
 

 

Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora – 135562 

Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia 

 

Plano anual de trabalho do Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
2020/2021 

 

 

Objetivos Atividades Recursos Calendarização 

Operacionalizar o trabalho do departamento 
Elaboração do plano anual de trabalho do departamento 

 
Elaboração/aprovação do regimento do departamento 

Docentes do departamento Setembro 

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 

 
Elaboração de materiais didáticos e tarefas de 

avaliação – trabalho colaborativo nos grupos e áreas 
disciplinares 

 
Avaliação do cumprimento das planificações didáticas 

e das estratégias aplicadas 

Docentes dos grupos disciplinares 
integrados no departamento 

Setembro 

 
Semanalmente 

 
No final do período 

Colaborar na elaboração do regulamento 
interno, do projeto educativo e dos planos anual 

e plurianual de atividades 

Apresentação de propostas para o regulamento 
interno, o projeto educativo e o plano anual e 

plurianual de atividades 
Docentes do departamento 

Setembro/ outubro 

 
Sempre que for solicitado 

Adequar os critérios e os instrumentos de 

avaliação às orientações legais, curriculares e 

programáticas em vigor 

Elaboração das propostas de critérios de avaliação, das 
várias disciplinas do departamento, por ciclo/ ano de 

escolaridade 
Elaboração das informações e das provas a nível de 

escola 

Docentes dos grupos disciplinares 
integrados no departamento 

Setembro 
Abril/maio 

Épocas de recuperação de módulos 
definidas no regulamento dos cursos 

profissionais 
 
 
 
 
 



Colaborar com outros departamentos e com 

outras estruturas ou serviços do agrupamento 

Desenvolvimento de estratégias de diferenciação 
pedagógica Desenvolvimento 
de projetos Articulação 
curricular 

Docentes do departamento 
Sempre que necessário, ao longo 

do ano letivo 

Analisar e avaliar as práticas educativas e o seu 

contexto 

Balanço das práticas educativas integradas no 
contexto escolar/ Elaboração de relatórios de análise 
dos resultados escolares dos alunos 

Docentes dos grupos disciplinares 
integrados no departamento 

Sempre que necessário, ao longo 
do ano letivo 

Elaborar e implementar medidas de reforço no 

domínio das didáticas específicas das disciplinas 

do departamento 

 
Promover a articulação disciplinar entre ciclos 

de escolaridade 

Definição de estratégias a aplicar na melhoria da 
preparação, organização e realização das atividades 
letivas/ Elaboração de planos de melhoria 

 

Reuniões de articulação intradepartamental 

Docentes dos grupos disciplinares 
integrados no departamento 

Semanalmente e mensalmente 

Identificar e colmatar necessidades de formação 

Apresentação de propostas para a elaboração do 
plano de formação do agrupamento 

 

Apresentação de propostas para ações de formação 
interna 

Docentes do departamento 

Setembro/junho 

 

Sempre que necessário e/ou 
solicitado 

Adotar os manuais escolares 
Análise, seleção e proposta de adoção dos manuais 

escolares para as diversas disciplinas do departamento 
Docentes do departamento 

Abril/maio/junho (nos anos 
legalmente previstos) 

 
 

A coordenadora: 
Natalina Safara 


