
Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo, Moita 

Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Fragata do Tejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORAR RESULTADOS EDUCATIVOS E ESCOLARES 

EM HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho de 2014 

 



2 Plano de Ação     Melhorar resultados educativos e escolares em HGP 

 

RAZÕES, PRESSUPOSTOS E PONTO DE PARTIDA 

 

Os resultados escolares da disciplina de História e Geografia de Portugal encontram-se 

entre os três piores resultados, quando se consideram as taxas de transição das 

diferentes disciplinas nos 5º e 6º anos de escolaridade, nos últimos 5 anos. 

 

Ao se considerarem valores médios ao nível do 2º ciclo, esta disciplina apresenta uma 

taxa de transição com um valor médio de 74%, de acordo com os resultados obtidos 

entre 2009/10 e 2013/14, sendo que no conjunto das disciplinas apenas a de 

Matemática apresenta um valor inferior (71,8%), conforme se torna possível concluir 

através da análise do quadro em anexo a este plano. 

 

Esta situação, em relação à qual possuímos informação que tende a confirmar estes 

valores num passado anterior ao período que agora se considera, quando em 

comparação com os resultados das restantes disciplinas de 2ºciclo, tem merecido, por 

parte dos professores da disciplina, nestes últimos anos, uma resposta global, que se 

vem traduzindo em atividades e ações concretas, cujo principal objetivo se orienta 

naturalmente para a melhoria dos resultados escolares dos alunos. Refira-se a título de 

exemplo, a realização do concurso “Nomes com História” ou funcionamento do “Clube 

de História”, a aplicação de testes de diagnóstico no início do ano e sua análise, a 

produção conjunta de diferentes materiais (fichas de avaliação, planificações de 

atividades…).  

 

Por outro lado, continuam os professores da disciplina a registar um interesse e gosto 

pouco significativos por parte dos alunos em relação à disciplina, aparecendo a mesma, 

com regularidade, associada a ideias predominantes de dificuldade, desinteresse e 

desmotivação dos alunos.  

 

Ao refletirmos sobre as dificuldades dos alunos, constatam os professores, a 

predominância de dificuldades ao nível da leitura, da compreensão de textos simples e 

outros mais específicos da disciplina, e da escrita. Também se registam hábitos de 

leitura inexistentes, ou pouco consolidados, assim como dificuldades no domínio da 

realização de pesquisas simples e orientadas para objetivos específicos. Pensamos 
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mesmo, que é nestes domínios que se encontra uma parte significativa das razões que 

conduzem ao relativo insucesso dos alunos na disciplina. E é também aqui, que se 

associam sentidos e razões para o gosto e interesse pelos conteúdos, os temas e os 

objetivos da disciplina de História e Geografia de Portugal.  

 

O presente Plano de Ação, pretende fundamentalmente constituir-se como uma resposta 

global a esta situação, no sentido de a melhorar significativamente nos próximos 4 anos, 

através de um conjunto de medidas, de atividades e de ações concretas. Do contexto da 

sala de aula à promoção, realização e avaliação de projetos e atividades a desenvolver 

ao nível da escola e do agrupamento, apelando à participação de diferentes parceiros e 

reforçando a ideia de que a matéria lecionada na disciplina é de interesse geral e 

património identitário e cultural de toda a comunidade educativa. 

 

Mais concretamente, propomo-nos continuar a trabalhar, introduzindo novas orientações 

na nossa ação, que conduzam a melhores resultados escolares dos alunos do 2º ciclo e 

simultaneamente, porque estamos convictos da associação dos resultados à natureza 

dos processos, a alterações positivas na relação que os alunos têm com a disciplina e 

com as matérias nela lecionadas. 
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PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PLANO 

 

De forma gradual, nos próximos 4 ano letivos, pretende-se: 

 

 Melhorar os resultados dos alunos, atingindo-se valores médios anuais, 

expressos em taxas de transição, até ao valor de, pelo menos, 80% (refira-se, 

enquanto ponto de partida, que o valor médio atual, por referência aos últimos 5 

ano letivos é de 74% para o 2º ciclo – 74,83% para o 5º ano e de 73,16% para o 

6º ano); 

 

 Melhorar o gosto pela aprendizagem e estudo da História por parte dos alunos; 

 

 Contribuir para a aquisição e desenvolvimento de hábitos de leitura e pesquisa, 

nomeadamente associados aos domínios da História e da Geografia de Portugal. 
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PRINCIPAIS LINHAS DE TRABALHO E ORIENTAÇÃO 

JUSTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

PROJETOS E ATIVIDADES 

 

Anualmente serão definidos Planos de Atividades, que decorrendo deste Plano de Ação, 

se integrarão no Plano Global de Atividades do Agrupamento, em que se definirão com 

maior detalhe as atividades e os projetos a desenvolver ao longo de cada ano letivo. Em 

resultado da sua avaliação serão introduzidas as alterações, que se entendam 

pertinentes e adequadas aos principais objetivos atrás identificados. 

Aspeto igualmente importante, será o de contemplarmos as possibilidades de articulação 

com as restantes disciplinas do departamento de ciências sociais e humanas, numa 

perspetiva mais global de partilha de reflexão e debate, mas também de ações e 

atividades conjuntas. 

 

No quadro seguinte, definem-se objetivos mais específicos e linhas de trabalho, 

esclarece-se sobre os seus sentidos e apontam-se exemplos de ações/atividades a 

desenvolver. 

 

PRINCIPAIS LINHAS DE 

TRABALHO E ORIENTAÇÃO 

 

JUSTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

PROJETOS E ATIVIDADES 

Conhecer melhor as 

opiniões e dificuldades dos 

alunos. 

Trata-se antes de mais de dar 

seguimento a prática existente de 

realização de teste de diagnóstico. 

Por outro lado, a perspetiva dos alunos 

é muito importante. Como interpretam 

os seus resultados na disciplina? Que 

expectativas e representações têm da 

disciplina? Que dificuldades claramente 

identificam? Que razões apontam para 

gostar/não gostar da disciplina?... Da 

informação recolhida e tratada poderá 

tornar-se possível identificar alterações 

da representação dos alunos na sua 

relação com a disciplina. 

Ficha de diagnóstico a 

aplicar no início de cada 

ano letivo (5º e 6º anos) 

 

Elaboração de 

questionário, sua 

aplicação e avaliação de 

resultados a realizar-se 

anualmente aos alunos do 

5º e 6º anos. 

 

Procurar-se-á estabelecer 

parcerias com 

associações de 
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 professores e/ou 

entidades vocacionadas 

para a formação e/ou 

investigação. 

 

Aprofundar o contributo da 

disciplina no 

desenvolvimento de 

hábitos de leitura, escrita e 

pesquisa por parte dos 

alunos. 

É no desenvolvimento de hábitos de 

leitura, escrita e pesquisa, que se 

“joga” parte significativa do êxito deste 

plano de ação, pois melhores 

resultados escolares na disciplina 

dependem deste objetivo. 

Por outro lado, a leitura, a escrita e a 

pesquisa, constituem domínios, 

capacidades gerais e transversais ao 

nível do 2º ciclo, cuja importância é 

absolutamente fundamental em níveis 

seguintes de escolaridade. 

Desenvolvimento de 

trabalho articulado com a 

BECRE e disciplina de 

Português. 

 

Realização de pesquisa 

orientada (Por exemplo, a 

propósito da atividade, “A 

figura do mês) 

Reforço do trabalho 

cooperativo/colaborativo 

entre os professores 

(nomeadamente os que 

lecionam a disciplina) 

Quer do ponto de vista da planificação, 

como da realização e avaliação de 

atividades, torna-se necessário fazê-lo 

num contexto de trabalho conjunto e 

colaborativo. A produção de materiais, 

nomeadamente de instrumentos de 

avaliação dos alunos é também um 

aspeto a melhorar. 

Produção de instrumentos 

de avaliação (fichas). 

Organização, realização e 

avaliação de atividades e 

projetos específicos, 

enquadrados nos 

objetivos gerais deste 

plano de ação. 

Diversificar práticas e 

metodologias de trabalho 

com os alunos. 

Quer no contexto de sala de aula, 

como no desenvolvimento de projetos e 

atividades que tenham lugar fora dela, 

é importante não negligenciar as 

possibilidades de diversificação de 

modos de trabalhar com os alunos, 

numa perspetiva que valorize a 

heterogeneidade dos alunos e a 

diferenciação pedagógica. 

Utilização da “escola 

virtual” 

 

Tratamento e exploração 

de textos e obras literárias 

em articulação com a 

BECRE 

 

Realização da iniciativa “A 

figura do mês” 
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Realização de uma visita 

de estudo (anual) a 

implicar (desejavelmente) 

todos os alunos do 2º 

ciclo. 

 

Apostar no 

desenvolvimento de 

práticas de articulação 

entre professores dos 

diferentes níveis de ensino 

(1º, 2º e 3º ciclos) 

É fundamental aferir sentidos e 

proceder a alterações que se revelem 

adequadas no que respeita às 

planificações curriculares e às práticas 

pedagógicas dos professores no seu 

trabalho com os alunos. 

Reunião entre professores 

do 1º e 2º ciclos para 

análise conjunta de 

programas e definição de 

objetivos concretos de 

trabalho. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Anualmente será produzido relatório de atividades desenvolvidas e procuradas 

associações entre estas e os resultados escolares dos alunos. 

No final deste período, julho de 2017, será produzido relatório sobre a toda a atividade 

desenvolvida e resultados obtidos. 

A produção destes relatórios é da responsabilidade dos professores que lecionem a 

disciplina de História e Geografia de Portugal. 

 


