões. 

Os docentes irão dar continuidade às estratégias já implementadas a saber: reforçar os momentos de 

resolução de exercícios/problemas que permitam a consolidação e sistematização de conhecimentos; 

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

questões/dúvidas; aumentar os momentos de avaliação formativa e continuar a fornecer um feedback 

centrado no aluno.  Contudo, é essencial que exista por parte dos alunos um maior envolvimento e 

compromisso na superação das suas dificuldades para que as estratégias implementadas surtam os 

efeitos desejados. 

 

 



 

 

 

3.º Período1: 

7.º ano 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no sétimo ano de escolaridade, estão 7 pontos 

percentuais abaixo do valor de referência (valor de referência é de 98% e o valor alcançado 91%). E, a 

média dos resultados alcançados encontra-se 3 décimas abaixo do valor de referência (valor de 

referência é de 3,6 e o valor alcançado é de 3,3). 

Esta diferença entre os valores de referência e os valores alcançados neste nível de escolaridade deveu-

se, principalmente, às dificuldades manifestadas pelos alunos na aquisição e aplicação dos 

conhecimentos. Estas dificuldades tiveram origem numa contínua falta de empenho e interesse, por 

parte dos alunos, em superá-las. As estratégias aplicadas pelos docentes e selecionadas em Conselho de 

Turma foram sendo adaptadas à situação de cada aluno. Ainda assim, sem a cooperação de todos os 

alunos na implementação destas estratégias não foi possível atingir os objetivos da disciplina.  

8.º ano 

No oitavo ano, verificou-se uma melhoria dos resultados, face aos alcançados no segundo período, tendo 

a classificação média superado o valor de referência em 1 décima. No entanto a taxa de sucesso ficou 

ligeiramente abaixo (2 pontos percentuais) do valor de referência.  

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

9.º ano 

No nono ano verificou-se uma melhoria significativa dos resultados face aos alcançados no segundo 

período. Contudo, a classificação média e a taxa de sucesso ficaram ligeiramente abaixo dos valores de 

referência, 1 décima e 2 pontos percentuais respetivamente. Destaca-se pela negativa a turma A, apesar 

de todas as estratégias implementadas pela professora, os alunos continuaram a revelar dificuldades na 

interpretação, aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos, não conseguindo, por isso 

ultrapassar as dificuldades à disciplina.  Paralelamente os mesmos não se manifestaram empenhados e 

envolveram-se precariamente na realização das tarefas propostas na sala de aula. 

 

 

1.9 FÍSICO-QUÍMICA – SECUNDÁRIO 

 

FQ-A 
secundário 

10.º ANO 11.º ANO 

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

Média 13,0 13,5 13,6 13,6 13,6 14,0 14,3 14,4 

Taxa de sucesso 82 88 92 96 94 94 100 100 

 
 
 
 
 



 

 

 

1.º Período1: 

Relativamente aos resultados obtidos nos 10º e 11 º ano de escolaridade, verifica-se que a média se 

encontra acima do valor de referência, no 10º e 11º anos, e a taxa de sucesso se encontra em linha com 

o valor de referência no 11º ano acima deste no 10º ano. 

É de referir que, apesar dos resultados alcançados, ambas as turmas apresentam um grupo de alunos 

com bastantes dificuldades ao nível da atenção/concentração e empenho nas aulas; falta de persistência 

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

compreensão e aplicação de novos conhecimentos; dificuldades ao nível do raciocínio lógico e/ou 

abstrato; dificuldades na resolução de problemas; falta de hábitos de trabalho/estudo e de organização; 

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

ideias/enunciados e dificuldades na aquisição/aplicação/relacionação de conhecimentos. 

A docente vai continuar a implementar as estratégias definidas para o 1º período (reforçando-as para os 

alunos que apresentaram mais dificuldades, de modo a que os estes ultrapassem as suas dificuldades e 

melhorem os seus resultados), a saber: reforçar os momentos de resolução de exercícios/problemas que 

permitam a consolidação e sistematização de conhecimentos; interpelar com maior frequência os alunos 

com mais dificuldades; incentivar os alunos à colocação de questões/dúvidas; aumentar os momentos de 

avaliação formativa e fornecer um feedback centrado no aluno com maior frequência. 

É, no entanto, de referir que apesar das estratégias apresentadas haverá, ainda, necessidade dos alunos 

intensificarem o trabalho individual; realizarem todas as atividades propostas na sala de aula, a fim de 

lhes ser possível esclarecer as dúvidas; aumentarem o tempo de estudo, reverem os conteúdos já 

lecionados e serem perseverantes e responsáveis na tentativa de superação das suas dificuldades. 

 

2.º Período1: 

Relativamente aos resultados obtidos nos 10º e 11 º ano de escolaridade, verifica-se que as médias e as 

taxas de sucesso se encontram acima dos valores de referência. Além disso, verifica-se uma evolução 

positiva, face ao primeiro período, no que toca as médias e as taxas de sucesso em ambos os anos de 

escolaridade. 

Atendendo às médias e às taxas de sucesso alcançadas nos 10º e 11º anos, conclui-se que as estratégias 

implementadas estão a surtir efeitos positivos pelo que se dará continuidade às mesmas, a saber: 

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

sistematização de conhecimentos; interpelar com maior frequência os alunos com mais dificuldades; 

incentivar os alunos à colocação de questões/dúvidas; aumentar os momentos de avaliação formativa e 

fornecer um feedback centrado no aluno com maior frequência. 

É, no entanto, de referir que apesar das estratégias aplicadas estarem a surtir efeitos positivos existe, 

ainda, um grupo de alunos em ambas as turmas que continua a revelar falta de hábitos de trabalho e 



 

 

estudo. Estes alunos devem intensificar o trabalho individual; realizar todas as atividades propostas na 

sala de aula, a fim de lhes ser possível esclarecer as dúvidas; aumentar o tempo de estudo diário, rever 

os conteúdos já lecionados e serem perseverantes e responsáveis na tentativa de superação das suas 

dificuldades. 

3.º Período1: 

Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no 10º ano de escolaridade, estão 14% acima do 

valor de referência (VR – 82%, Valor alcançado - 96%). E, a média dos resultados alcançados encontra-se 

0,6 valores acima do valor de referência (VR – 13,0, Valor alcançado - 13,6). A única classificação inferior 

a 10 foi atribuída a um aluno, com habilitações estrangeiras, que se transferiu para a turma e frequentou 

apenas o 3º período. 

 Em relação à taxa de sucesso, os resultados alcançados no 11º ano de escolaridade, estão 6% acima do 

valor de referência (VR – 94%, Valor alcançado - 100%). E, a média dos resultados alcançados encontra-

se 0,8 valores acima do valor de referência (VR – 13,4, Valor alcançado - 14,4).  

Assim, conclui-se que as estratégias implementadas nos 10º e 11º anos surtiram efeitos positivos. 

 

 

1.10 Tecnologias da Informação e Comunicação 
TIC 

2.º e 3.º 
Ciclos 

5.º ANO 6.º ANO 7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

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

Taxa de 
sucesso 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100 100 85 100 

 

 

1.º Período1: 

Relativamente aos resultados obtidos no 5º Ano, verifica-se que a média de 3,1 está abaixo do valor de 

referência e a taxa de sucesso está em linha com o valor de referência. No sexto ano de escolaridade a 

média de 3,3 está abaixo do valor de referência de 4,3. No sétimo ano a média é de 3,3 e encontra-se 

abaixo do valor de referência 4,3. No oitavo e nono anos a média é de 3,8, encontrando-se abaixo do 

valor de referência. Os docentes irão dar continuidade às estratégias delineadas. Para melhorar os 

resultados escolares os docentes irão aliviar o grau de exigência e adaptarão também os conteúdos de 

avaliação aos perfis das turmas. 

2.º Período1: 

Relativamente aos resultados obtidos no 5º Ano, verifica-se que a média de 3,8 está abaixo do valor de 

referência (4,3), no entanto, verifica-se uma ligeira subida, e a taxa de sucesso está em linha com o valor 

de referência (100). No sexto ano de escolaridade a média de 4,0 está abaixo do valor de referência de 



 

 

4,3. No sétimo ano a média é de 3,9 encontrando-se abaixo do valor de referência (4,3), no entanto, 

também se verifica uma ligeira subida. No oitavo ano a média é de 3,6, encontrando-se abaixo do valor 

de referência e de ligeira descida em relação ao período anterior. No nono ano a média é de 3,8 

manteve-se abaixo do valor de referência. Para melhorar os resultados escolares não basta que os 

docentes adaptem os conteúdos de avaliação aos perfis das turmas, sendo fundamental que de modo 

geral as turmas deixem de ser barulhentas, o que causa constantes interrupções da aula, e que os alunos 

trabalhem com vontade sem estarem a ser constantemente a ser instigados pelos docentes. 

3.º Período1: 

Relativamente aos resultados obtidos no 5º ano, verifica-se que a média de 3,9 está abaixo do valor de 

referência (4,3). No entanto, verifica-se uma ténue subida, e a taxa de sucesso está em linha com o valor 

de referência (100). No 6º ano a média de 4,1 está ligeiramente abaixo do valor de referência de 4,3 e a 

taxa de sucesso está em linha com o valor de referência (100). No 7º ano a média é de 3,9 encontrando-

se abaixo do valor de referência (4,3) e a taxa de sucesso está em linha com o valor de referência (100). 

No 8º ano a média é de 3,9, encontrando-se abaixo do valor de referência de 4,4, apesar de ter subido 

em relação ao período anterior, e a taxa de sucesso está em linha com o valor de referência (100). No 9º 

ano a média é de 4,1 mantendo-se abaixo do valor de referência de 4,7, apesar de ter subido em relação 

ao período anterior, e a taxa de sucesso está em linha com o valor de referência (100). Para melhorar os 

resultados escolares não basta que os docentes adaptem os conteúdos de avaliação aos perfis das 

turmas, sendo fundamental que, de modo geral, mas que os alunos se empenhem na superação das suas 

dificuldades. 

 
 

1.11 OC – Programação e Transição Digital (PTD) 
PTD 

2.º e 3.º 
Ciclos 

5.º ANO 6.º ANO 7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

Média - 3,3 3,6 3,8 - 3,5 3,8 4,0 - 4,1 3,9 4,0 - 3,9 3,9 4,2 - 3,8 3,7 3,9 

Taxa de 
sucesso 

- 99 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 100 82 100 - 100 89 100 

 

 
 

1.º Período1: 

Relativamente aos resultados verifica-se que a média do quinto ano é de 3,3 e do sexto ano é de 3,5. No 

sétimo ano é de 4,1, no oitavo ano é de 3,9 e no nono ano é de 3,8. Sendo uma disciplina nova na escola 

não existem valores de referência. 

2.º Período1: 

Relativamente aos resultados verifica-se que a média do quinto ano é de 3,6 e do sexto ano é de 3,8 com 

ligeira subida em ambos os anos. No sétimo ano é de 3,9 verificando-se ligeira descida 



 

 

comparativamente com a período anterior. No oitavo ano manteve-se a média de 3,9 e no nono ano 

verifica-se ligeira descida para 3,7. Sendo uma disciplina nova na escola não existem valores de 

referência. 

3.º Período1: 

Relativamente aos resultados verifica-se que a média do 5º ano é de 3,8 e do 6º ano é de 4,0 com ligeira 

subida em ambos os anos. No 7º ano é de 4,0 verificando-se uma ténue subida comparativamente com a 

período anterior. No 8º ano manteve-se a média subiu para 4,2 e no 9º ano subiu para 3,9. Sendo uma 

disciplina nova na escola não existem valores de referência. Em todos estes anos a taxa de sucesso foi de 

100. 

 

 

 

2. Medidas de promoção do sucesso escolar 

2.1. Apoio ao estudo (5º e 6º anos) 

 1P 2P 3P 

 

Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiveram 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiveram 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiveram 
sucesso 

% 

5.º 
Ano 

64 36,5% 55 85,9% 60 34,1% 54 90,0% 63 35,8 58 92,1 

6.º 
Ano 

62 23,4% 44 80,9% 57 32,6% 48 84,2% 48 27,2% 44 91,7 

1.º Período2: 

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

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

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

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

 

2.º Período2: 

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

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

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

aplicação dos conteúdos a novas situações, ainda continuam a ser as dificuldades de alguns alunos. 

 

 

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

pontos fracos)  



 

 

 

3.º Período2: 

 No quinto e sexto anos, de um modo geral os alunos foram assíduos, pontuais e revelaram interesse e 

empenho pelas atividades que foram propostas. As atividades realizadas consistiram, essencialmente, na 

consolidação de conteúdos, proporcionando aos alunos mais momentos para a aplicação de conhecimentos e 

esclarecimento das suas dúvidas.   

No sexto ano os alunos demostraram maior interesse, motivação e empenho na resolução de problemas, 

uma vez que o trabalho desenvolvido no âmbito do DAC “O Poder da palavra” contribuiu, de certo modo, 

para a melhoria desta capacidade nos alunos. 

 

 
 
 

2.2. Coadjuvação (3º ciclo) 

1.º Período2: 

 As aulas de coadjuvação decorreram dentro da normalidade, os alunos conseguiram esclarecer, de uma 

forma mais eficaz, as suas dúvidas e conseguiram realizar um maior número de exercícios e atividades de 

consolidação dos conteúdos lecionados.  No entanto esta medida seria mais benéfica se fosse aplicada 

numa aula por semana e não quinzenalmente.  

 As atividades incidiram na resolução de exercícios e problemas, na interpretação de dados e na aplicação 

de conhecimentos a novas situações; na realização de tarefas e/ou atividades no sentido de diferenciar 

positivamente os vários ritmos de aprendizagem dos alunos e na promoção de metodologias de trabalho 

de grupo/pares e de sentido de interajuda proporcionando um clima de aprendizagem colaborativo. 

2.º Período2: 

As aulas de coadjuvação decorreram dentro da normalidade, os alunos conseguiram esclarecer, de uma 

forma mais eficaz, as suas dúvidas e conseguiram realizar um maior número de exercícios e atividades de 

consolidação dos conteúdos lecionados.  No entanto esta medida seria mais benéfica se fosse aplicada 

numa aula por semana e não quinzenalmente.  

 As atividades incidiram na resolução de exercícios e problemas, na interpretação de dados e na aplicação 

de conhecimentos a novas situações; na realização de tarefas e/ou atividades no sentido de diferenciar 

positivamente os vários ritmos de aprendizagem dos alunos e na promoção de metodologias de trabalho 

de grupo/pares e de sentido de interajuda proporcionando um clima de aprendizagem colaborativo. 

3.º Período2: As aulas de coadjuvação decorreram dentro da normalidade, os alunos conseguiram 

esclarecer, de uma forma mais eficaz, as suas dúvidas e conseguiram realizar um maior número de 

exercícios e atividades de consolidação dos conteúdos lecionados.  No entanto esta medida seria mais 

benéfica se fosse aplicada numa aula por semana e não quinzenalmente.  

 As atividades incidiram na resolução de exercícios e problemas, na interpretação de dados e na aplicação 



 

 

de conhecimentos a novas situações; na realização de tarefas e/ou atividades no sentido de diferenciar 

positivamente os vários ritmos de aprendizagem dos alunos e na promoção de metodologias de trabalho 

de grupo/pares e de sentido de interajuda proporcionando um clima de aprendizagem colaborativo. 

 

 
 
 

2.3. Reforço de Matemática (3º ciclo) 

 1P 2P 3P 

 
Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
freque
ntam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtive
ram 
sucess
o 

% 

Nº de 
alunos 
que 
freque
ntam 

 
 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiver
am 
sucesso 

 
 
% 

7º Ano 68 41,21 28 41,18 74 44,85 44 59,46 73 46,5 56 76,7 

8º Ano 60 37,97 18 30 74 46,84 26 35,14 58 36,71 31 53,45 

9º Ano 65 48,15 35 53,84 74 54,81 39 52,70 25 18,52 16 64 

1.º Período2: 

As aulas de reforço têm decorrido dentro da normalidade, os alunos são, na maioria, assíduos e pontuais. 

As tarefas realizadas 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. No 9º ano foram 

realizadas tarefas e atividades no sentido de preparar os alunos para a prova final. 

Os alunos demonstraram algum interesse nas atividades desenvolvidas nestas aulas, no entanto, alguns 

alunos não têm demonstrado empenho em colmatar as suas dificuldades assumindo algum desinteresse 

pela disciplina. Para estes alunos será necessário um apoio mais individualizado e a realização de tarefas 

mais apelativas.  

2.º Período2:  

As aulas de reforço têm decorrido dentro da normalidade, os alunos são, na maioria, assíduos e pontuais. 

As tarefas realizadas 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. No 9º ano foram 

realizadas tarefas e atividades no sentido de preparar os alunos para a prova final. 

Os alunos demonstraram algum interesse nas atividades desenvolvidas nestas aulas, no entanto, alguns 

alunos não têm demonstrado empenho em colmatar as suas dificuldades assumindo algum desinteresse 

pela disciplina. Para estes alunos será necessário um apoio mais individualizado e a realização de tarefas 



 

 

mais apelativas. 

3.º Período2:  

As aulas de reforço têm decorrido dentro da normalidade, os alunos são, na maioria, assíduos e pontuais. 

As tarefas realizadas 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. No 9º ano foram 

realizadas tarefas e atividades no sentido de preparar os alunos para a prova final. 

Os alunos, de um modo geral, demonstraram interesse nas atividades desenvolvidas nestas aulas e 

ultrapassaram algumas das suas dificuldades, o que contribuiu para as taxas de sucesso bastante 

satisfatórias. 

 
 
 

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

 1P 2P 3P 

 
Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
freque
ntam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtive
ram 
sucess
o 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequenta
m 

 
 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiver
am 
sucesso 

 
 
% 

10º 
Ano 

8 33,33% 5 
62,5

% 
9 37,50% 7 

77,7
8% 

9 
100% 9 100% 

11º 
Ano 

7 38,89% 6 86% 16 88,89% 16 
100
% 

16 
100% 16 100% 

1.º Período2: 

10º e 11º Anos 

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

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

2.º Período2:  

10º Ano 

Os alunos, de um modo geral, foram assíduos, interessados e participativos. Realizaram, com empenho, 

exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas e esclareceram as suas dúvidas. Além disso, 

trabalharam a interpretação de enunciados. No Reforço foi, ainda, dado um feedback mais pormenorizado 

acerca do desempenho nas questões de desenvolvimento dos testes. De referir que sempre que a tarefa 

executada era importante para toda a turma, foi solicitada a presença de todos.   

11º Ano 

Os alunos, de um modo geral, foram assíduos, interessados e participativos. Resolveram, com empenho, 

exames nacionais, exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas e esclareceram as suas dúvidas. No 

Reforço foi, ainda, dado um feedback mais pormenorizado acerca do desempenho nas questões de 



 

 

desenvolvimento dos testes.  

3.º Período2: 

10º Ano 

Os alunos, de um modo geral, foram assíduos, interessados e participativos. Nestes reforços os alunos 

realizaram, com empenho, exercícios de consolidação da matéria dada nas aulas e esclareceram as suas 

dúvidas. Sempre que a tarefa executada era importante para toda a turma, foi solicitada a presença de 

todos.  

 

11º Ano 

Os alunos, de um modo geral, foram assíduos, interessados e participativos. Nestes reforços os alunos 

resolveram, com empenho, exames nacionais, resolveram exercícios de consolidação da matéria dada nas 

aulas e esclareceram as suas dúvidas.    

 

 
 
 
 

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

 1P 2P 3P 

 
Nº de 
alunos 
que 
freque
ntam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtivera
m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 
que 
freque
ntam 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtive
ram 
sucess
o 

% 

Nº de 
alunos 
que 
frequent
am 

 
 
 

% 

Nº de 
alunos 
que 
obtiveram 
sucesso 

 
 
 
% 

10º 
Ano 

5 24 5 100 7 29 7 100 7 
 

29,2 
 

7 
 

100 

11º 
Ano 

3 16,6 3 100 6 33,3 7 100 14 
 

77,8 
 

14 
 

100 

 

1.º Período2: 

10º Ano 

No Reforço foram esclarecidas dúvidas e realizado exercícios de consolidação e aplicação dos conteúdos 

lecionados. Os alunos foram assíduos e pontuais. Os alunos revelaram dificuldades na interpretação de 

enunciados e na redação de respostas de desenvolvimento. Revelam pouca autonomia e persistência, 

assim como falta de atenção/concentração na realização das tarefas. No próximo período a docente irá 

reforçar as estratégias desenvolvidas anteriormente e optar pelo trabalho de pares de modo a promover o 

espírito de interajuda. 

11ºAno  

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

os discentes resolveram exercícios de consolidação de conhecimentos e esclareceram as suas dúvidas de 



 

 

forma mais individualizadas. Foi dado um feedback individualizado do desempenho nos momentos de 

avaliação escrita, fazendo-os refletir sobre a importância da qualidade da expressão escrita, na 

concretização dos tópicos de correção. No próximo período a docente irá reforçar as estratégias 

desenvolvidas anteriormente, promovendo o trabalho de grupo, a resolução de exercícios de tipologia de 

exame e as interações verbais.  

2.º Período2: 

10ºAno 

No reforço da disciplina de Biologia e geologia foram realizados exercícios de consolidação e aplicação de 

conteúdos. Além disso, indo ao encontro das necessidades dos alunos, foram realizados exercícios de 

análise de atividades experimentais. 

Os alunos foram pontuais. Revelaram interesse nas atividades realizadas, no entanto, continuam a revelar 

falta de autonomia e persistência na interpretação das questões. 

11ºAno 

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

os alunos resolveram exercícios de consolidação de conhecimentos e esclareceram as suas dúvidas de 

forma mais individualizadas. Continuou a ser dado um feedback individualizado do desempenho nos 

momentos de avaliação escrita, fazendo-os refletir sobre a importância da qualidade da expressão escrita, 

na concretização dos tópicos de correção. A docente irá dar continuidade às estratégias delineadas. 

3.º Período2: 

10º Ano 

No reforço da disciplina de Biologia e geologia foram realizados exercícios de consolidação e aplicação de 

conteúdos. Os alunos foram pontuais. Revelaram interesse nas atividades realizadas, no entanto, 

continuam a revelar falta de autonomia e persistência na interpretação das questões. 

11º Ano 

Os alunos, de um modo geral, foram assíduos, interessados e participativos. Nestas aulas os alunos 

resolveram, com empenho, exames nacionais, resolveram exercícios de consolidação da matéria dada nas 

aulas e esclareceram as suas dúvidas.  Continuou neste período a ser dado aos alunos com mais 

dificuldades um feedback sobre o desempenho nos momentos de avaliação de forma a superarem as suas 

dificuldades no seu trabalho individual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

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

 1P 2P 3P 

 
Nº de 
alunos 
que 
frequen
tam 

% 

Nº de 
alunos 

que 
obtivera

m 
sucesso 

% 

Nº de 
alunos 

que 
frequenta

m 

% 

Nº de 
alunos 

que 
obtiveram 

sucesso 

% 
Nº de 

alunos que 
frequentam 

 
 

% 

Nº de 
alunos 

que 
obtiver

am 
sucess

o 

 
 

% 

10.º 
Ano 

11 
4

5 9 81 8 33% 7 87,5% 7 29,17 7 100 

11.º 
Ano 

8 
4
7 

3 
37,
5 

9 53% 4 44% 9 47,37 5 55,56 

12.º 
Ano 

4 
2
5 

2 50 5 26% 3 60% 5 26,32 5 100 

1.º Período2: 

As aulas de reforço têm decorrido dentro da normalidade, os alunos são, na maioria, assíduos e pontuais. As 

tarefas realizadas 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. Nos anos sujeitos a 

exame nacional foram realizadas tarefas e atividades no sentido de preparar os alunos para este exame. 

2.º Período2:  

As aulas de reforço têm decorrido conforme planeado, os alunos são, na maioria, assíduos e pontuais. As 

atividades realizadas forma essencialmente 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. Nos anos sujeitos a exame nacional foram realizadas 

tarefas e atividades no sentido de preparar os alunos para este exame. 

O tempo de Reforço e Apoio de Matemática A, foi dedicado, no âmbito do Plano de Recuperação das 

Aprendizagens (PRA), ao reforço e à consolidação de conteúdos, com vista à recuperação das aprendizagens, 

conforme as necessidades evidenciadas pelos alunos. Ainda, no âmbito do PRA, este tempo foi dedicado à 

Resolução de Problemas. 

3.º Período2: 

As aulas de reforço têm decorrido conforme planeado, os alunos são, na maioria, assíduos e pontuais. As 

atividades realizadas forma essencialmente 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. Nos anos sujeitos a exame nacional foram realizadas 

tarefas e atividades no sentido de preparar os alunos para este exame. 

Os alunos, de um modo geral, demonstraram interesse nas atividades desenvolvidas nestas aulas e 

ultrapassaram algumas das suas dificuldades, o que contribuiu para as taxas de sucesso bastante 

satisfatórias. 

 
 
 

3. Cumprimento das planificações/ dos programas 

1ºPeríodo   

Na disciplina de Ciências Naturais quinto, sexto e sétimo anos de escolaridade as planificações foram 

cumpridas. Na mesma disciplina, oitavo ano, ficou por lecionar os fatores abióticos. No nono ano de 

escolaridade nas turmas A, B e C ficou por lecionar o sistema linfático. Nas turmas D, E e F além do 

sistema linfático, não foi concluído o sistema cardiovascular. Na disciplina de Matemática do sétimo ano 

de escolaridade, apesar de terem sido abordados todos os conteúdos previstos para o primeiro período, 

continuarão a ser desenvolvidas no segundo período as aprendizagens do Tema: Equações do primeiro 

grau com uma incógnita, com vista à consolidação e avaliação sumativa das mesmas. Nas turmas G e F 

no segundo período serão reforçados, consolidados e avaliados conteúdos relativos à função afim. No 

décimo primeiro ano serão abordados novamente as “Equações de planos no espaço” e proceder-se-á à 

sua avaliação. Nas restantes disciplinas e anos letivos as planificações foram cumpridas. 

2º Período 

 Na disciplina de Ciências Naturais, do sexto ano nas turmas A, B, E F e G verifica-se um atraso na 

lecionação dos conteúdos. Não foi concluído o tema “Sistemas Reprodutores humanos” e ficaram por 

lecionar os temas “Reprodução humana” e “Microrganismos e Seres humanos”.   

Este atraso, deve-se ao facto de alguns alunos terem um ritmo de trabalho lento, à participação 

de muitos alunos na aula por via online, por motivos de isolamento, que levou a uma realização mais 

morosa das atividades.  Durante este período, à medida que os alunos regressavam do isolamento houve 

necessidade de consolidar/rever as aprendizagens realizadas à distância.  

Para superar este atraso, a docente propõe recorrer com maior frequência a mapa de conceitos, 

e utilizar as ferramentas digitais para monitorizar as aprendizagens.   

  Na disciplina de Ciências Naturais do oitavo ano verifica-se um ligeiro atraso no cumprimento do 

programa, não tendo sido abordado os conteúdos As catástrofes e o equilíbrio dos ecossistemas e 

Proteção dos ecossistemas.   Este atraso deve-se ao ritmo de trabalho mais lento dos alunos e à maior 

dificuldade na compreensão/aquisição dos conteúdos. Acresce a estes fatores a falta de hábitos e 

métodos de estudo e de trabalho.   



 

 

No entanto, o atraso no cumprimento da planificação será recuperável no início do terceiro período, 

sendo possível o cumprimento da mesma até ao final do ano letivo.   

No sétimo ano, na disciplina de Matemática, nas turmas A, B e C não foi concluído o tema dos triângulos 

e quadriláteros, mais concretamente a análise das propriedades dos ângulos internos e externos dos 

polígonos considerando ainda a necessidade de consolidação dos critérios de igualdade de triângulos. Em 

todas as turmas não foi iniciado o tema “Semelhança de Triângulos” correspondente a cinco aulas. Este 

atraso deve-se à necessidade constante de consolidação/recuperação de conteúdos, de reforço no 

desenvolvimento de competências no âmbito da resolução de problemas e avaliação formativa. As 

dificuldades dos alunos acentuam-se pela pouca concentração e ausência de um estudo responsável e 

regular. Acrescem algumas aulas destinadas a atividades não previstas inicialmente, tais como, visitas de 

estudo e dia internacional da matemática, e ainda pequenos reajustes efetuados mediante o número de 

alunos em situação de confinamento. 

No oitavo ano, nas turmas A, B, C, F e G, a planificação de Matemática não foi cumprida, apresentando 

um atraso de vinte aulas, tendo ficado por lecionar a fatorização, as equações do 2º grau e uma parte do 

Teorema de Pitágoras. 

Este atraso deve-se ao ritmo de aprendizagem da maioria dos alunos; às dificuldades reveladas em 

conteúdos do 7º ano e às dificuldades no cálculo aritmético e algébrico. Durante o 2º período houve a 

necessidade de reforçar e consolidar os conteúdos do 7º ano, o que comprometeu fortemente o 

cumprimento da planificação de 8º ano. 

Neste contexto, não será possível dar cumprimento à planificação até ao final do ano letivo, pelo que as 

docentes reajustaram a mesma. 

No terceiro período serão lecionados os conteúdos previsos, à exceção do tema “áreas e volumes” que, 

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

mesmo. 

No nono ano, nas turmas B, E e F, na disciplina de Matemática verifica-se um atraso pouco significativo 

(4 a 6 aulas) não se tendo concluído o tema circunferência (E e F) e iniciado o tema trigonometria. 

Nas turmas A, C e D este atraso é mais significativo. Nestas turmas, verifica-se a não conclusão do tema 

circunferência (tendo-se abordado os conceitos e propriedades iniciais e a não introdução do tema 

Trigonometria). Apesar de ser um atraso relativo a cerca de 15 aulas serão efetuadas as diligências 

consideradas mais adequadas para que seja recuperável.  Este atraso deve-se essencialmente à 

existência de diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, dificuldades de aquisição, compreensão e 

aplicação dos conhecimentos e falta de hábitos e métodos de estudo bem como falta de atenção e 

concentração, tendo havido necessidade de reforçar e consolidar os conteúdos lecionados. As 

dificuldades dos alunos acentuam-se pela pouca concentração e ausência de um estudo responsável e 

regular. Acrescem à justificação deste atraso, algumas aulas destinadas a atividades não previstas 

inicialmente (visitas de estudo, Dia Internacional da Matemática, por exemplo) e pequenos reajustes 

efetuados mediante o número de alunos em situação de confinamento.   



 

 

Na turma A do décimo primeiro ano, a planificação de Matemática A prevista para o segundo período 

letivo não foi cumprida, tendo sido somente iniciada a lecionação da Unidade didática quatro, “Funções 

reais de variável real”. No entanto, esta Unidade será concluída no terceiro período letivo.  

Na disciplina de Biologia e Geologia do 10ºano,  existe um atraso  face ao espectável para este período, 

uma vez que os conteúdos de uma parte do tema Obtenção de matéria pelos seres autotróficos e o inicio 

do tema Distribuição da matéria não foram lecionados. 

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 interpretação de 

questões que implicam a aplicação de conhecimentos face a novas situações, são responsáveis por ritmo 

mais lento nas aulas. No 3º período, a recuperação será realizada através da sistematização dos 

conteúdos e consolidando-os com a aplicação de atividades a realizar (em aula e em casa) ao longo do 

período e privilegiando o trabalho autónomo. 

 

3º Período 

Nas disciplinas de Matemática e Ciências Naturais do 5º e 6º anos as planificações foram cumpridas. 

Contudo, na disciplina de Matemática do 6º ano, os docentes sugerem que no próximo ano letivo seja 

consolidada a adição e subtração de números racionais, devido às dificuldades manifestadas pelos 

alunos. 

Na disciplina de Matemática A do décimo primeiro ano de escolaridade,  a planificação prevista para o 

terceiro período letivo não foi cumprida, tendo ficado por lecionar o conteúdo “Função derivada” da 

Unidade didática quatro, “Funções reais de variável real”. Todavia, esta Unidade é retomada no décimo 

segundo ano de escolaridade. 

Na disciplina de Ciências Naturais, terceiro ciclo as planificações foram cumpridas, exceto na disciplina de 

Ciências Naturais das turmas B, D, E e F do sétimo ano e na turma G do oitavo ano. A docente referiu que 

a percentagem de aulas dadas relativamente às aulas previstas situa-se nos oitenta e oito por cento não 

atingindo os noventa por cento preconizados no Contrato de Autonomia. Este incumprimento deveu-se 

ao processo de substituição da docente Joana Abreu e a situações de doença de ambas as docentes. 

No sétimo ano foi iniciada a lecionação do conteúdo relacionado com a Atividade Sísmica através de um 

trabalho de pesquisa. Será terminada a sua lecionação no início do oitavo ano, assim como o conteúdo 

relacionado com a Estrutura Interna da Terra, que foi brevemente abordado aquando da lecionação da 

Tectónica de Placas. 

No oitavo ano os conteúdos relacionados com a Gestão sustentável dos Recursos e dos Resíduos foram 

abordados através de trabalhos de pesquisa. Foi iniciada a lecionação do conteúdo relacionado com o 

Ordenamento e Gestão do Território. Será terminada a sua lecionação no início do nono ano, assim como 

o conteúdo relacionado com a Conservação da Natureza no ordenamento e gestão do território e as 

inovações científicas e tecnológicas e respetivos impactes. 

Na disciplina de Físico-Química no 7º, 8º e 9º anos as planificações foram cumpridas. 



 

 

Na disciplina de Física e Química A no 10º e 11º anos as planificações foram cumpridas. 

Na disciplina de Biologia e Geologia do 10 e 11º anos a planificação foi cumprida. 

 
 

4. Organização e funcionamento3 

1º Período  

Aspetos mais positivos: Trabalho colaborativo que permite a partilha de boas práticas e a elaboração de 

materiais didáticos. 

 

Aspetos a melhorar:  

 

 

2º Período 

Aspetos mais positivos: Trabalho colaborativo que permite a partilha de boas práticas, nomeadamente a 

elaboração de materiais didáticos e planeamento e concretização de atividades. 

 

 

 

Aspetos a melhorar:  Articular melhor as evidências das atividades Laboratoriais com o PCE. 
 

3º Período 

Aspetos mais positivos: envolvimento dos docentes na realização das atividades do departamento e que 

constam no PAA. 

 

 

Aspetos a melhorar:   

Melhorar a articulação entre os docentes.  

 
 
 
 

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

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

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

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

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Atividades do PAA organizadas pelo Departamento  

 
 
1.º Período: 

5.1. 

 

Identificação4 Dia Mundial da Alimentação 

Participação5 Todos os alunos 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme planeada, tendo os objetivos sido amplamente 

atingidos. Envolveu sobretudo os alunos do segundo e terceiro ciclo, que mostraram 

uma grande adesão às iniciativas, participando em grande número na elaboração de 

trabalhos para as exposições e na participação nos concursos promovidos 

nomeadamente “diversão no prato”. Estas atividades envolveram a articulação de 

diversas estruturas, biblioteca escolar e disciplinas sobretudo Ciências Naturais, 

Educação Física e Cidadania tendo sido permitindo aos alunos desenvolver 

competências e currículo de forma contextualizada. 

 
 

5.2. 

Identificação4 Semana Concelhia da Ciência  

Participação5 Todos os alunos 

Avaliação6 

A atividade decorreu dentro da normalidade tendo sido realizadas todas as iniciativas 

propostas. Foram desenvolvidas atividades experimentais na biblioteca para os 

alunos de todos os níveis de ensino, foram feitas exposições temáticas de trabalhos 

dos alunos do segundo ciclo e foi feita uma exposição “Alguns rostos Barcelenses da 

Ciência. Na semana da Ciência participaram as disciplinas de Ciências Naturais, Física 

e Química com as atividades laboratoriais e Matemática que proporcionou aos 

nossos alunos momentos lúdico pedagógicos com o objetivo de desenvolverem o 

raciocínio Matemático. Os alunos revelaram muito entusiasmo e aderiram com 

grande afluência às atividades, o que se pode comprovar pela grande assiduidade na 



 

 

biblioteca. 

 
 

5.3 

Identificação4 Outubro Rosa 

Participação5 Toda a comunidade educativa 

Avaliação6 

As atividades decorreram conforme planeado. Os objetivos propostos foram 

atingidos: Sensibilizar a comunidade para a temática da prevenção e diagnóstico 

precoce do cancro da mama; promover a consciencialização sobre a doença e 

partilhar informações sobre o cancro de mama. A escola vestiu-se de cor de rosa e os 

alunos participaram com grande motivação no  Pink Flash move.   

 
 
 
 

5.4 

Identificação
4
 Dia Mundial da Luta contra a Sida 

Participação5 Todos os alunos 

Avaliação6 

A atividade decorreu dentro da normalidade tendo os objetivos delineados, sido 

concretizados. Os diretores de turma dos diferentes níveis de ensino passaram um 

PowerPoint sobre a temática, que visava alertar sobre as principais formas de 

transmissão do vírus e para as diferentes formas de prevenção da infeção pelo VIH. 

Também em colaboração, com a disciplina de EMRC, dinamizou-se, em algumas 

turmas, um jogo de tabuleiro “VIH/SIDA”, voltado para a prevenção da doença. Os 

alunos aderiram com entusiasmo às atividades promovidas destacando-se a sua 

relevância como complemento do currículo. 

 
 
 

5.5 

Identificação4 Hora do código 

Participação5 Alunos do 2º ciclo até ao 8º Ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme programada/planeada e foram amplamente 

desenvolvidas as competências inicialmente delineadas. A adesão dos alunos foi 

muito boa e demonstraram muito interesse/entusiasmo em participar nas atividades 

a realizar. 

 
 



 

 

 

5.6 

Identificação4 Saída de campo ao Rio Cavado no âmbito das invasoras aquáticas. 

Participação5 8º E e F 

Avaliação6 
Os objetivos foram atingidos e os alunos aderiram à atividade com empenho e 
interesse. 

 
 

5.7 

Identificação4 Aula no exterior – Altice Fórum Braga 

Participação5 11º e 12º Ano 

Avaliação6 

Os alunos participaram com muito entusiasmo na atividade - Mostra Tecnológica dos 

projetos de parceria entre a Universidade do Minho e a Bosch. Esta atividade foi uma 

excelente oportunidade para os alunos contactarem com o mundo da investigação e 

refletirem sobre as possibilidades de futuro profissional. Os objetivos da atividade 

foram amplamente atingidos. 

 
 
 

5.8 

Identificação4 Palestra – A radioatividade e cancro 

Participação5 11º e 12º Ano 

Avaliação6 

 A atividade decorreu de acordo com o previsto, tendo os objetivos sido atingidos. A 

temática desta palestra está diretamente relacionada com as aprendizagens 

essenciais dos alunos alvo, constituindo esta uma oportunidade para os alunos 

contactarem com um cientista e com o trabalho de investigação, desenvolvido na 

ciência. 

 

 

5.9 

Identificação4 Dia Nacional da Cultura Científica 

Participação5 7º Ano 

Avaliação6 

 A atividade decorreu de acordo com o previsto, tendo os objetivos sido atingidos. A 

temática desta palestra está diretamente relacionada com as Aprendizagens 

Essenciais dos alunos alvo, contribui para os alunos contactarem com um cientista na 

área da ciência. 



 

 

 
 

5.9 

Identificação4 Saída de campo ao Complexo Metamórfico da Foz do Douro 

Participação5 10º e 11º Ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu de acordo com o previsto, tendo os objetivos sido atingidos. A 

temática desta saída está diretamente relacionada com as aprendizagens essenciais 

dos alunos alvo, constituindo esta uma oportunidade para os alunos contactarem com 

geólogos e observarem no local conceitos desenvolvidos na sala de aula. 

 

5.10 

Identificação4 Visita de estudo à Universidade de Aveiro 

Participação5 12º Ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu de acordo com o previsto, tendo os objetivos sido atingidos.  

A temática desta saída está diretamente relacionada com os interesses dos alunos à 

saída do ensino secundário, permitindo-lhes desenvolver atividades no âmbito da 

ciência e conhecer as instalações de uma universidade. 

 

 

 

5.11 

Identificação4 Olimpíadas da Biologia 

Participação5 

34 alunos do nono ano participaram na 1º Eliminatória das Olimpíadas Júnior, tendo 

quatro passado à 2º Eliminatória.  No secundário vinte alunos realizaram a 

Eliminatória única de 10º Ano.  Os alunos de 11º e 12º, num total de 29 realizaram a 

1º Eliminatória Sénior, tendo passado á segunda Eliminatória 3 alunos. 

Avaliação6 

A atividade atingiu os objetivos, na medida em houve uma expressiva participação de 

alunos, revelando deste modo interesse por melhorar os seus conhecimentos. 

Mostraram empenho e dedicação em todas as Eliminatórias.  

 

5.12 

Identificação4 CNC em rede 

Participação5 
A participação do agrupamento contou com 13 equipas no 2.º ciclo (11 de 5.º ano e 2 

de 6.ºa no) e 16 equipas no 3.º ciclo (8 de 7.º ano, 5 de 8.º ano e 3 de 9.º ano.). 

Avaliação6 
A atividade decorreu como o programado e todos os alunos inscritos conseguiram 

participar realizando a prova no momento calendarizado. 



 

 

Considera-se bastante positivo o contributo da atividade para as metas do PE, tendo 

esta atividade contribuído ainda para a articulação do saber matemático com a 

utilização da tecnologia para a aprendizagem. 

As provas de treino permitiram aos alunos, não só a familiarização com a plataforma 

como a motivação para o conhecimento dos conteúdos. Note-se que a prova 

contempla conteúdos do ano que o aluno está a frequentar que poderão não ser 

abordados de forma atempada levando-os a realizar de forma autónoma essa 

aprendizagem. 

 

5.13 

Identificação4 Olimpíadas Portuguesas da Matemática (OPM) 

Participação5 

Vários alunos do 3º ciclo participaram nas OPM na Categoria júnior (7º ano) e 

Categoria A (8º e 9º anos). Dois alunos (um para cada categoria) foram apurados para 

a fase seguinte. E destes um (da categoria júnior) foi apurado para a fase nacional. 

Avaliação6 
A atividade decorreu de acordo com o previsto, tendo os objetivos sido atingidos. Os 

alunos, que participaram, mostraram interesse e empenho 

 
 

5.14 

Identificação4 Dia da Matemática 

Participação5 Todos os alunos das turmas do 5º ao 12º anos participaram na atividade.  

Avaliação6 

Na generalidade a atividade decorreu conforme o programado, tendo-se verificando 

bastante empenho e motivação por parte dos alunos e, no caso do 5º ano, dos 

respetivos encarregados de educação. 

Os objetivos propostos foram cumpridos. 

 
 

5.15 

Identificação4 Dia Nacional da Água 

Participação5 
7º Ano 

 

Avaliação6 

A atividade decorreu de acordo com o previsto, tendo os objetivos sido atingidos. 

Contribuiu para aprofundar os conteúdos sobre propriedades físicas dos materiais 

previstas nas Aprendizagens Essenciais. 

 



 

 

5.16 

Identificação4 Ação de formação Suporte Básico de Vida (SBV) 

Participação5 Alunos do 9º ano e 12º ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu de acordo com o previsto, tendo os objetivos sido atingidos.  

As sessões tiveram por objetivo a aquisição de conhecimentos na área de “Suporte 

Básico de Vida” e desenvolvimento de competências para a atuação correta dos 

alunos em situações de emergência, tais como, simulação de uma situação de socorro 

a uma vítima inconsciente, através da aplicação de manobras como compressões 

torácicas e insuflações a manequins. 

As sessões decorreram conforme o previsto e foram muito apreciadas por parte dos 

alunos, que tiveram a oportunidade de simular e experimentar as manobras do 

“Suporte Básico de Vida”. 

 

5.17 

Identificação4 Competições Nacionais de Ciências - Universidade de Aveiro 

Participação5 

A atividade destinou-se a todos os alunos que participaram na CNC em rede e 

efetivou-se para 13 equipas no 2.º ciclo (11 de 5.º ano e 2 de 6.ºa no) e 13 equipas no 

3.º ciclo (8 de 7.º ano, 5 de 8.º ano e 3 de 9.º ano.) 

Avaliação6 

A atividade decorreu de forma bastante positiva sendo que as avaliações recolhidas 

dos alunos variam entre 4 e 5. Acrescem os resultados obtidos a nível de escola que 

colocam o agrupamento em 20.º lugar (41 entidades participantes) no 2.º ciclo e 40.º 

lugar (79 escolas) no 3.º ciclo. Individualmente, os alunos obtiveram o 7.º lugar no 2.º 

ciclo e o 4.º lugar no 3.º ciclo.  

Considera-se bastante positivo o contributo da atividade para as metas do PE, tendo 

esta atividade contribuído ainda para a articulação do saber matemático com a 

utilização da tecnologia para a aprendizagem. Para a realização da atividade foi 

relevante a colaboração da Câmara Municipal de Barcelos na cedência de transporte. 

 

5.18 

Identificação4 Campeonato de Jogos Matemáticos 

Participação5 Alunos dos 2º e 3º ciclos e secundário. 



 

 

Avaliação6 

A atividade correu conforme programado tendo sido cumpridos os objetivos 

inicialmente previstos. 

Após a divulgação dos jogos matemáticos na Semana da Ciência (de 22 a 26/11/2021) 

e na Semana Internacional da Matemática (de 14 a 18/03/2022), momentos em que 

os alunos tiveram oportunidade de treinar na biblioteca escolar, o Campeonato de 

Jogos Matemáticos a nível de escola realizou-se na semana de 9 a 13 05/2022, na 

Escola Básica e Secundária Vale do Tamel. 

Depois de uma seleção prévia em cada turma, pelo respetivo Professor de 

Matemática, participaram no campeonato a nível de escola 72 alunos do 2.º ciclo e 41 

alunos do 3.º ciclo. 

De referir que a Associação Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a 

Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva promovem anualmente o 

Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, o qual foi adiado, este ano letivo, 

devido à pandemia. 

 

5.19 

Identificação4 Projetos eTwinning 

Participação5 5 alunos do 9ºA e 5 alunos do 9ºC. 

Avaliação6 

A atividade decorreu de acordo com o planificado tendo sido atingidos os objetivos 

inicialmente previstos. 

No âmbito da disciplina de Matemática, foram desenvolvidos dois projetos eTwinning 

intitulados: “A Geometria está mesmo aqui ao lado”/”Geometry is right here!”, no 

qual participaram cinco alunos do 9ºA e “Matemática e arte”/”Math and Art”, no qual 

participaram cinco alunos do 9ºC. 

Foi efetuada candidatura para o selo de qualidade estando em fase de avaliação. 

 
 

5.20 

Identificação4 Campeonato de Cálculo Mental SupertMatik 

Participação5 Alunos dos 2º e 3º ciclos. 

Avaliação6 

O balanço da atividade foi bastante positivo, contribuindo para a partilha de 

estratégias de cálculo mental, bem como para um convívio saudável entre os alunos. 

Os objetivos foram cumpridos na integra. 

 

5.21 



 

 

Identificação4 Epicentro da Matemática 

Participação5 Alunos dos 2º e 3º ciclos e secundário. 

Avaliação6 

A atividade decorreu dentro da normalidade, com uma adesão por parte dos alunos 

muito satisfatória. O Epicentro esteve continuamente lotado de alunos que se 

mostraram muito interessados pelas atividades desenvolvidas. Promoveu-se a 

comunicação de descobertas e ideias matemáticas, a prática de jogos matemáticos 

que fomentam a estratégia, a observação e a memorização e desenvolveram-se 

competências sociais como a comunicação, o respeito pelos outros e a cooperação. 

As atividades mais solicitadas pelos alunos foram os jogos de engenho, jogos didáticos 

(abalone, avanço, rastros, produto,…), o jogo de Xadrez e o jogo do Monopólio. 

 

5.22 

Identificação4 Olimpíadas de Química Júnior 

Participação5 Alunos do 9º ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme o programado, cumpriu os objetivos a que se propôs, 

entusiasmou os três alunos participantes, Cláudia Rodrigues, Ana Carolina Gião e 

Rúben Amorim, contribuiu para o seu enriquecimento científico, a progressão da sua 

autoestima, o desenvolvimento de atividades mais práticas, proporcionando a uma 

maior autonomia, reflexão e resolução de problemas, espírito de grupo, 

competências sociais, e deu a conhecer as instalações da Universidade do Minho, 

especialmente os laboratórios de Química da mesma. 

Acresce a maior motivação e maior empenho nas atividades desenvolvidas nas aulas 

da disciplina de Físico-Química. 

A avaliação da atividade foi muito positiva, contribuindo para o desenvolvimento das 

áreas de competência do perfil dos alunos. 

 

5.23 

Identificação4 Dia Mundial da Metrologia 

Participação5 Alunos do 9º ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme o programado e os objetivos foram cumpridos. As 

turmas realizaram a pesquisa e de seguida cada aluno comunicou o que percebeu e as 

dúvidas sobre a metrologia. 

Depois de nas turmas se ter concluído que a metrologia pode ser definida como a 



 

 

ciência da medição e suas aplicações, foi construída uma tabela onde figuram as 

grandezas físicas estudadas no 3º ciclo e respetivas unidades SI. 

Foi reforçada a importância de conhecer e consolidar as unidades SI das grandezas 

estudadas no 3ºciclo, por forma que os alunos melhor se preparem para o ensino 

secundário. 

A atividade proporcionou bastante envolvimento por parte dos alunos na revisão das 

unidades de medida estudadas. 

 

5.24 

Identificação4 Dia Mundial do Meio Ambiente 

Participação5 Alunos do 7º ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme o planeado. 

Os objetivos foram cumpridos, nomeadamente a sensibilização para a importância 

das energias renováveis. Além de serem fontes de energia limpa, as energias 

renováveis são inesgotáveis e, contrariando as energias obtidas por combustíveis 

fósseis, por exemplo, não contribuem para o efeito estufa, responsável por causar as 

mudanças climáticas que temos vivido 

Além disso, foram trabalhadas outras competências de relevo, como a objetividade 

da pesquisa, a apresentação cuidada de um trabalho e a expressão oral com recurso à 

linguagem científica. 

 

5.25 

Identificação4 Dia Mundial da voz 

Participação5 Alunos do 8º ano 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme o programado e os objetivos foram cumpridos. As 

turmas realizaram a pesquisa e de seguida cada aluno partilhou o que considerou 

mais importante sobre o funcionamento das cordas vocais e dos cuidados a ter com a 

voz. Desta forma, cada aluno pode ouvir restantes, verificou que a voz de cada um é 

única e tomou consciência da sua importância. 

A exploração dos vídeos foi determinante para a compreensão do funcionamento das 

cordas vocais. 

A atividade suscitou muita interação, debate, curiosidade e grande interesse. 

 

 
 



 

 

 
 

5.25 

Identificação4 Feira de minerais 

Participação5 Comunidade educativa. 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme o programado e os objetivos foram cumpridos. Os 

alunos mostraram muito interesse na atividade o que ficou comprovado pela enorme 

afluência ao local.  

 
 

5.26 

Identificação4 Feira Verde 

Participação5 Toda a comunidade educativa 

Avaliação6 

A atividade decorreu conforme o programado e os objetivos foram cumpridos. Os 

alunos foram sensibilizados para um consumo sustentável, para a necessidade de 

preservar a biodiversidade, consumir produtos locais, reduzindo a pegada ecológica e 

promovendo um maior benefício para a saúde.  

 
 

5.26 

Identificação4 Projeto Escola Eletrão 

Participação5 Toda a comunidade educativa 

Avaliação6 

Foi feita a sensibilização dos alunos para as consequências das pilhas no ambiente e o 

convite para a sua recolha, em casa ou junto de familiares, para proceder à sua 

colocação no pilhão.  

No âmbito do projeto “Escola Eletrão”, destaca-se a turma do sexto B, que aceitou 

participar na recolha de pilhas usadas de forma mais efetiva. Durante esta campanha 

os alunos conseguiram recolher trezentas e setenta e uma pilhas.  

O balanço desta campanha é muito positivo, daí a se considerar a continuidade deste 

projeto, no próximo ano letivo.   

 

 
 
 
 



 

 

6. Reuniões de autoavaliação do Departamento 

1.ª Avaliação intercalar Data:  A Coordenadora, Sónia Marina Freitas Pereira 

2.ª Avaliação intercalar Data:  A Coordenadora, Sónia Marina Freitas Pereira 

Avaliação final Data:  A Coordenadora, Sónia Marina Freitas Pereira 

 


