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Planificação Anual do Departamento de 1.º ciclo - ano letivo 2017/2018 

COMPETÊNCIAS ATIVIDADES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO 

Realizar a planificação anual 
do trabalho do 
departamento. 

Planificação do trabalho do 
departamento, tendo em vista o exercício 
pleno das suas competências. 

Documento elaborado 
com a planificação anual 
do trabalho do 
departamento. 

setembro/outubro 

Efetuar a articulação e 
gestão curricular na 
aplicação dos programas e 
orientações curriculares e 
programáticas definidas a 
nível nacional. 

Elaboração das planificações anuais e 
trimestrais das várias disciplinas do 
departamento. 
Ajustamento e enriquecimento das 
planificações. 
Avaliação do cumprimento das 
planificações didáticas. 

Docentes dos grupos 
ano.  
Grelhas de planificação 
na intranet. 
Atas de grupo ano. 

setembro 
dezembro/janeiro 

abril 
junho 

Participação na elaboração 
do Regimento Interno.  
Participação na elaboração 
do Projeto Educativo e do 
Plano Anual e Plurianual de 
Atividades. 

Elaboração de propostas para o 
Regimento Interno do 1ºciclo do ensino 
básico. 
Elaboração de propostas para o Projeto 
Educativo e Plano Anual e Plurianual de 
Atividades.  

Regimento Interno do 1.º 
ciclo. 
Docentes do 
departamento. 

setembro/outubro 

Análise dos resultados da  Construção de instrumentos que Relatório de Avaliação setembro/outubro 
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Évora, 8 de setembro de 2017 
O Coordenador do Departamento do 1º ciclo 

 
______________________________________ 

(José Maria Nascimento Garção) 
 

avaliação interna e externa 
dos alunos. 

permitam a análise entre a avaliação 
interna e externa dos alunos. 

Trimestral. 
Pautas de provas de 
Aferição. 

 
junho/julho 

Analisar, refletir e avaliar as 
práticas educativas e o seu 
contexto. 
 

Contextualização da análise e inferências 
sobre os resultados escolares dos 
alunos. 
Análise do sucesso/insucesso dos alunos 
após os momentos de avaliação. 
Elaboração de relatórios de análise dos 
resultados escolares dos alunos. 

Docentes dos grupos 
ano. 
Atas do conselho de 
docentes/Grupo Ano. 
Relatórios.  

outubro 
janeiro 

abril 
julho 

Adotar os manuais escolares 
 

Análise e seleção dos manuais escolares 
para as diversas disciplinas do 
departamento. 
 

Docentes do 
departamento. 
Formulários de análise 
dos manuais escolares. 

abril/maio/junho 
 (em anos previstos 

legalmente) 


