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Introdução 

 

 

A avaliação interna ou autoavaliação, sendo um processo cíclico, tem como finalidade a 

melhoria do desempenho de todos os atores da comunidade educativa. 

 No presente ano letivo a equipa de avaliação interna centrou o seu trabalho na análise dos 

resultados escolares dos alunos e na avaliação intercalar do plano de melhoria.  
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1 - Resultados da avaliação dos alunos  

 

1.1- Resultados do pré escolar  

 

Foram avaliadas 159 dos160 alunos que frequentam os JI do Agrupamento, sendo 44 de 3 anos, 

57 de quatro anos e 58 de cinco anos. Só não foi avaliada 1 criança de quatro, devido a ter faltado 

no 3º período todo por doença. 

Na área de Formação Pessoal e Social, verificou-se que atingiram os desempenhos esperados 

95% as crianças de 3 anos, 98% as de 4 anos e 86% as crianças 5 anos. Dentro desta área foi 

no domínio do “Conhecimento de Si” que apresentaram melhores resultados, 98% as crianças 

de 3 anos 100% as crianças de 4 anos e 93% as crianças de cinco anos. No domínio da 

Autonomia as crianças de 3 e 4 anos foram as que mostraram melhores resultados 93% e 96% 

respetivamente, ao nível das competências adquiridas, enquanto que o grupo de 5 anos 

manifestou neste domínio 79% de competências adquiridas e 21% que ainda se encontram 

emergentes. No domínio da Relação com os Outros o grupo de 5 anos também foi o que 

apresentou piores resultados, 86% de competências adquiridas, 1% não adquiridas e 12% de 

competências emergentes. 

Na área da Expressão e Comunicação, 93% das crianças de três anos, 95% de quatro anos e 

90% de cinco anos atingiram as competências esperadas e 2% das crianças de 3 e 5 anos não 

as atingiu. Na linguagem oral o grupo de 3 anos apresentou 89% de competências adquiridas e 

4% de não adquiridas; o grupo de 4 anos 95% de competências adquiridas e 5% emergentes e 

o grupo de 5 anos apresentou, neste domínio, 91% de competências adquiridas e 2% das 

crianças não atingiram os objetivos esperados. No domínio da Linguagem escrita o grupo de 5 

anos foi o que apresentou piores resultados 78% de competências adquiridas e 7% não 

adquiridas, o grupo de 4 anos apresentou 86% de competências adquiridas, 15% de 

competências emergentes e 7% não adquiridas e por último o grupo de 3 anos apresentou 91% 

de competências adquiridas e 9% de emergentes. No domínio da Matemática, neste período, 

todos os grupos evidenciaram resultados mais satisfatórios, 98% de competências adquiridas 

nos grupos de 3 e 4 anos, 93% nas crianças de cinco anos. É de salientar que é nos domínios 

da Expressão Motora e Musical que todos os grupos evidenciam melhores resultados.  

Na área do Conhecimento do Mundo verificou-se que 98% das crianças de 3 e 4 anos e 91% de 

5 anos atingiram os desempenhos esperados. Dentro desta área no domínio das Ciências 98% 

das crianças de três, 96% nas de 4 anos e 100% de competências adquiridas nas crianças de 5 

anos. No domínio dos Meios e Culturas as crianças de 4 anos foram as que tiveram melhores 

resultados, 100% adquiriram as competências e o grupo de 5 anos foi o que obteve piores 
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resultados, com 85% de competências adquiridas, 10% competências emergentes e 5% não 

adquiriram as competências desejadas. 

Fazendo uma comparação com os períodos anteriores, nota-se que na área de Formação 

Pessoal e Social as crianças de 3 anos apresentaram uma evidente melhoria nas competências 

adquiridas, 92% no primeiro período e 95% no segundo e terceiro período; o grupo de 4 anos 

apresentou 94% no primeiro período, uma ligeira baixa no segundo período, 90%, mas recuperou 

no terceiro período 98%. O grupo de cinco anos foi o que obteve piores resultados 89% no 

primeiro período e 84% no segundo período, mas apresentou também uma ligeira melhoria neste 

período 87%, ficando ainda aquém dos restantes grupos. 

Na área de Expressão e Comunicação todos os grupos melhoraram ao longo do ano os seus 

desempenhos. O grupo de 3 anos 89%, 90% e 93% no primeiro, segundo e terceiro período 

respetivamente; o grupo de 4 anos embora evidenciasse uma ligeira descida, 93% no primeiro 

período e 92% no segundo período, apresentou uma melhoria de 3% no terceiro período; o grupo 

de 5 anos foi o que apresentou melhorias significativas ao longo do ano, 82% no primeiro período, 

83% no segundo e 90% no terceiro período, assim como nas competências não adquiridas 8% 

no primeiro, 6% no segundo e 2% no terceiro período.  

Na área de Conhecimento do Mundo, o grupo de 3 anos obteve 88% no primeiro, 95% no 

segundo e 98% no terceiro período e os 4 anos 93%, 89% 98% respetivamente, foram os que 

apresentaram uma considerável melhoria, nas competências adquiridas. O grupo de 5 anos foi o 

que apresentou uma melhoria do primeiro para o segundo período, 89% e 92% mas no terceiro 

período evidenciou uma ligeira quebra nos seus desempenhos 91%.. 

 

1.2 – Resultados do Ensino Básico  

 

Os resultados globais no que diz respeito ao sucesso/insucesso dos alunos do Agrupamento 

são os que as tabelas seguintes demonstram: 

SUCESSO/INSUCESSO % 

Nº total de alunos 601  

Nº alunos 

transitam/aprovados 
527 87.69 

Nº alunos  

não transitam /não aprovados 
74 12.31 

Nº alunos que transitam ou 

aprovados com sucesso 

pleno  

416 69.22 
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SUCESSO/INSUCESSO  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 
Total de 

ciclo  

Nº total de alunos 56 % 67 % 60 % 56 % 239 % 

Nº alunos 

transitam/aprovados 
56 100 58 86.57 57 95 52 92.86 223 93.30 

Nº alunos  

não transitam /não 

aprovados 

0 0 9 13.43 3 5 4 7.14 16 6.7 

Nº alunos que transitam 

ou aprovados com 

sucesso pleno  

49 87.5 56 83.5 49 81.6 47 83.9 201 84.1 

 

SUCESSO/INSUCESSO  5º ano 6ºano Total de ciclo  

Nº total de alunos 68 % 79 % 147 % 

Nº alunos 

transitam/aprovados 
63 92.65 71 89.87 134 91.16 

Nº alunos  

não transitam /não 

aprovados 

5 7.35 8 10.13 13 8.84 

Nº alunos que transitam 

ou aprovados com 

sucesso pleno  

56 82 47 59.4 103 70 

 

SUCESSO/INSUCESSO  7º ano 8ºano 9ºano Total de ciclo  

Nº total de alunos 77 % 89 % 49 % 215 % 

Nº alunos 

transitam/aprovados 
58 75.32 68 76.4 44 89.8 170 79 

Nº alunos  

não transitam /não 

aprovados 

19 24.68 21 23.6 5 10.2 45 21 

Nº alunos que transitam 

ou aprovados com 

sucesso pleno  

38 49 45 50.5 29 59 112 52 
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1.3 Resultados do 1º ciclo (global e por disciplinas) (medidas de apoio e sucesso) 

 

O primeiro ciclo obteve uma taxa global de transição de 93.30%, sendo o 2º ano aquele que 

apresenta uma taxa de transição mais baixa. A transição obtida no 1º ano não equivale ao sucesso 

obtido dado que, por força de lei, todos os alunos do 1º ano transitam. 

Transição 

/aprovação 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Total 

Nº total de alunos 56 % 67 % 60 % 56 % 239 % 

Nº alunos 

transitam/aprovados 
56 100 58 86.57 57 95 52 92.86 223 93.30 

Nº alunos  

não transitam /não 

aprovados 

0 0 9 13.43 3 5 4 7.14 16 6.7 

Nº alunos que 

transitam ou 

aprovados com 

sucesso pleno  

49 87.5 56 96.5 49 85.9 47 90.4 201 90.1 

 

Comparando com o ano letivo anterior verifica-se uma diminuição da taxa de transição/aprovação de 

1.71%. A taxa de retenção não aprovação tem oscilado nos últimos anos sendo que este ano se 

verificou a maior percentagem de não aprovação dos últimos cinco anos. 

COMPARATIVO INDÍCE RETENÇÕES 2008/2013 
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Se considerarmos as três áreas Português, Matemática e Estudo do Meio o sucesso foi o 

seguinte : 

NÍVEIS 

(LP+M+EM) 

Classificação 

Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Estudo do 

Meio 
Total áreas  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não satisfaz 24 10,17 27 11,44 8 3,39 59 8,33 

Satisfaz 99 41,99 102 43,22 98 41,52 299 42,23 

S. Bastante 80 33,89 80 33,89 94 39,83 254 35,87 

Excelente 33 13,98 27 11,44 36 15,25 96 13,55 
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Disciplina 

Níveis /menções  

Média 1/ 

Fraco 

2/não 

satisfaz 
3/satisfaz 

4/satisfaz 

bastante  
5/excelente 

Português 0 24 99 80 33 3,52 

Matemática 0 27 102 80 27 3,45 

Estudo do Meio 0 8 98 94 36 3,67 

Expressões 0 0 99 114 23 3,68 

EMRC – 233 

alunos 
0 0 74 134 25 3,79 

Total 0 59 472 502 144 GLOBAL 

Total pontos 

(alunos X nível) 
0 118 1416 2008 720 

3,62 

Satisfaz  
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Por áreas disciplinares e anos verificamos que: 

 

GRÁFICO 4 - LÍNGUA PORTUGUESA (AVEF E ANOS) 

 

GRÁFICO 5 – MATEMÁTICA (AVEF E ANOS) 

 

GRÁFICO 6 – ESTUDO DO MEIO (AVEF E ANOS) 
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GRÁFICO 7 – EXPRESSÕES (AVEF E ANOS) 

 

GRÁFICO 8 – EMRC (AVEF E ANOS) 

 

GRÁFICO 11 – FORMAÇÃO CÍVICA (AVEF E ANOS) 
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Medidas de apoio 

Beneficiam de Apoio Educativo alunos das turmas: AL1/4, AL2/3, BA1/2/3/4, DU1/2, F2, F2/3, 

F4, PA1/2 e PA3/4. 

Beneficiam de medidas da Educação Especial 8 alunos: 3 no 1º ano, 1 no 2º ano, 2 no 3º ano 

e 2 no 4º ano.  

Beneficiaram de Planos de Acompanhamento Pedagógico / Apoio Educativo 56 alunos (23,4% 

dos alunos do 1º Ciclo): 24 beneficiaram de PAP e AE (42,8%), 25 beneficiaram apenas de 

PAP (44,6%) e 7 beneficiaram apenas de AE (12,5%), assim distribuídos:  

1ºano: 7, 2ºano: 15, 3ºano: 17, 4ºano: 17 . 

Dos 56 alunos que beneficiaram de Planos de Acompanhamento Pedagógico / Apoio Educativo 

41 alunos (73,2%) transitaram de ano / foram aprovados: 16 que beneficiaram de PAP+AE 

(eficácia de 66,6% desta medida educativa), 18 que beneficiaram apenas de PAP (eficácia de 

72%) e 7 que beneficiaram apenas de AE (eficácia de 100%), assim distribuídos:  

o 1ºano: 7 (7 PAP) – 100% de sucesso 

o 2ºano: 6 (5 PAP+AE e 1 PAP) – 40% de sucesso 

o 3ºano: 15 (7 PAP+AE, 6 PAP e 2AE) – 88,2% de sucesso 

o 4ºano: 17 (4 PAP+AE, 5 PAP e 4AE) – 76,5% de sucesso 

 

ALUNOS COM PLANOS E SUA EFICÁCIA 
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         Atividades de Enriquecimento Curricular 

Nestas áreas (AEC) a taxa global de sucesso é de 99,76%   

Nas Atividades de Enriquecimento Curricular verificamos que as taxas de sucesso são: em Apoio ao 

Estudo é de 100%; em Inglês é de 99,57%; na Atividade Física é de 99,5% e nas Atividades Lúdicas 

Expressivas é de 100%.  

As Atividades de Enriquecimento Curricular decorreram normalmente em todas as unidades 

educativas do agrupamento, com os alunos a revelarem interesse e a participarem nas atividades 

propostas. As exceções foram Durrães (com a exceção do Inglês, nem todos os alunos frequentaram 

/ não estavam inscritos nas Atividades), Aldreu e Palme (que, por motivos de ausência da Professora 

não tiveram, no 3º Período, ALE). 

Na Escola Sede as turmas F1/4 e F2/3, nestas atividades, foram separadas, juntando-se o 1º 

ano ao grupo de alunos do 2º ano e o grupo de alunos do 4º ano ao grupo de alunos do 3º ano. Esta 

situação continuou a funcionar como um fator de instabilidade nos comportamentos dos alunos da 

turma AEC F3/4 porque se juntaram, num mesmo espaço físico e temporal, os alunos com 

comportamentos mais problemáticos. 

 

1.3 Resultados do 2º ciclo (global, média por ano, médias por turmas, médias por 

disciplinas, sucesso pleno 

 

5º ANO –  níveis por disciplina e respetiva média / Percentagem de sucesso e insucesso 
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Análise da avaliação obtida pelos alunos da turma segundo o nº de níveis inferiores a três; 

Com;   

5ºA 5ºB 5ºC Total  3º período Total  2º período Total  1º período 

 Nenhum nível 2 15 15 21 51 47 46 

Um nível 2 3 1 2 6 6 4 

Dois níveis 2 1 0 0 1 4 4 

Três níveis 2 2 2 1 5 3 5 

Quatro níveis 2 0 0 0 0 1 2 

Cinco níveis 2 0 1 1 2 3 5 

Seis níveis 2 0 2 0 2 3 0 

Sete níveis 2 0 1 0 1 0 2 

Oito níveis 2 0 0 0 0 1 0 

Total de alunos 21 22 25 68 a) 68 a) 68a) 

a) Estão incluídos os alunos avaliados ao abrigo do Decreto Lei nº 3 de 7 de Janeiro de 2008.  

 

Disciplinas Média % < 3 % > = 3 

Língua Portuguesa 3,45 13,64% 86,36% 

Inglês 3,59 19,70% 80,30% 

História e Geog. de Portugal 3,47 18,18% 81,82% 

Matemática 3,56 13,64% 86,36% 

Ciências da Natureza 3,94 4,55% 95,45% 

Ed. Visual  3,71 2,94% 97,06% 

Ed. Tecnológica 3,75 1,47% 98,53% 

Ed. Musical 4,06 2,94% 97,06% 

Educação Física 4,20 0,00% 100% 

Educação Moral e Religiosa 4,08 1,52% 98,48% 

 Média global do 5º ano                                             3,76 ----- ---------- 
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Do universo dos 68 alunos do 5º ano de escolaridade, 51 alunos (75%), obtiveram sucesso 

pleno, 6 alunos apresentam apenas um nível dois.  

A média global do 5º ano foi de 3, 76. A Taxa de sucesso no global do 5º ano, tendo em conta 

o nº de alunos que transitou de ano, foi de 92,65%. 

As disciplinas com maior taxa de insucesso no 5º ano de escolaridade são Inglês com 19,70%, 

história e geografia de Portugal com 18,18%, seguida de português e matemática com 13,64%. A 

taxa de sucesso dos alunos de 5º ano, tendo em conta o número de alunos que transitou de ano, é 

de 92,6%. Superou a meta esperada para o final do ano que era de 85,07%. É de salientar que todas 

as turmas de 5º ano apresentam um comportamento satisfatório.  

6º ANO  - níveis por disciplina e respetiva média / Percentagem de sucesso e insucesso 

Disciplinas Média % < 3 % > = 3 

Língua Portuguesa 3,32 9,09% 90,91% 

Inglês 3,32 18,18% 81,82% 

História e Geog. de Portugal 3,45 16,88% 83,12% 

Matemática 3,18 25,97% 74,03% 

Ciências da Natureza 3,60 7,79% 92,21% 

Ed. Visual  3,75 2,53% 97,47% 

Ed. Tecnológica 3,99 1,27% 98,73% 

Educação Musical 3,67 5,06% 94,94% 

Educação Física 4,24 0,00% 100,00% 

Educação Moral e Religiosa 3,72 2,56% 97,44% 

Formação Cívica ------- 1,27% 98,73% 

Média Global do 6º ano 

 ( avaliação interna) -       

3,63 

75,0%

8,8%

1,5% 7,4%

0,0% 2,9%

2,9% 1,5%
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Análise da avaliação obtida pelos alunos da turma segundo o nº de níveis inferiores a três; 

Com; 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD Total do 6ºano 

3º período 

Total do 

6ºano 

2º período 

Total do  6ºano 

1º período 

Nenhum nível 2 12 18 12 14 56 49 46 

Um nível 2 4 1 3 0 8 9 8 

Dois níveis 2 1 0 2 4 7 7 2 

Três níveis 2 0 0 1 0 1 2 8 

Quatro níveis 2 0 0 0 1 1 5 5 

Cinco níveis 2 1 1 1 0 3 1 6 

Seis níveis 2 0 0 0 1 1 4 0 

Sete níveis 2 0 0 0 0 0 0 2 

Oito níveis 2 2 0 0 0 2 2 1 

Total de alunos 20 20 19 20 79 a) 79 a) 78 a) 

a) Estão incluídos os alunos avaliados ao abrigo do Decreto Lei nº 3 de 7 de Janeiro de 2008.  

 

Do universo dos 79 alunos do 6º ano de escolaridade, 56 alunos não apresentam níveis 

inferiores a três, apresentando pleno sucesso, e 8 apresentam apenas um nível dois.  

A média global do 6º ano na avaliação interna é de 3,63. 

O sucesso global, tendo em conta o nº de alunos admitidos à prova final é de 91,14%. 

Relativamente a este sucesso, e tendo em conta as características dos alunos superou-se a meta 

esperada para o final do ano que era de 83,36%.  

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

25,97%, (20 níveis 2), seguida de inglês com 18,18% (14 níveis 2). 

 

Medidas de diferenciação pedagógica 

 Global do 5º ano Global 6º ano Global do  2º 

ciclo 

Educação Especial 4 5 9 

CEI 2 2 4 

ACI 2 1 3 

APP 2 3 5 

Adequações no Processo de Avaliação 2 3 5 

Planos de Acompanhamento Pedagógico 

(com modelo) 

14 20 34 
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 Análise global do 2º ciclo  

Disciplinas Média % < 3 % > = 3 

Língua Portuguesa 3,38 11.19% 88,81% 

Inglês 3,45 18,88% 81,12% 

História e Geog. de Portugal 3,46 17,48% 82,52% 

Matemática 3.36 20,28% 79,72% 

Ciências da Natureza 3,76 6,29% 93,71% 

Ed. Visual  3,73 2,72% 97,28% 

Ed. Tecnológica 3,88 1,36% 98,64% 

Educação Musical 3,85 4,08% 95,92% 

Educação Física 4,22 0,00% 100,00% 

Educação Moral e Religiosa 3,88 2,08% 97,92% 

Formação Cívica  1,36% 98,64% 

Média Global do 2.º ciclo -       3,70 

 

No global dos alunos do 2º ciclo, salienta-se a área disciplinar de matemática com a maior taxa de 

insucesso – 20,28%, com 29 níveis dois, seguida inglês com 18,88% - 27 níveis dois. Relativamente 

às medidas de diferenciação pedagógica, no universo dos 147 alunos do 2º ciclo, nove alunos 

beneficiaram das medidas da Educação Especial, previstas no Decreto Lei nº 3 de 7 de Janeiro de 

2008; 4 alunos com Currículo Especifico Individual, 2 alunos com adequações curriculares 

individuais, 5 alunos com Apoio pedagógico Personalizado e 5 alunos com adequações no processo 

de avaliação. Foram identificados 51 alunos com necessidade de Plano de Acompanhamento 

Pedagógico 12 destes alunos não conseguiram superar as dificuldades diagnosticadas, ficando 

retidos (5 no 5º ano, e 7 no 6º ano). São acompanhados pelos Serviços de Psicologia e Orientação 

27 alunos. Beneficiam das aulas de apoio ao estudo 53 alunos e 143 frequentam as salas de estudo 

Planos de Acompanhamento Pedagógico 

(sem modelo) 

6 10 16 

SPO (Serviço de psicologia e orientação) 11 16 27 

 Tutoria 1 9 10 

Apoio ao Estudo 16 37 53 

Biblioteca 0 2 2 

SEP 66 77 143 

SEM 66 77 143 

SEI 66 77 143 
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de Matemática, Inglês e Português. É de referir que o sucesso no universo dos 147 alunos do 2º ciclo 

foi de 91,84%, visto que apenas 12 alunos ficaram retidos ou não aprovados (8,16%). 

A média global do 2.º ciclo é de 3,70 

 

1.4 Resultados do 3º ciclo (global, média por ano, médias por turmas, médias por 

disciplinas, sucesso pleno (medidas de apoio e sucesso) 

A nível do 3º ciclo, o sucesso foi de 79,06%, melhorando relativamente assim distribuído por anos: 

7º ano: 75,32% ; 8º ano: 76,40% ; 9º ano: 89,79%.

 

  

 Refira-se que as turmas atingiram (7ºB, 7ºC, 7ºD e 9ºA) ou superaram (7ºA, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 

8ºD, 8ºE, 9ºB e 9ºC) o sucesso esperado.  

Níveis obtidos (Sucesso Pleno) 

 Relativamente ao número de níveis obtidos, verifica-se que o número de alunos sem níveis 

inferiores a três (52% - 112) superou o dos que apresentam algum nível inferior a três (48% - 103), 

situação que acontece nos oitavos e nonos anos. No sétimo, apesar da melhoria verificada, a 

percentagem de alunos com algum nível inferior a três (51% - 39 alunos) continou superior à dos que 

tiveram sucesso pleno ( 49%- 38 alunos). 

 De referir ainda que vinte e dois alunos (10,23%) apresentam um nível negativo (7 no sétimo, 

7 no oitavo e 8 no nono) e vinte e três alunos (10,69%) dois níveis negativos (8 no sétimo, 8 no oitavo 

e 7 no nono). 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 7º 8ºA 8ºB 8ºC 8ºD 8ºE 8º 9ºA 9ºB 9ºC 9º 3ºC

88,24

75 75

65

75,32
78,95

76,19
78,95

55,56

100

76,40

87,5 88,24
93,75

89,8   

79,06

% sucesso-20012-2013--global



18 
 

 

 

 

 

 

 

De salientar que quinze alunos (6,98%) têm três níveis inferiores a três (5 no sétimo, 8 no oitavo e 2 

no nono) e que quarenta e três (20%) apresentam quatro ou mais níveis inferiores a três. 

 É de destacar ainda que 13,49% (29 alunos) apresentam seis ou mais níveis inferiores a três.  

 Destes, dez (4,65%) apresentam seis níveis inferiores a três (seis no 7º, dois no 8º, dois no 

9º), quatro têm sete níveis inferiores a três (3 no 7º e 1 no 8º), seis (2,79%) apresentam oito níveis 

inferiores a três (dois no sétimo e quatro no oitavo), sete alunos apresentam nove  níveis inferiores 

a três (2 no 7º e cinco no 8º), um apresenta dez níveis inferiores a três 7ªD) e um apresenta treze 

níveis inferiores a três(8ºD). 

112; 
52%

103; 
48%

3ºc

Alunos sem
negativas

Alunos com
negativas

38; 49%

39; 
51%

7ºano
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Análise do sucesso/disciplinas 

 

 Ao nível do 3ºciclo, na disciplina específica de Intrumento-Acordeão, o sucesso foi apenas de 

33,33%. Todas as outras disciplinas apresentam sucesso igual ou superior a 50%. 

 Feita uma análise por ano, verifica-se que a maioria das disciplinas apresentam sucesso 

acima de 50%, à exceção de Instrumento-Oboé , no sétimo ano (7ºA), com 66,67% de insucesso e 

Intrumento-Acordeão, no oitavo ano (8ºE), como sucesso apenas de 33,33% . 

 Numa análise por turma, registam-se algumas situações de insucesso igual ou superior a 

50%: o 7º A tem uma disciplina com 66,67% de insucesso (Instrumento-Oboé); o 7ºD tem 50% de 

insucesso a Matemática; o 8ºD apresenta 66,67% de insucesso a Matemática e 50% a Inglês. O 8ºE 

apresenta 66,67% de insucesso Intrumento-Acordeão mas é a turma que apresenta as melhores 

taxas de sucesso à globalidade das disciplinas, várias delas com 100%. 

Diferenciação Pedagógica 

 A escola continuou a implementar diversificadas medidas de diferenciação pedagógica: doze 

alunos encontram-se abrangidos pela Educação Especial, ao abrigo do Despacho Normativo 

nº3/2008, seis com CEI (Currículo Específico Individual), um com ACI (Adequações Curriculares 

Individuais), dez com APP - Apoio Pedagógico Personalizado, seis com Adequações no processo de 

Avaliação trinta  alunos beneficiaram do Serviço de Psicologia e dezassete de tutoria. 
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 Medidas para superação das dificuldades 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PAPI
(c/modelo)

PAPI
(s/modelo)

Educação
especial

SPO TUTORIA

35

8
4

16
11

45

7 5
10

4

18

5 3 4 2

98

20
12

30

17

Diferenciação Pedagógica

7º

8º

9º

3ºC

0

20

40

60

80

100
98

20
12

6
1

10 6

30

17

4

3ºC-2012-2013

0

20

40

60

80

100

PAPI
(c/modelo)

PAPI
(s/modelo)

SPO TUTORIA Biblioteca

35

8
16 11

0

45

7 10
4 1

18
5 4 2 3

98

20
30

17

4

Medidas de sup. dificuldades

7º

8º

9º

3ºC



21 
 

 Como medidas para superação das dificuldades detetadas, de acordo com o despacho 

normativo n.º 24-A/2012, foram implementados os planos de acompanhamento pedagógico 

individual elaborados para cento e dezoito alunos (43 no sétimo, 52 no oitavo e 23 no nono), sendo 

avaliados na reunão final dos conselhos de turma. 

 Note-se que foram elaborados noventa e oito planos utilizando o modelo aprovado, para os 

alunos com três ou mais níveis inferiores a três (trinta e cinco no sétimo, quarenta e cinco no oitavo 

e dezoito no no, sendo os restantes (vinte)apenas referenciados em ata. 

 Para além destas medidas, a totalidade dos alunos do terceiro ciclo continuoua beneficiar de 

Sala de Estudo de Português (SEP), Sala de Estudo de Inglês (SEI) e Sala de Estudo de Matemática 

(SEM). 

 

Análise do Comportamento 

 

Relativamente ao comportamento, verifica-se o seguinte: 

 

BSat. BSat. Sat. PSat.  Sat Sat. BSat. Bsat. BSat.  Sat. Bsat. BSat. 

 

- É Pouco Satisfatório no 7ºD;  

- É Satisfatório nas turmas 7ºC, 8ºA, 8ºB, 9ºA; 

- É Bastante Satisfatório nas turmas 7ºA, 7ºB, 8ºC, 8ºD,8ºE, 9ºB e 9ºC.  

 

 

1.5  Resultados dos alunos em situação de avaliação externa  

1º ciclo – análise dos resultados dos testes intermédios do 2º ano   

PORTUGUÊS 

Efetuou-se uma análise dos resultados dos testes intermédios atendendo aos seguintes 

parâmetros: 

 Resultados do Agrupamento por Domínio de Competência / Área Temática. 

 Comparação dos resultados obtidos nos testes com a Avaliação Interna. 

 Medidas de ação para melhoria dos resultados. 
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 Resultados do Agrupamento por Domínio de Competência / Área Temática 

Nível Compreensão do Oral Leitura C. Explícito Língua Escrita 

NS 24 35,3% 29 42,6 % 23 33,8 % 29 42,6 % 

S  20 29,4 % 25 36,8 % 16 23,5 % 28 41,2 % 

SB  24 35,3 % 14 20,6 % 29 42,7 % 11 16,2 % 

 68 100 68 100 68 100 68 100 

 

Os resultados são inferiores aos obtidos no ano anterior a percentagem elevada de não 

satisfaz obtida em todas as áreas 

 

 Resultados de 

2011/2012 

  

Nível Compreensão do Oral Leitura 
Conhecimento Explícito 

Língua 
Escrita 

NS 0 0% 1 1,5 % 4 6,2 % 14 
21,5 

% 

S 7 10,8 % 12 
18,5 

% 
11 16,9 % 31 

47,7 

% 

SB  58 89,2 % 

52 

80 % 

50 

76,9 % 20 

30,8 

% 
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Observando os dados relativos a cada Domínio de Competência / Área Temática, pode concluir-se 

que há uma maior taxa de insucesso na Leitura e na Expressão Escrita (42,6%). Constata-se que os 

alunos apresentaram um desempenho razoável na Compreensão do Oral (64,7%) e no 

Conhecimento Explicito da Língua (66,2%).  

Comparação dos resultados obtidos nos testes intermédios com a Avaliação Interna 

 

Gráfico 1 - Resultados dos Testes Intermédios              

 

           Gráfico 2 - Resultados da Avaliação Interna 

 

Em termos comparativos, há a salientar que os resultados da avaliação interna de Português 

do Agrupamento foram superiores aos resultados apurados nos testes Intermédios, sendo esta 

diferença significativa na Leitura (96% avaliação interna para os 57,4% dos testes intermédios).  

Medidas de ação para melhoria dos resultados 

Perante a análise dos resultados nos diferentes domínios avaliados deverão ser reforçadas 

atividades relacionadas com a Escrita, assim como na leitura e compreensão escrita de textos, 

mantendo o trabalho nos restantes domínios.  
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Resultados do Agrupamento por Domínio de Competência / Área Temática 

Nível OTD Números e Operações Geometria e Medida 

NS 8 11,8% 41 60,3% 26 38,2% 

S 16 23,5% 12 17,6% 13 19,2% 

SB 44 64,7% 15 22,1% 29 42,6% 

 68 100 68 100 68 100 

 

 

Resultados do ano 2011/2012 

Nível 

Conhecimento

s 

compreensão 

de conceitos e 

procedimento

s matemáticos 

Raciocínio 

matemátic

o 

Resolução de 

Problema 

Comunicaçã

o 

matemática 

OTD 
Números e 

Cálculo 

Geometria 

e Medida 

NS 13 20,3% 16 25% 21 32,8% 19 
29,7

% 
16 

25

% 
17 

26,

6% 
11 

17,2

% 

S 
39 60,9% 20 

31,25

% 
24 37,5% 30 

46,9

% 
29 

45,

3% 
21 

32,

8% 
32 50% 

SB 
12 18,8% 28 

43,75

% 
19 29,7% 25 

23,4

% 
19 

29,

7% 
26 

40,

6% 
21 

32,8

% 
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Observa-se que os alunos apresentaram bastantes dificuldades no domínio Números e Operações 

(60,3%). Verifica-se um melhor desempenho nos domínios Geometria e Medida com 61,8% e na 

Organização e Tratamento de Dados com 86,2% de resultados satisfatórios 

Comparação dos resultados obtidos nos testes intermédios com a Avaliação Interna 

 

Gráfico 1 - Resultados dos Testes Intermédios              

 

Gráfico 2 - Resultados da Avaliação Interna  
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Em termos comparativos, há a salientar que os resultados da avaliação interna de Matemática 

do Agrupamento registaram alterações significativas nos Números e Operações. Os resultados da 

avaliação interna são melhores em todos os domínios.  

          Medidas de ação para melhoria dos resultados 

Perante a análise dos resultados nas diferentes competências/áreas temáticas avaliadas 

deverá ser dada uma especial atenção aos domínios números e operações e  geometria e medida, 

através de atividades que fomentem o seu desenvolvimento. No entanto, deve-se manter o trabalho 

nos restantes temas matemáticos através de tarefas desafiadoras previligiando a utilização de 

diversos recursos. Também deverá ser desenvolvida a comunicação e o raciocínio matemático 

através da resolução de situações problemáticas, com recurso a estratégias diversificadas. 

Dado que ainda não dispomos dos resultados a nível nacional não podemos comparar a 

prestação dos nossos alunos com a média nacional. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA E DAS PROVAS FINAIS DO 1º 

CICLO  

Efectuou-se uma análise comparativa entre os resultados das Avaliação Interna e as Provas 

Finais, atendendo aos seguintes parâmetros: 

- Resultados do Agrupamento nas Áreas de Portugês e Matemática, na Avaliação Interna 

e Externa; 

- Análise comparativa dos resultados 

 

Resultados do Agrupamento na Avaliação Interna e Externa   

  

Português 

 

Área de 

Português 
Avaliação Interna Avaliação Externa 

Nível 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Número 0 5 30 16 4 1 27 18 9 0 

Percentagem 0 9,1 54,5 29,1 7,3 1,8 49,1 32,7 16,4 0 

 



27 
 

 

Análise comparativa dos resultados  

Na análise da taxa de sucesso verifica-se que a nível interno é de 90,9% enquanto a nível externo 

é de 49,1% .  

Comparando os resultados da avaliação interna com a avaliação externa constatamos que na 

avaliação externa os níveis 1 e 2 subiram 1,8% e 40% respetivamente, enquanto os níveis 3, 4 e 5 

desceram 21,7%, 12,7% e 7,3% respetivamente. 

A média dos resultados obtidos pelos alunos na disciplina de Português foi de 48,24% 

(idêntica à média nacional) sendo a média de nível 2,61. A percentagem de sucesso foi de 49,1% 

ficando 4 pontos percentuais abaixo da percentagem de sucesso nacional. No ano anterior a 

percentagem de sucesso nas provas de aferição tinha sido de 76,4%. A percentagem de sucesso no 

presente ano letivo é inferior em 28,2% à verificada no ano anterior. 

 Considerando-se estes resultados pouco satisfatórios, os professores verificaram que os 

alunos continuam a cometer muitos erros, sobretudo na emissão de opiniões e produção de texto, 

quer seja curto ou longo. No entanto é de salientar o elevado grau de dificuldade da prova final do 1º 

ciclo. 

 

Área de Matemática 

Área de 

Matemática 
Avaliação Interna Avaliação Externa 

Nível 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Número 0 8 27 16 4 1 11 23 17 3 

Percentagem 0 14,5 49,1 29,1 7,3 1,8 20 41,8 30,9 5,5 
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      Análise comparativa dos resultados  

Na análise da taxa de sucesso verifica-se que a nível interno é de 85,5% enquanto que a nível 

externo é de 78,2% – há um decréscimo de 7,3%.  

Comparando os resultados da avaliação interna com a avaliação externa constatamos que na 

avaliação externa os níveis 1, 2 e 4 subiram 1,8%, 5,5% e 1,8% respetivamente. Os níveis 3 e 5 

desceram 7,3% e 1,8% respetivamente. 

A média dos resultados obtidos pelos alunos na disciplina de Matemática foi de 61,5 sendo 

(superior à nacional que foi de 57%) sendo a média de nível 3,16. A percentagem de sucesso foi de 

77,7% sendo a nacional de 64%. No ano anterior a percentagem de sucesso nas provas de aferição 

foi de 57,89%. 

A percentagem de sucesso do presente ano letivo foi superior em 20% à verificada no ano 

anterior. 

 

Média global  

A média global de nível dos alunos do 1º ciclo nas provas finais foi de 2,90 sendo a média 

das classificações obtidas de 54,85. A nível interno a média de nível nestas duas áreas foi de 

3,31 havendo uma diferença de 41 centésimas. 
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2º ciclo  Comparação entre os níveis da avaliação interna e externa 

        Efetuou-se uma análise dos resultados das provas de exame, atendendo aos seguintes domínios: 

 Taxa de sucesso / insucesso por turma; 

 Média das classificações; 

 Resultados obtidos por nível de desempenho; 

 Comparação dos resultados obtidos no exame com a avaliação interna; 

 Comparação dos resultados com a prova de exame 2011. 

Português  

A média de classificações na escola, considerando os alunos internos, (51,8) é inferior apenas 

em 0,2 pontos relativamente à média nacional (52). Se analisarmos as médias de níveis, constata-se 

um desempenho pouco satisfatório dos nossos alunos que atingiram a média de 2,70, muito perto da 

média nacional que se fixou em 2,75.  

 

 

Ilustração 1 – MÉDIA DE CLASSIFICAÇÕES 
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Ilustração 2 – MÉDIA DE NÍVEIS 

 

Relativamente à taxa de sucesso, verificou-se que o resultado global obtido pela escola 

(55,7%) encontra-se um pouco abaixo da média nacional (57,4%). Por turma, destaca-se a turma B 

que atingiu 68,4% de sucesso. A turma onde o sucesso foi inferior foi a turma A, com 40% de sucesso, 

bastante distante da média nacional. 

 

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

12,8% dos nossos alunos atingiram o nível 4 ou 5, um resultado pouco satisfatório, abaixo do 

registado a nível nacional, que foi de 17,9%. 
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RESULTADOS GLOBAIS POR TURMA 

Apenas a turma B teve um desempenho bastante satisfatório, com taxa de sucesso superior 

à média nacional (mais 11,1). As turmas C e D aproximaram-se da média nacional (menos 1,7) e a 

turma com pior desempenho foi a A, com um resultado bastante abaixo do nacional (menos 17,3 na 

taxa de sucesso). 

 

RESULTADOS DO EXAME E DA AVALIAÇÃO INTERNA 

Comparando os resultados do exame com a avaliação interna, verificam-se algumas 

discrepâncias, nomeadamente a elevada taxa de insucesso na prova final. A discrepância verificada 

ao nível da avaliação Interna e nas Provas Finais de Português, deve-se, essencialmente, ao elevado 

grau de exigência da prova e ao 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 
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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. 

 

 

COMPARAÇÃO COM O EXAME DE 2012 

 

O gráfico mostra que, em números absolutos, os resultados deste ano ficaram aquém das 

expectativas, no que respeita à taxa e à qualidade do sucesso. Comparativamente com o ano anterior, 

foi aquele em que se verificou maior insucesso, o que, como já foi referido, acompanhou o mau 

resultado nacional. 
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Matemática  

 

 

Analisando o gráfico ressalta um aumento significativo na avaliação externa de níveis um (0 

para 4), dois (14 para 26), e um decréscimo nos níveis três (31para 23), quatro (18 para 13) e nível 

cinco (8 para 5). 

Variação dos níveis tendo como referencial a avaliação interna 

 Descidas Número de alunos  

Nível 2 para nível 1 4 

Nível 3 para nível 1 0 

Nível 3 para nível 2 19 

Nível 4 para nível 2 1 

Nível 4 para nível 3 9 

Nível 5 para nível 3                 1 

Nível 5 para nível 4 3 

 

nivel 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5

avaliação interna 0 14 31 18 8

avaliação externa 4 26 23 13 5
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Subidas Número de alunos  

Nível 2 para nível 3 1 

Nível 3 para nível 4 2 

Nível 4 para nível 5 1 

 

 

Sem alteração Número de alunos  

Nível 2  10 

Nível 3  13 

Nível 4  8 

Nível 5  4 

 

Neste exame, constatou-se que 49,29% dos alunos mantiveram o nível atribuído na avaliação 

interna. Verificaram-se oscilações notórias tendo 52,11% dos alunos descido de nível. Apenas 5,63% 

subiram de nível. Apesar das discrepâncias verificadas entre a avaliação interna e a avaliação das 

provas finais apenas três alunos alteraram o nível obtido na frequência do terceiro período uma vez 

que o peso das provas finais de trinta por cento, apenas penalizou os alunos que desceram dois 

níveis não se verificando nenhum caso destes. O facto destes alunos nunca terem sido sujeitos a um 

momento de avaliação externa com peso relativo na classificação final de ano, poderá ter causado 

alguma ansiedade na maioria deles, influenciando negativamente o seu desempenho.  

Comparação entre as médias dos níveis da avaliação interna, externa e nacional  

 

 Médias dos níveis 

Sem autopropostos 

Médias dos níveis 

Com autopropostos 

Interna 3,28 3,17 
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Externa 2,85 2,71 

Nacional - 2,66 

 

Comparando a média da avaliação interna com a avaliação externa verifica - se uma diferença 

de quarenta e três centésimas não contemplando os alunos autopropostos. Quando os alunos 

autopropostos são integrados neste estudo a diferença passa a ser de quarenta e seis centésimas. 

Comparando a média externa com a média nacional verifica-se um valor de cinco centésimas acima 

o que é positivo apesar de não ser muito significativo.  

Comparação entre as taxas de sucesso da avaliação interna, externa e nacional 

 

 Percentagem de 

sucesso sem 

autopropostos 

Percentagem de 

sucesso com 

autopropostos 

Interna 80,28% 74,03% 

Externa 57,75% 53,34% 

Nacional - 54% 

 

No que concerne à comparação das percentagens de sucesso sem os alunos autopropostos, 

verifica-se uma diminuição de 22,53% na avaliação externa. No que concerne à comparação das 

percentagens de sucesso com os alunos autopropostos, verifica-se uma diminuição de 20,69% na 

avaliação externa. Comparando agora a avaliação externa, considerando os autopropostos, com os 

índices nacionais, observa-se um valor de menos 0,66%. Em ambos os casos os valores que se 

obtiveram ficaram aquém das expectativas dos docentes, apesar de não existir uma grande 

discrepância em relação à percentagem de sucesso nacional. 

Comparação entre a média das classificações (em %) da avaliação externa com a nacional 

(incluindo os autopropostos) 

 Média da 

classificação (em%) 
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Externa 50,13% 

Nacional 49% 

 

Mais uma vez, pelos dados da tabela anterior, se verifica que o desempenho dos alunos do 6º ano 

deste agrupamento, ficaram 1,13% acima da média da classificação nacional o que se considera 

positivo.   

Analisando os resultados das Provas Finais surge 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. Neste sentido devem ser continuadas e reforçadas: 

 A partilha entre os docentes contemplando as vertentes pedagógica, didática e 

curricular; 

 A utilização de materiais manipuláveis, sempre que possível, para uma maior 

compreensão matemática dos alunos; 

 Utilização, sempre que possível e pertinente, das novas tecnologias de comunicação 

e informação para aumentar a motivação e diversificar estratégias; 

 A valorização das capacidades transversais dos alunos: raciocínio; resolução de 

problemas e comunicação; 

 O apoio dado aos alunos a matemática em aulas de apoio; 

 Aplicação de exercícios similares aos dos exames para os alunos se familiarizarem 

com a linguagem utilizada e com o tipo de exercícios, nomeadamente nos de escolha 

múltipla; 

 Continuidade das reuniões de articulação dos três ciclos, entre os professores que 

lecionam as disciplinas de Matemática. 

 Sensibilização dos Encarregados de Educação, no sentido de apoiar os seus 

Educandos na aquisição de hábitos de trabalho e de métodos de estudo. 

 

Média global  

A média global obtida no 6º ano nas duas provas foi de 2,67 e a média interna foi de 3,25 

havendo uma diferença de 58 centésimas. 
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3º ciclo - testes intermédios e provas finais 

Testes intermédios  

No que concerne aos resultados dos testes intermédios do 3º ciclo verificamos os seguintes 

resultados: 

 

Disciplina Média 

da 

escola 

Média 

nacional 

Diferença Média esc. 

2011/2012 

Média nac 

2011/2012 

Diferença  

Português 44,7% 49,0% - 4,3% 41,1% 46,7% -5,65 

Inglês  Parte I,II, III, 39.1% 56,3% - 17,25 27% 54,7% -37,7 

Inglês Parte IV 64,8% 61% + 3,8% 49,5% 60,6% -11,1% 

História 54,7% 51,7% + 3% 53,9% 46,3% +7,6% 

Matemática 43,4% 32,4% +11% 29,4% 31,1% -1,7% 

Físico- química 49,4% 47,5% +1,9% 35,7% 36,7% - 1% 

Ciências Natur. 44% 46,6% - 2,6% 52,1% 48% +4,1% 

Geografia  48% 50% - 2% 53,9% 52,3% +1,6 

 

Da análise efetuada verificamos que há dois resultados que se distanciam da média nacional: 

Matemática pela positiva e inglês pela negativa. Queremos destacar também, negativamente, o 

resultado de português apesar de ter havido uma pequena evolução em relação à diferença entre a 

média nacional e a média da escola registada no ano anterior. Refira-se ainda a evolução positiva 

nos resultados de inglês e de matemática. 

  

Provas finais 3º ciclo Comparação entre os níveis da avaliação interna e externa 

Português  

Taxa de sucesso      

 

  A taxa de sucesso global da escola (incluindo os alunos autopropostos) foi de 48,94%, 

ligeiramente abaixo da verificada a nível nacional (49,56%). 
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  Este desempenho deveu-se essencialmente à turma B, com sucesso apenas de 35,29%, 

sendo de destacar a turma A, com uma taxa de sucesso acima da nacional em 14,73%. 

  Retirando os alunos autopropostos, a taxa de sucesso da escola sobe para 52,27%, acima da 

nacional. 

 

 

 

 

Média de níveis 

 

  

Quanto à média de níveis obtidos, a escola atingiu a média de 2,62, ligeiramente acima da média 

nacional (2,61), embora duas turmas tenham estado abaixo da média nacional: turma B, com 2,41, 

e turma C, com 2,50. 

 Retirando os alunos autopropostos, a média da escola sobe para 2,66, acima da nacional. 
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Analisando os resultados por níveis, verifica-se que a escola não obteve nenhum nível um, 

contrariamente ao que se verifica a nível nacional, com 2,63%, mas também não obteve nenhum 

nível cinco, enquanto a nível nacional se verifica a existência de 0,87%. Relativamente aos níveis 

três e quatro, a escola esteve ao nível dos resultados nacionais. Globalmente, a percentagem de 

níveis inferiores a três da escola (51,06%) foi ligeiramente superior à nacional (50,43%). 

 

 

Relativamente à média das classificações obtidas, o desempenho da nossa escola, com uma média 

global de 44,98%, situou-se abaixo da média nacional (47%) em 2,02 pontos percentuais. De 

salientar que a turma A, com 53,64%, obteve uma média superior à nacional em 6,64%. 

 Se retirarmos os alunos autopropostos., a média da escola sobe para 46,23%, aproximando-

se mais da nacional (48%). 
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Comparação dos resultados da Prova Final com a avaliação interna 

 

 Feita a análise comparativo dos resultados da avaliação interna com a externa, verifica-se 

que esta ficou muito abaixo daquela, tanto ao nível da taxa de sucesso (85,11% na avaliação 

interna e 48,94% na externa), como na média dos níveis obtidos (3,12 na avaliação interna e 2,62 

na externa). Esta discrepância é reduzida se não forem contabilizados os alunos autopropostos. 
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 A discrepância verificada ao nível da avaliação Interna e nas Provas Finais deve-se 

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

ciclo, constantes do Regulamento Interno da Escola. 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. 

 

CONCLUSÃO (Propostas de intervenção didática) 

 

 O desempenho dos alunos foi, de um modo geral, negativo, se infere da média global de 

48,94%, apesar de muito próxima dos resultados nacionais. Para este insucesso contribuiu, em 

grande medida, o elevado grau de dificuldade da prova, reconhecido por todos. 

 Os melhores desempenhos situam‐se no domínio da escrita. As principais dificuldades 

manifestaram-se ao nível da compreensão da leitura, especialmente nos itens em que se avaliava a 

leitura orientada de texto literário (poético), e no domínio do conhecimento explícito da língua.

 Destacam‐se, assim, duas áreas em que se torna necessária uma intervenção didática: a 

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; o conhecimento explícito da língua, consolidando e 

exercitando os conteúdos gramaticais, pois os resultados da prova confirmam a necessidade de se 

reforçar o ensino da gramática. 

 Por outro lado, algumas dificuldades de escrita compositiva e nos itens de construção, 

poderão ser minimizadas através de abordagens processuais de ensino da escrita (que atendam à 
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especificidade da planificação, textualização e revisão) e através de um treino recorrente de escrita 

com fins multifuncionais. 

 

Matemática  

A análise dos resultados da avaliação interna e dos exames nacionais foi efetuada pelos 

professores do grupo de docência e dividiu-se em dois estudos: um incluindo os alunos 

autopropostos e outro, não os considerando. O estudo efetuado não foi discriminado por turma, uma 

vez que todo o trabalho foi realizado em conjunto. As metodologias usadas, as atividades propostas, 

os testes aplicados e respetivos critérios de classificação foram sempre definidos, em conjunto, pelas 

professoras que lecionavam cada ano de escolaridade. No final de cada período, as docentes, 

informalmente, reuniram-se para analisar a evolução de cada aluno e conversarem sobre o nível a 

propor em Conselho de Turma. Esta medida permitiu uma uniformidade na avaliação dos alunos do 

9.º ano, independentemente do professor titular de turma. 

Esta análise foca vários aspetos, a saber: 

- comparação entre os níveis da avaliação interna e externa; 

- variação dos níveis tendo como referencial a avaliação interna; 

- comparação entre as médias dos níveis da avaliação interna, externa e nacional ; 

- comparação entre as taxas de sucesso da avaliação interna, externa e nacional; 

- comparação entre a média das classificações, em percentagem, da avaliação externa com 

a nacional; 

- análise do desempenho por domínio/tema; 

- conclusão. 

Comparação entre os níveis da avaliação interna e externa (excluindo os alunos autopropostos) 

  

nivel 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5

avaliação interna 0 4 21 15 4

avaliação externa 0 13 20 10 1
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  Analisando o gráfico ressalta um aumento na avaliação externa de nível dois, que reflete a 

descida de níveis três para níveis dois. Em geral os alunos em questão apresentaram, ao longo do 

ciclo, um desempenho mediano com algumas fragilidades. As suas aprendizagens, aplicando os 

critérios de avaliação, avaliaram-se com nível positivo.   

         Esta descida não é preocupante, uma vez que um aluno não é avaliado em todas as suas 

dimensões numa prova deste tipo, sendo o seu desempenho muitas vezes prejudicado. 

Variação dos níveis tendo como referencial a avaliação interna 

 

 

 

 

 

Sem alteração Número de alunos (excluindo 

autopropostos) 

Nível 2  3 

Nível 3  10 

Nível 4  7 

Nível 5  1 

 

 

Comparação entre as médias dos níveis da avaliação interna, externa e nacional  

 Número de alunos 

(excluindo autopropostos) 

Número de alunos 

(incluindo autopropostos) 

Interna 3,43 3,34 

Externa 2,98 2,91 

Nacional --- 2,43 

 

Descidas Número de alunos 

(excluindo 

autopropostos) 

Nível 3 para nível 2 10 

Nível 4 para nível 3 8 

Nível 5 para nível 4 3 

Subidas Número de alunos (excluindo 

autopropostos) 

Nível 2 para nível 3 2 
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A média externa baixou em 0,43 em relação à interna (incluindo autopropostos), o que reflete as 

descidas de níveis supramencionada, no entanto é superior à nacional em 0,48.  

Comparação entre as taxas de sucesso da avaliação interna, externa e nacional 

 

 Número de alunos 

(excluindo autopropostos) 

Número de alunos (incluindo 

autopropostos) 

Interna 90,91% 85,11% 

Externa 70,45% 68,09% 

Nacional -------------- 39,63% 

 

 

Considerando a percentagem de sucesso externo (incluindo autopropostos), esta ficou abaixo 

da avaliação interna em 17,02% e acima da média nacional em 28,46 %, o que se considera bastante 

positivo. 

 

 

Comparação entre a média das classificações, em percentagem, da avaliação externa com a 

nacional 

 

 Número de alunos 

(excluindo autopropostos) 

Número de alunos (incluindo 

autopropostos) 

Externa 57,34% 55,91% 

Nacional 44% 43% 

 

A média das classificações da avaliação externa é superior à nacional em 13%. 

Em relação aos tópicos analisados (comparação entre as médias dos níveis da avaliação 

externa e nacional; comparação entre as taxas de sucesso da avaliação externa e nacional e 

comparação entre a média das classificações, em percentagem, da avaliação externa com a 

nacional), os resultados obtidos nas provas do 9º ano estão sempre acima dos nacionais, o que se 

considera bastante positivo.  
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A dinâmica de trabalho implementada pelas docentes de matemática do terceiro ciclo e o 

cuidado em cumprir as propostas de intervenção didática, sugeridas pelo GAVE, são a resposta para 

os resultados alcançados. Acrescenta-se, ainda, a importância das sessões de SEM que permitiram 

rever conteúdos de anos transatos e menos trabalhados no nono ano de escolaridade. 

A média global interna obtida no 9º ano foi de 3.20 e a das provas finais foi de 2.76 havendo 

uma diferença de 44 centésimas.  
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2- Avaliação da execução do plano de melhoria 

I – RESULTADOS  
 

 
RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

ÁREA DE 
MELHORIA 

OBJETIVOS AVALIAÇÃO (Intercalar 2013) 

MELHORAR 

OS 

RESULTADO

S 

ESCOLARES 

DO 1.º, 2.º E 

3.º CICLOS 

 

 Melhorar os 
resultados obtidos 
nos exames 
nacionais de 
Língua Portuguesa 
e Matemática – 
atingir o nível 3 
como média global 
da avaliação 
externa 

 Diminuir em 5% a 
diferença da 
percentagem de 
sucesso entre a 
avaliação externa e 
a interna  

 Melhorar as taxas de 
sucesso em todos 
os departamentos.  

 Atingir uma taxa 
global de sucesso 
de 92% e uma 
média global de 
3.59. 

 

 Não foi atingido – A média dos exames/provas finais de cada ciclo foi de: 

 1º ciclo – 2,90 

 2º ciclo – 2,67 

 3ºciclo – 2,76 

 Média do agrupamento: 2,76. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diferença entre a média dos níveis obtidos na avaliação interna e a avaliação externa em 2013- 44 
centésimas. 

 Diferença entre a média dos níveis obtidos na avaliação interna e a avaliação externa no ano anterior 
– 37centésimas - não atingido dado que a diferença não diminuiu.  

 
 
 

 Não atingido – taxa global de sucesso 87,69% 

 Média global – 3.60 
 
 

  

 
RESULTADOS SOCIAIS 
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ÁREA DE 
MELHORIA 

OBJETIVOS AÇÕES AVALIAÇÃO (intercalar 2013) 

ENVOLVER OS 

ALUNOS NOS  

PROCESSOS 

DE 

CONSTRUÇÃO 

E 

APROPRIAÇÃO 

DOS 

DOCUMENTOS 

ESTRUTURAN

TES DA VIDA 

DO 

AGRUPAMENT

O 

 

 

 Dar maior 
visibilidade ao papel 
dos alunos como 
elementos 
importantes da 
Comunidade 
Educativa e 
envolve-los na 
tomada de decisões 
que lhes dizem 
respeito.  

 Reunir, 2 vezes por 
trimestre a 
assembleia de 
delegados 

 

 Implementação de um 
plano de valorização do 
papel do delegado e 
subdelegado de turma e da 
assembleia de delegados  

 Sensibilização dos 
Encarregados de Educação 
para o papel dos seus 
educandos na construção 
dos documentos 
estruturantes do 
Agrupamento  

 Dar continuidade à ação de 
melhoria n.º 4 “Utilização da 
plataforma moodle, como 
instrumento privilegiado na 
comunicação e partilha de 
informação e dinamização 
da página da internet”. 
 

 

 Não foi implementado um plano formal neste âmbito apesar de no 
tempo de formação cívica se ter debatido este assunto. Houve , no 
entanto, maior valorização do papel de delegado através da sua 
presença nos conselhos de turma e nas assembleias de delegados. 

 A assembleia de delegados reuniu 3 vezes. (50% do previsto) 
 
 
 

 Não há registo de evidências  
 
 
 
 
 
 
 

 Foi realizada uma formação sobre a plataforma moodle frequentada 
por 20 professores deste agrupamento. Estava agendada a formação 
para uma segunda turma o que não veio a acontecer por 
indisponibilidade da formadora. 

 

 
II– PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

 
PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

 

ÁREA DE 
MELHORIA 

OBJETIVOS AÇÕES 
 

AVALIAÇÃO (intercalar 2013) 
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ENVOLVER OS 
ALUNOS NA 
CONSTRUÇÃO 
DOS 
PROJETOS 
CURRICULARE
S DE TURMA E  
NA DEFINIÇÃO 
DE 
ESTRATÉGIAS 
DIDATICAS 
PARA 
SUPERAR O 
INSUCESSO  

 
 
 
 
 

 

 Colaboração 
efetiva entre 
professores e 
alunos na busca 
de soluções e na 
apresentação de 
sugestões para 
combater o 
insucesso 

 

 Atribuir um tempo ao Diretor 
de Turma para formação 
social e pessoal 

 Enfatizar a importância da 
presença e da participação 
do 
Delegado de turma nas 
reuniões intercalares 

 Definição do contributo dos 
alunos para apresentação 
de críticas e sugestões de 
melhoria relativamente ao 
funcionamento da escola 

 Incentivar a participação 
dos alunos em iniciativas 
que promovam a formação 
e a ocupação dos tempos 
livres. 

 Sensibilizar os 
Encarregados de Educação 
para a importância que os 
seus educandos têm no 
contributo de estratégias de 
melhoria do processo de 
ensino aprendizagem e de 
opinar e sugerir 

 Desenvolver um projeto 
com a finalidade de 
responsabilizar os alunos, 
enquanto elementos de um 
grupo/turma, na procura de 
maior sucesso. 

 Foi atribuído um tempo ao diretor de turma para a formação cívica  

 A presença dos delegados de turma nas reuniões intercalares foi de 
60,5% inferior à do ano anterior que foi de 67%. A participação nas 
reuniões da assembleia de delegados foi de 74%. 

 Os alunos apresentaram sugestões nas assembleias de delegados 
que foram transmitidas ao diretor. 

 
 
 
 
 
 
 

 A participação dos alunos nos clubes e atividades de ocupação de 
tempos livres foi de ______ 

 A sensibilização aos encarregados de educação não foi efetuada 
formalmente ainda que tenha acontecido pontualmente. 

 Reunião trimestral do DT com os EE em horário pós laboral.  
 
 
 
 
 
 
 

 A equipa de autoavaliação apresentou um projeto neste âmbito mas 
o conselho pedagógico considerou –o demasiado ambicioso e não 
foi posto em prática. 

 
 

 
PRÁTICAS DE ENSINO 

 

ÁREA DE 
MELHORIA 

OBJETIVOS AÇÕES AVALIAÇÃO (intercalar 2013) 
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DESENVOLVE
R PROCESSOS 
DE 
ACOMPANHAM
ENTO E 
SUPERVISÃO  
DA PRÁTICA 
LETIVA NA 
SALA DE AULA 

 Definir/ 
implementar 
processos formais 
de 
acompanhamento e 
de supervisão da 
prática letiva, como 
estratégia de 
melhoria da 
qualidade do 
ensino e do 
desenvolvimento 
profissional 

 Generalização da 
implementação da ação de 
melhoria n.º 5 “ Promoção 
do trabalho colaborativo e 
da articulação 
interdisciplinar e intra 
turma” 

 Promover uma partilha de 
materiais/ recursos de boas 
práticas 

 Aplicar testes comuns por 
ano/ disciplina utilizando 
critérios de correção 
comuns 

 Realizar reuniões 
periódicas para trabalho 
colaborativo 

 Realizar inquéritos de 
satisfação aos alunos e 
encarregados de educação  
sobre a qualidade  do  
serviço educativo no âmbito 
do trabalho de autoavalia- 
ção 

 Monitorizar a execução dos 
Projetos Curriculares de 
Turma nos moldes 
instituídos 

 Comprometimento dos 
membros de cada  
departamento em auxi 
liar os colegas na prá- 
tica letiva sempre que  
surja essa necessidade 

 Implementar medidas que 
reforcem o 
acompanhamento e apoio 

 Não foram definidos processos formais de acompanhamento e 
supervisão pedagógica. 

 Foi promovido o trabalho colaborativo em reuniões informais de área 
disciplinar.  

 
 
 
 
 

 Ao nível dos diferentes departamentos e áreas disciplinares houve 
partilha de recursos. 

 Foram aplicados testes comuns por ano de escolaridade em várias 
áreas disciplinares 

 As reuniões foram realizadas dentro do previsto no regulamento 
interno. Foram realizadas reuniões de articulação entre o 1º ciclo, 
educadores de infância e entre 1º ciclo e professores de português e 
de matemática e os professores de AEC de inglês e a respetiva área 
disciplinar. 

 

 Este ano letivo não se aplicaram inquéritos de satisfação aos alunos 
por tal ter sido feito no ano letivo anterior e já haver um relatório onde 
são analisados os resultados dos mesmos (relatório de autoavaliação 
2012) 
 

 
 
 
 
 

 A monotorização da execução dos PCT foi efetuada no âmbito das 
reuniões de conselhos de turma e coordenação de ciclo. 

 
 
 

 Houve disponibilidade por parte dos pares, não houve necessidade de 
apoio direto na prática letiva. 
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direto nas práticas letivas em 
contexto de sala de aula 

 Calendarizar  visitas de 
acompanhamento, por 
parte da Direção, às 
escolas básicas  
do primeiro ciclo e aos  
jardins de infância, com a 
finalidade de garantir a  
monitorização do 
funcionamento e da prática 
letiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foram efetuadas visitas ainda que não obedecendo ao calendário pré 
estabelecido. 

 
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

ÁREA DE 
MELHORIA 

OBJETIVOS AÇÕES AVALIAÇÃO (intercalar 2013) 

TORNAR MAIS 
EFICIENTES 
OS PLANOS 
DE 
RECUPERAÇÃ
O E DE 
ACOMPANHAM
ENTO NO 1.º 
CICLO 

 Apoiar a 
consecução das 
estratégias no 
âmbito dos planos 
de recuperação; 

 Neste âmbito obter 
uma taxa de 
sucesso  

superior a 70%; 

 Reforço da monitorização 
dos Planos de 
Recuperação e dos 
Planos de 
Acompanhamento;  

 Reforço das medidas de 
apoio educativo 
integradas em aulas de 
Apoio ao estudo; 

 Apoio aos pais no 
desenvolvimento dos 
processos de 
acompanhamento dos 
alunos 
 

 31 ALUNOS beneficiaram de APOIO E PAP – cerca de 12,9% do total 
dos alunos. Destes alunos 23 transitaram, 74,2%, e ficaram retidos 8, ou 
seja, 25,8%, o que significa uma taxa de sucesso superior a 70% no 
universo dos alunos apoiados – objetivo atingido. 

 Os alunos beneficiaram de apoio ao estudo e houve oferta de SEM, SEP 
e SEI. 
 

 
 

 Foram desenvolvidas, pelas psicólogas, sessões de trabalho com os pais 
dos alunos do 4º ano e 9º ano a fim de os apoiar no acompanhamento 
dos filhos na preparação das provas finais e na escolha do percurso 
formativo a seguir.  
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 Este plano de melhoria tem como horizonte temporal os anos letivos 2012- 2013; 2013-2014; 2014-2015. Esta avaliação intercalar demonstra 

que muito há a fazer para se atingir os objetivos propostos. 

 

  

 
 

III – LIDERANÇA E GESTÃO 
 

 
AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

 

ÁREA DE 
MELHORIA 

OBJETIVOS AÇÕES AVALIAÇÃO (intercalar 2013) 

MELHORAR A 
CONSISTÊNCI
A TEÓRICA E 
METODOLÓGI
CA DO 
MODELO DE 
AUTOAVALIAÇ
ÃO 

 

 Fazer da 
autoavaliação um 
processo regulador 
e envolvente. 

 Definir o plano estratégico 
da AA  com objetivos, 
metodologia e critérios de 
pontuação  

 Programar uma ação de 
formação/ seminário no 
âmbito da autoavaliação  

 Contactar uma instituição 
do ensino superior 
propondo um plano de 
consultadoria  

  Foram efetuados os contatos necessários para proceder à acreditação de 
uma ação de formação. Não foi ainda desenvolvida por falta de verba 
disponível. Prevemos o seu agendamento para o início do próximo ano.  

 Foi contactada a Universidade do Minho e a Universidade Lusíada 
contactou a escola. Depois de analisar as propostas verifica-se que estes 
programas representam um enorme encargo financeiro que, atualmente, a 
escola não consegue suportar. 
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3– Conclusão 

Estando concluído este ano letivo e depois de analisar os resultados apresentados fica a ideia 

de que, apesar de haver um retrocesso na percentagem de sucesso, a qualidade do sucesso foi 

mais elevada. Há uma percentagem superior de alunos que é aprovado ou transita sem níveis 

negativos.  

Os resultados do 3º ciclo apresentam um elevado número de retenções. De referir que 

existem alunos que pertencerem a uma turma de percursos alternativos no 2º ciclo e que não 

teve continuidade no 3º ciclo que fizeram aumentar em grande número as retenções neste ciclo. 

Todos os alunos da referida turma ficaram retidos o ano passado no 7º ano ou este ano, de novo 

no 7º ano, ou no 8º ano.  

 

 

 

 

Julho de 2013 

 

A comissão de avaliação interna  


