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Introdução 
 

 A avaliação do Sucesso Académico faz parte da autoavaliação do Agrupamento de Escolas de 

Fragoso, sendo da responsabilidade dos departamentos e coordenada pela equipa de autoavaliação.  

Ao nível da administração central, são diversos os documentos legislativos (Lei n.º 31/2002; Despacho 

Normativo 13-2014 -Decreto-Lei 139/2012 com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013 de 

10 de julho) que determinam que as escolas devem fazer a análise dos resultados relativos à avaliação da 

aprendizagem dos alunos, analisando o sucesso académico.  

 No quadro da administração central, a Lei n.º31/2002, de 20 de dezembro, mais concretamente no 

artigo 6.º, alínea d), e no artigo 9.º, ponto 2, alínea b), refere que a autoavaliação tem um carácter 

obrigatório, deve desenvolver-se em permanência e contar com o apoio da administração educativa, 

assentando na análise do sucesso escolar, designadamente em termos de taxa de sucesso, qualidade do 

mesmo e fluxos escolares.  

 Os diferentes documentos estruturantes do agrupamento (contrato de autonomia, projeto 

educativo, projeto curricular) indicam a promoção do sucesso escolar como área prioritária. O plano de 

melhoria indica a necessidade de melhorar os resultados escolares dos alunos, quer na avaliação interna 

quer na avaliação externa, sendo também importante o aumento da eficácia e da qualidade interna e 

externa. 

 No final do 3.º período, a equipa promoveu a avaliação do Sucesso Académico, com maior ênfase, 

na avaliação da eficácia e da qualidade interna e externa, da coerência e do cumprimento.  

 O resultado do trabalho efetuado está expresso neste relatório. Apresenta-se o referencial e a 

metodologia adotada na recolha dos dados relativos aos resultados académicos dos alunos. Os resultados 

académicos foram tratados pela equipa. No final, é feita uma síntese, onde se destacam a reflexão e as 

estratégias de melhoria apresentadas pelos diversos departamentos.  

 É de salientar que a avaliação do Sucesso Académico que aqui é descrita se assume como uma 

resposta, não só, da necessidade de regulação da ação pedagógica e educativa, mas também, ao 

cumprimento da Lei nº 31/2002, especialmente, a avaliação de um dos parâmetros realçados no arto 9o - 

“b) Resultados escolares, em termos designadamente, de taxa de sucesso, qualidade do mesmo e fluxos 

escolares”. 

 

1. REFERENCIAL  
 

Ao nível da administração central, são diversos os documentos legislativos (Despacho Normativo 13-

2014; Lei n.º 31/2002; Decreto-Lei 139/2012) que determinam que as instituições escolares adotem 

procedimentos de análise dos resultados da informação relativa à avaliação da aprendizagem dos alunos, 

analisando o sucesso académico.  

Ao nível do plano interno, também os diferentes documentos estruturantes do agrupamento (contrato de 

autonomia, projeto educativo, programa educação 2015) elegem a promoção do sucesso escolar como 

uma das áreas prioritárias. Com efeito, neles pode ler-se a intenção de melhorar os resultados/ 

aproveitamento escolar dos alunos, quer no contexto interno quer no contexto externo, preconizando o 

aperfeiçoamento da eficácia e qualidade interna e externa. 

 

 

 

  



4 

 

 

ÁÁ RR EE AA   AA   AA VV AA LL II AA RR ::     

DDIIMMEENNSSÃÃOO:: Construído SSUUBBÁÁRREEAA::    Sucesso Académico  

PP EE RR ÍÍ OO DD OO   DD EE   

AA VV AA LL II AA ÇÇ ÃÃ OO   

  

22 00 00 14// 22 00 15 

R
E

F
E

R
E

N
T

E
S
 

EXTERNOS 

Administração central 

Investigação 

Bolívar, António (2003); Scheerrens, Jaap (2004); Sammons, Hillman & Mortimore (1995) 

citados por Lima, Jorge Ávila de (2008).  

INTERNOS 

Contexto local 

Projeto Educativo do Agrupamento  

Projeto curricular  

Plano de melhoria 

Resultados do ano letivo 2013/14 

E L E M E N T O S  

C O N S T I T U T I V O S  
C R I T É R I O S     I N D I C A D O R E S   

P I S T A S  A  

I N V E S T I G A R  

Sucesso Académico  

 

Eficácia interna 

As taxas de sucesso das diferentes disciplinas estão de acordo 

com as metas definidas.  

Pautas de 

avaliação.  

Relatórios  

Eficácia externa 

 

- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos 

alunos (provas finais) estão de acordo com as metas definidas.  

- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos 

alunos (provas finais) são superiores às registadas nos últimos 

anos letivos.  

- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos 

alunos (provas finais) aproximam-se das taxas de sucesso 

nacional.  

Qualidade interna 

 

- As médias das classificações das diferentes disciplinas 

melhoraram relativamente aos registos do último ano letivo.  

- As taxas de transição/aprovação por ano de escolaridade são 

superiores às registadas no último ano letivo.  

- As taxas de transição/aprovação com sucesso pleno 

melhoraram relativamente ao último ano letivo.  

- os alunos concluem os ciclos de estudo  sem retenções no 

percurso escolar 

 

Qualidade externa 

 

- As médias das classificações alcançadas na avaliação externa 

dos alunos (provas finais) são superiores às registadas nos 

últimos anos letivos.  

- As taxas de níveis 4 e 5 nas provas finais (Português e 

Matemática)  são superiores às registadas no último ano  

Coerência 

 

As taxas de sucesso interno e as taxas de sucesso externo (das 

disciplinas de Português e Matemática) são idênticas.  

- As médias das classificações internas e as médias das 

classificações externas (das disciplinas de Português e 

Matemática) são idênticas.  

Cumprimento 

 

- os alunos concluem os ciclos de estudo.  

 Este referencial tem como objetivo a análise dos resultados académicos promovendo a reflexão 

para que haja maior regulação da ação educativa e pedagógica do Agrupamento.  
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2- METODOLOGIA  
 
 A equipa recolheu, através das pautas e relatórios, os resultados académicos do final do ano 

2013/2014 e dos três períodos deste ano letivo, bem como os resultados das provas finais de 4º, 6º e 9º 

ano, para as turmas dos 1º, 2.º e 3.º ciclos; Para o pré escolar foram considerados os resultados internos. 

Avaliação no pré escolar  

      Os critérios de aquisição relativamente às competências do pré-escolar nas várias áreas   

curriculares foram definidos tendo em conta a seguinte grelha: 

 

Grelha de cotação das fichas de observação 

Nº de Itens a avaliar Nº de competência adquiridas 

3 1 → Não Adquirido 2 → Emergente 3 → Adquirido 

4 1 → Não Adquirido 2 → Emergente 3 e 4 → Adquirido 

5 1 e 2→ Não Adquirido 3 →Emergente 4 e 5 → Adquirido 

6 1 a 2→ Não Adquirido3 a 4 →Emergente  5 a 6 → Adquirido 

7 1 a 3 →Não Adquirido 4 → Emergente 5 a 7 →Adquirido 

8 1 a 3  Não Adquirido 4 e 5 →Emergente 6 a 8 → Adquirido 

9 1 a 4 → Não Adquirido 5 → Emergente 6 a 9 → Adquirido 

10 1 a 4 → Não Adquirido 5 e 6 → Emergente   7 a 10 → Adquirido 

11 1 a 4 →Não Adquirido 6  Emergente  7 a 11 → Adquirido 

12 1 a 5  →Não Adquirido    6 e 7 →Emergente  8 a 12 → Adquirido 

13 1 a 5 → Não adquirido 6 a 8 → Emergente      9 a 13 → Adquirido 

15 1 a 7 → Não Adquirido 8 e 9 → Emergente10 a 15 → Adquirido 

16 1 a 7 → Não Adquirido  9 e 10 → Emergente 11 a 16 → Adquirido 

Se todos os itens forem Emergentes → Não Adquirido 

 

 No 1º ciclo, atendendo a que a escala de classificações é qualitativa em algumas áreas, as médias 

foram calculadas convertendo a menção “insuficiente” em nível 1, “Não Satisfaz”, em nível 2, a menção 

“Satisfaz”, em nível 3, a menção “Satisfaz Bastante”, em nível 4 e a menção “satisfaz muito bem”, em nível 

5. 

 

Classificações adotadas no 1.º ciclo  Codificação  

Insuficiente (IN)  1  

Não Satisfaz (NS)  2  

Satisfaz (ST)  3  

Satisfaz Bastante (SB)  4  

Satisfaz muito bem (SM)  5  

  

 Considerou-se, depois de analisado e aprovado em Conselho pedagógico que os resultados estão 
abaixo ou acima do esperado, se a diferença entre as taxas de sucesso do 3.º período e as metas do 
projeto educativo excederem os 10%, isto, no que diz respeito à eficácia interna. No que concerne à 
qualidade interna, considerou-se que havia resultados acima ou abaixo do esperado se a diferença entre 
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as médias do 3.º período do corrente ano e as médias do ano letivo 2013/2014 fosse superior ou inferior a 
três décimas. 

 

3. SUCESSO ACADÉMICO ALCANÇADO 
 
3.1 FLUXOS ESCOLARES  
 

TABELA 1. Identificação do número de alunos matriculados e avaliados 

Número de Alunos 
Matriculados 1.º Período 

Número de Alunos 
Avaliados 3.º Período 

Número de alunos 
que se transferiram 
de escola  

Número de alunos 
que chegados após 
o início do ano 

Número de 
alunos em 
abandono  

3 anos 46 48  2  

4 anos  43 44  1  

5 anos  41 39 2   

Pré escolar  130 131 2 3  

1.º Ano  67 67    

2.º Ano  64 61 3   

3.º Ano  60 57 3   

4.º Ano  59 59    

1.º Ciclo  250 244 6   

5.º Ano  67 66 1   

6.º Ano  53 53    

2.º Ciclo  120 119 1   

7.º Ano  62 62    

8.º Ano  74 73 2 1  

9.º Ano  59 58 1   

3.º Ciclo   195 194 3 1  

VOC1 20 20    

VOC2 24 24    

VOC 44 44    

Total 739 731 12 4  
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Tabela 2 – Nº de alunos avaliados por ano e disciplina   

 

 

3.2 - PRÉ ESCOLAR  

 No Departamento da Educação Pré-Escolar, o número de alunos a frequentar no terceiro período 

foi de 131. No entanto, só 121 alunos é que foram alvo de avaliação devido a uma criança ter pedido 

transferência para Barcelos e as restantes, por não haver dados suficientes sobre as suas aprendizagens 

em função da sua assiduidade irregular.  

 No que se refere à taxa de sucesso por área e por idade observou-se que na Área de Formação 

Pessoal e Social o grupo de 4 anos revela maior taxa de sucesso com aquisições de (95%), seguido do 

grupo de 5 anos com (94%) e o grupo de 3 anos com 81%. 

Alunos avaliados por área/ disciplina/ e ano 
de escolaridade  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Voc
1 

Voc
2 

Português 67 61 57 59 65 52 60 71 55 20 24 

Matemática  67 61 57 59 65 52 60 71 55 20 24 

Estudo do Meio  67 61 57 59        

Expressões  67 61 57 59        

História e geografia de Portugal      65 52      

História        60 71 55 20 24 

Geografia        60 71 55 20 24 

EMRC 66 61 57 58 64 47 52 65 55   

Ciências Naturais      64 52 60 71 55   

Física e Química        60 71 55 20 24 

Inglês      64 52 60 71 55 20 24 

Francês        60 71 55   

Educação Visual      64 52 62 71 55   

Educação Tecnológica      64 52 62 71 55   

Educação Musical      64 52      

Educação Física      64 52 62 71 55   

Informática        62 71  20 24 

Formação cívica      64 52 62 71 55 20 24 

Formação musical          10   

Classe conjunto          10   

Instrumento          10   

Cerâmica           20  

Proteção           20  

Artes manuais            24 

Hortofloricultura 1           24 

Hortofloricultura 2           24 

Desenvolvimento de Competências F,     1 1 2 2 4   

Floricultura      1 1 2 2 4   

Horticultura      1 1 2 2 4   

Oficina de artes Manuais    1  1 1 2 2 4   

Atelier de Expressões      1 1 2 2 4   

Atelier de Cerâmica      1 1 2 2 4   

Atividades da vida diária      1 1 2 2 4   

Oficina movimento e música      1 1 2 2 4   

Psicomotricidade    1         

Educação especial    1         

Terapia ocupacional    1         

Terapia da fala    1         
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Na Área das Expressões, o grupo de 5 anos apresenta maior taxa de sucesso (98%), seguindo-se o grupo 

de 4 anos com 96% e o grupo de 3 anos com 95%. 

 Na Área da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, verifica-se que o grupo de 5 anos revela maior 

taxa de sucesso (96%), seguido pelo grupo de 3 anos com (89%) e pelo grupo de 4 anos com 87%. 

 Na Área da Matemática, verifica-se maior taxa de sucesso no grupo de 5 anos, com 97% de 

aquisições, seguido pelo grupo de 4 anos com 93% e o grupo de 3 anos com 83%. 

 Na Área de Novas Tecnologias, o grupo de 4 anos apresentou a maior percentagem de sucesso 

(100%), seguido do grupo de 4 anos com 98% e do grupo de 3 anos com 84%. 

 Na Área de Conhecimento do Mundo, tanto o grupo de 4 anos como o de 5 anos igualaram a taxa 

de sucesso com 99% de resultados obtidos e o grupo de 3 anos apresentou valores de 84% de sucesso. 

Numa análise comparativa entre os três períodos e, atendendo a que no primeiro período a turma do 

Jardim de Infância de Durrães não foi alvo de avaliação, os resultados apresentados inerentes à taxa de 

sucesso foram os seguintes: 

 Na Área de Formação pessoal e Social apresentou: o grupo de 3 anos 

79%, 89% e 81%; o grupo de 4 anos 91%, 97%, 95% e o grupo de 5 anos 84%, 95%, 94%. Constata-se 

que no 3º período houve ligeira descida na taxa de sucesso nos três grupos. 

 Na Área das Expressões revelou: o grupo de 3 anos 88%, 97%, 94%, o grupo de 4 anos 86%, 

98%, 97% e o grupo de 5 anos 95%, 96% 98%. Verifica-se que no grupo de 3 e 4 anos houve ligeira 

descida mas no grupo de 5 anos, a taxa de sucesso foi maior neste período. 

 Na Área da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita verificou-se: no grupo de 3 anos 75%, 75%, 

85%; no grupo de 4 anos 88%, 90%, 94% e no grupo de 5 anos 89%, 87%, 96%, visualizando-se um 

aumento na taxa de sucesso nos três grupos. 

 Na Área da Matemática, o grupo de 3 anos apresentou 84%, 93%, 92%; o grupo de 4 anos 88%, 

90%, 94% e o grupo de 5 anos 83%, 93%, 97%. Verifica-se leve descida no grupo de 3 anos, mas no de 4 

anos e no de 5 anos, há aumento de taxa de sucesso. 

 Na Área de Novas Tecnologias, revelou o grupo de 3 anos: 92%, 65%, 87%; o grupo de 4 anos 

61%, 97%, 98% e o grupo de 5 anos 84%, 100%, 98%. Constata-se que o grupo de 3 e 5 anos tiveram 

ligeira descida mas o grupo de 5 anos aumentou a taxa de sucesso. 

 Na Área de Conhecimento do Mundo apresentou: o grupo de 3 anos 86%, 96%, 97%; o grupo de 4 

anos 88%, 100%, 98% e o grupo de 5 anos 90%, 99%, 99%. Verifica-se aumento de taxa de sucesso no 

grupo de 3 e 5 anos e ligeira descida no grupo de 4 anos. 

 Sobre a taxa de sucesso por turma e por área, é relevante mencionar que as metas curriculares de 

educação pré-escolar são 6 e em cada uma delas há vários domínios para avaliar. Nomeadamente: Na 

Área de Formação Pessoal e Social há 5 domínios, na área de Expressões há 5 domínios, na Área de 

Linguagem e Abordagem à escrita há 4 domínios, na Área de Matemática há 3 domínios, na Área de 

Novas Tecnologias há 4 domínios e na Área de Conhecimento do Mundo há 3 domínios. Daí, há 

dificuldade em apresentar a taxa de sucesso por turma e por área, uma vez que há domínios em que a 

aquisição de conhecimentos tanto pode ser de adquiridos como também haver emergentes e não 

adquiridos e, não é sempre sobre o mesmo aluno. Para isso seria necessário que em departamento cada 

docente apresentasse dados relativos a cada criança. 

 Relativamente à taxa de sucesso global, o resultado obtido foi de 100%. 

 Por enquanto, embora se verifiquem oscilações relativas à taxa de sucesso em cada área de 

conteúdo e, atendendo à faixa etária dos grupos avaliados, não se revelam motivos de preocupação, 

continuando cada docente a refletir sobre os procedimentos utilizados e a utilizar respeitando o ritmo e a 

individualidade de cada criança, procurando ajustar estratégias, com o intuito de superar as fragilidades e 

obter melhoria nos resultados de aprendizagem.  
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RESULTADOS POR ÁREA E IDADE  

 

 

 

PRÉ ESCOLAR GLOBAL 
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3.3 -  PRIMEIRO CICLO  

TAXA GLOBAL DE SUCESSO 

Ano Nº de alunos Nº de alunos que transitaram No de alunos que transitaram 
com sucesso pleno 

Nº de alunos que 
ficaram retidos 

1º ano 67 67 62 0 

2º ano 61 55 54 6 

3º ano 57 56 50 1 

4º ano 59 59 49 0 

Total 244 236 215 7 

%  97,2% 88,1% 2,8% 

 

CLAS. 

Português Matemática 
Estudo do 

Meio 
Expressões EMRC Inglês Total ANOS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não 

Sat. 
15 6.15 25 10.25 6 2.46 0 0 4 1.65 2 0.82 52 3.56 

Sat. 117 47.95 103 42.21 75 30.74 115 47.13 128 52.67 168 69.14 706 48.29 

S. Bast. 69 28.28 71 29.1 88 36.07 104 42.62 93 38.27 73 30.04 498 34.06 

Exc. 43 17.62 45 18.44 75 30.74 25 10.25 18 7.41 0 0 206 14.09 

 

 No primeiro ciclo verifica-se uma taxa global de sucesso de 97,2% tendo se verificado uma ligeira 

descida em relação ao ano anterior que foi de 97,5%. No entanto mantém-se acima dos 90% cumprindo a 

meta do projeto educativo. 

 Olhando o número de níveis nas diferentes áreas curriculares (Estudo do Meio, Português, 

Matemática, Expressões, EMRC e Inglês) verifica-se que há uma percentagem global de 3.56% de não 

satisfaz, 48.29% de satisfaz, 34.06% de satisfaz bastante e 14.09% de excelente. 

Em todos os anos se verificou uma descida da média global.  

 O sucesso pleno foi alcançado por 88,1% dos alunos do 1º ciclo, verificando-se uma descida 

relativamente ao ano anterior que foi de 92,74%. Mantém-se contudo acima de 78% cumprindo assim a 

meta proposta no projeto educativo. 

 Todas as turmas do 1º ciclo alcançaram médias iguais ou superiores a 3 em todas as áreas 

verificando-se que é na área de estudo do meio que as médias são mais elevadas.   

 

  

86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
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TAXA DE SUCESSO DO 1º CICLO POR ANO E ÁREA DISCIPLINAR 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA  

 

ESTUDO DO MEIO 

 

EXPRESSÕES 

 

EMRC 

 

INGLÊS 

 

 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Não Satisfaz Satisfaz 

Satisfaz Bastante Excelente 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 



12 

 

MÉDIAS POR ANO E ÁREA DISCIPLINAR 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA 

 

ESTUDO DO MEIO 
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EMRC 

 

INGLÊS 

 

 

 

 

  

3,25 

3,3 

3,35 

3,4 

3,45 

3,5 

3,55 

3,6 

3,65 

3,7 

3,75 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 
3 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4 

4,2 

4,4 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

3,42 

3,44 

3,46 

3,48 

3,5 

3,52 

3,54 

3,56 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 3,1 

3,15 

3,2 

3,25 

3,3 

3,35 

3,4 

AVEF 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 



13 

 

COMPARATIVO DAS MÉDIAS DAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES DO 1.º CICLO 

Ano  Disciplina 
Média 
14/15 

Média 
13/14 

Média 
12/13 

Ano  Disciplina 
Média 
14/15 

Média 
13/14 

Média 
12/13 

1
º 

A
N

O
 

6
7

 a
lu

n
o

s0
 

Português 3,66 3,96 3,8 

3
º 

A
N

O
 

5
7

 a
lu

n
o

s 

Português 3,47 3,61 3,38 

Matemática 3,76 4,06 3,69 Matemática 3,35 3,52 3,4 

Estudo do Meio 4,28 4,29 3,89 Estudo do Meio 3,59 3,93 3,59 

Expressões 3,5 3,65 3,58 Expressões 3,59 3,84 3,67 

EMRC 3,52 3,7 3,8 EMRC 3,54 3,72 3,78 

Total GLOBAL Total GLOBAL 

Total pontos 
(alunos X nível) 

3,74 3,94 3,75 
Total pontos 

(alunos X nível) 
3,51 3,73 3,57 

2
º 

A
N

O
 

6
1

 a
lu

n
o

s 

Português 3,7 3,42 3,47 

4
º 

A
N

O
 

5
9

 a
lu

n
o

s 

Português 3,4 3,41 3,41 

Matemática 3,75 3,48 3,4 Matemática 3,29 3,5 3,32 

Estudo do Meio 3,98 3,84 3,65 Estudo do Meio 3,88 3,88 3,54 

Expressões 3,91 3,43 3,74 Expressões 3,51 3,8 3,69 

EMRC 3,53 3,57 3,7 EMRC 3,46 4,01 3,88 

 GLOBAL Total GLOBAL 

Total  3,77 3,51 3,59 
Total pontos 

(alunos X nível) 
3,51 3,73 3,57 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS MÉDIAS DAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES / TURMA - 1.º CICLO 

MÉDIAS POR TURMA 

 
 
DISTRIBUIÇÃO DAS MÉDIAS DAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES / TURMA - 1.º CICLO 

PORTUGUÊS 
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INGLÊS 

     

SUCESSO PLENO 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

PERCENTAGEM DE ALUNOS SUJEITOS À AVALIAÇÃO EXTERNA (4.º ANO) 

 

 

 

TAXAS DE SUCESSO INTERNO/EXTERNO (PROVAS FINAIS – 4.º ANO) 

 PORT MAT 

Sucesso interno 96,49% 84,21% 

Sucesso externo 82,46% 78,95% 

% sucesso nacional 87% 71% 

 

TAXAS DE SUCESSO EXTERNO/METAS (PROVAS FINAIS – 4.º ANO) 
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AVEF 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

 Aldreu Balugães Durrães Fragoso Palme Total 

Nº total de alunos 11 2 7 26 13 59 

Nº alunos em 
prova 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 2014/2015 2013/2014 

 PORT MAT PORT MAT 

METAS 87,5% 80% 87,5% 80% 

Sucesso externo 82,46% 78,95% 85% 76,7% 
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MÉDIAS INTERNAS/EXTERNAS (PROVAS DE FINAIS – 4.º ANO) 

 

 

 

 

3.4 – SEGUNDO CICLO  

Numa análise por turma, a turma A do 5º ano obteve, no 3º período 95,45% de sucesso (manteve 

o sucesso do período anterior), tendo em conta o número de alunos que transitaram de ano. Conseguiu-se 

atingir a meta proposta. Salientamos que no 1º período este sucesso era de 86,36%.  

Esta turma mantem os 77% de alunos sem níveis inferiores a três do período passado, ou seja com 

pleno sucesso (era de 68% no 1º período). 

A disciplina com maior taxa de insucesso mantem-se o inglês com 18,18% (no 2º período 

apresentava 22,73%).  

A média da turma subiu para 3, 73 (era de 3,64 no 2º período e de 3,43 no 1º período). 

A turma B do 5º ano obteve no 3.º período 94,45% de sucesso tendo em conta o número de alunos 

transitaram de ano. Superou a percentagem proposta para o final do ano letivo, que era de 81,81%. Esta 

turma apresenta 68% de alunos sem níveis inferiores a três, alunos com pleno sucesso. 

As disciplinas com maior taxa de insucesso são: português, inglês, matemática e ciências naturais; 

igualadas com 18,18% de níveis inferiores a três. 

 A média desta turma é de 3,71 (no 2.º período era de 3,56 e no 1.º período era de 3,34). 

A turma C do 5º ano obteve neste 3.º período 90,91% de sucesso tendo em conta o número de 

alunos que transitaram se ano. Superou-se a percentagem de sucesso esperada no final do ano letivo, 

81,82%. Esta turma apresenta 59% de alunos de pleno sucesso.  

A disciplina com maior taxa de insucesso continua a ser inglês, com 33,33% de níveis inferiores a 

três (o insucesso nesta área era de 42,86 no 2.º período).  

A turma apresenta um aluno com Currículo Especifico Individual, avaliado com sucesso nas áreas 

do seu currículo.  

A média desta turma subiu para 3,61 (era de 3,22 no 1.º período e 3,43 no 2.º período. 

A turma A do 6º ano obteve, neste 3.º período apresenta 100% de sucesso tendo em conta que 

todos os alunos transitaram de ano. Superou-se a meta proposta a atingir que era de 84,21% de sucesso. 

Esta turma apresenta apenas 47% de alunos sem níveis inferiores a três, ou seja com pleno sucesso. 

A disciplina com maior taxa de insucesso é Matemática, com 31,58%, de níveis inferiores a três.  

A média desta turma subiu para 3,64, no período anterior era de 3,46 e no 1º período 3,40. 

A turma B do 6º ano obteve, neste 3.º período atingiu os 87,50% de sucesso tendo em conta os 

alunos que transitaram. Esta turma superou a meta proposta a atingir que era de 68,75%. Salienta-se que 

apenas 56% dos alunos apresentam pleno sucesso ou seja, não apresentam níveis inferiores a três. 

 2014/2015 2013/2014 

 PORT MAT PORT MAT 

Médias internas 3,4 3,29  3,41 3,5 

Médias externas 3,22  3,32 3,23 3,17 

Média nacional 3,28 2,98 3,43 2,95 
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Mantem-se a disciplina com maior taxa de insucesso, História e Geografia de Portugal com 40,00% 

de níveis inferiores a três.  

A média desta turma neste momento de avaliação é de 3.61 ( era de 3,44 no 2.º período e no 1º 

período era de 3,35).  

A turma C do 6º ano, neste 3.º período, manteve os 100% de sucesso do período passado tendo 

em conta o número de alunos que transitaram de ano. No 1.º período o sucesso era de 94,40%, meta que 

propôs atingir e que foi superada. Esta turma apresentava no 1º período 67% de alunos sem níveis 

inferiores a três, neste momento de avaliação mantem os 78% de alunos de pleno sucesso do período 

passado. 

A disciplina com maior taxa de insucesso continua a ser Matemática com 22,22%, de níveis 

inferiores a três.  

A média desta turma subiu para 3,91 (de 3,73 no período passado e no 1.ºperiodo era de 3,56). 

Assim, do universo dos 66 alunos do 5º ano de escolaridade, a percentagem de alunos que não 

apresentam níveis inferiores a três subiu ao longo do ano letivo; de 55% no 1.º período para 65% no 2º 

período e no momento é de 68%, correspondente a 45 alunos com pleno sucesso.  

As disciplinas com maior taxa de insucesso no 5º ano de escolaridade são: Inglês com 23,08% 

seguida de matemática e história e geografia de Portugal igualadas com 16,92% ou seja 15 e 11 níveis 

inferiores a três respetivamente. A média global do 5º ano é de 3,68. 

A taxa de sucesso dos alunos de 5º ano no 1º período foi de 83,33%, no 2.º período subiu para 

90,90% e no momento é de 93.93%, superando-se a meta proposta a atingir no final do ano - 86,36%.  

Do universo dos 53 alunos do 6º ano de escolaridade, a percentagem de alunos com pleno 

sucesso subiu para 60% (32 alunos), eram 57% os alunos que não apresentam níveis inferiores a três no 

período passado e 53% no 1.º período.  

As disciplinas com maior taxa de insucesso no 6º ano de escolaridade são: Matemática com 

26,92% de insucesso (14 níveis inferiores a três) seguida de História e Geografia de Portugal com 19,23%, 

(10 níveis inferiores a três). A média global do 6º ano subiu para 3,72 neste terceiro período (era de 3,45 

no 1.º período e de 3,57 no 2.º período). A taxa de sucesso dos alunos de 6º ano que no 1.º período foi de 

74,78%, no 2.º período 79,25%, é agora de 95,83%. Superou-se a meta proposta a atingir - 82,45%.  

Numa análise por ciclo, a taxa de alunos com pleno sucesso subiu ao longo do ano: era de 54% ( 

64 alunos) no 1.º período, 61% ( 73 alunos) no 2.º período, e agora é de 65% (77 alunos). 

As disciplinas com maior taxa de insucesso neste 3.º período no 2.º ciclo são: Matemática com 

21,37% de níveis inferiores a três (25 níveis),  Inglês com 18,80% que corresponde a 22 níveis inferiores a 

três, seguida de e História e Geografia de Portugal com 17,95%, que corresponde a 21 níveis inferiores a 

três. A média global do 2.ºciclo subiu ao longo do ano, era de 3,38 no 1.º período, 3,57 no 2.º período e 

neste momento de avaliação é de 3,70. 

No universo dos 119 alunos do 2.º ciclo, 113 alunos transitaram de ano, ficando retidos no total 6 

alunos (4 alunos no 5º ano e 2 alunos no 6º ano). 

Neste ano letivo obteve-se, no 2.º ciclo, um sucesso global de 94,96% (92,86% de sucesso no 5º 

ano de escolaridade e 96,23% no 6.º ano).  
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2º CICLO - TAXA DE SUCESSO GLOBAL 

 

2.ºCICLO - SUCESSO PLENO – TURMA E ANO 

 

MÉDIAS POR TURMA/ANO 

 

TAXA DE SUCESSO DO 2º CICLO POR ANO E ÁREA DISCIPLINAR 

 
5ºano 6ºano 2ºciclo escola 

C.Natureza/C.Naturais 86,15 94,23 89,74 93,69 

ET 100 100 100 100 

Hist.Geo 83,08 80 81,74 81,74 

Ed.Musical 100 98,11 99,16 99,16 

Ed. Física 100 100 100 100 

EMRC 100 100 100 100 

Mat. 73,85 63,46 69,23 67,66 

Port. 92,31 90,38 91,45 84,00 

Ing. 76,92 86,54 81,20 82,39 

EV 100 100 100,00 98,06 

FC 100 100 100 100 

80,00 

90,00 

100,00 

5A 5B 5C 5.ºano 6A 6B 6C 6.ºano 2.ºc 

95,45 94,45 
90,91 

93,93 
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87,50 

100 
95,83 94,96 

2.º ciclo-2014-15 taxa de sucesso 
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MÉDIAS POR ANO E ÁREA DISCIPLINAR 

 
5ºano 6ºano 2ºciclo escola 

C. Natureza/C.Naturais 3,52 3,48 3,50 3,51 

ET 3,85 3,91 3,87 3,88 

Hist.Geo 3,42 3,36 3,39 3,39 

Ed.Musical 3,95 4,08 4,01 4,01 

Ed. Física 4,33 4,36 4,34 4,22 

EMRC 4,02 4,00 4,01 4,07 

Mat. 3,27 3,41 3,35 3,22 

Port. 3,40 3,33 3,37 3,21 

Ing. 3,12 3,46 3,27 3,14 

EV 3,70 3,83 3,76 3,54 

Média por ano 3,67 3,70 3,69 3,62 

 

RESULTADOS NA AVALIAÇÃO EXTERNA  
 

MATEMÁTICA 

 

 

Comparando a percentagem de sucesso na avaliação interna (73,08%) com a externa (55,77%) 

verifica-se uma diminuição de 17,31%. Comparando agora a avaliação externa com os índices nacionais 

observa-se um valor superior em 0,25%. Em ambos os casos os valores que se obtiveram ficaram dentro 

das expectativas dos docentes. Mesmo assim, os resultados obtidos são muito satisfatórios quando 

comparados com o panorama nacional. 

Tendo em conta estes dados já contextualizados anteriormente, os docentes consideram 

importante refletir sobre as causas que poderão justificar estas descidas, procurando encontrar estratégias 

com vista à inversão das mesmas.  

 Quanto à comparação da média das classificações (em %) da avaliação externa com a 

nacional, os alunos da nossa escola tiveram mais 0,9% na classificação da prova do que a média 

nacional. Assim, o desempenho dos alunos do 6º ano deste agrupamento ficou acima da média da 

classificação nacional o que se considera positivo 
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Comparando a média da avaliação interna (3,17) com a avaliação externa (2,85) verifica - se uma 

diferença de trinta e duas centésimas. Comparando a média externa com a média nacional (2,78) verifica-

se uma diferença de sete centésimas. Destaca-se pela positiva o facto da média da avaliação externa da 

escola ser superior à nacional embora o valor não seja muito significativo.  

Tendo em conta estes dados já contextualizados anteriormente, os docentes consideram 

importante refletir sobre as causas que poderão justificar estas descidas, procurando encontrar estratégias 

com vista à inversão das mesmas.  

 

Analisando o desempenho por Domínio/Tema, pode constatar-se que foi na “Geometria e 

Medida” que se verificou uma percentagem maior com 68,52% de desempenho positivo, mas bastante 

superior ao sucesso nacional. Nos domínios “números e operações” e “álgebra” a avaliação interna é 

superior à externa em 9,44% e 0,56%; resultados que se consideram satisfatórios. No domínio 

“Organização e Tratamento de Dados”, existe uma diferença notória entre o sucesso interno e o nacional, 

sendo o interno inferior em 15,56%. Esta diferença pode em parte ser explicada por ser um domínio 

abordado com mais ênfase no 5º ano. 

Como reflexão final, depois da análise dos resultados das Provas Finais de Matemática do 6.º 

ano, ressalta a necessidade de continuar a encontrar respostas para melhorar o sucesso das 

aprendizagens dos alunos. Este processo nunca se esgota, pelo que a busca constante de novas 

dinâmicas a aplicar em sala de aula com vista à melhoria deve ser uma constante.  

Apesar de satisfeitos com os resultados alcançados, os docentes reiteram que estes poderiam ter 

sido melhores se os alunos demonstrassem mais empenho e preocupação com a realização desta prova. 
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PORTUGUÊS 

 

A média de classificações na escola (56,5) é inferior em 3 pontos relativamente à média nacional 

(59,5).  

Relativamente à taxa de sucesso, verificou-se que o resultado global obtido pela escola (80,8%) ficou 

4,8 pontos acima da média nacional (76%). Por turma, destaca-se a turma C que atingiu 88,9% de sucesso. 

A turma de menor sucesso foi a B, com 73,3%, ainda assim pouco distante da média nacional. 

Analisando o nível de desempenho, verificou-se que, relativamente à qualidade do sucesso, 4% dos 

nossos alunos atingiram o nível 5, um resultado idêntico ao nacional, mas apenas 14% atingiram o nível 4, 

metade do registado a nível nacional, que foi de 28%. No que respeita ao insucesso, é de referir o bom 

desempenho dos nossos alunos, com resultados melhores do que os nacionais, registando-se 17% de 

alunos com nível 2, melhor que o resultado nacional que foi de 23%. 

 

Se analisarmos as médias de níveis, constata-se um desempenho menos satisfatório dos nossos 

alunos que atingiram a média de 3,00, embora perto da média nacional que se fixou em 3,12.  

Analisando o nível de desempenho, verificou-se que, relativamente à qualidade do sucesso, 4% 

dos nossos alunos atingiram o nível 5, um resultado idêntico ao nacional, mas apenas 14% atingiram o 

nível 4, metade do registado a nível nacional, que foi de 28%. No que respeita ao insucesso, é de referir o 

bom desempenho dos nossos alunos, com resultados melhores do que os nacionais, registando-se 17% 

de alunos com nível 2, melhor que o resultado nacional que foi de 23%. 

 

DESEMPENHO POR DOMÍNIO 

LEITURA: 52% dos alunos tiveram um desempenho positivo neste domínio, resultado em linha 

com o nacional. 

Relativamente à média de classificações, os nossos alunos atingiram os 9,5 pontos em 20 

possíveis, o que se afigura globalmente negativo. 
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA: 56% dos alunos tiveram um desempenho positivo neste domínio, 

contudo um resultado abaixo do nacional. 

Relativamente à média de classificações, os nossos alunos atingiram os 16,1 pontos em 30 

possíveis, o que se afigura globalmente positivo. 

GRAMÁTICA: Este foi o domínio em que os nossos alunos obtiveram os melhores resultados, com 

uma taxa positiva de 83%, bastante melhor que o resultado nacional que foi de 67%. 

Analisando em termos de média de classificações, a escola atingiu um resultado positivo, 

registando 12,7 em 20 pontos possíveis. 

ESCRITA: Foi um domínio que apresentou bons resultados em termos absolutos, com uma taxa de 

sucesso elevada, 76%. No entanto, o resultado foi inferior ao nacional que atingiu os 84% de níveis 

positivos. 

Analisando em termos de média de classificações, a escola atingiu um resultado bastante positivo, 

registando 18,1 em 30 pontos possíveis. 

 

RESULTADOS DA PROVA FINAL E DA AVALIAÇÃO INTERNA 

Comparando os resultados da Prova Final com a avaliação interna, verificam-se pequenas 

discrepâncias, nomeadamente na taxa de insucesso na prova final – 19,2% - contra 9,6% na avaliação 

interna. A discrepância verificada ao nível da avaliação Interna e na Prova Final de Português explica-se, 

essencialmente, pelo facto de, na avaliação interna, o nível atribuído respeitar os critérios gerais de ciclo, 

constantes do Projeto Curricular do Agrupamento. Assim sendo, a avaliação interna reflete o 

aproveitamento global dos alunos em dois domínios: o domínio cognitivo e o domínio dos valores e 

atitudes. Para atribuir aos alunos um determinado nível é utilizada uma diversidade de instrumentos de 

recolha de avaliação ao longo de três períodos, definidos em Conselho de Turma e Área Disciplinar, e não 

apenas uma única prova de avaliação externa, de duração limitada, que não pode assumir uma dimensão 

absoluta e definitiva sobre o real estado de aprendizagem desenvolvida por cada aluno. 

Por turma, verificamos que a discrepância também é pouco significativa, com a turma A a registar 

um desvio de 5,2 na taxa de sucesso; a turma B registou o maior desvio -13,4 – e a turma C ficou pelos 

11,1. 

Se compararmos a média de níveis, verificamos que a discrepância também não é significativa: 

desvio de 0,37 na turma A; 0,33 na turma B e 0,27 na turma C. 

Analisando agora as oscilações em termos de subidas, descidas ou manutenção dos níveis da 

avaliação interna, verificamos os seguintes resultados: 

Na turma A, 1 aluno desceu de nível 5 para 4; 1 aluno desceu de 5 para 3; 3 alunos desceram de 4 

para 3; 2 alunos desceram de 3 para 2; 1 aluno subiu de 2 para 3. Dos restantes alunos, 1 manteve o nível 

4; 8 mantiveram o nível 3 e 2 mantiveram o nível 2. 

Na turma B, 2 alunos desceram do nível 4 para 3; 2 alunos desceram de 3 para 2; 1 aluno desceu 

de 2 para 1. Dos restantes alunos, 2 mantiveram o nível 5; 2 alunos mantiveram o nível 4 e 5 alunos 

mantiveram o nível 3 e 1 aluno manteve o nível 2.  

Na turma C, 5 alunos desceram do nível 4 para 3 e 2 alunos desceram de 3 para 2. Dos restantes 

alunos, 1 manteve o nível 4; 8 mantiveram o nível 3 e 2 subiram de nível 3 para 4. 

 

COMPARAÇÃO ENTRE AS PROVAS FINAIS DE 2014 E 2015 

Em números absolutos, os resultados deste ano foram melhores no que respeita à taxa e à 

qualidade do sucesso. Comparativamente com o ano anterior, foi aquele em que se verificou menor 

insucesso (menos 26,1 pontos percentuais), o que, como já foi referido, foi melhor que o resultado nacional. 

Numa apreciação final, a análise dos resultados permite-nos concluir que será necessário 

aprofundar ainda mais a aquisição de hábitos de leitura, exercitando permanentemente a sua 

compreensão. No que respeita o domínio da gramática, o desempenho dos alunos foi muito melhor do que 

o nacional, com 82,7,3% de níveis superiores a três. Assim, será importante continuar o esforço de 

consolidação dos conhecimentos fundamentais a um bom desempenho. 
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No domínio da expressão escrita, com resultados em linha com os nacionais, é aconselhável 

manter, ou se possível aumentar, as oficinas de escrita. 

 

3.º CICLO RESULTADOS 

TAXA DE SUCESSO GLOBAL 

 

Pela análise dos dados por turma, verifica-se que em duas turmas há disciplinas com percentagem 

de sucesso inferior a 50%:9.º A, a Instrumento-Oboé, com 100% de insucesso, correspondente a um 

aluno; 9.ºC a Inglês, com 66,67% de insucesso. Estas situações ficaram devidamente justificadas em ata. 

Quanto à taxa de sucesso por turma, partindo dos dados da avaliação interna relativamente ao nono 

ano, verifica-se o seguinte: 7.ºA–89,47%; 7.ºB-78,26%; 7.ºC-75%; 8.ºA-90%; 8.ºB-83,33%; 8.ºC- 100%; 

8.ºD- 88,89%; 9.ºA-90%; 9.ºB-85%; 9.ºC-50%. 

Assim , a maioria das turmas melhorou as suas taxas de sucesso relativamente ao segundo período, 

apenas não acontecendo nas turma 7.ºC, que piorou, e 7.ºA e 8.ºD, que mantiveram os níveis de sucesso.  

É de destacar a turma 9.ºC, que apresenta a taxa de sucesso mais baixa, embora esta possa vir a 

aumentar mediante os resultados das Provas Finais de Ciclo e das Provas de Equivalência à Frequência, 

pois vários alunos apresentam três níveis inferiores a três, o mesmo acontecendo a um aluno do 9.ºA e 

outro do 9.ºB.  

Comparando o sucesso obtido com o esperado, todas as turmas ultrapassaram a taxa de sucesso 

esperado, à exceção da turma 9.ºC,que, contudo, atingiu o sucesso esperado, embora seja apenas de 

50%. 

Nesta análise, destaca-se  a turma 8.ºC, com 100% de sucesso, ultrapassando em muito o sucesso 

esperado. 

         Da análise dos dados por ano de escolaridade, ressalta que, no nono ano, apenas na disciplina de 

Instrumento-Oboé se verifica uma percentagem de insucesso superior a 50%, atingindo 100%, 

correspondente a um aluno, mantendo-se igual desde o primeiro. 

Quanto à taxa de sucesso, verifica-se um agravamento do insucesso no 7.º ano, passando de 

82,79% para 80,91%, e melhoria nos outros anos: 90,56% no 8.º ano (84,98% no 2.º período e 73,76% no 

1º p);  75% no 9.º ano (64,81% no 2.º período e 63,61% no 1.ºp). 

Compararando o sucesso obtido com o esperado, em todos os anos se verifica que o sucesso 

esperado foi ultrapassado. 

Numa análise dos dados por ciclo, constata-se que apenas na disciplina de Instrumento-Oboé se 

verifica uma percentagem de insucesso superior a 50%, atingindo 100%, correspondente a um aluno, 

mantendo-se igual desde o primeiro. 

Relativamente ao sucesso obtido, este atingiu 90,49%, melhorando ao longo do ano.  
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MÉDIAS GLOBAIS 

 

Relativamente às médias obtidas, num análise por turma, verifica-se que todas as turmas 

apresentam média superior a três: 7.ºA-4,00; 7.ºB-3,57; 7.ºC-3,44; 8.ºA-3,39; 8.ºB-3,67; 8.ºC-3,49; 8.ºD-

3,50; 9.ºA-3,61; 9.ºB-3,48; 9.ºC-3,53. 

De salientar que a média melhorou em todas as turmas em cada um dos períodos. 

A melhor média é do 7.ºA (4,00), sendo a pior média a do 8.ºA (3,39). 

Numa análise por ano, verificam-se as seguintes médias: 7.º ano-3,67; 8.º ano-3,51; 9.ºano-3,53. 

A nível de ciclo, a média global do terceiro ciclo é de 3,57. 

 

SUCESSO PLENO  

 

Numa análise dos níveis obtidos por turma, verificam-se os seguintes dados:7.ºA - 68,42%, igual ao 

primeiro e segundo períodos; 7.ºB – 69,56% (52,17% no 2.ºp); 7.ºC – 60% (45% no 2.ºp e 44,44% no 1ºp); 

8.ºA – 50% (45% no 2ºp e 30% no 1ºp); 8.ºB – 70,58 (66,67% no 2ºp e 58,82% no 1ºp); 8.ºC – 52,94% 

(41,18% no 2ºp e 44,44% no 2ºp); 8.ºD – 50% (44,44% no 2ºp e 38,89% no 1ºp); 9.ºA – 65% (60% no 2ºp 

e 40% no 1ºp); 9.ºB – 65% (65% no 2ºp e 52,38%no 2ºp);  9.ºC – 33,33% (27,78 no 2º p e 22,22% no 1ºp). 

Assim, verifica-se a existência de apenas uma turma com sucesso pleno inferior a 50%, o 9.ºC, 

com apenas 33,33%, duas turmas (8.ºA e 8.ºD)  obtiveram 50% de sucesso pleno e todas as outras 

ultrapassaram os 50% de alunos sem qualquer nível inferior a três. 

Todas as turmas melhoraram relativamente ao período anterior, à exceção das turmas 7.ºA e 9.ºB, 

que mantiveram a mesma percentagem. Em todas as turmas houve melhoria do primeiro para o terceiro 

período, apenas o 7.ºA mantendo a mesma percentagem de sucesso pleno. 
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Assim, a turma com melhor taxa de sucesso pleno é o 8.ºB, com 70,58% (doze em dezassete 

alunos, embora um aluno não tenha sido avaliado por ter ficado retido por faltas), enquanto a que 

apresenta pior taxa é o 9.ºC, apenas com 33,33% (seis em dezoito alunos). 

De salientar que apenas no 7.ºA e 8.ºC não se verificam  alunos que apresentam cinco ou mais 

níveis inferiores a três, acontecendo isso em todas as outras: quatro no 7.ºB (um com cincoe três com seis 

níveis inferiores a três), dois no 7.ºC (um com cinco e outro com sete negativas) um no 8.ºA, dois no 8.ºB, 

dois no 8.ºD, um no 9.ºA, um no 9.ºB (com seis negativas) e dois no 9.ºC. 

Numa análise dos níveis obtidos por ano, verifica-se que a percentagem de alunos sem nenhum 

nível inferior a três (sucesso pleno) é superior ao número de alunos com alguma negativa em todos os 

anos: 66,13% (40 alunos) no 7.º,  55,56%(40 alunos) no 8.º ano e 55,26% (32 alunos) no 9.º, melhorando 

relativamente ao período anterior. 

De realçar que, embora registando-se alguma melhoria, vários alunos continuam a apresentar cinco 

ou mais níveis inferiores a três:9,68% (seis alunos) no 7.º (12,90% no 2.ºp e 22,58% no 1ºp), 6,94% (cinco 

alunos) no 8.º (8,22% no 2ºp e 19,72% no 1ºp) e 6,90% (quatro alunos) no 9.º Ano (22,41% no 2ºp e 

20,69% no 1ºp). Destes, um discente apresenta 7 níveis inferiores a três (7º ano) e quatro têm seis 

negativas (3 no 7.º e um no 9.º). 

Numa análise por ciclo, a taxa de sucesso pleno atingiu 60,01%.  

 

TAXA DE SUCESSO POR ÁREA DISCIPLINAR 
 
Taxa de sucesso do 3º ciclo  por ano e área disciplinar 

 
7º 8º 9º 3ºciclo escola 

C.Natureza/C.Naturais 91,67 98,57 98,15 96,20 93,69 

ET 100 100 \ 100 100 

Ed. Física 100 100 100 100 100 

EMRC 100 100 100 100 100 

Mat. 68,33 60,56 72,73 66,67 67,66 

Port. 78,33 97,14 79,63 79,23 84,00 

Ing. 83,33 63,16 64,81 83,15 82,39 

EV 96,77 94,44 100,00 96,84 98,06 

CFQ 78,33 84,62 77,78 80,12 80,12 

Hist 96,67 97,14 100 97,83 97,83 

Geo 80 82,86 87,04 83,15 83,15 

Fr. 86,67 90,14 76,36 84,95 84,95 

TIC 100 100 \ 100 100 

FC 100 100 100 100 100 

 

Médias por ano e área disciplinar  

 

7º 8º 9º 3ºciclo escola 

C.Naturais 3,57 3,43 3,56 3,51 3,51 

ET 3,89 3,88 

 

3,88 3,88 

Ed. Física 4,23 4,21 3,98 4,15 4,22 

EMRC 4,31 3,98 4,10 4,12 4,07 

Mat. 2,99 3,16 3,34 3,15 3,22 

Port. 3,22 3,09 3,02 3,11 3,21 

Ing. 3,27 3,08 2,76 3,05 3,14 

EV 3,73 3,19 3,34 3,41 3,54 

CFQ 3,35 3,29 3,07 3,24 3,24 
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Hist 3,52 3,63 3,94 3,68 3,68 

Geo 3,33 3,30 3,50 3,37 3,37 

Fr. 3,65 3,49 3,09 3,42 3,42 

TIC 3,76 3,76 

 

3,76 3,76 

Média por ano 3,67 3,51 3,53 3,57 3,62 

 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA  

MATEMÁTICA 

 

Comparando a taxa de sucesso dos resultados internos (70%) com os externos (58%), verifica-se 

que a externa está abaixo em 12 pontos percentuais. A taxa de sucesso da escola é superior à nacional 

(49,76) em 8,24 pontos percentuais. 

Comparando a média das classificações, em percentagem, da avaliação externa com a nacional, 

verifica-se que nas provas finais da escola (53,58%) é superior à nacional (48%) em 5,58%.   

 

Em termos de nível, comparando a avaliação interna com a avaliação externa, as descidas que se 

verificaram traduziram num afastamento de um nível, em situação de prova é frequente este tipo de 

situações, uma vez que a avaliação centra-se unicamente no domínio cognitivo e restringindo-se a uma 

única situação de avaliação.  

Considerando a média de nível interna (3,06) e externa (2,82), a média externa está abaixo da 

interna em vinte e quatro centésimas. A média obtida pela escola é treze centésimas acima da média 

nacional (2,69). 
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ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO/TEMA 

No domínio organização e tratamento de dados, verificou-se sucesso de 70%, o que se considera 

bastante satisfatório. 

O domínio “números e operações” atingiu 62%. Este será alvo de um constante reforço ao longo do 

ciclo. Para uma otimização destes resultados, serão analisadas as provas e definidas novas estratégias, 

no sentido de colmatar as dificuldades.  

No domínio da Álgebra, o sucesso é satisfatório (605) pelo que, no próximo ano letivo, deverão ser 

mantidas as estratégias já implementadas e reforçando os pontos menos positivos.  

No domínio da Geometria, com 42% de sucesso, contrariamente ao que se verificou em anos 

anteriores, registou-se decréscimo significativo do sucesso. Importa salientar que quarenta pontos 

percentuais foram atribuídos a este domínio, abrangendo vários conteúdos do ciclo que implica um 

domínio e uma relacionação bastante consistente entre os conteúdos.  

     Regista-se regressão em todos os domínios relativamente ao ano letivo anterior. Estes resultados já 

eram de prever uma vez que ao longo do ano, em termos de desempenho, estes alunos estiveram aquém 

do que seria de esperar neste nível de ensino. Revelaram-se pouco responsáveis, facto que foi 

evidenciado com a baixa afluência às aulas de preparação para a prova final. 

Como conclusão, pode afirmar-se que os resultados da avaliação externa estão abaixo da 

avaliação interna. Mas importa referir que estas duas avaliações são muito distintas, pois a primeira 

centra-se unicamente no domínio cognitivo e restringe-se a uma única situação de avaliação, enquanto a 

avaliação interna resulta de um conjunto de variáveis dos domínios cognitivo e atitudes e valores. 

Relativamente aos resultados externos, estes estão acima dos nacionais, o que se considera positivo.  

 

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR 
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PORTUGUÊS 

 

Quanto à Taxa de sucesso, a nossa escola atingiu 87,99%, bastante acima da verificada a nível 

nacional (76,59%), sendo a diferença de 11 pontos percentuais, salientando-se que este desempenho 

aconteceu em todas as turmas, sendo também de registar que o desempenho na Prova Final se situou 

acima da avaliação interna. 

Relativamente à Média de classificações na prova, o desempenho da nossa escola, com uma 

média global de 58,96%, situou-se acima da média nacional (58%) em 0,96 pontos percentuais. De salientar 

que só a turma A, com 56,24%, obteve uma média ligeiramente inferior à nacional. 

 

 

No que concerne à Média de níveis obtidos, a nossa escola atingiu a média de 3,18, acima da média 

nacional (3,06) em 0,12 pontos. 

Comparando a média dos níveis na avaliação interna e externa, verifica-se que na avaliação interna foi de 

3,11, sendo de 3,18 na avaliação externa (Prova Final), pelo que o desempenho na Prova Final se situou 

acima da avaliação interna.   

Analisando os resultados por níveis, verifica-se o seguinte: a nossa escola não obteve nenhum nível 

um, contrariamente ao que se verifica a nível nacional, com 0,17%; obteve 12% de níveis dois, muito abaixo 

dos 23,23% verificados a nível nacional; relativamente aos níveis três e quatro, esteve acima dos resultados 

nacionais obtendo 60% de níveis três, contra 50,54%, e 26% de níveis quatro, contra 22,64%; obteve 2% de 

níveis cinco, ligeiramente abaixo do resultado nacional (3,42%). 
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Relativamente às Variações de níveis entre a avaliação interna e externa, verifica-se o seguinte: trinta 

e quatro alunos mantiveram o nível; seis desceram o nível: quatro baixaram de três para dois e dois de 

quatro para três; dez alunos subiram (cinco de dois para três, quatro de três para quatro e um de quatro 

para cinco). 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS POR DOMÍNIO 

 

 

Fazendo uma análise dos resultados por domínio, ressalta que: o domínio da Gramática é aquele 

em que se verifica pior desempenho, situando-se no patamar da negativa (42,56%); Ao nível da Educação 

Literária, que aparece agora separado da Leitura, o desempenho é positivo (54,34%), embora uma das 

turmas (9.ºA) se situe abaixo desse desempenho, com 48,03%; os Domínios da Leitura e da Escrita são 

aqueles em que se verifica melhor desempenho, com 68,27%. 
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Relativamente a este aspeto, para que esta análise fosse mais pertinente, aferindo se se situam na 

mesma tendência nacional, seria importante comparar estes dados com os dados nacionais, mas estes não 

foram disponibilizados ainda. 

Como conclusão final, a partir da análise efetuada, pode afirmar-se que o desempenho dos alunos foi, 

de um modo geral, satisfatório, quer quanto à taxa de sucesso (87,99%), quer às médias de classificação 

(58,99%) e de níveis (3,18), resultados todos eles acima dos nacionais 

Para este sucesso contribuíram, em grande medida, as capacidades e o empenho demonstrado 

por eles, mas também todo o investimento que a escola tem feito ao nível da disponibilização de recursos 

de apoio, como sejam as aulas de SEP. 

 Por fim, partindo dos resultados por domínio, os professores destacam‐se dois em que se torna 

necessária uma intervenção didática:  

- A Gramática, consolidando e exercitando os conteúdos gramaticais, pois os resultados da prova 

confirmam a necessidade de se reforçar o ensino desse domínio, especialmente nas aulas de SEP; 

- A Educação Literária, com leitura orientada do texto literário, tanto através do desenvolvimento de 

hábitos de leitura autónoma, como através do treino específico e orientado da leitura de textos literários, 

reforçando e treinando as respostas de construção com justificação. 

 Como nota final, os docentes consideraram que seria importante que, para além das aulas de SEP, 

que têm beneficiado globalmente ao alunos, houvesse também apoio individualizado para os alunos que 

apresentam lacunas mais graves. 

 

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR 
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RESULTADOS GLOBAIS DO AGRUPAMENTO 

  O Projeto Educativo do Agrupamento aponta como meta “potenciar o sucesso educativo”, 

propondo-se “ aproximar a taxa global de sucesso escolar a 90%”. Os resultados obtidos no final do ano 

letivo 2014-15 foram de encontro ao estabelecido, pois o sucesso global atingiu os 95,47%, melhorando 

relativamente ao ano anterior, em que se verificara um sucesso de 92,06% e à média dos últimos cinco 

anos (93,27%). 

 

 

Quanto às médias obtidas, a média global, com 3,62, situou-se ligeiramente abaixo da média dos 

últimos cinco anos (3,63). 
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Relativamente ao sucesso pleno, o Projeto Educativo do Agrupamento aponta como meta “manter 

a taxa de sucesso pleno acima de 75%”. Os resultados obtidos no final do ano letivo 2014-2015 ficaram 

aquém do estabelecido, ficando, contudo próxima desta meta (71,04%),embora piorando relativamente ao 

ano anterior (73,59%) e à média dos últimos cinco anos (73,28)%. 

 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

Na análise comparativa dos resultados da avaliação externa, para além da comparação dos dados 

absolutos relativos às taxas de sucesso e à media de níveis obtidos nos anos em referência, importa 

considerar a variação entre os valores da avaliação externa e dos dados nacionais, pois a avaliação 

externa depende de variantes que cada escola não pode, por si só, controlar, como sejam a dificuldade da 

prova e os critérios de classificação aprovados e obrigatórios. 
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MATEMÁTICA 
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4 - CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS COM NEE E MEDIDAS EDUCATIVAS IMPLEMENTADAS 

No presente ano letivo, frequentaram as escolas do agrupamento 731 alunos, 27 dos quais com 

necessidades educativas especiais de caráter permanente. 

PRÉ-ESCOLAR 

 

 

 

 

 

1º CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º CICLO 

 

 

 

 

 

3º CICLO 

Sexo Ano Escola Medidas educativas Problemática 

F 1.º Fragoso APP; ACI 
Atraso Global de 

Desenvolvimento 

Sexo Ano Escola Medidas educativas Problemática 

F 3º Balugães APP; APA 
Doença Neurológica 

crónica com Epilepsia 

F 3º Fragoso CEI SAF 

M 2.º Fragoso APP; ACI;APA SAF 

M 2.º Fragoso APP; ACI; APA Atraso Cognitivo 

M 4º Fragoso 
APP; APA; ACI  

Atraso Cognitivo 

M  4º  Palme APP; APA Atraso Cognitivo 

Sexo Ano Escola Medidas educativas Problemática 

F 5º Fragoso CEI 
Atraso Global do 

Desenvolvimento 

M 6º Fragoso CEI Atraso Cognitivo 

F 6º Fragoso APP;ACI;APA Atraso Cognitivo 

Sexo Ano Escola Medidas educativas Problemática 

M 7º Fragoso APP; APA Sínd. Down 

M 7º Fragoso CEI PEA  

M 7º Fragoso CEI Atraso Cognitivo 
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ALUNOS POR NÍVEL E CICLO DE ENSINO 

 

Níveis de escolaridade 

Total de alunos Alunos NEE 

n.º n.º % 

Pré-escolar 131 1 0,8% 

1.º ciclo 244 6 2,5% 

2.º ciclo 119 3 2,5% 

3.º ciclo 237 17 7,2% 

Total 754 27 3,6% 

 

Processos de referenciação 

No presente ano letivo, foram referenciados 2 alunos pelos respetivos diretores de turma. 

Depois de analisados os documentos integrantes da referenciação, a equipa da educação 

especial/SPO decidiu efetuar uma avaliação especializada que determinou o enquadramento dos alunos 

no Dec. Lei n.º3/2008 e a elaboração do respetivo Relatório Técnico Pedagógico. 

 

M 7º Fragoso APP; ACI; APA Epilepsia/ emocional 

M VOC1 Fragoso APP; ACI; APA  Atraso Cognitivo 

M 8º Fragoso CEI Atraso Cognitivo 

M 8º  Fragoso CEI Atraso Cognitivo 

F 8.º  Fragoso APP/APA 
Perturbação da Leitura 

e Escrita 

M 8º Fragoso APP; APA Dislexia 

M 8º Fragoso APP; APA Dislexia 

M 9.º  Fragoso APP/APA 
Perturbação da Leitura 

e Escrita 

F 
9.º  Fragoso CEI Atraso Cognitivo 

M 
9.º  Fragoso CEI Atraso Cognitivo 

M 
9º  Fragoso CEI 

Perturbação Grave de 
Linguagem/Atraso 

Cognitivo 

M 
9º  Fragoso CEI Atraso Cognitivo 

F 
VOC2 Fragoso APP;ACI;APA Atraso Cognitivo 

M 
VOC2 Fragoso APP/ACI/APA Paralisia Cerebral 
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Após se ter recolhido toda a informação, foram elaborados os respetivos Programas Educativos 

Individuais que foram submetidos à aprovação dos encarregados de educação e do Conselho Pedagógico. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS IMPLEMENTADAS E TAXA DE SUCESSO 

Avaliação Interna 

No universo de 27 alunos com necessidades educativas especiais (NEE), a beneficiarem das 

diferentes medidas educativas previstas no Dec. Lei n.º 3/2008, verificou-se uma taxa de sucesso de 96%. 

Os alunos com CEI (11) apresentam uma taxa de sucesso de 100% e no total de 16 alunos que 

beneficiam de medidas menos restritivas (APP/ACI/APA) a taxa de sucesso verificada é de 94%. 

 

N.º de alunos a beneficiar de medidas educativas 

 
Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Total 

Taxa de 

sucesso 

APP 1 5 1 9 16 

94% APA - 5 1 9 15 

ACI 1 4 1 2 8 

CEI - 1 2 8 11 100% 

 

 

Avaliação Externa 

 Foram sujeitos às provas finais de ciclo 4 alunos: 

Ciclo 
Provas 
finais 

nacionais 

Provas finais a 
nível de escola 

Outras condições especiais na 
realização das provas 

Taxa de 
sucesso 

1.º - 2 Leitura de prova; sala à parte 100% 

2.º 1 - - 0% 

3.º 1 - Preenchimento da ficha A e B 100% 

 

Dos 4 alunos que realizaram as provas finais de ciclo, resultou uma taxa de sucesso de 75%. 

Sexo Ano Escola Medidas educativas Problemática 

F 6.º Fragoso APP/ACI/APA Atraso Cognitivo 

M 7.º Fragoso APP/ACI/APA 
Epilepsia de ausência 

Emocional 
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CONCLUSÃO DE CICLO  

 

CURSO VOCACIONAL  

NÚMERO DE MÓDULOS CONCLUÍDOS POR ÁREA E ALUNO  

 

 

  

Ciclo Nº total de 
alunos 

Nº de 
alunos que 
concluiu o 

ciclo  

Nº de alunos 
que concluiu 
sem retenção 

Nº de alunos com 
retenção 

% de alunos com retenção 

1º 59 58 49 9 18,3% 

2º 53 51 41 10 19.3% 

3º 50 39 37 2 5% 

Área 
 
 

Total de módulos                      Módulos concluídos/ Nº de alunos 

Voc 1 Voc 2 

Concluiu a 
Totalidade 

+ de 50% dos 
módulos 

50% dos 
Módulos 

- de 50% 
dos 

módulos 
0 módulos 

Voc 1  
Voc 

2  
Voc 1  Voc 2  

Voc 
1  

Vo
c 2  

Voc 
1  

Voc 
2  

Voc 
1  

Voc 
2  

Português  4 8 19 18 1 4  2     

Inglês 3 11 14 24 1    1  4  

Matemática 6 13 16 17 4 7       

Ciências Naturais  3 7 13 18 4 6   3    

Física Química  5 10 8 17 9 7   3    

História  4 7 18 24 1  1      

Geografia  4 9 12 19 2 4 1  4 1 1  

Educação Física  4 8 16 19 2 2 2 1  2   

Hortofloricultura   10 16 24 8        

Artes Manuais   8 24 24         

Informática  4 8 24 24         

Cerâmica  9 9 20 24         

Proteção e prestação 
de socorros  

8 10 18 24 2        

Prática simulada 
informática  

19 2 19 24 
        

Prática simulada artes 
manuais  

 1  24 
        

Prática simulada 
Hortofloricultura 

 1  24 
        

Prática simulada de 
cerâmica  

20 1 20 24 
        

Prática simulada de 
proteção e prestação 
de socorros 

18 1 18 24 
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REFLEXÃO CRÍTICA FACE AOS RESULTADOS CONSEGUIDOS 

 

Tabela Síntese da análise desenvolvida pelos docentes                                      REFERENCIAL 

CRITÉRIO Eficácia Interna Qualidade Interna 

ITENS 
- Como se situam as taxas de 

sucesso face às metas definidas? 

- Como se situam as médias face às 

médias alcançados no ano letivo anterior? 

Áreas disciplinares /  
Disciplinas  

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Português (PORT) 
         

         

Matemática (MAT) 
         

         

Estudo do Meio (ESTM) 
         

         

Expressões  
         

         

Francês (FRC) 
         

   

Inglês (ING)  
         

         

Hist. e Geog. Portugal 
(HGP) 

         

     

História (HIST) 

         

     

Geografia (GEF) 

         

     

Ciências Naturais (CN) 

         

     

C. Físico-Químicas 
(CFQ)  

         

   

Educação Visual (EDV)  

         

     

Educação Musical  

         

  

Educação Tecnológica 

         

     

Educação Física (EDF) 

         

     

Informática  

         

     

EMRC 
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1º CICLO 

 De uma forma global, os resultados alcançados estão em linha ou ligeiramente acima das metas 

delineadas para este ano letivo. As estratégias revelaram-se adequadas à aprendizagem dos alunos. Os 

alunos mostraram-se motivados e empenhados na aprendizagem O uso de materiais manipuláveis na 

área de matemática contribuiu para a melhoria de resultados.  

 Os alunos estão a adquirir hábitos de trabalho e maior autonomia traduzindo-se em melhores 

resultados. Salienta-se o empenho e motivação dos alunos pelos temas trabalhados em Estudo do Meio. 

 Nas expressões destaca-se que os resultados foram de encontro às metas propostas e justifica-se 

este facto com a assertividade de escolha de tarefas e estratégias implementadas. Além do referido, 

salienta-se o empenho e motivação dos alunos pelos temas trabalhados. 

 Em EMRC verificou-se uma subida da média obtida no 2º período, contudo a meta proposta no 

início do ano, no que se refere ao 2º ano, não foi atingida. No que diz respeito à taxa de sucesso, esta foi 

alcançada, verificando-se 100%. 

 Os docentes entendem que os resultados obtidos são bons pois a maioria dos alunos demonstrou 

empenho na aprendizagem e nos trabalhos solicitados. Salienta-se a turma P1/2 como sendo a que 

obteve resultados aquém dos esperados, pelo seu pouco empenho e dedicação ao trabalho, sendo este o 

principal fator verificado na diferença entre a meta proposta e o resultado atingido. 

 No que se refere ao inglês em todos os anos de escolaridade, a média obtida foi sempre superior à 

média proposta em área disciplinar. 

 Os resultados foram considerados bastante satisfatórios, dadas as elevadas taxas de sucesso 

apresentadas nos diferentes anos de escolaridade.  

 

ESTRATÉGIAS DEFINIDAS PARA REMEDIAR OS PONTOS FRACOS E/OU REFORÇAR OS PONTOS 

FORTES 

 

          O Departamento decidiu, no próximo ano letivo, dar continuidade ao trabalho desenvolvido, apoiar 

os alunos com dificuldades com um ensino o mais personalizado possível; valorizar o trabalho efetuado 

por estes alunos e as suas pequenas conquistas; utilizar os tempos de Apoio ao Estudo para os ensinar a 

estudar.  

          A Português, rever às sextas-feiras os conteúdos trabalhados na semana, dedicando um tempo para 

trabalho de escrita com a elaboração de textos seguindo os requisitos e as regras estruturais; habituar as 

crianças a confrontar as suas informações e conhecimentos com o objetivo do texto a produzir, em 

colaboração direta com o professor. Promover a leitura como forma de enriquecer o vocabulário; ouvir ler o 

adulto para se apropriarem de bons modelos de leitura, ler em voz alta para fortalecer os vínculos afetivos 

entre quem lê e quem ouve, estimular o prazer de ouvir, o prazer de imaginar, facilitar a aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem e a vontade de querer aprender a ler. Uso mais frequente do dicionário. 

A matemática dedicar um espaço semanal para a resolução de situações problemáticas; treinar 

diariamente a leitura e escrita de números, assim como as operações matemáticas. Para desenvolver o 

raciocínio matemático, encorajar os alunos a participar em momentos de partilha e debate na aula e a 

explicar e justificar o seu raciocínio de modo claro e coerente, usando propriedades e relações 

matemáticas. 

O Departamento considera que, no próximo ano letivo, nas expressões devem continuar a ser 

promovidas atividades que visem o desenvolvimento de competências e estimular o sentido estético, 

articulando-as com as áreas de Português, Matemática e Estudo do Meio.  

         Para além das medidas acima referidas, solicitar um acompanhamento mais vigilante e mais efetivo 

por parte dos Pais / Encarregados de Educação. 

         Propõe-se que o apoio educativo seja rentabilizado nas turmas com maior número de alunos com 

dificuldades de aprendizagem e que se implementem coadjuvâncias em português e matemática nas 

turmas com maior número de alunos. 
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2º E 3º CICLO  

PORTUGUÊS  

 Ultrapassaram-se as metas em todos os anos letivos, exceto no nono ano.  

 No quinto ano, verificou-se uma melhoria relativamente aos períodos anteriores, tanto ao nível da 

taxa de sucesso (92,31%), como da qualidade interna, que evoluiu de 3,23 para 3,40. A turma C destaca-

se pela positiva, uma vez que obteve uma taxa de sucesso de 100%. Todas as turmas registam uma 

média superior a 3.00.  

 No sexto ano, a taxa de sucesso também aumentou (90,38%), bem como a média obtida, que 

evoluiu de 3,21 para 3,33. A turma C continua a destacar-se pela positiva, uma vez que mantém uma taxa 

de sucesso de 100%. Todas as turmas registam uma média superior a 3.00.  

 No sétimo ano, a taxa de sucesso manteve-se igual (78,33%) ao segundo período. Quanto à média 

obtida, verificou-se uma melhoria, tendo passado de 3,17 para 3,22. Todas as turmas registam uma média 

superior a 3.00.  

 No oitavo ano, a taxa de sucesso também melhorou, passando de 72,86% para 79,86%. Quanto à 

média obtida, verificou-se igualmente uma evolução positiva de 2,99 para 3,09. Todas as turmas registam 

uma média superior a 3.00. 

           No nono ano, a taxa de sucesso revelou progressão relativamente ao segundo período, passando 

de 68,52% para 79,63%. Quanto à média obtida, verificou-se também uma evolução, tendo passado dos 

2,89 para 3,02. No entanto, ficou ligeiramente aquém da meta estabelecida, contribuindo para este facto a 

transferência de um aluno de média positiva para outra escola. As turmas A e B registam uma média 

superior a 3,00. A turma C continua a destacar-se das restantes por registar uma média inferior a 3,00 

(2,67) e uma percentagem de sucesso de 55,56%, embora tenha revelado melhoria em relação ao período 

anterior.  

 

FRANCÊS  

 As médias atingidas, no sétimo ano de escolaridade, foram as seguintes: sétimo A – 4.28 (4.11 no 

período anterior); sétimo B – 3.86 (3.73 no período anterior); sétimo C – 3.70 (3.60 no período anterior). A 

média foi de 3.93, que corresponde a uma subida de 0,13 em relação ao período anterior, e a taxa de 

sucesso foi de 93,33%, igual à do período anterior, mas superior à taxa esperada para o final de ano, que 

era de 86,67%. Destaca-se para tal, uma vez mais, os 100% da turma A. Efetuada uma análise 

pormenorizada, é de referir que todas as turmas mantiveram o sucesso atingido no período anterior. A 

média global da disciplina é de 3.93, superior à do período passado, cuja média era de 3.80. É de referir, 

ainda, que os resultados suplantaram a meta esperada para este ano de escolaridade, que era de 3.74.  

 No oitavo ano de escolaridade, as médias atingidas foram as seguintes: oitavo A – 3.39 (3.17 no 

período anterior); oitavo B – 4.12 (3.78 no período anterior); oitavo C – 3.59, igual à do período anterior e 

oitavo D – 3.44 (3.39 no período anterior). Globalmente, a média da disciplina foi de 3.61, que corresponde 

a uma subida de 0,13 em relação ao segundo período e a taxa de sucesso foi de 98,57%, superior aos 

94,37% do período anterior e à taxa esperada para o final do ano, que era de 92,95%.  

 Efetuada uma análise pormenorizada, é de referir que todas as turmas subiram ou mantiveram o 

sucesso atingido no período anterior, destacando-se os 100% das turmas A, B, e C. A média global da 

disciplina é de 3.61, superior à do período passado, cuja média era de 3.48. É de referir, ainda, que os 

resultados suplantaram a meta esperada para este ano de escolaridade, que era de 3.58.  

 No nono ano de escolaridade, as médias atingidas foram as seguintes: nono A – 3.33 (3.28 no 

período anterior); nono B - 3.61 (3.44 no período anterior); nono C – 3.22 (3.06 no período anterior). A 

média foi de 3.39, que corresponde a uma subida de 0,13 em relação ao período anterior, e a taxa de 

sucesso foi de 96,30%, superior aos 88,89% do período anterior e à taxa esperada para o final do ano, 

que era de 81,81%. Destaca-se para tal os 100% das turmas A e B. Efetuada uma análise pormenorizada, 

é de referir que todas as turmas ultrapassaram o sucesso atingido no período anterior. A média global da 

disciplina é de 3.39, superior à do período passado, cuja média era de 3.26. É de referir, ainda, que os 

resultados suplantaram a meta esperada para este ano de escolaridade, que era de 3.16.  
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           Da análise efetuada, concluiu-se que, de um modo geral, os resultados foram bastante satisfatórios, 

uma vez que dos 28 Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI) existentes, 21 surtiram o 

efeito desejado a Francês, no final deste ano letivo. Por outro lado, os três anos de escolaridade 

suplantaram a meta definida. Para tal contribuíram não só as estratégias implementadas pelos docentes, 

assim como o empenho e o trabalho desenvolvidos pelos discentes. 

 

INGLÊS  

          No segundo ciclo, não se observou desvio de 0,3 (qualidade interna), não se tendo registado 

resultados com afastamento superior a 10% (eficácia interna). 

          No terceiro ciclo, num quadro de melhoria de resultados, no 8º e 9º ano, registou-se um desvio 

positivo superior a 10% a nível de eficácia interna. No 9º ano, registou-se um desvio positivo superior a 

0,30 a nível de qualidade interna 

           As estratégias definidas no segundo período (maior envolvimento dos encarregados de educação 

no acompanhamento escolar dos seus educandos, através do uso da caderneta; reforço dos conteúdos 

lecionados na Sala de Estudo de Inglês (SEI) (Trabalho de pares-tutoria aluno bom / aluno com 

dificuldades); reforço e treino da oralidade com exercícios de speaking/listening. Transmissão de 

técnicas/métodos de estudo da língua estrangeira nas aulas de SEI; reforço da autoestima/estímulos 

positivos em situação de sucesso no sentido de envolver e motivar para o estudo. Ênfase no fomento do 

trabalho em equipa e do trabalho colaborativo, quer através da promoção do trabalho autónomo por forma 

a respeitar os diferentes estilos de aprendizagem implícitos no grupo-turma alvo) surtiram efeito, uma vez 

que se verificou uma evolução global notória nos resultados finais, sobretudo no 8.º e no 9.º ano.  

            A aplicação dos critérios de avaliação em vigor e o caráter continuo da avaliação formativa e 

sumativa consubstanciam-se numa avaliação final satisfatória. 

 

HISTÓRIA  

            Na generalidade houve uma melhoria nos resultados, tendo sido ultrapassada a meta prevista, com 

exceção do 6º ano, em virtude dos resultados das turmas A e B, revelando-se uma diferença de 0,15 em 

relação à meta prevista para o fim do ano letivo, que era de 3,20. 

            Verifica-se que no 6º ano, enquanto a turma C tem um sucesso de 100%, as turmas A e B 

continuam a manifestar as dificuldades já identificadas em avaliação anterior, tendo obtido um secesso de 

68,43% e 78,85%, respetivamente, tendo contribuindo para que o sucesso obtido no 6.º ano (80, 77%), 

fosse inferior ao previsto de 82,42% (9,88% de diferença entre a média e a meta de sucesso).  

           Apesar de todas as estratégias implementadas ao longo do ano, alguns das referidas turmas não 

manifestaram, nem revelaram qualquer esforço em ultrapassar as dificuldades 

 

GEOGRAFIA  

          Os resultados obtidos pelos alunos foram bastante satisfatórios, uma vez que taxa de sucesso 

alcançada foi de 83,15% e a média de 3,37.  

           Ao longo do ano letivo a média da disciplina de Geografia subiu. No primeiro período foi de 3,12, no 

segundo apresentou o valor de 3,30 e neste período de 3,37. Igual evolução teve a taxa de sucesso, uma 

vez que registou 73,12% no primeiro período, passando para 80,54% no segundo, e para 83,15% no 

terceiro.  

 Os valores alcançados no final do terceiro período estiveram muito próximos das metas definidas 

para o final do ano letivo. Apenas no sétimo ano a média obtida foi ligeiramente inferior à meta prevista, 

mas nos outros anos de escolaridade a média alcançada foi superior à prevista. Comparando a taxa de 

sucesso alcançada com a esperada, verificou-se que no sétimo e oitavo ano de escolaridade o valor 

atingido foi ligeiramente inferior à taxa esperada, no entanto, no nono ano de escolaridade o sucesso 

alcançado foi superior ao esperado.  

 Em nenhuma turma se registou média inferior a três nem uma taxa de sucesso inferior a 50%, 

também não foi atribuído nível 1 a nenhum aluno.  
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            O ano de escolaridade com menor taxa de insucesso é o nono com 12,96%, seguindo-se o oitavo 

ano com 17,14% e, por fim, o sétimo ano, com 20,00%. 

            Em suma, não há grandes desvios nos resultados obtidos face às projeções definidas para o final 

do ano letivo. Observou-se que as diferenças registadas na eficácia interna no sétimo, oitavo e nonos anos 

são respetivamente 3,60%; 0,23% e 1,85%. No tocante à qualidade interna, os valores obtidos, também 

estão dentro dos parâmetros definidos, ou seja, no sétimo ano 0,14; no oitavo 0,02 e no nono ano 0,1 

 

FÍSICO QUÍMICA  

            Comparando os resultados da média do sétimo ano no terceiro período do presente ano letivo, com 

os resultados do ano letivo anterior, verifica-se que esta foi superior em dezasseis centésimas. 

Relativamente ao oitavo ano, a média obtida no terceiro período no presente ano letivo, ultrapassou em 

seis centésimas o valor da média do ano letivo anterior. Quanto ao nono ano, a média obtida no final do 

terceiro período no presente ano letivo, foi inferior em trinta e nove centésimas em comparação com o 

valor do ano letivo anterior. 

             Fazendo a comparação dos resultados do terceiro período com as metas a atingir no final do ano, 

todos os anos superaram as metas estabelecidas, sendo menos notório no nono ano. 

             De acrescentar que a média final de ciclo de Físico-Química, neste ano letivo, foi de 3,07 e a 

percentagem de sucesso de 80,12%. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS  

            Em relação aos alunos com nível inferior a três, os docentes consideram que os alunos revelam 

dificuldades nos itens: atenção e concentração, falta de hábitos e métodos de trabalho, dificuldades na 

aquisição dos conteúdos lecionados, falta de perseverança no trabalho, pouco empenho em colmatar as 

dificuldades sentidas, ausência de espírito crítico. Perante as dificuldades manifestadas pelos alunos, 

foram implementadas as estratégias que se encontram descritas nas atas dos respetivos Conselhos de 

Turma, valorizando sempre a aprendizagem e a aquisição de competências de índole prática e de 

estímulo à curiosidade cientifica. Informaram ainda que, as estratégias que se descrevem seguidamente já 

foram implementadas e que no presente período letivo continuarão a ser alvo de um reforço por parte dos 

docentes. 

 

MATEMÁTICA  

           Relativamente à eficácia interna verifica-se que no 8º e 9º anos ficaram abaixo do previsto. No 8º 

ano 3,35% e no nono ano 11,86%. 

           Este resultado é consequência do já referido na adenda de análise dos resultados do final do 2º 

período.  

 Apesar as estratégias implementadas, o desinvestimento no estudo manteve-se.  

            No que diz respeito à qualidade interna, depreende-se que os resultados na disciplina ficaram 

muito aquém do esperado. Na realidade o afastamento à média, com a exceção do 9º ano, abeira-se do 

previsto.   

 O afastamento à meta prevista foi 0,02; 0,07; 0,04 e 0,2 nos 5º,6º,8º e 9º ano, respetivamente.  

 

INFORMÁTICA  

 Os docentes ultrapassaram a meta estipulada, no 7º e 8º anos de escolaridade. Isto deveu-se a um 

maior empenho pelos alunos, superando os constrangimentos a nível de material informático com que se 

foram deparando ao longo do ano. Os discentes consciencializaram-se da necessidade de ouvir e seguir o 

professor no caminho estipulado. 

 Estes resultados foram conseguidos com uma grande esforço dos professores dado que as 

condições físicas da sala não são as melhores. Não temos na grande maioria das turmas um computador 

por aluno o que dificulta o seu trabalho em aula, a disposição da sala não é a melhor para fomentar a 

atenção, os alunos estão virados para a parede o que impede uma relação mais próxima com o professor.  
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

 Refere-se que se mantem a alta percentagem de sucesso 99,21% no global dos dois ciclos. Em relação à 

média subiu ligeiramente em relação ao 1º período. A alta percentagem de sucesso deve-se à motivação 

dos alunos para os trabalhos práticos e ao envolvimento destes nas atividades propostas.  

EDUCAÇÃO VISUAL  

No global esta disciplina apresenta uma alta percentagem de sucesso, 98,06%. Esta percentagem deve-se 

à valorização dos trabalhos práticos. A qualidade do sucesso, no entanto, não corresponde às 

expectativas dos docentes, sendo que a média global dos dois ciclos é de 3,54. Este facto justifica-se com 

o pouco empenho dos alunos e a desorganização na elaboração dos trabalhos práticos. 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL  

Não justificam  

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Os resultados apresentados refletem o empenho de docentes e discentes na superação das dificuldades e 

objetivos propostos. É de referir que se verifica uma subida em termos de sucesso no 8º ano. A descida 

em termos de média no 9º ano está relacionada com um processo decrescente que se vem a verificar nos 

últimos dois anos, talvez por este ser um ano terminal de ciclo, podendo os alunos dar mais enfoque às 

disciplinas com exames. 

 

EMRC 

         As médias obtidas no 3º período foram as seguintes: 5ºano – 4,02 (meta 3,57); 6ºano – 4,00 (meta 

3,71); 7ºano – 4,31 (meta 4,08); 8ºano – 3,98 (meta 3,88) e 9ºano – 4,10 (meta 4,05). Todas as turmas 

atingiram ou superaram as médias propostas. Verifica-se uma subida significativa em algumas turmas, 

justificando-se a mesma com a entrega atempada dos trabalhos solicitados, coisa que não se tinha 

verificado no 2º período.  

          Relativamente a taxas de sucesso todas as turmas obtiveram 100% de sucesso.  

 

ESTRATÉGIAS DEFINIDAS PARA REMEDIAR OS PONTOS FRACOS E/OU REFORÇAR OS PONTOS 

FORTES 

PORTUGUÊS  

         Foram definidas estratégias de remediação, de recuperação e consolidação das aprendizagens, no 

sentido de atingir as metas definidas. No geral, para além das estratégias definidas nos Conselhos de 

Turma, destacando-se em especial a pedagogia diferenciada, no sentido de envolver os alunos na 

construção ativa de aprendizagens significativas, os docentes implementaram ainda as seguintes medidas: 

promoção do gosto pelo uso correto da Língua Portuguesa; reforço positivamente da participação oral; 

valorização dos pequenos progressos dos alunos com maior dificuldade; questionamento dos alunos, a 

nível da oralidade, com maior frequência, de forma a acompanhar a aula com mais atenção; reforço das 

atividades de consolidação gramatical; treino com exercícios de ortografia; realização de atividades lúdico-

didáticas para despertar a criatividade; incentivo da leitura, como meio de aquisição de vocabulário mais 

rico e diversificado; produção, com maior frequência, de textos escritos, incidindo na metodologia da 

planificação, redação e revisão, introduzindo atividades de aperfeiçoamento de textos; incentivo aos 

alunos para a colocação de dúvidas com maior regularidade, sensibilizando-os para a participação em 

atividades realizadas pela área disciplinar, nomeadamente a participação em concursos, reforçando, desta 

forma, os hábitos de leitura. 

FRANCÊS  

           Da análise efetuada, verificou-se que, de um modo geral, as estratégias implementadas por esta 

área disciplinar têm surtido eficácia. Por conseguinte, no próximo ano letivo, dar-se-á continuidade ao 
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trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nomeadamente: aumento das interações aluno/professor; 

exercícios de vocabulário, de gramática, de tradução, de retroversão; jeux de rôle; reforço positivo e, 

sempre que possível, uma atenção mais individualizada. É fundamental que os alunos adotem práticas de 

estudo e de trabalho conducentes ao sucesso, estejam mais envolvidos nas atividades, façam um trabalho 

regular e não falhem no cumprimento das tarefas. Além disso, os alunos serão sensibilizados para a 

participação em atividades realizadas pela área disciplinar, designadamente a participação em concursos.                                       

O acompanhamento regular por parte do encarregado de educação assume particular importância neste 

processo 

 

INGLÊS  

           Como estratégia para assegurar uma evolução positiva em termos de eficácia e qualidade internas, 

prevê-se um trabalho de articulação interciclos e de diagnóstico dos pontos fortes e dos aspetos a 

remediar e melhorar nas diferentes turmas, com vista à preparação do trabalho do próximo ano letivo e à 

identificação atempada de problemas. 

 

HISTÓRIA  

          Os docentes continuarão a desenvolver as estratégias definidas em conselhos de turma, assim 

como irão implementar as medidas referidas nos Planos de Apoio Pedagógico Individual para os alunos 

que apresentaram níveis inferiores a 3.  

 

GEOGRAFIA  

       As docentes consideram que a aplicação das estratégias definidas ao longo do ano letivo teve 

impactos positivos. Porém, os resultados poderiam ser melhores se se verificasse mais empenho e 

envolvimento por parte dos discentes 

 

FÍSICO QUÍMICA  

        As estratégias definidas são as seguintes: dar uma maior valorização à participação na sala de aula 

com especial atenção para o melhorar da atenção/concentração, incentivar e melhorar hábitos de trabalho 

e de estudo, reforçar o controlo sobre o caderno diário, motivar o aluno para a leitura de literacia cientifica, 

aumentar a frequência de interações orais aluno - professor, proporcionar situações de ensino 

individualizado, aumentar o número de atividades de formação formativa, treinar os diferentes tipos de 

raciocínio através de exercícios adequados, incentivar análise de situações que valorizem a dúvida 

cientifica e o espírito investigativo, incrementar o gosto pelo estudo e trabalho através de situações 

assentes no quotidiano. 

        Apesar de se reconhecer que globalmente os resultados são positivos, no sentido da sua 

manutenção considera-se que, de uma forma geral, os  alunos devem continuar a dedicar tempo e 

empenho ao estudo, trabalhar de forma sistemática e mostrar interesse em ultrapassar as eventuais 

dificuldades.  Em algumas situações particulares, a postura na sala de aula deve ser alterada de forma a 

contribuir para uma melhoria dos resultados. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS  

         As estratégias definidas são as seguintes: dar uma maior valorização à participação na sala de aula 

com especial atenção para o melhorar da atenção/concentração, incentivar e melhorar hábitos de trabalho 

e de estudo, reforçar o controlo sobre o caderno diário, motivar o aluno para a leitura de literacia cientifica, 

aumentar a frequência de interações orais aluno - professor, proporcionar situações de ensino 

individualizado, aumentar o número de atividades de formação formativa, incentivar análise de situações 

que valorizem a dúvida cientifica e o espírito investigativo, incrementar o gosto pelo estudo e trabalho 

através de situações assentes no quotidiano. 
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MATEMÁTICA  

 As estratégias apontadas para remediar os pontos fracos são: 

- continuar a usar as  aulas de SEM para recuperar/ rever conteúdos e desenvolver atividades de 

superação de dificuldades. No sexto e no nono ano as tarefas trabalhadas incidirão na preparação das 

provas finais; 

- aplicar  questões-aula, com incidência variável em função dos anos de escolaridade; 

- partilhar   experiências entre os docentes  e elaboração conjunta de instrumentos de avaliação.  

 - orientar os tempos de apoio ao estabelecimentos para atividades de superação de dificuldades ( por 

exemplo aulas de apoio pedagógico acrescido). 

 

INFORMÁTICA  

 As estratégias apontadas para remediar os pontos fracos são: 

- Selecionar exercício práticos com conteúdos apelativos para manter os alunos motivados. 

- Aproximar os conteúdos a situações práticas da vida real. 

- Fomentar o uso das novas tecnologias de forma segura e responsável. 

- Fomentar a experimentação e eliminar os constrangimentos inerentes ao uso do computador, Tablet e/ou 

outros dispositivos eletrónicos. 

- Apresentar a necessidade de responder fácil e atempadamente às solicitações do meio usando as novas 

tecnologias. 

- Incentivar o aluno a um maior investimento na disciplina mostrando-lhe a necessidade de operar bem 

com um computador para poder responder às solicitações diárias. 

 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

 Embora a média das turmas tenha subido ligeiramente, pretende-se reforçar os trabalhos práticos, 

que são mais motivadores para os alunos conseguindo-se maior envolvimento dos mesmos e 

consequentemente melhores resultados.  

 

EDUCAÇÃO VISUAL  

           Como estratégia de melhoria os professores irão implementar e reforçar o gosto pela disciplina 

criando estratégias diferenciadas: situações de ensino individualizado; orientação, verificação e controlo 

dos trabalhos efetuados e da organização dos instrumentos de trabalho. 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL  

          Não apresentam estratégias  

EDUCAÇÃO FÍSICA  

          Como estratégia, os docentes deverão implementar e reforçar o gosto pela disciplina criando 

estratégias pouco diferenciadas para a melhoria do sucesso. 

 

EMRC 

         Os docentes consideram os resultados obtidos como muito positivos e entendem que no próximo 

ano devem continuar a implementar as estratégias definidas uma vez que se mostraram adequadas 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPA  

            A equipa depois de analisar os dados do presente relatório conclui que globalmente os resultados 

estão de acordo com as metas definidas, pelas diferentes áreas disciplinares para o ano letivo, e cumprem 

as metas propostas tanto no projeto educativo como no contrato de autonomia.  



48 

 

 Da análise das propostas que os docentes dos diferentes departamentos apresentam importa 

analisar aquelas que parecem refletir preocupações de alguns docentes como por exemplo: 

          - Valorizar a participação, o envolvimento e a postura na sala de aula;  

       - Responsabilizar os alunos pelo seu desempenho e encarregados de educação pelo sucesso dos 

seus educandos. 

          A Equipa gostaria de realçar a necessidade de as diferentes áreas disciplinares/departamentos irem 

mais além na definição de estratégias, pois muitas delas são afirmações de convicções de que a prática 

letiva é adequada à realidade. Com isto não se quer desvalorizar o conteúdo das estratégias definidas 

pelos grupos disciplinares, mas reafirmar a necessidade de se definirem estratégias concretas e claras.  

         Em algumas disciplinas integradas nos vários ciclos do ensino básico há a hipótese de as razões 

para o sucesso/insucesso terem origem nos anos iniciais. Por tal motivo é importante refletir sobre o 

sucesso/insucesso apresentado, sobre a sua origem e definir estratégias comuns de melhoria centradas, 

quer nos anos de escolaridade iniciais de ciclo, quer no trabalho colaborativo de articulação 

programática entre ciclos.  

           Observa-se que a grande maioria das estratégias apresentadas é de cariz pedagógico e a sua 

aplicação será da responsabilidade de cada docente na sua atividade letiva e refletem uma preocupação 

dos docentes, em acompanhar mais de perto certo grupo de alunos, prestando-lhes um apoio mais 

individualizado ou a adotação de uma pedagogia diferenciada em situação de sala de aula. É importante 

que esta preocupação dê lugar a uma prática letiva diferenciada. 

             Uma outra sugestão é a necessidade de se refletir sobre formas de levar alguns alunos e 

encarregados de educação a assumirem as suas responsabilidades, no que concerne ao 

acompanhamento da situação escolar dos seus educandos. 

            Realça-se, por isso, a necessidade de serem estruturadas estratégias concertadas de promoção 

da assunção da responsabilidade que os docentes solicitam aos alunos e aos respetivos encarregados de 

educação. Mais do que se definir como estratégia a promoção do envolvimento dos alunos e encarregados 

de educação ou o apelo de um acompanhamento mais ativo e responsável dos encarregados de 

educação é necessário pensar o modo ou a forma de se alcançar tal envolvimento e responsabilidade. 

Neste sentido, sugere-se que o Conselho Pedagógico se responsabilize por analisar o problema 

identificado e, consequentemente, encontre e fomente o desenvolvimento de estratégias concretas de 

melhoria, tais como, ações pensadas e desenvolvidas por uma equipa que integre professores, elementos 

da associação de pais, do NAC e do SPO.  

          Este relatório deverá ser aprovado pelo Conselho Pedagógico e analisado e validado pelo Conselho 

Geral, devendo, posteriormente, ser divulgado, a toda a comunidade educativa, através das coordenações 

dos Departamentos Curriculares e através da página de internet do Agrupamento. 

 

CONCLUSÃO  

 Este relatório de autoavaliação deverá ser objeto de análise e discussão a fim de se constituir uma 

mais valia, dando lugar a uma visão mais alargada e consistente dos resultados com diferentes ângulos de 

visão sobre a realidade, deixando de ser um mero exercício de estatística resultante das informações dos 

resultados internos dos alunos e das provas finais de ciclo. 

 Deste modo, da comunicação dos relatórios à comunidade surgirão, com certeza, decisões cuja 

implementação se traduzirá numa melhoria dos resultados académicos do agrupamento. 

 Fica o compromisso de aperfeiçoar os métodos de recolha e tratamento de informação 

rentabilizando o uso das tecnologias de informação. 

 A título de sugestão referimos a importância, cada vez mais premente, de o agrupamento fazer um 

esforço (financeiro) para aderir a um programa de avaliação em rede (PAAR) proporcionando formação e 

assessoria à equipa de autoavaliação tão necessária para que este trabalho se revista de mais qualidade. 
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