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NOTA INTRODUTÓRIA 

A Lei nº 31/2002, que aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, 

assume, no seu artigo 3.º, como objetivos do mesmo “Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma 

cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas.” 

Define, também, no seu artigo 6.º, que o “sucesso escolar, deve ser avaliado através da capacidade 

de promoção da frequência escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos 

alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das 

aprendizagens (...)”. 

E completa a informação relativa aos parâmetros de avaliação (artigo 9.º) assumindo, claramente, 

os seguintes: taxa de sucesso, qualidade do mesmo e fluxos escolares. 

Muito recentemente, o Despacho normativo n.º 1-F/2016, no seu artigo 8.º, veio reforçar esta 

necessidade:  

“3 — A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada, 

nomeadamente, dos resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e 

os demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas 

práticas com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das 

aprendizagens. 

4 — A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho 

disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas de 

retenção e de abandono, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo. 

5 — No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de complementaridade 

entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma leitura abrangente do 

percurso de aprendizagem do aluno, designadamente, face ao contexto específico da escola. 

6 — Do resultado do processo de análise devem decorrer processos de planificação das atividades 

curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar a qualidade das 

aprendizagens, combater o abandono escolar e promover o sucesso educativo”. 

É neste enquadramento que surge o presente relatório, que traduz todo o processo avaliativo 

desenvolvido neste Agrupamento. Neste momento, o enfoque avaliativo recairá nos critérios relativos à 

componente interna do Sucesso Académico (SA), tendo sido envolvidas as coordenações de Departamento 

Curricular, juntamente com os respetivos subcoordenadores de grupos disciplinares e de ano, na conceção 

de estratégias organizacionais de melhoria e/ou de reforço a serem tidas em consideração na organização 

do próximo ano letivo. 

Inicialmente é apresentada a metodologia adotada na recolha dos dados relativos aos resultados 

académicos dos alunos. No segundo ponto é feita a apresentação dos resultados académicos e sua 

avaliação, da responsabilidade da Equipa. De seguida, apresentam-se as estratégias organizacionais 

sugeridas pelos docentes, a ter em conta na toma de decisão. No final, são apresentadas algumas 

recomendações da Equipa, ao Conselho Pedagógico. Em anexo, são apresentadas as grelhas de registo e os 

valores alcançados no ano letivo anterior, emergentes do referencial. 

Esclarece-se que esta é a versão final da 1.ª parte do Relatório de Avaliação do Sucesso Académico 

do ano letivo 2015/16, contemplando a componente interna dessa avaliação. A avaliação da componente 

externa do SA é desenvolvida na 2.ª parte do Relatório de Avaliação do Sucesso Académico do ano letivo 

2015/16.  

  



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

1 

4 

1. METODOLOGIA 

 Para a recolha dos dados, a Equipa distribuiu junto dos docentes titulares de turma/diretores de 

turma um ficheiro em Excel para ser preenchido nos Conselhos de Turma de final de período/ano letivo. Foi 

por intermédio desse ficheiro que os diretores de turma recolheram os dados relativos aos resultados 

académicos internos dos alunos das suas respetivas turmas. Posteriormente, os docentes titulares de 

turma/os diretores de turma enviaram por e-mail o ficheiro preenchido à Equipa, a qual assumiu a tarefa 

de os corrigir, organizar e enviar à Equipa de Coordenação PAASA para calcular as percentagens de alunos 

avaliados (total e por disciplina), a percentagem de alunos com níveis iguais ou superiores a três (taxa de 

sucesso), as médias alcançadas pelos alunos nas diferentes disciplinas e a percentagem de transições (total, 

com sucesso perfeito e com sucesso imperfeito). Acrescenta-se às transições com sucesso imperfeito o 

cálculo percentual das disciplinas cujos resultados influenciaram a imperfeição no sucesso das transições.  

 Foram codificados os resultados académicos dos alunos do 1.º ciclo, os quais podem ser 

observados no quadro 1.1. 

QUADRO 1.1. Codificação das classificações atribuídas aos alunos do 1.º ciclo. 

Classificações adotadas no 1.º ciclo Codificação 

 1 

Insuficiente (INS) 2 

Suficiente (SUF) 3 

Bom (B) 4 

Muito Bom (MB) 5 

 Todo este trabalho de organização e de cálculo dos dados recolhidos foi integrado num ficheiro 

Excel que foi partilhado, no final do presente período letivo, com as coordenações dos departamentos 

curriculares. 

2. SUCESSO ACADÉMICO ALCANÇADO NO 3.º PERÍODO (COMPONENTE INTERNA) 

Neste terceiro período a Equipa optou por assumir a análise do Sucesso Académico alcançado no 

3.º período através da produção do juízo de valor, a qual faculta um conhecimento da realidade face àquilo 

que se deseja alcançar, sem a preocupação de descrever, de uma forma individualizada, os resultados 

académicos alcançados pelos alunos em cada uma das disciplinas. Ao mesmo tempo promoveu, junto dos 

docentes, através dos respetivos subcoordenadores dos grupos disciplinares/coordenadores de 

departamento e de ano, uma reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas e sobre as razões que 

justifiquem os resultados alcançados, para além da apresentação de estratégias organizacionais de 

melhoria e/ou reforço inerentes a uma tomada de decisão a efetivar com a reflexão que este documento 

promoverá no seio do Conselho Pedagógico. 

2.1 Cumprimento 

 Na tabela 2.1 é apresentado o número de alunos matriculados, avaliados, que abandonaram o 

Agrupamento e que foram transferidos. 

TABELA 2.1. Fluxos escolares. 

  MATRICULADOS 
AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

1.º P 2.º P 3.ºP 1.º P 2.º P 3.ºP 1.º P 2.º P 3.ºP 

1.º Ano 210 207 209 209 2 0 0 1 3 3 

2.º Ano 217 211 212 213 1 0 0 5 7 8 

3.º Ano 236 233 234 234 1 1 0 2 3 5 
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  MATRICULADOS 
AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

1.º P 2.º P 3.ºP 1.º P 2.º P 3.ºP 1.º P 2.º P 3.ºP 

4.º Ano 269 266 265 266 1 1 1
1
 2 3 3 

1.º Ciclo 932 917 920 922  5  2 1  10 16  18  

5.º Ano 235 225 225 226 3 3
1
 3

2
 7 7 7 

6.º Ano 273 268 267 266 1 1 2
1
 4 5 5 

2.º Ciclo 508 493 492 492  4  4  5  11  12  12 

7.º Ano 216 205 204 204 0 0 1
1
 8 9 9 

8.º Ano 219 216 217 216 0 0 1
1
 3 3 3 

9.º Ano 229 220 219 219 0 1
1
 1

1
 9 9 9 

3.º Ciclo 664 641 640 639  0  1  3 20  21  21 
           

TOTAL 2104 20513 20524 20535 9 76 97 41  49 51 

 

Da análise dos dados apresentados na tabela 2.1, destaca-se, por um lado, o incremento do 

número de alunos em situação de abandono, do segundo para o terceiro período (sete para nove) e, por 

outro, novo aumento do número de alunos transferidos (quarenta e nove para cinquenta e um).  

Realça-se a existência de oito alunos retidos por excesso grave de faltas. Um destes casos, após 

regressar à escola, frequentou as aulas até final do ano. 

Relativamente ao critério “cumprimento”, a diferença entre o número de alunos avaliados e o 

número de alunos inscritos é inferior àquela que se registou no ano letivo anterior (2,42% versus 3,43% e 

não 3,11% como, por lapso, foi indicado nos relatórios dos 1.º e 2.º períodos). Neste último período o 

Agrupamento continuou a receber novos alunos, compensando, deste modo, o fluxo de alunos 

transferidos. 

 

2.2 Eficácia e Qualidade (nas disciplinas) 

Na tabela 2.2. são apresentadas as taxas de sucesso e as médias das diferentes disciplinas do 1.º 

ciclo, ou seja, a percentagem de alunos com classificações iguais ou superiores ao nível três em cada uma 

das disciplinas (de acordo com a codificação expressa no quadro 1.1), assim como a média das diferentes 

disciplinas. Destacaram-se, a verde, as taxas de sucesso superiores a 90% e as médias superiores a 4. 
 

TABELA 2.2. Taxas de sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 1.º ciclo. 

DISCIPLINAS  
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Português (PORT) 

n 179 177 177 190 198 199 214 213 222 244 249 248 

% 87,3 85,5 85,5 90,0 93,4 93,4 92,2 91,8 95,7 93,1 95,8 95,4 

Média 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 3,7 

Matemática (MAT) 

n 191 178 180 192 191 197 206 215 218 236 236 242 

% 93,2 86,0 87,0 91,0 90,1 92,5 88,8 92,7 94,0 90,1 90,8 93,4 

Média 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,8 3,6 3,7 3,8 3,4 3,5 3,7 

                                                           
1
 Um aluno retido por faltas. 

2
 Três alunos retidos por faltas. 

3
 Um aluno não avaliado por estar doente. Duas mudanças de turma. 

4
 Um aluno não avaliado por estar doente. Três mudanças de turma. 

5
 Um aluno não avaliado por estar doente. Seis mudanças de turma. 

6 
Dois alunos retidos por faltas. 

7
 Oito alunos retidos por faltas. 
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DISCIPLINAS  
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Estudo do Meio (ESTM) 

n 205 203 203 198 203 208 225 226 228 258 253 255 

% 100,0 98,1 98,1 93,8 95,8 97,7 97,0 97,4 98,3 98,5 97,3 98,1 

Média 4,2 4,4 4,4 4,0 4,1 4,2 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 

Expressões (EXP) 

n 200 205 206 210 210 212 232 232 232 262 260 260 

% 97,6 99,0 99,5 99,5 99,1 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Média 3,9 4,0 4,1 3,9 4,0 4,1 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0 4,2 

Apoio ao Estudo (AE) 
n 193 189 190 201 204 209 222 223 226 257 256 257 

% 94,1 91,3 91,8 95,3 96,2 98,1 95,7 96,1 97,4 98,1 98,5 98,8 

Média 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 

Cidadania e Conhecimento (CC) 
n 205 207 207 208 209 213 230 231 231 260 258 257 

% 100,0 100,0 100,0 98,6 98,6 100,0 99,1 99,6 99,6 99,2 99,2 98,8 

Média 4,0 4,1 4,1 3,9 4,0 4,2 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 4,1 

Inglês (ING) 

n             215 224 225       

%       93,9 96,6 97,0    

Média             3,7 3,9 4,0       

  

 Com exceção da disciplina de Português, no 4.º ano, todas as taxas de sucesso mantiveram-se ou 

melhoraram relativamente aos períodos anteriores. O mesmo sucedeu no que diz respeito às médias. 

 Pelo segundo ano consecutivo o 3.º ano apresenta a taxa de sucesso mais elevada deste ciclo na 

disciplina de Matemática (MAT), com 94%.  

 A menor taxa de sucesso deste ciclo corresponde à da disciplina de Português, 1.º ano – 85,5%. 

Na tabela 2.3. observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas dos 

5.º e 6.º anos de escolaridade. Mais uma vez, destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% e as 

médias superiores a 4 e a vermelho as taxas inferiores a 60% e as médias inferiores a 3. 

TABELA 2.3. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 2.º ciclo. 
 

DISCIPLINAS  
5.º ANO 6.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Português (PORT) 

n 173 175 189 201 239 247 

% 78,6 79,2 85,5 75,3 89,8 93,2 

Média 3,1 3,1 3,3 3,1 3,3 3,4 

Inglês (ING) 

n 194 186 193 194 217 231 

% 88,2 84,2 87,3 72,7 81,6 87,2 

Média 3,4 3,4 3,5 3,1 3,3 3,4 

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

n 195 198 205 224 231 244 

% 89,0 90,0 93,2 83,9 86,8 92,1 

Média 3,4 3,5 3,7 3,3 3,4 3,5 

Matemática (MAT) 

n 149 159 173 158 173 187 

% 68,0 72,3 78,6 59,2 65,0 70,6 

Média 3,0 3,1 3,2 2,8 3,0 3,1 

Ciências Naturais (CN) 

n 183 200 206 225 230 240 

% 83,6 90,9 93,6 84,3 86,5 90,6 

Média 3,3 3,5 3,6 3,2 3,3 3,5 

Educação Visual (EV) 

n 211 216 219 248 255 260 

% 95,9 97,7 99,1 92,9 95,9 98,1 

Média 3,4 3,6 3,8 3,4 3,6 3,6 

Educação Tecnológica (ET) 

n 175 176 178 211 216 218 

% 98,3 98,3 99,4 96,3 98,2 99,5 

Média 3,5 3,6 3,8 3,4 3,6 3,7 
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DISCIPLINAS  
5.º ANO 6.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Educação Musical (EM) 

n 172 173 172 203 199 214 

% 96,6 96,6 96,1 92,7 90,5 97,7 

Média 3,5 3,7 3,8 3,5 3,4 3,7 

Educação Física (EF) 

n 219 218 221 263 261 265 

% 99,5 98,6 100,0 98,5 98,1 100,0 

Média 3,7 3,6 3,8 3,5 3,6 3,9 

Cidadania e Cultura  
Local (CCL) 

n 177 179 179 214 219 219 

% 99,4 100,0 100,0 98,6 99,5 100,0 

Média 3,8 3,9 4,0 3,5 3,8 3,9 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 199 203 203 245 245 245 

% 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0 100,0 

Média 3,9 4,3 4,5 3,9 4,2 4,4 
 

Neste ciclo, todas as disciplinas registaram melhorias nas taxas de sucesso (exceto a disciplina de 

Educação Musical, no 5.º ano), assim como nas médias, no final do ano.  

A disciplina de Matemática (MAT), no 6.º ano, registou a menor taxa de sucesso assim como a 

média mais baixa, apesar da evolução mencionada. 

As disciplinas integradas no Departamento de Expressões, Educação Moral e Religiosa (EMR) e 

Cidadania e Cultura Local (CCL) registaram as taxas de sucesso mais elevadas, acima dos 96%, em todo o 2.º 

ciclo, embora apenas na disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR) se terem averbado médias 

superiores a 4,0. 

No 5.º ano, as disciplinas de História e Geografia de Portugal (HGP) e Ciências Naturais (CN) 

também registaram taxas de sucesso superiores a 90%. O mesmo se verificou no 6.º ano relativamente a 

estas disciplinas e também na disciplina de Português. 

Por sua vez, na tabela 2.4. observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes 

disciplinas dos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% 

e as médias superiores a 4 e a vermelho as taxas inferiores a 60% e as médias inferiores a 3. 
 

TABELA 2.4. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 3.º ciclo. 

DISCIPLINAS  
7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Português (PORT) 

n 136 147 159 139 158 165 138 159 187 

% 68,0 73,9 79,9 65,0 73,5 77,1 63,3 73,3 86,2 

Média 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 2,8 2,9 3,1 

Inglês (ING) 

n 159 150 180 162 183 197 139 168 206 

% 79,5 75,4 90,5 75,7 85,1 92,1 63,8 77,4 94,9 

Média 3,3 3,2 3,5 3,1 3,3 3,5 3,0 3,2 3,5 

Francês (FRA) 

n 188 171 185 145 147 165 153 164 180 

% 94,0 85,9 93,0 75,5 76,6 85,9 80,5 86,3 94,7 

Média 3,5 3,4 3,5 3,1 3,2 3,3 3,1 3,3 3,5 

Espanhol (ESP) 

n - - - 22 23 22 27 27 27 

% - - - 100,0 100,0 100,0 96,4 100,0 100,0 

Média - - - 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 

História (HIST) 

n 163 160 173 145 147 164 165 178 199 

% 81,5 80,4 86,9 67,8 68,4 76,6 75,7 82,0 91,7 

Média 3,2 3,2 3,4 2,9 3,0 3,2 3,0 3,1 3,4 

Geografia (GEO) 

n 174 148 179 181 180 203 198 200 207 

% 87,0 74,4 89,9 84,6 83,7 94,9 90,8 92,2 95,4 

Média 3,4 3,2 3,4 3,4 3,3 3,5 3,4 3,5 3,6 
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DISCIPLINAS  
7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Matemática (MAT) 

n 130 121 135 105 111 126 140 125 140 

% 65,0 60,8 67,8 49,1 51,6 58,9 64,2 57,6 64,5 

Média 3,0 2,9 3,1 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 

Ciências Naturais 
(CN) 

n 157 172 176 173 192 201 212 201 215 

% 78,5 86,4 88,4 80,8 89,3 93,5 97,2 92,6 99,1 

Média 3,1 3,3 3,3 3,1 3,2 3,3 3,5 3,3 3,7 

Físico-Química (FQ) 

n 173 168 184 167 160 194 160 160 187 

% 86,5 84,4 92,5 78,0 74,4 90,7 73,4 73,7 86,2 

Média 3,3 3,2 3,4 3,2 3,1 3,4 3,0 3,0 3,2 

Educação Visual (EV) 

n 197 185 199 214 207 214 218 211 217 

% 98,5 93,0 100,0 100,0 96,3 100,0 100,0 97,2 100,0 

Média 3,5 3,5 3,7 3,5 3,6 3,9 3,5 3,5 3,8 

Educação Física (EF) 

n 200 198 199 213 215 214 215 212 216 

% 100,0 99,5 100,0 99,5 100,0 100,0 98,6 97,7 99,5 

Média 3,3 3,4 3,6 3,6 3,7 3,9 3,8 3,8 4,0 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 186 184 184 191 192 191 184 186 186 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Média 3,9 4,3 4,4 3,9 4,3 4,6 4,0 4,2 4,4 

Educação 
Tecnológica (ET) 

n - - 163 - - 178 - - - 

% - - 100,0 - - 100,0 - - - 

Média - - 3,7 - - 3,7 - - - 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação (TIC) 

n - - 163 - - 177 - - - 

% - - 100,0 - - 99,4 - - - 

Média - - 4,0 - - 3,9 - - - 

Cidadania e Cultura  
Local (CCL) 

n 165 164 163 174 179 178 - - - 

% 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0 - - - 

Média 3,7 3,9 4,0 3,6 3,8 4,0 - - - 
  

No período em análise, registaram-se taxas de sucesso bastante elevadas, acima dos 99%, ou, 

maioritariamente, sucesso pleno, nas disciplinas de Cidadania e Cultura Local (CCL); Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC); Educação Moral e Religiosa (EMR); Educação Tecnológica (ET); Educação 

Física (EF); Educação Visual (EV) e Espanhol (ESP). 

Também se verificaram taxas de sucesso elevadas, acima dos 90%, nas disciplinas de Físico-Química 

(FQ), nos 7.º e 8.º anos; Ciências Naturais (CN) e Geografia (GEO), nos 8.º e 9.º anos; História (HIST) no 9.º 

ano; Francês (FRA), nos 7.º  e 9.º anos; Inglês (ING), nos 7.º, 8.º e 9.º anos. 

Relativamente ao início do ano, registaram-se melhorias nas taxas de sucesso ou a sua manutenção 

(nos casos em que foi de 100,0%) em todas as disciplinas, à exceção de Francês (FRAN), no 7.º ano de 

escolaridade. Contudo, a evolução registada na disciplina de Matemática (MAT) no 9.º ano foi de apenas 

0,3%. É esta disciplina que regista as taxas de sucesso mais baixas nos três anos deste ciclo, sendo todas 

inferiores a 70%. 

As médias também registaram uma evolução positiva, ou mantiveram-se iguais – Geografia (GEO), 

7.º ano; Francês (FRAN), 7.º ano;  Matemática (MAT), 9.º ano -, em todas as disciplinas, em relação ao 

primeiro período. 

A média mais baixa (2,9) observa-se na disciplina de Matemática (MAT), nos 8.º e 9.º anos. 
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De forma a complementar as análises anteriores, necessariamente mais globalizantes, a Equipa 

entendeu importante realçar algumas turmas, com taxas de sucesso e/ou médias algo desfasadas do ano 

em questão. 

No que às turmas do 5.º ano diz respeito, destaca-se o 5.º H com taxas de sucesso de 43,8% a 

Matemática (MAT), 50% a Português (PORT), 56,3% a Inglês (ING) e 62,5% a Ciências Naturais (CN) e, em 

menor grau, o 5.º I com 55,6% de taxa de sucesso a Matemática (MAT) e 57,9% a Inglês (ING). 

Quanto às turmas de 6.º ano, merecem destaque o 6.º H com uma taxa de sucesso de 42,1% a 

Matemática (MAT) e 68,4% a Ciências Naturais (CN), e o 6.º M com 25% a Matemática (MAT) e 66,7% a 

Inglês (ING), apresentando as restantes disciplinas taxas de sucesso superiores a 70%. O percurso destes 

alunos, que transitaram com dificuldades, nomeadamente na disciplina de Matemática (MAT), deverá ser 

monitorizado desde o início do 3.º ciclo, implementando-se estratégias educativas diversificadas e medidas 

de apoio. 

Já no 7.º ano, é de realçar a taxa de sucesso de 40% a Matemática (MAT) na turma G, em contraste 

com os valores das restantes disciplinas que são iguais ou superiores a 85%. Também na turma I é a 

disciplina de Matemática (MAT) que regista a taxa de sucesso mais baixa (52,6%), enquanto as restantes 

disciplinas têm taxas superiores a 70%. Todavia, são as disciplinas de Português (PORT) e História (HIST) que 

registam as taxas de sucesso mais baixas nas turmas B e C, respetivamente 65% e 53,3%. 

Nas turmas B e C do 8.º ano, são as disciplinas de Português (PORT) e Matemática (MAT) as únicas a 

registar taxas de sucesso inferiores a 70%. Nas turmas 8.º H e 8.º I, é a disciplina de Matemática (MAT) a 

única a registar taxas de sucesso inferiores a 70%. A turma E apresenta as taxas de sucesso de Matemática 

(MAT) e de História (HIST) mais baixas do 8.º ano - 26,3% e 42,1%, respetivamente. Também estes alunos 

deverão ser acompanhados desde o início do próximo ano, propondo-se medidas de apoio nas disciplinas 

supracitadas. 

Relativamente ao 9.º ano, pode observar-se que a turma F regista 45% de taxa de sucesso a 

Matemática (MAT) e 75% a Inglês (ING), enquanto todas as outras disciplinas registam valores superiores a 

90%. Também na turma C do mesmo ano, verifica-se que a disciplina de Matemática (MAT) apresenta 50% 

de taxa de sucesso e Físico-Química (FQ) 68,2% e as restantes disciplinas registam percentagens superiores 

a 80. Também nas turmas 9.º D e 9.º H, com taxas de sucesso respetivamente de 52,2% e 36,8%, é 

Matemática (MAT) a única disciplina que apresenta percentagens inferiores a 70. Na turma I, verifica-se 

uma taxa de sucesso de 47,8% a Matemática (MAT) e 69,6% a Português (PORT), com as restantes 

disciplinas a registarem valores superiores a 80%. 

Para evitar várias destas situações, poderá ser efetuado um trabalho mais colaborativo, a nível de 

conselho de turma e de grupo disciplinar, assim como supervisão pedagógica. 
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 Apresentados os resultados académicos alcançados no 3.º período nas diferentes disciplinas, importa 

agora apresentar os juízos de valor produzidos em torno dos critérios eficácia e qualidade (tabela 2.5). 

Tabela 2.5. Síntese da análise desenvolvida pela Equipa
 8

 

R E F E R E N C I A L  

CRITÉRIO Eficácia   Qualidade 

ITENS Como se situam as taxas de sucesso face aos 
valores alcançados no ano letivo anterior? 

 Como se situam as médias face aos valores 
alcançados no ano letivo anterior?  

        

Disciplinas 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo  1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º  1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Português (PORT) ↘ ↔ ↗ ↔ ↘ ↔ ↘ ↘ ↔  ↘ ↘ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Inglês (ING)     ↔ ↔ ↗ ↗ ↗      ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Francês (FRA)       ↔ ↘ ↗        ↔ ↘ ↔ 

Espanhol (ESP)        ↔ ↔         ↔ ↗ 

Estudo do Meio (EST) ↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↔ ↘ ↔      

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

    ↔ ↔         ↔ ↔    

História (HIST)       ↔ ↘ ↗        ↔ ↔ ↔ 

Geografia (GEO)       ↗ ↗ ↗        ↔ ↔ ↔ 

Matemática (MAT) ↘ ↔ ↗ ↔ ↗ ↔ ↗ ↔ ↔  ↘ ↘ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Ciências Naturais (CN)     ↔ ↔ ↔ ↗ ↗      ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Físico-Química (FQ)       ↗ ↗ ↔        ↗ ↗ ↔ 

Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) 

      ↔ ↔         ↗ ↗  

Educação Visual (EV)     ↔ ↔ ↔ ↔ ↔      ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Educação Musical (EM)     ↔ ↔         ↔ ↔    

Educação Física (EF)     ↔ ↔ ↔ ↔ ↔      ↔ ↔ ↔ ↗ ↔ 

Educação Tecnológica (ET)     ↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↔ ↔ ↔  

Expressões (EXP) ↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↔ ↔ ↔      

Educação Moral e Religiosa 
(EMR) 

    ↔ ↔ ↔ ↔ ↔      ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Cidadania e Conhecimento 
(CC) 

↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↔ ↔ ↔      

Cidadania e Cultura Local 
(CCL) 

    ↔ ↔         ↔ ↔    

Apoio ao estudo (AE) ↘ ↔ ↔ ↔       ↔ ↔ ↔ ↔      

 

Da leitura da tabela, conclui-se que, de uma forma geral, as disciplinas dos diferentes ciclos de ensino 

alcançaram os valores de referência. No caso das disciplinas com elevadas taxas de sucesso, não é possível, 

matematicamente, fazer melhor. 

Com taxas de sucesso e médias acima dos valores de referência, destaca-se a disciplina de Físico-

Química (FQ), mais concretamente nos 7.º e 8.º anos. Outras disciplinas observam, ainda, valores superiores 

ao almejados ao nível da eficácia e/ou da qualidade: Português (PORT), 3.º ano; Inglês (ING), 7.º, 8.º e 9.º 

anos; Francês (FRAN), 9.º ano; Espanhol (ESP), 9.º ano; Matemática (MAT), 3.º, 5.º e 7.º anos; Ciências 

Naturais (CN), 8.º e 9.º anos; História (HIST), 9.º ano; Geografia (GEO), 7.º 8.º e 9.º anos; Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), 7.º e 8.º anos e Educação Física (EF), 8.º ano. 

Em sentido oposto, isto é, com valores abaixo dos de referência, quer ao nível da eficácia quer ao nível 

da qualidade, salienta-se a disciplina de Português (PORT): nos 1.º, 5.º 7.º e 8.º anos, nas taxas de sucesso;  

                                                           
8
 Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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nos 1.º e 2.º anos, nas médias. No mesmo quadro, na eficácia e/ou na qualidade, há ainda um outro conjunto 

de disciplinas a realçar: Francês (FRAN), 8.º ano; Matemática (MAT), 1.º e 2.º anos; História (HIST), 8.º ano e 

Apoio ao Estudo (AE), 1.º ano. 

 Os alunos que frequentaram o 1.º ano de escolaridade neste ano letivo tiveram piores resultados do 

que aqueles que o frequentaram no ano transato, nas disciplinas de Matemática (MAT) e Português (PORT). 

Os resultados académicos alcançados no 3.º período foram justificados, pelos docentes dos vários 

grupos disciplinares, com um leque de razões que se sintetizam da seguinte forma:  

 Falta de esforço/persistência dos alunos para superarem as suas dificuldades; 

 Falta de empenho, hábitos de estudo e métodos de trabalho; 

 Falta de atenção e de concentração nas aulas; 

 Complexidade dos conteúdos. 
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2.3 Eficácia e Qualidade (nas transições) 

 Nos gráficos que se seguem são apresentadas as taxas de transição (com sucesso Perfeito e Imperfeito), bem como, o peso percentual das disciplinas na 

imperfeição no sucesso das transições. Ao nível do 9.º ano de escolaridade, esclarece-se que os dados não aparecem devido à impossibilidade de os organizar em 

tempo útil. 

 No gráfico 2.1., são apresentadas as taxas de transição (com sucesso perfeito e imperfeito) dos três ciclos de ensino. 

GRÁFICOS 2.1. Taxas de Transição interligadas com as transições com sucesso perfeito e imperfeito. 

 

No que diz respeito às taxas de transição com sucesso perfeito, verifica-se uma melhoria relativamente ao ano anterior nos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 9.º anos, 

sendo a do 5.º ano mais significativa – 15,1%. No 8.º ano, contudo, a taxa de transição com sucesso perfeito decresceu 10,3%. De certo modo, isto era expetável 

uma vez que a taxa de transição com sucesso perfeito do 7.º ano, já tinha decrescido no ano anterior.  O que nos leva a equacionar se, no próximo ano, 2016-17, a 

taxa de transição com sucesso perfeito no 9.º ano não será inferior à da transição com sucesso imperfeito. 

À medida que se progride no grau de escolaridade, a diferença entre a taxa de transição com sucesso perfeito e sucesso imperfeito tende a diminuir, 

sendo que, em neste ano a taxa de sucesso imperfeito, no 8.º ano, superou a de perfeito.   
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No gráfico 2.2., observa-se o peso das disciplinas integradas no 1.º ciclo do ensino básico nas transições com sucesso imperfeito. 

GRÁFICOS 2.2. Peso das disciplinas integradas na matriz curricular do 1.º ciclo nas transições com sucesso imperfeito. 

 
 

À semelhança dos anos letivos anteriores, no 1.º ano, a disciplina de Português (PORT) continua a destacar-se como a que mais contribuiu para as 

transições com sucesso imperfeito.  

Neste mesmo ano, as disciplinas de Matemática (MAT) e de Apoio ao Estudo (AE) têm incrementado o seu contributo nas transições com sucesso 

imperfeito. 

As três disciplinas supracitadas apresentam, no 1.º ano, o seu valor mais elevado relativamente aos outros anos deste ciclo, o que está em consonância 

com os dados da tabela 2.2. 
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No gráfico 2.3., observa-se o peso das disciplinas integradas no 2.º ciclo do ensino básico nas transições com sucesso imperfeito. 

GRÁFICOS 2.3. Peso das disciplinas integradas na matriz curricular do 2.º ciclo nas transições com sucesso imperfeito. 

 
 

No 2.º ciclo, a maioria das disciplinas reduziu o seu contributo nas transições com sucesso imperfeito. Excetuam-se, no 5.º ano, as disciplinas de Português 

(PORT), de 13,1% para 48,8%, e de Inglês (ING), de 36,9% para 41,9%; no 6.º ano, as disciplinas  de História e Geografia de Portugal (HGP), de 8,2% para 13,8%, e 

Ciências Naturais (CN), de 13,6% para 16,1%. 
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No gráfico 2.4., observa-se o peso das disciplinas integradas no 3.º ciclo do ensino básico nas transições com sucesso imperfeito. 

GRÁFICOS 2.4. Peso das disciplinas integradas na matriz curricular do 3.º ciclo nas transições com sucesso imperfeito. 

 
 

No 3.º ciclo, a disciplina com maior peso nas transições com sucesso imperfeito continua a ser Matemática (MAT).  

De uma forma geral, o peso das várias disciplinas diminuiu, com exceção das disciplinas de Português (PORT), em todo este ciclo, de História (HIST) e 

Ciências Naturais (CN), no 8.º ano. 
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Apresentada a realidade alcançada ao nível das transições/conclusões, importa agora confronta-la com as metas definidas (Gráfico 2.5.). 

GRÁFICOS 2.5. Cruzamento das Taxas de Transição interligadas com as metas definidas. 

 
No que diz respeito ao 1.º ciclo, as metas foram atingidas nos 1.º, 2.º e 4.º anos, respetivamente com 100,0%, 95,8% e 97,7%. A taxa de transição do 3.º 

ano é idêntica à meta (96,6% versus 97%).  

No 2.º ciclo a meta foi atingida no 5.º ano (a taxa de transição foi de 95,1%, sendo a meta de 94%). O mesmo se verificou no 6.º ano (95,1% versus 90%). 

Relativamente ao 3.º ciclo, constata-se que a meta foi alcançada em todos os anos. No 7.º ano com 92,6% e no 9.º com 92,7%. Destaca-se o 8.º ano, em 

que a taxa de transição conseguida (94,4%) voltou a superar bastante a meta definida para este ano (85%). 
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2.4 Juízos de valor globalizante da componente interna do Sucesso Académico 

 No quadro 2.1., podem observar-se os juízos de valor globalizantes do Sucesso Académico alcançado 

no presente ano letivo. Ou seja, são apresentados os juízos de valor produzidos pela Equipa para cada um dos 

critérios. Para tal, a Equipa teve por base da tabela 2.5. e a avaliação desenvolvida ao nível das transições e 

dos fluxos escolares. 

QUADRO 2.1. Avaliação Final do Sucesso Académico  

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 
CRITÉRIOS INDICADORES   

Avaliação Interna 

Eficácia - As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores 
às registadas no ano letivo anterior (1.º ano + 5.º ano + 7.º 
ano). 
 

Verifica-se 
parcialmente 

Verifica-se 
parcialmente 

- As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores 
às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de 
alunos (2.º ano + 3.º ano + 4.º ano + 6.º ano + 8.º ano + 9.º 
ano). 
 

Verifica-se 
parcialmente 

Qualidade - As médias das classificações das diferentes disciplinas são 
superiores às registadas no ano letivo anterior (1.º ano + 5.º 
ano + 7.º ano). 
 

Verifica-se 
parcialmente 

Verifica-se 
parcialmente 

- As médias das classificações das diferentes disciplinas são 
superiores às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo 
grupo de alunos (2.º ano + 3.º ano + 4.º ano + 6.º ano + 8.º 
ano + 9.º ano). 
 

Verifica-se 
parcialmente 

- As taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade 
estão em consonância com as metas definidas. 
 

Verifica-se 

 As taxas de transição/conclusão com sucesso perfeito 
melhoraram relativamente ao ano letivo anterior. 
 

Verifica-se 

Cumprimento - A diferença do número de alunos avaliados e inscritos por 
disciplina é inferior ao registado no ano letivo anterior. 
 

Verifica-se 
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3. ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

 Na tabela 3.1 são apresentadas as estratégias organizacionais de melhoria e/ou de reforço sugeridas 

pelos docentes para serem aplicadas no próximo ano letivo. 

TABELA 3.1. Estratégias Organizacionais 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

1.º CICLO 
 

Apoio ao Estudo (AE) 1.º ano 
- Promoção de atividades de tutoria (a pares). 
- Desenvolvimento de métodos e organização de trabalhos. 
- Jogos didáticos. 
2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste 
conselho de ano.   
- Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa.    
- Utilização, com frequência de material manipulável de concretização. 
- Solicitar, sempre que possível, o acompanhamento do aluno por parte do encarregado de 
educação. 
 

Cidadania e Conhecimento (CC) 1.º ano 
- Privilegiar sempre que possível, o desenvolvimento da pedagogia de projeto. 
2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste 
conselho de ano.   
 

Estudo de Meio (ESTM) 1.º ano 
- Implementar de uma forma mais sistemática as Ciências Experimentais. 
2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste 
conselho de ano. 
4.º ano 
- Ênfase em atividades ligadas ao meio que os rodeia. 
- Ciências experimentais regulares. 
 

Expressões (EXP) 1.º ano 
- Elaborar a planificação (média e curta), em conjunto com os docentes das Atividades de 
Enriquecimento Curricular.  
2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste 
conselho de ano.   
4.º ano 
- As expressões e a aprendizagem de novas técnicas de expressão são uma forma de 
motivação eficaz. 
- As expressões devem ser transversais a todas as disciplinas.  
 

Inglês (ING) 3.º ano 
- Considerar a não constituição de turmas mistas (3.º e 4.º anos). 

Matemática (MAT) 1.º ano 
- Mais apoio e articulação com os professores de apoio. 
- Desenvolver mais atividades utilizando Meios TIC. 
- Continuar com o desafio MATreinar. 
- Participação em concursos e jogos tais como Canguru Matemático e SuperTmatik. 
- Desafios matemáticos, para realizar ao fim de semana. 
2.º ano 
- Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa.   
- Implementar mais desafios e participação em concursos. 
3.º ano 
- Mais tempo de apoio para os alunos que revelem dificuldades.  
- Apetrechamento informático das escolas de 1.º ciclo. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

4.º ano 
- Campeonatos de cálculo mental. 
- Jogos matemáticos.  
- Ficha de trabalho orientada para a lógica matemática. 
- Situação problemática desafiante (atividade semanal). 
 

Português (PORT) 1.º ano 
- Mais apoio e articulação do professor bibliotecário. 
- Desenvolver mais atividades de leitura e escrita (implementar o desafio de escrita criativa 
mensal). 
- Dar continuidade ao Entrelinha. 
2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste 
conselho de ano.   
- Dinamizar mais a escrita criativa. 
- Maior dinamização da Biblioteca. 
- Incrementar a partilha entre os vários estabelecimentos com exposições e apresentações de 
trabalhos realizados pelos alunos. 
4.º ano 
- A ênfase dada à escrita criativa com oficinas de escrita semanais, a cooperação entre a 
educação literária e conteúdos programáticos são estratégias que motivam os alunos.  
 

2.º E 3.º CICLOS  

Português (PORT) 
 

- A coadjuvação faz mais sentido no 7.º e 8.º anos para acompanhamento da prática da 
escrita e da gramática, domínios em que os alunos demonstram mais dificuldades, de forma a 
chegarem ao 9.º ano com estes bem estruturados e assimilados. 
- Revisão de horários com três níveis de ensino; mediante proposta dos professores e feita 
após a avaliação de diagnóstico. 
- As aulas de apoio específico serem dadas pelos professores da turma. 
- Os horários dos professores devem incluir a aula de apoio a seguir à aula de Português de 
quarenta e cinco minutos (no 3.º ciclo) e no 2.º a seguir a uma aula de Português; 
- A disciplina de Português não ser colocada nos últimos tempos dos turnos (principalmente 
da tarde). 
- Os tempos do remanescente serem utilizados para atividades de apoio específico. 
- Sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma aos potenciais professores 
classificadores de Provas. 
- Não inclusão de elementos deste grupo no secretariado de exames, uma vez que esta 
disciplina está envolvida nos mesmos e os seus elementos são chamados a serem professores 
classificadores. Acresce, agora, a correção de provas de aferição. 
- Atribuir os vários níveis da disciplina ao menor número possível de docentes para maior 
articulação dos trabalhos. 
- Atribuição de dois tempos comuns da componente não letiva (CNL) para trabalho 
colaborativo aos professores com os mesmos níveis de escolaridade. 
- Deve-se ponderar muito bem as atividades que impliquem paragem de aulas, 
principalmente para os alunos do 9.º ano, pois os programas curriculares são muito extensos. 
- Devem ser evitadas visitas de estudo para estes alunos no 3.º período e no mesmo dia da 
semana.  
 

Inglês (ING) -  Implementação do desdobramento de turmas para trabalhar os domínios de produção oral 
e escrita. 
-  Existência de apoio curricular para alunos com dificuldades na aquisição de conteúdos da 
disciplina. 
-  Existência de apoios específicos para os alunos trabalharem a concentração, organização do 
trabalho e estudo, métodos de estudo, técnicas de pesquisa, tratamento e seleção de 
informação. 
-  Possibilidade de tempos comuns entre os professores de cada escola ou do agrupamento 
para trabalho colaborativo nos seus anos de escolaridade. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

Francês (FRAN) -  Existência de apoio curricular para alunos com dificuldades na aquisição de conteúdos da 
disciplina. 
-  O número de alunos por turma deve ser o mais reduzido possível, uma vez que este é um 
fator facilitador das aprendizagens dos alunos e de uma atenção mais individualizada e 
melhores condições para trabalhar os diferentes domínios exigidos nas línguas. 
- Continuação do reforço de 45 minutos no 9.º ano. 
 

Espanhol (ESP) - Alteração de horário para um bloco de noventa mais quarenta e cinco. Esses quarenta e 
cinco minutos semanais funcionariam para consolidação de conteúdos, prática da oralidade e 
da escrita. 
 

História e Geografia de 

Portugal (HGP) 

- Criação de salas com mais recursos pedagógico-didáticos onde, principalmente, funcionem 
diariamente os computadores e os quadros interativos de forma a permitir uma maior 
interação por parte dos alunos, levando-os a assumir um papel mais ativo na sala de aula, 
onde poderão identificar, em presença, os variados espaços físicos relativos à História e 
Geografia de Portugal, projetando mapas, fazendo visitas virtuais a monumentos, entre 
outros, promovendo assim o gosto pelo saber geográfico e histórico.  
- Nas turmas com alunos de Necessidades Educativas Especiais (NEE), um bloco por semana, 
pelo menos, deve estar presente o professor da Educação Especial para que, desta forma, se 
possa efetivamente ministrar um apoio diferenciado e individualizado a esses alunos e/ou 
outro professor para que se possa apoiar pequenos grupos de alunos com maiores 
dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos estruturantes da 
disciplina.  
- Um bloco por semana deve ser lecionado numa sala de informática para que os alunos 
possam utilizar os computadores em pesquisas e na realização de trabalhos para as 
exposições que se realizam ao longo do ano, sempre que necessário. 
- A criação de uma sala de História e Geografia de Portugal, onde já se encontrassem mapas, 
globos, instrumentos de navegação, trabalhos realizados pelos alunos em exposição, livros 
temáticos, CD´s e Atlas, bem como outros materiais, seria o ideal para que todas as turmas, 
uma vez por semana, pudessem contactar com eles.  
 

História (HIST) - Tendo em vista a criação de condições para que os alunos desenvolvam capacidades ao 
nível do trabalho de pesquisa e de tratamento de informação, em matéria de localização 
espácio-temporal, na interpretação/análise de fontes histórias (primárias e secundarias), na 
utilização de conceitos específicos da disciplina e na construção de conhecimentos coerentes 
e de um discurso bem estruturado, torna-se necessário disponibilizar recursos humanos e 
pedagógico-didáticos, assim como salas de aula adequadas. Preconiza-se, assim, a criação de 
condições para o estabelecimento de parcerias pedagógicas em contexto de aula e 
principalmente a promoção de um apoio diferenciado, em alguns casos mesmo 
individual/individualizado e/ou em pequenos grupos de nível aos alunos com maiores 
dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos estruturantes.  
 

Geografia (GEO) 
 

- Na elaboração dos horários das turmas do terceiro ciclo sugere-se a atribuição de uma sala 
de informática, sempre que possível, para as aulas de Geografia, de forma a operar a vertente 
mais prática da disciplina, especialmente nos domínios da localização e caraterização 
espacial, assim como a elaboração de trabalhos práticos e/ou de pesquisa com vista à 
consolidação e aprofundamento de aprendizagens significativas. 
 

Matemática (MAT) - Atualizar o Plano de Melhoria elaborado pelos grupos 230 e 500 no passado ano letivo. 
- No 7.º Ano deve-se manter o Apoio Específico a Matemática a todas as turmas do 
Agrupamento, numa aula de 45 minutos, sempre que possível pelo professor titular da 
turma. 
- No 8.º Ano implementar três blocos de 90 minutos, onde um dos blocos contempla 45 
minutos de apoio, de caráter obrigatório para toda a turma, tal como acontece no 9º Ano de 
escolaridade; 
- No 9.º Ano manter o que está proposto no Plano de Melhoria da Matemática, igual ao ano 
transato. 
- O Apoio de Longa Duração (ALD) pode contemplar dois grupos de nível com a duração, cada 
um, de 45 minutos. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

Ciências Naturais (CN) 
 

-  Valorizar a componente prática do currículo ao nível dos critérios de avaliação. 
-  Reforçar a avaliação formativa e autorregulada das aprendizagens dos alunos. 
-  Distribuir as salas de ciências/laboratório apenas  aos docentes dos grupos 230 e 520, a fim 
de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança. 
-  Atribuição das salas de ciências no horário do diretor de instalações, para que este possa 
desempenhar o seu cargo e rentabilizar o tempo atribuído. 
-  Reforçar o envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos 
respetivos educandos, mantendo-os informados relativamente à melhoria das aprendizagens 
e correspondente sucesso escolar. 
 

Físico-Química (FQ) - Atribuir, semanalmente, um bloco de 90 minutos da componente não letiva a cada 
professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho 
colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos e instrumentos de 
avaliação. 
- Atribuir apoio pedagógico de Físico-Química a alunos com dificuldades de aprendizagem. 
- Distribuir o bloco de aulas de 90 minutos semanal de Físico-Química no período de aulas da 
manhã. 
- Valorizar a componente prática do currículo ao nível dos critérios de avaliação. 
- Reforçar a avaliação formativa e autorregulada das aprendizagens dos alunos. 
- Distribuir as salas de laboratório de FQ apenas a turmas desdobradas para a realização de 
aulas experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança. 
- Reforçar o envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos 
respetivos educandos, mantendo-os informados relativamente à melhoria das aprendizagens 
e correspondente sucesso escolar. 
 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) 

- Reforço do equipamento das salas de informática de forma a facilitar a realização dos 
trabalhos práticos dos alunos, aumentando a eficácia e a eficiência. 
- O grupo considera que a estrutura semestral da disciplina é para manter, uma vez que 
permite a realização de um trabalho mais sequencial e um conhecimento mais efetivo dos 
alunos. 
 

 

Do grupo de estratégias acima enumeradas (muitas não são organizacionais), a Equipa entende por 

bem dar destaque a duas: o reforço da avaliação formativa e a autorregulação das aprendizagens dos alunos. 

A Equipa considera que deverá ser equacionada a pertinência e exequibilidade das seguintes 

estratégias organizacionais: 

1.º ciclo 

 promoção de atividades de tutoria (a pares) – Apoio ao Estudo; 

 rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade 
relativa; 

 considerar a não constituição de turmas mistas (3.º e 4.º anos de Inglês); 

 mais apoio e articulação do professor bibliotecário; 

 incrementar a partilha entre os vários estabelecimentos com exposições e 

apresentações de trabalhos realizados pelos alunos; 

 apetrechamento tecnológico das salas de 1.º ciclo. 
 

2.º e 3.º ciclos 

 coadjuvação nas disciplinas de História (HIST) e Português (PORT) (nos 7.º e 8.º anos); 

 as aulas de apoio específico de Português (PORT) serem dadas pelos professores da 

turma; 

 inclusão, nos horários dos professores, da aula de apoio a seguir à aula de Português 

(PORT) de quarenta e cinco minutos (no 3.º ciclo) e no 2.º a seguir a uma aula de 

Português (PORT); 
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 não colocação da disciplina de Português (PORT) nos últimos tempos dos turnos 

(principalmente da tarde); 

 implementação do desdobramento de turmas para trabalhar os domínios de produção 

oral e escrita na disciplina de Inglês (ING); 

 existência de apoio para alunos com dificuldades na aquisição de conteúdos das 

disciplinas de Inglês (ING), Francês (FRAN), História (HIST) e Físico-Química (FQ);  

 continuação do reforço de 45 minutos no 9.º ano de Francês (FRAN);  

 prestação do apoio pelo professor de Educação Especial em contexto de sala de aula;  

 lecionação de aulas de História e Geografia de Portugal (HGP) e Geografia (GEO) numa 

sala de informática; 

 criação de uma sala de História e Geografia de Portugal;  

 previsão de Apoio Específico a Matemática (MAT) para todas as turmas de 7.º ano, 

sempre que possível pelo professor titular da turma; 

 implementação, no 8.º ano, de aulas de Matemática com três blocos de 90 minutos, 

(um dos blocos contemplando 45 minutos de apoio, de caráter obrigatório para toda a 

turma, tal como aconteceu no 9.º ano de escolaridade); 

 manutenção dos apoios de Matemática (MAT), no 9.º ano, podendo o Apoio de Longa 

Duração (ALD) contemplar dois grupos de nível com a duração de 45 minutos;  

 distribuição das salas de ciências/laboratório apenas aos docentes dos grupos 230 e 

520, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança;  

 distribuição do bloco de aulas de 90 minutos semanais de Físico-Química (FQ) no 

período de aulas da manhã;  

 manutenção da estrutura semestral da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC); 

 revisão de horários com três níveis de ensino;  

 possibilidade de tempos comuns entre os professores de cada escola ou do 

agrupamento para trabalho colaborativo nos seus anos de escolaridade. 
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4. RECOMENDAÇÕES 

A Equipa sugere ao Conselho Pedagógico a análise e validação da avaliação realizada. 

Como recomendações administrativas, continua a considerar pertinentes as seguintes: 

 atualização das terminologias utilizadas (nomenclaturas, abreviaturas e alíneas idênticas nos 

três ciclos), em função da legislação vigente e dos regulamentos aprovados no Agrupamento a 

nível do programa de gestão Alunos (software de controlo dos registos biográficos). 

Exemplos: utilizar o nome Físico-Química (FQ) e não Ciências Físico-Químicas (CFQ); retirar as 

menções não utilizadas / inexistentes – Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bem e Satisfaz Muito 

Bem; não utilizar como alínea nas pautas / registos  do 1.º ciclo, “não avaliado por nunca ter 

comparecido” – ou é retido por faltas ou não avaliado por falta de elementos (só em 

situações de doença ou falta de professor);  

 atualização atempada dos registos de transferências até início das atividades letivas, evitando 

que alunos transferidos antes dessa data constem da lista da turma; 

 sempre que for aceite algum pedido de transferência ou mudança de turma, os serviços 

deverão informar os docentes titulares de turma /diretores de turma via correio electrónico, 

com envio de lista atualizada da turma, no prazo máximo de 3 dias; 

 programação das reuniões com os encarregados de educação, para entrega dos registos de 

avaliação do 3.º período, com um intervalo de tempo maior após o decurso da reuniões, 

evitando-se lapsos. 

 

Como recomendações pedagógicas, a Equipa salienta as seguintes necessidades: 

 implementação de medidas/estratégias educativas, destinadas aos alunos que transitaram 

com sucesso imperfeito, nos diferentes anos de escolaridade; 

 aperfeiçoamento do processo de articulação entre o pré-escolar e o 1.º ciclo, com vista a 

uma melhoria da postura dos alunos na sala de aula; 

 revisão do modo de organização e funcionamento dos apoios educativos no 1.º ciclo. 

 

Finalmente, todos os elementos da Equipa deverão usufruir de crédito horário atribuído para 

desenvolvimento de diversas tarefas e etapas previstas no projeto de autoavaliação do sucesso académico do 

Agrupamento. Este deverá ser marcado num horário comum (preferencialmente à quarta-feira à tarde), não 

coincidente com o estabelecido para as diversas reuniões, uma vez que o trabalho a desenvolver ficaria 

comprometido. 

 

 

 

 

 

Vila Verde, 19 de outubro de 2016  
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ANEXOS 

1. GRELHAS DE REGISTO PREENCHIDAS PELOS DOCENTES 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO 

Apoio ao Estudo (AE); 

Cidadania e Conhecimento (CC); 

Estudo do Meio (ESTM); 

Expressões (EXP); 

Inglês (ING); 

Matemática (MAT); 

Português (PORT). 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS  

Espanhol (ESP); 

Inglês (ING);  

Francês (FRA); 

Português (PORT). 

 

 DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

Ciências Naturais (CN);  

Físico-Química (FQ); 

Matemática (MAT); 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

Educação Moral e Religiosa (EMR); 

Geografia (GEO);  

História (HIST); 

História e Geografia de Portugal (HGP). 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

Educação Física (EF); 

Educação Musical (EM); 

Educação Tecnológica (ET); 

Educação Visual (EV). 

 

 

2. VALORES DE REFERÊNCIA  e METAS (AVALIAÇÃO INTERNA)  
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 

 Apoio ao Estudo (AE) 

 Cidadania e Conhecimento (CC) 

 Estudo do Meio (ESTM) 

 Expressões (EXP) 

 Inglês (ING) 

 Matemática (MAT) 

 Português (PORT) 
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APOIO AO ESTUDO 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

1.º ano 
A taxa de sucesso ficou aquém do desejado. As razões estão ligadas por exemplo, aos conteúdos que exigem mais maturidade e concentração; ao facto de vários alunos tendo revelado 
muitas dificuldades, transitarem para o 2.º ano, uma vez que não há lugar a retenções no 1.º ano de escolaridade. 
 
2.º ano 
Em relação à eficácia houve uma subida de 1,9% relativamente ao período anterior e uma subida de 1,8% em relação ao referencial. A qualidade subiu 0,1 ponto em relação ao período 
anterior e está abaixo 0,1 pontos do referencial. Os resultados obtidos foram muito bons de acordo com as estratégias implementadas de forma a desenvolver as capacidades de 
organização, métodos e hábitos de estudo e de trabalho autónomo. 
 
3.º ano 
Verifica-se que a eficácia nos resultados aumentou 1,3% face ao segundo período estando 1,4% acima do referencial, apesar de se considerar idêntica. A qualidade aumentou 0,1 valores face 
ao segundo período encontrando-se 0,2 valores abaixo do valor do referencial (4,0). Considerou-se este valor idêntico ao do referencial e consubstanciado com o grau de exigência das 
matérias em estudo no terceiro ano. 
 
4.º ano 
Comparando os resultados do referencial com os deste período, verificamos que estes são equiparáveis. 
A ênfase dada à consolidação de conhecimentos da disciplina de matemática foi estratégia eficaz (tendo em conta que os resultados da disciplina de matemática foram bastante 
satisfatórios). 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

1.º ano 
- Promoção de atividades de tutoria (a pares); 
-  Desenvolvimento de métodos e organização de trabalhos; 
-  Jogos didáticos. 
 
2.º ano 
 - Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste conselho de ano.   
- Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa.    
- Utilização, com frequência de material manipulável de concretização. 
- Solicitar, sempre que possível, o acompanhamento do aluno por parte do encarregado de educação. 
 
3.º ano 
- Não foram referidas quaisquer estratégias organizacionais. 
 
4.º ano 
- Disciplina direcionada para a consolidação de conteúdos matemáticos. 
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CIDADANIA E CONHECIMENTO 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

1.º ano 

- A taxa de sucesso manteve os mesmos valores do ano transato. 
 
2.º ano 
- A eficácia situa-se ao mesmo nível do referencial e subiu 1,4% em relação ao período anterior. A qualidade subiu 0,2 pontos relativamente ao período anterior e encontra-se a 0,1 pontos do 
referencial. Os professores consideram que os resultados são muito bons. 
 
3.º ano 
- Verifica-se que a eficácia nos resultados manteve-se igual (99.6%) face ao segundo período estando 0.4% acima do referencial, apesar de se considerar idêntica. A qualidade aumentou 0,1 
valores face ao segundo período encontrando-se exatamente no valor do referencial (4.0). Os resultados correspondem às expetativas dos docentes. 
 
4.º ano 
- Comparando os resultados do referencial com os deste período, verificamos que estes são equiparáveis. Os alunos foram adquirindo instrumentos que lhe permitiram uma concentração 
maior. Cresceram interiormente e desenvolveram técnicas de “saber estar”. A congruência e a coerência das regras são essenciais. 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

1.º ano 
- Privilegiar sempre que possível, o desenvolvimento da pedagogia de projeto. 

 
2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste conselho de ano.   
 
3.º  e 4.º anos 
- Não foram referidas quaisquer estratégias organizacionais. 
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ESTUDO DO MEIO 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 1.º ano 

- A taxa de sucesso manteve os mesmos valores do ano transato. 
 
2.º ano 
- A nível da eficácia os resultados subiram 1,9% em relação ao período anterior, encontrando-se  no entanto abaixo 1,8% do referencial.  A qualidade subiu 0,1 ponto em relação ao período  
anterior e está a 0,2 pontos do referencial. Os professores consideram  que os resultados são muito bons e os temas abordados são ajustados à faixa etária dos alunos.  
 
3.º ano 
- Verifica-se que a eficácia nos resultados aumentou 1.3% face ao segundo período estando 1.4% acima do referencial, apesar de se considerar idêntica. A qualidade aumentou 0,1 valores 
face ao segundo período encontrando-se 0.2 valores abaixo do valor do referencial (4.0). Considerou-se este valor idêntico ao do referencial e consubstanciado com o grau de exigência das 
matérias em estudo no terceiro ano. 
 
4.º ano 
- Comparando os resultados do referencial com os deste período, verificamos que estes são equivalentes.  

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

1.º ano 
- Implementar de uma forma mais sistemática as Ciências Experimentais. 
 
2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste conselho de ano. 
 
3.º ano 
- Não foram referidas quaisquer estratégias organizacionais. 
 
4.º ano 
- Ênfase em atividades ligadas ao meio que os rodeia. 
- Ciências experimentais regulares. 
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EXPRESSÕES 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 1.º ano 

- A taxa de sucesso manteve os mesmos valores do ano transato. 
 
2.º ano 
- Relativamente  à eficácia mantém  os valores do referencial (99,5%) tendo subido 0,4% em relação ao segundo período. A qualidade subiu 0,1 pontos em relação ao período anterior e 
encontra-se a 0,1 pontos do referencial.  Os professores consideram que os resultados são muito bons. 
 
3.º ano 
- Taxa de eficácia de 100,0% igual à do referencial assim como a média de 4,0. 
 
4.º ano 
- Comparando os resultados do referencial com os deste período, verificamos que estes são mais altos, atingindo os 100,0% de taxa de sucesso e média superior a 4 valores. As estratégias 
utilizadas foram: Tomar a disciplina como ponto de partida de aprendizagem como forma de motivação. Interdisciplinaridade foi essencial.  
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

1.º ano 
- Elaborar a planificação (média e curta), em conjunto com os docentes de AFD e ALE. 
 
2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste conselho de ano.   

 
3.º ano 
- Não foram referidas quaisquer estratégias organizacionais. 

 
4.º ano 
- As expressões e a aprendizagem de novas técnicas de expressão são uma forma de motivação eficaz. 
- As expressões devem ser transversais a todas as disciplinas.  
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INGLÊS 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

3.º ano 

- Apresenta uma taxa de sucesso ascendente chegando neste período aos 97%. A qualidade situa-se nos 4 valores.  Os resultados corresponderam às expetativas das docentes. 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

3.º ano 

- Considerar a não constituição de Turmas mistas (3.º e 4.º anos). 
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MATEMÁTICA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

1.º ano 
- A taxa de sucesso ficou aquém do desejado. As razões estão ligadas por exemplo, aos conteúdos que exigem mais maturidade e concentração; ao facto de vários   alunos tendo revelado 
muitas dificuldades, transitarem para o 2.º ano, uma vez que não há lugar a retenções no 1.º ano de escolaridade. 
 

2.º ano 
- Os resultados aumentaram 2,4% a nível da eficácia, em relação ao período anterior, mas estão 1,6%  abaixo relativamente ao referencial. A qualidade aumentou 0,1 pontos  em relação ao 
segundo período ficando 0,4 pontos abaixo do referencial. Os docentes, tendo em conta o elevado grau de exigência e complexidade das metas em vigor, consideram que foi realizado um 
trabalho muito positivo com  os alunos no desenvolvimento de estratégias que os motivassem  para superar dificuldade inerentes à abstração de alguns conteúdos. 
 

3.º ano 
- Verifica-se que a eficácia nos resultados aumentou 1,3% face ao segundo período estando 4.5% acima do referencial. A qualidade aumentou 0,1 valores face ao segundo período 
encontrando-se exatamente no valor do referencial (3,8). Devido á eficácia das medidas aplicadas, os alunos atingiram resultados aceitáveis. 
 

4.º ano 
- Comparando os resultados do referencial com os deste período, verificamos que estes são equivalentes. De salientar, desde o 1.º período, os resultados evoluíram sempre.  As estratégias 
adotadas surtiram efeitos positivos.   A disciplina de apoio ao estudo foi direcionada para a consolidação de conteúdos matemáticos, o que se prova ser, agora, uma medida eficaz. 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

1.º ano 
- Mais apoio e articulação com os professores de apoio. 
- Desenvolver mais atividades utilizando Meios TIC. 
- Continuar com o desafio MATreinar. 
- Participação em concursos e jogos tais como Canguru Matemático e SuperTmatik. 
- Desafios matemáticos, para realizar ao fim de semana. 
 

2.º ano 
- Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa.   
- Implementar mais desafios e participação em concursos. 
 

3.º ano 
- Mais tempo de apoio para os alunos que revelem dificuldades.  
- Apetrechamento informático das escolas de 1.º ciclo. 
 

4.º ano 
- Campeonatos de cálculo mental. 
- Jogos matemáticos.  
- Ficha de trabalho orientada para a lógica matemática. 
- Situação problemática desafiante (atividade semanal). 
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PORTUGUÊS 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

1.º ano 
- A taxa de sucesso ficou aquém do desejado. As razões estão ligadas por exemplo, aos conteúdos que exigem mais maturidade e concentração; ao facto de vários alunos tendo revelado 
muitas dificuldades, transitarem para o 2.º ano, uma vez que não há lugar a retenções no 1.º ano de escolaridade; alguns alunos com problemas de articulação de palavras e a necessitar de 
terapia de fala. 
 
2.º ano 
- A eficácia  nos resultados manteve-se inalterada em relação ao período anterior e situa-se acima do referencial 0,9% . A  qualidade  também se manteve inalterada em relação ao período 
anterior e situa-se acima do referencial  0,4 pontos . Os resultados obtidos foram muito bons fruto do empenho dos docentes e eficácia das estratégias e metodologias adotadas para superar 
as dificuldades resultantes do programa demasiado extenso, pouco adaptado à faixa etária dos alunos associada a uma crescente falta de concentração/atenção dos alunos. 
  
3.º ano 
- Verifica-se que a eficácia nos resultados aumentou 3.9% face ao segundo período estando 7% acima do referencial. A qualidade aumentou 0,1 valores face ao segundo período 
encontrando-se exatamente no valor do referencial (3.7). Os resultados alcançados estão dentro das expetativas dos docentes. 
 
4.º ano 
- Tal como aconteceu nos períodos anteriores, comparando os resultados do referencial com os deste período, verificamos que estes são equivalentes. As estratégias adotadas foram 
eficazes. 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

1.º ano 
- Mais apoio e articulação do professor bibliotecário. 
- Desenvolver mais atividades de leitura e escrita (implementar o desafio de escrita criativa mensal). 
- Dar continuidade ao Entrelinha. 
 

2.º ano 
- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado entre os docentes deste conselho de ano.   
- Dinamizar mais a escrita criativa. 
- Maior dinamização da  Biblioteca. 
- Incrementar a partilha entre os vários estabelecimentos com exposições e apresentações de trabalhos realizados pelos alunos. 

 

3.º ano 
- Não foram referidas quaisquer estratégias organizacionais. 

 

4.º ano 
- A ênfase dada à escrita criativa com oficinas de escrita semanais, a cooperação entre a educação literária e conteúdos programáticos são estratégias que motivam os alunos.  
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Espanhol (ESP) 

 Francês (FRA) 

 Inglês (ING) 

 Português (PORT) 
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ESPANHOL 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
Na disciplina de Espanhol, e no que diz respeito à eficácia, as taxas de sucesso face aos valores alcançados no ano letivo anterior são idênticos, e inultrapassáveis. No que diz respeito à 
qualidade, as médias alcançadas pelo oitavo ano estão abaixo dos valores alcançados no ano letivo anterior. Deve ter-se em conta que o ano transato foi o ano de iniciação à língua 
espanhola, com conteúdos programáticos mais acessíveis, facto este que contribui para o bom desempenho dos alunos nesse ano letivo. Assim mesmo, a diferença de duas décimas de valor 
não é proporcional ao nível de dificuldade dos conteúdos do 7.º para o 8.º ano, pelo que considero este valor como sendo bastante bom.  
No que concerne ao nono ano, as taxas de eficácia são também idênticas e inultrapassáveis. No que diz respeito à qualidade, os valores deste ano lectivo superam os do ano letivo anterior 
em quatro décimas. Tal como referi no relatório do período passado, os alunos possuem competências natas para as línguas estrangeiras, bem como um manifesto interesse pela 
aprendizagem, factos que penso contribuíram fortemente para o seu bom desempenho. Além disso, as matérias leccionadas no terceiro período são interessantes do ponto de vista deste 
grupo de alunos, e o factor emocional contribuiu fortemente para este valor final. 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
No que diz respeito à disciplina de Espanhol, considero que teria efeitos muito positivos a alteração de horário para um bloco de noventa mais quarenta e cinco. Esses quarenta e cinco 
minutos semanais funcionariam para consolidação de conteúdos, prática da oralidade e da escrita. 
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FRANCÊS 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
No que diz respeito às taxas de sucesso, no 7.º e no 9.º anos, os resultados alcançados foram bastante bons uma vez que no 7.º ano a taxa de sucesso foi de 93% (2,7% superior ao 
referencial) e no 9.º ano atingiu-se a taxa d 94,7 (7,2 acima do referencial). Contudo verifica-se que nas turmas C e F de Vila Verde do 7.º ano, as taxas de sucesso foram inferiores à do 
referencial (86,6% e 72,2, respetivamente). Já no 9.º ano todas as turmas registaram uma taxa de sucesso superior à do referencial. 
No 8.º ano, o valor referido no referencial não foi alcançado, situando-se abaixo 5,4%. Analisados os resultados por turma, constata-se que as turmas B, D, E e F de Vila Verde foram as que 
obtiveram as taxas de sucesso inferiores ao referencial, sendo de referir que nas turmas D e E se verificou uma taxa de insucesso superior a 30%. No entanto, no cômputo geral, houve uma 
evolução em relação aos resultados obtidos no 1.º período. 
No que diz respeito às médias, também é no 8.º ano que se verifica uma maior discrepância relativamente ao referencial: 0,3 abaixo. No 7.º ano a média ficou 0,1 abaixo e no 9.º superou em 
0,1. 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao 
longo do presente ano letivo. 
 
- Existência de apoio curricular para alunos com dificuldades na aquisição de conteúdos da disciplina. 
- O número de alunos por turma deve ser o mais reduzido possível, uma vez que este é um fator facilitador das aprendizagens dos alunos e de uma atenção mais individualizada e melhores 
condições para trabalhar os diferentes domínios exigidos nas línguas;. 
- Continuação do reforço de 45 minutos no 9.º ano. 
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INGLÊS 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
No geral verifica-se que os resultados são satisfatórios ao nível da eficácia e também ao nível da qualidade. De acordo com o referencial definido no agrupamento, todas as turmas obtiveram 
uma melhoria no sucesso comparativamente com o ano transato.  
Assim, no 5.º ano de escolaridade o sucesso foi de 87,5%, superior ao referencial em cerca de 3 pontos (84,8%); no 6º ano, o sucesso foi também superior, sendo de 87,2% no final deste 
período e no ano letivo passado foi de 84,8%; no 7.º ano o sucesso final foi de 90,5% e no 8.º de 92,1%, superior aos 86% do referencial e, finalmente, no 9.º ano de escolaridade, o sucesso 
final foi de 94,9%, bastante superior aos 88% do referencial. 
Também ao nível da qualidade do sucesso, apenas no 6º ano esta foi ligeiramente inferior (3,4 no presente ano e 3,5 do referencial), nos restantes anos está superior: 7º, 8.º e 9.º no termina 
com uma média de 3,5; comparando com os 3,3, do 9.º ano do ano transato e 3,4 dos 7º e 8º anos. No 5.º ano mantem-se idêntico, com 3,5 de média final. 
Também, no geral, todas as turmas revelaram uma evolução positiva em relação ao início do ano letivo, o que indica que as estratégias implementadas ao longo do ano foram adequadas a 
cada uma das turmas e as necessárias tendo em conta as diferentes dificuldades e necessidades dos alunos. 
Algumas turmas revelaram algum insucesso superior a 30%, como são os casos do 5.º A, da EBMEA, 5.ºH, da EBVV e 6.ºE, da EBMEA.  
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
- Implementação do desdobramento de turmas para trabalhar os domínios de produção oral e escrita. 
- Existência de apoio curricular para alunos com dificuldades na aquisição de conteúdos da disciplina. 
- Existência de apoios específicos para os alunos trabalharem a concentração, organização do trabalho e estudo, métodos de estudo, técnicas de pesquisa, tratamento e seleção de 
informação. 
- Possibilidade de tempos comuns entre os professores de cada escola ou do agrupamento para trabalho colaborativo nos seus anos de escolaridade 
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PORTUGUÊS 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
No 5º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 85,5%, não tendo sido atingida a taxa do final do ano transato (93%). Todavia, regista-se uma melhoria relativamente ao período anterior (79,2%). 
Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3,3. Apesar de se verificar uma melhoria em relação ao período transato (3,1), também aqui o valor é inferior ao do final do ano anterior 
(3,5).  
Após uma reflexão, salientou-se que os resultados alcançados se devem às dificuldades já apontadas ao nível da oralidade, leitura/educação literária, escrita e gramática que os alunos 
continuaram a revelar (cf. 1.º período). Acresce ainda que, apesar destas dificuldades, os discentes não realizaram os esforços necessários para as ultrapassar, mostrando falta de 
atenção/concentração/empenho nas atividades realizadas e falta de hábitos de trabalho e de estudo. 
Verifica-se que, apesar de os valores estarem abaixo do referencial, houve uma evolução positiva ao longo do ano, considerando-se, deste modo, que as estratégias adotadas surtiram os 
efeitos pretendidos, devendo dar-se continuidade às mesmas no próximo ano letivo. 
No 6.º ano, a taxa de sucesso é de 93,2%, ficando acima da do final do ano transato (93%) e da do período anterior (89,8%). Quanto à qualidade, a deste período é de 3,4. Apesar de se 
verificar uma melhoria quanto ao período anterior (3,3), o valor é inferior ao do final do ano passado (3,5). 
Após uma reflexão, considerou-se que as melhorias verificadas se devem ao facto de os alunos terem usufruído da aplicação de estratégias de remediação para a superação das dificuldades 
diagnosticadas, de Planos de Acompanhamento Pedagógico de Turma e de Planos de Acompanhamento Pedagógico Individuais. 
Também neste período, verifica-se que, no 7.º, 8.º e 9.º anos, tanto na qualidade como na eficácia, apesar da evolução bastante positiva em relação aos resultados do 1.º período, estes 
ficaram aquém dos resultados obtidos no final do ano letivo transato.  
A taxa de sucesso no 3.º ciclo é significativamente superior à do 1.º período; começou com 65,3% e, neste momento, situa-se nos 81,1%. O 7.º ano começou com 68% e acabou com 79,9%. O 
8.º ano começou com 65% e acabou com 77,1%. O 9.º ano começou em 63,3% e acabou em 86,2%. 
Em relação ao final do ano letivo anterior o 7.º ano ficou abaixo 7,4 pp. Em relação ao final do ano letivo anterior no 8.º ano a diferença é ainda maior, de 10,2 pp. O 9.º ano regista uma taxa 
de sucesso semelhante ao do final do ano letivo anterior, a diferença é apenas de 0,3 pp.  
O esforço e as estratégias aplicadas desde o primeiro período permitiram uma recuperação, embora difícil em algumas turmas, bastante significativa.  
A nível da qualidade, a média das classificações do 7.º ano, passou de 3,2 (ano letivo anterior) para 3,0. As médias do 8.º ano e do 9.º ano desceram de 3,2 para 3,1. 
Após uma reflexão, considerou-se que o insucesso que ainda se verificou foi resultado das dificuldades já apontadas ao nível da oralidade, leitura/educação literária, escrita e gramática que 
os alunos continuaram a revelar. Acresce ainda que, apesar destas dificuldades, os discentes não realizaram os esforços necessários para as ultrapassar, mostrando falta de empenho no 
desenvolvimento de um trabalho e estudo mais sistemático e continuado e ausência de hábitos de leitura e escrita. Os trabalhos de casa eram feitos de forma apressada e incompleta e era 
notória a falta de atenção e concentração na sala de aula, emergindo com frequência conversas paralelas.  
Considerou-se, por isso, que as estratégias implementadas ao longo do ano, visando a superação das dificuldades, resultaram, pois os resultados sofreram uma melhoria acentuada em 
relação ao 1.º período, apesar de não terem alcançado o referencial do ano letivo transato. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
- Os professores deste grupo disciplinar, de ambos os ciclos, continuam a defender que a coadjuvação faz mais sentido no 7.º e 8.º anos para acompanhamento da prática da escrita e da 
gramática, domínios em que os alunos demonstram mais dificuldades, de forma a chegarem ao 9º ano com estes bem estruturados e assimilados. 
- Revisão de horários com três níveis de ensino; mediante proposta dos professores e feita após a avaliação de diagnóstico. 
- As aulas de apoio específico serem dadas pelos professores da turma. 
- Os horários dos professores devem incluir a aula de apoio a seguir à aula de Português de quarenta e cinco minutos (no 3.º ciclo) e no 2.º a seguir a uma aula de Português; 
- A disciplina de Português não ser colocada nos últimos tempos dos turnos (principalmente da tarde). 
- Os tempos do remanescente serem utilizados para atividades de apoio específico. 
- Sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma aos potenciais professores classificadores de Provas. 
- Achamos pertinente a não inclusão de elementos deste grupo no secretariado de exames, uma vez que esta disciplina está envolvida nos mesmos e os seus elementos são chamados a 
serem professores classificadores. Acresce, agora, a correção de provas de aferição. 
- Atribuir os vários níveis da disciplina ao menor número possível de docentes para maior articulação dos trabalhos. 
- Atribuição de dois tempos comuns da componente não letiva (CNL) para trabalho colaborativo aos professores com os mesmos níveis de escolaridade. 
- Deve-se ponderar muito bem as atividades que impliquem paragem de aulas, principalmente para os alunos do 9.º ano, pois os programas curriculares são muito extensos. Devem ser 
evitadas visitas de estudo para estes alunos no 3.º período e no mesmo dia da semana.  
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E 

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Ciências Naturais (CN) 

 Físico-Química (FQ) 

 Matemática (MAT) 

 Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
No segundo ciclo, os dados globais permitem concluir, no quinto ano, houve uma melhoria em termos de qualidade, enquanto que no sexto ano manteve-se.  No 5.º ano é mesmo a melhor 
média por aluno nos últimos três anos. 
Em termos de eficácia, no quinto ano a eficácia situou-se nos 93,6%, a melhor registada neste Agrupamento nos últimos três anos. No sexto ano, houve uma diminuição de 1,6 pontos 
percentuais no sexto ano (de 92,2% para 90,6%) , mas mesmo assim a eficácia dos resultados situou-se em 90,6%. Estes dados do 6.º ano, leva-nos a pensar que nas “turmas de nível”, as 
“média por alunos” são as mais baixas, pois serão fruto de se concentrarem em duas turmas alunos com dificuldades de aprendizagem e com insucesso já interiorizado a pior situação 
conforme se pode constatar pela análise dos Gráficos sobre a “Qualidade dos Resultados” da Avaliação Final do 3.º Período na Disciplina de Ciências Naturais, registou-se no 6.º ano, com 
duas turmas (as mesmas que em Matemática) a apresentarem médias por aluno de apenas 2,8 (as duas turmas de nível do Agrupamento). 
No terceiro ciclo, os dados globais permitem concluir que houve uma ligeira melhoria da eficácia  do sucesso académico no sétimo e uma significativa melhoria  nos oitavo e nono anos de 
escolaridade, relativamente ao ano letivo transato. Quanto à qualidade do sucesso, esta manteve-se  nos 7.º ano e 8.º ano, verificando-se uma ligeira progressão no 9.º ano, 
comparativamente com o ano transato. Tomando como referência o sucesso de 70% , constatou-se que apenas a turma C do 7.º ano ficou abaixo desse valor. 
Quanto a possíveis razões para justificar os resultados alcançados, considerou-se o seguinte: 
Em algumas turmas a falta de progresso ao nível do sucesso académico parece estar associado à dificuldade de atenção/concentração nas tarefas escolares e de persistência para superar as 
dificuldades, e cumulativamente à falta de hábitos de estudo e de empenho nas atividades propostas em contexto de sala de aula e extra-aula.  
A monitorização do trabalho dos alunos em contexto de sala de aula e extra-aula, o reforço positivo, a valorização da componente prática do programa, a diversificação de estratégias com 
recurso às novas tecnologias, uma maior incidência em atividades de consolidação das aprendizagens e um maior envolvimento de pais e encarregados de educação, repercutiu-se na 
melhoria da eficácia e da qualidade das aprendizagens da generalidade dos alunos no decurso do ano letivo. 
 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
- Valorizar a componente prática do currículo ao nível dos critérios de avaliação. 
- Reforçar a avaliação formativa e autorregulada das aprendizagens dos alunos. 
- Distribuir as salas de ciências/laboratório apenas  aos docentes dos grupos 230 e 520, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança. 
- Atribuição das salas de ciências no horário do diretor de instalações, para que este possa desempenhar o seu cargo e rentabilizar o tempo atribuído. 
- Reforçar o envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos respetivos educandos, mantendo-os informados relativamente à melhoria das aprendizagens e 
correspondente sucesso escolar. 
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FÍSICO-QUÍMICA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
Os dados globais permitem concluir que houve uma melhoria significativa da eficácia do sucesso académico no sétimo e no oitavo anos de escolaridade relativamente ao ano letivo transato, 
verificando-se, no entanto, a descida de um ponto percentual no nono ano. Quanto à qualidade do sucesso, os dados mostram alguma progressão relativamente ao ano letivo anterior, com a 
exceção do 9.º ano de escolaridade que manteve o nível médio de classificação de 3,2. 
Tomando como referência o primeiro período letivo, constatou-se uma evolução da taxa de sucesso em todas as turmas, exceto numa turma do sétimo ano. Todavia, no que se refere à 
média das classificações obtidas, verificou-se uma ligeira descida de 0,1 em duas turmas do sétimo ano, de 0,2 numa turma do 8.º ano e de 0,1 em três turmas do nono ano de escolaridade. 
Quanto a possíveis razões para justificar os resultados alcançados, considerou-se o seguinte: 
Em algumas turmas a falta de progresso ao nível do sucesso académico parece estar associado à dificuldade de atenção/concentração nas tarefas escolares e de persistência para superar as 
dificuldades, e cumulativamente à falta de hábitos de estudo e de empenho nas atividades propostas em contexto de sala de aula e extra-aula;  
A monitorização do trabalho dos alunos em contexto de sala de aula e extra-aula, o reforço positivo, a valorização da componente prática do programa, a diversificação de estratégias com 
recurso às novas tecnologias e uma maior incidência em atividades de consolidação das aprendizagens, repercutiu-se na melhoria da eficácia e da qualidade das aprendizagens da 
generalidade dos alunos no decurso do ano letivo. 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

- Atribuir, semanalmente, um bloco de 90 minutos da componente não letiva a cada professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho colaborativo ao 
nível da produção de recursos didático-pedagógicos e instrumentos de avaliação. 
- Atribuir apoio pedagógico de Físico-Química a alunos com dificuldades de aprendizagem. 
- Distribuir o bloco de aulas de 90 minutos semanal de Físico-Química no período de aulas da manhã. 
- Valorizar a componente prática do currículo ao nível dos critérios de avaliação. 
- Reforçar a avaliação formativa e autorregulada das aprendizagens dos alunos. 
- Distribuir as salas de laboratório de FQ apenas a turmas desdobradas para a realização de aulas experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança. 
- Reforçar o envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos respetivos educandos, mantendo-os informados relativamente à melhoria das aprendizagens e 
correspondente sucesso escolar. 
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MATEMÁTICA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
Os resultados da Avaliação Final nesta disciplina, revelaram-se bastante satisfatórios, já que: melhoramos a “Taxa de sucesso” (Eficácia) em 17,1% no 5.º ano (no Plano de Melhoria para a 
Matemática temos como Meta subir em apenas 0,5%), e no 6.º ano melhoramos a “Taxa de sucesso” (Eficácia) em 5,2%. Em ambos os anos ultrapassamos muito as “Metas proposta no Plano 
de Melhoria para a Matemática”. Melhoramos a “Qualidade dos resultados” (médias) em cerca de 6,7% no 5.º ano e no 6.º ano melhoramos a “Qualidade dos resultados” (médias) em cerca 
de 3,3% . 
Pode-se constatar pela análise dos Gráficos sobre a “Qualidade dos Resultados” da Avaliação Final do 3.º Período na Disciplina de Matemática, que os menos bons resultados foram no 6.º 
ano, já que apresenta uma média por aluno no Agrupamento de 3,1, enquanto  que no 5.º ano é de 3,2, no entanto ambas são “positivas”. 
 Em ambos os anos registaram-se as melhores médias por aluno obtidas nos últimos três anos letivos, nesta mesma altura. De realçar no entanto, que no sexto ano registou-se numa turma 
uma média de apenas 2,1 (turma M da EBMEA) e noutra turma uma média de 2,4 (turma H da EBVV). Ambas as turmas são consideradas de “Nível”, como já foi referido. Constata-se que por 
outro lado, que quer a “Taxa de Sucesso”, quer a “Média por aluno” do Agrupamento em ambos os anos, são as melhores dos últimos três anos.  
Em suma, com duas turmas que apresentam à partida, condições muito “peculiares” para dificultar a obtenção do sucesso nesta disciplina (onde será espectável este insucesso nesta mesma 
altura), no geral os dados apontam efetivamente para uma melhoria em ambos os anos de escolaridade.  
No 3.º ciclo: Os resultados da Avaliação Final nesta disciplina, revelaram-se bastante satisfatórios, já que: 
• melhoramos a “Taxa de sucesso” (Eficácia) em 5,4% e 3,6% respetivamente no 7.º e 9.º Anos de Escolaridade (no Plano de Melhoria para a Matemática temos como Meta subir em apenas 
0,5%). Em ambos os anos ultrapassamos significativamente a “Meta proposta no Plano de Melhoria para a Matemática”. 
• melhoramos a “Qualidade dos resultados” (médias) em cerca de 0,1% no 7.º ano e mantivemos no 9.º ano. 
• apenas no 8.º Ano de Escolaridade é que não foi possível melhorar a “Taxa de sucesso” (Eficácia), tendo diminuído 3,5% nem a “Qualidade dos resultados” (médias), tendo diminuído em 
0,1. 
Pode-se constatar pela análise dos Gráficos sobre a “Qualidade dos Resultados” da Avaliação Final do 3.º Período na Disciplina de Matemática, que os menos bons resultados foram no 8.º e 
9.º anos, já que apresenta uma média por aluno no Agrupamento de 2,9 enquanto no 7.º ano é de 3,1. 
 Os discentes com insucesso revelaram dificuldades: 
• na articulação dos conhecimentos; 
• na resolução de problemas; 
• na transferência de conhecimentos para situações novas; 
• na compreensão e interpretação de conceitos/noções básicas; 
• revelaram falta de hábitos e métodos de trabalho e estudo; 
• não encararam o trabalho escolar com seriedade. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
- Atualizar o Plano de Melhoria elaborado pelos grupos 230 e 500 no passado ano letivo, que constitui sem dúvida um ótimo instrumento de suporte à programação e implementação de 
práticas de melhoria no nosso Agrupamento e desenvolve-se em torno de um conjunto de objetivos e estratégias, cuja sustentabilidade pretende mobilizar os recursos humanos já 
existentes (corpo docente do Agrupamento), bem como outros que sejam eventualmente necessários. Trata-se de um programa, planificado e focado na melhoria das “Médias por aluno” 
(qualidade), bem como melhorar as “Taxas de Sucesso” (eficácia) dos resultados obtidos este ano letivo, na avaliação Interna. Compreenderá um conjunto de estratégias calendarizadas 
para o ano letivo 2016/2017, que reúne as várias estratégias de promoção do sucesso na disciplina de matemática, bem como os procedimentos a implementar. No entanto o seu sucesso 
dependerá, entre outros aspetos dos “Recursos humanos” que serão disponibilizados. A atualização deste Plano de Melhoria impõe-se já que as Provas Finais no sexto ano foram substituídas 
pelas Provas de Aferição no quinto ano. O grupo 230 propõe como meta a atingir, para o próximo ano letivo (a incluir no Plano de Melhoria para a Matemática), manter a taxa de sucesso de 
78,6% (taxa obtida no presente ano pelo quinto ano). 
- No 7.º Ano deve-se manter o Apoio Específico a Matemática a todas as turmas do Agrupamento, numa aula de 45 minutos, sempre que possível pelo professor titular da turma; 
- No 8.º Ano implementar três blocos de 90 minutos, onde um dos blocos contempla 45 minutos de apoio, de caráter obrigatório para toda a turma, tal como acontece no 9º Ano de 
escolaridade; 
- No 9.º Ano manter o que está proposto no Plano de Melhoria da Matemática, igual ao ano transato. 
- O Apoio de Longa Duração (ALD) pode contemplar dois grupos de nível com a duração, cada um, de 45 minutos. 
 
 

 

  



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 

 
 

44 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
Os dados globais permitem concluir que houve uma melhoria da eficácia do sucesso académico no sétimo e no oitavo anos de escolaridade relativamente ao ano letivo transato, verificando-
se uma taxa plena de sucesso no 7.º ano. Quanto à qualidade do sucesso, os dados mostram uma grande progressão relativamente ao ano letivo anterior.  
Os resultados alcançados, devem-se essencialmente à aplicação das seguintes estratégias: 
• Incentivar/desenvolver hábitos e métodos de trabalho;  
• Valorizar a participação, o interesse e o empenho na sala de aula;  
• Desenvolver a capacidade de intervir oportunamente;  
• Desenvolver a capacidade de atenção e concentração;  
• Promover um espírito de entreajuda na realização de trabalhos de grupo.   
  
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
- Relativamente às estratégias organizacionais, o grupo de informática propõe reorganização e reforço do equipamento das salas de informática de forma a facilitar a realização dos trabalhos 
práticos dos alunos, aumentando a eficácia e a eficiência. 
- O grupo considera que a estrutura semestral da disciplina é para manter, uma vez que permite a realização de um trabalho mais sequencial e um conhecimento mais efetivo dos alunos. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS 

HUMANAS E SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Moral e Religiosa (EMR) 

 Geografia (GEO) 

 História (HIST)  

 História e Geografia de Portugal (HGP) 
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 

Como o sucesso voltou a ser pleno, nesta disciplina, nada há a registar. 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
Na disciplina de Geografia, os resultados, regra geral, revelaram-se bastante satisfatórios, fruto das estratégias utilizadas mas também da motivação que os alunos apresentam pela disciplina.  
No entanto a carga horária reduzida que a disciplina apresenta nos sétimos e oitavo anos, bem como na turma do ensino articulado de Música no nono ano (apenas 90 minutos semanais) 
impede/dificulta o aprofundamento de alguns conteúdos bem como a utilização de metodologias de trabalho mais diversificadas e enriquecedoras para os alunos. 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
Na elaboração dos horários das turmas do terceiro ciclo sugere-se a atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, para as aulas de Geografia, de forma a operar a vertente 
mais prática da disciplina, especialmente nos domínios da localização e caraterização espacial, assim como a elaboração de trabalhos práticos e/ou de pesquisa com vista à consolidação e 
aprofundamento de aprendizagens significativas. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 
Os resultados alcançados nas turmas dos quinto e sexto anos de escolaridade foram muito satisfatórios, uma vez que, ao nível da Eficácia, todas as turmas se situaram acima dos 81% de 
sucesso. A maioria dos discentes empenhou-se na realização dos trabalhos de pesquisa propostos, na participação nas aulas, nos trabalhos de casa, no estudo diário e na preparação para as 
fichas de avaliação.  
Mediante os resultados obtidos, conclui-se que as estratégias utilizadas foram ajustadas às necessidades dos alunos.  
Alguns alunos, no entanto, não conseguiram superar as suas dificuldades, sobretudo devido ao pouco empenho nas aulas, no estudo em casa e fraco acompanhamento por parte dos 
respetivos Encarregados de Educação, uma vez que foram fornecidas atempadamente as datas dos momentos de avaliação, os objetivos e as questões orientadoras da aprendizagem para 
facilitar a preparação das fichas de avaliação. Também foram elaborados resumos sob a orientação dos docentes, tendo como principal objetivo ensiná-los a estudar e a consultar o manual. 
Ao nível da Qualidade, os resultados, tanto do 5.º como do 6.º ano, começaram por ser mais baixos que os referenciais do ano anterior, mas no final do 3.º período igualaram-nos no .6º ano 
e superaram-nos no 5.º ano. Quanto à Eficácia, os resultados começaram também por ser mais baixos, apenas ligeiramente no 5.º ano e de forma mais acentuada no 6.º ano, mas no final do 
3.º período ambos os superaram. 
Para esta situação muito contribuiu o facto de todos os docentes utilizarem metodologias de ensino muito diversificadas, com recursos didáticos variados, nomeadamente em suportes 
multimédia, procurando responder a todos os ritmos de aprendizagem que caraterizam os alunos. 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
Devido às dificuldades que todos os anos uma grande parte dos alunos demonstra na localização geográfica e na relacionação de acontecimentos, as docentes propõem a criação de salas 
com mais recursos pedagógico-didáticos onde, principalmente, funcionem diariamente os computadores e os quadros interativos de forma a permitir uma maior interação por parte dos 
alunos, levando-os a assumir um papel mais ativo na sala de aula, onde poderão identificar, em presença, os variados espaços físicos relativos à História e Geografia de Portugal, projetando 
mapas, fazendo visitas virtuais a monumentos, entre outros, promovendo assim o gosto pelo saber geográfico e histórico.  
Nas turmas com alunos de NEE, um bloco por semana, pelo menos, deve estar presente o professor da Educação Especial para que, desta forma, se possa efetivamente ministrar um apoio 
diferenciado e individualizado a esses alunos e/ou outro professor para que se possa apoiar pequenos grupos de alunos com maiores dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de 
conhecimentos estruturantes da disciplina.  
Um bloco por semana deve ser lecionado numa sala de informática para que os alunos possam utilizar os computadores em pesquisas e na realização de trabalhos para as exposições que se 
realizam ao longo do ano, sempre que necessário. 
A criação de uma sala de História e Geografia de Portugal, onde já se encontrassem mapas, globos, instrumentos de navegação, trabalhos realizados pelos alunos em exposição, livros 
temáticos, CD´s e Atlas, bem como outros materiais, seria o ideal para que todas as turmas, uma vez por semana, pudessem contactar com eles. Melhoraria, certamente, o interesse e o 
aproveitamento à disciplina, sobretudo dos alunos com mais dificuldades e menos empenho em superá-las. 
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HISTÓRIA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 

Os resultados, embora, em termos globais, tenham conhecido uma evolução positiva, ao longo do ano letivo, no cômputo geral, acabaram por não se revelar muito positivos, porquanto, em 
algumas turmas, o sucesso ficou aquém das expectativas e do desejável. A complexidade de uma boa parte dos conteúdos, bastante exigentes em matéria de estudo e reclamando o 
desenvolvimento de um trabalho sistemático e persistente, voltou a emergir como um dos principais fatores de um sucesso não muito satisfatório. De facto, não existindo, numa parte 
significativa dos alunos, o hábito de estudar assiduamente e não se fazendo notar hábitos de trabalho diário, a implementação de estratégias e experiências de aprendizagem suscetíveis de 
fomentar um pleno sucesso académico, apesar de se repercutir na melhoria dos índices de sucesso e também da qualidade desse mesmo sucesso, acabou por não surtir todos os efeitos 
almejados. 

  
 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
Tendo em vista a criação de condições para que os alunos desenvolvam capacidades ao nível do trabalho de pesquisa e de tratamento de informação, em matéria de localização espácio-
temporal, na interpretação/análise de fontes histórias (primárias e secundarias), na utilização de conceitos específicos da disciplina e na construção de conhecimentos coerentes e de um 
discurso bem estruturado, torna-se necessário disponibilizar recursos humanos e pedagógico-didáticos, assim como salas de aula adequadas. Preconiza-se, assim, a criação de condições para 
o estabelecimento de parcerias pedagógicas em contexto de aula e principalmente a promoção de um apoio diferenciado, em alguns casos mesmo individual/individualizado e/ou em 
pequenos grupos de nível aos alunos com maiores dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos estruturantes.  
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Física (EF) 

 Educação Musical (EM) 

 Educação Tecnológica (ET)  

 Educação Visual (EV) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 

 

A Eficácia apresentada na disciplina situa-se nos 99,5% no nono ano e nos 100,0% nos restantes anos de escolaridade, o que constitui, sem dúvida, um elevado sucesso académico. 
No que respeita à Qualidade, os valores obtidos são idênticos aos valores de referência. Salienta-se o diferencial positivo nos 8.º e 9.º anos, respetivamente de 0,3 e 0,1 décimas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …) 
 

No que diz respeito à Eficácia, os resultados estão ligeiramente abaixo, quando comparado com o ano letivo anterior, quer no 5.º ano escolaridade (99,5 – 96,1) quer no 6.º ano de 
escolaridade (99,5 – 97,7). 
Quanto à Qualidade dos resultados, no 5.º ano de escolaridade mantêm-se (3,8 – 3,8) e no 6.º ano de escolaridade está ligeiramente abaixo, quando comparado com o ano letivo anterior 
(3,8 – 3,7). Tendo em conta os resultados alcançados, podemos considerar que o insucesso é residual, no entanto, os docentes continuarão a trabalhar no sentido de procurar o sucesso 
pleno na disciplina. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas 

2.º ciclo 
Depois de analisados os resultados constatou-se que houve uma evolução dos mesmos. Tal facto deve-se ao empenho, interesse e dedicação dos alunos à disciplina. Relativamente às 
estratégias implementadas pelos professores, surtiram efeito, sendo reajustadas sempre que necessário e de acordo com as necessidades dos alunos.   
 
3.º ciclo 
Da análise dos resultados obtidos à disciplina de Educação Tecnológica concluiu-se que os mesmos são globalmente positivos. Assenta essa conclusão no facto de as metas definidas, para a 
eficácia interna, terem sido ultrapassadas no sétimo e oitavo situaram-se nos 100,0%. 
No que concerne à qualidade interna, as metas não foram atingidas embora o diferencial seja residual (0,1) quer no sétimo quer no oitavo ano. 
A docente considera que estes resultados são a consequência das estratégias pedagógicas implementadas como a conceção/aplicação de materiais didáticos, a diversificação de estratégias 
em contexto de sala de aula, onde se praticaram exercícios de atenção/concentração, bem como a utilização de vocabulário, técnicas e materiais específicos da disciplina.  
 
 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
2.º ciclo 
Tendo em conta os resultados dos alunos, no próximo ano letivo será dada continuidade às estratégias utilizadas no presente ano letivo, em virtude das mesmas terem contribuído para o 
sucesso dos alunos na disciplina. 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas 

2.º ciclo 
Depois de analisados os resultados constatou-se que houve uma evolução dos mesmos. Tal facto deve-se ao empenho, interesse e dedicação dos alunos à disciplina. Relativamente às 
estratégias implementadas pelos professores, surtiram efeito, sendo reajustadas sempre que necessário e de acordo com as necessidades dos alunos.   
 

3.º ciclo 
O sucesso académico da disciplina situou-se nos cem por cento. As estratégias delineadas e desenvolvidas resultaram ao constatarmos o sucesso dos nossos discentes. 
 
 
 

 

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 

 
2.º ciclo 
Tendo em conta os resultados dos alunos, no próximo ano letivo será dada continuidade às estratégias utilizadas no presente ano letivo, em virtude das mesmas terem contribuído para o 
sucesso dos alunos na disciplina. 
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VALORES DE REFERÊNCIA e METAS 

 

1.º Ciclo         
   

      
   

    

  
  PORT MAT ESTM EXP AE CC ING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.º 
Ano 

n 173 176 186 186 180 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 92,5 94,1 99,5 99,5 96,3 100,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 4,1 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º 
Ano 

n 173 176 186 186 180 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 92,5 94,1 99,5 99,5 96,3 100,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 4,1 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.º 
Ano 

n 220 222 237 248 238 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 88,7 89,5 95,6 100,0,0 96,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 3,7 3,8 4,3 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.º 
Ano 

n 251 248 256 259 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 96,5 95,4 98,5 99,6 100,0,0 100,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 3,7 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º Ciclo 
    

  
  

  
     

    PORT ING HGP MAT CN EV ET EM EF CCL EMR 0 0 0 0 0 

5.º 
Ano 

n 227 206 218 163 224 241 191 192 243 192 220 0 0 0 0 0 

% 93,0 84,8 89,7 67,1 92,2 98,8 99,0 99,5 99,6 99,5 100,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.º 
Ano 

n 227 206 218 163 224 241 191 192 243 192 220 0 0 0 0 0 

% 93,0 84,8 89,7 67,1 92,2 98,8 99,0 99,5 99,6 99,5 100,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Média 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.º Ciclo         
    

    
    

          

  

  PORT ING FRA HIST GEO MAT CN FQ EV EF EMR TIC ET CCL ESP 0 

7.º 
Ano 

n 200 197 188 196 190 143 198 181 229 222 207 181 184 0 0 0 

% 87,3 86,0 91,3 85,6 83,0 62,4 86,5 79,0 100,0,0 96,9 100,0,0 97,3 99,5 0,0 0,0 0,0 

Média 3,2 3,4 3,6 3,2 3,3 3,0 3,3 3,1 3,8 3,6 4,4 3,3 3,8 0,0 0,0 0,0 
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8.º 
Ano 

n 200 197 188 196 190 143 198 181 229 222 207 181 184 0 23 0 

% 87,3 86,0 91,3 85,6 83,0 62,4 86,5 79,0 100,0,0 96,9 100,0,0 97,3 99,5 0,0 100,0,0 0,0 

Média 3,2 3,4 3,6 3,2 3,3 3,0 3,3 3,1 3,8 3,6 4,4 3,3 3,8 0,0 3,8 0,0 

9.º 
Ano 

n 186 190 168 182 194 131 193 188 210 214 189 0 0 0 23 0 

% 86,5 88,4 87,5 84,7 90,2 60,9 89,8 87,4 97,7 99,5 100,0,0 0,0 0,0 0,0 100,0,0 0,0 

Média 3,2 3,3 3,4 3,3 3,5 2,9 3,5 3,2 3,6 3,9 4,6 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 

                  
 

O
b

s.
 Primeiro ano de lecionação da disciplina de Inglês no 3.º ano assim como a Cidadania e Cultura Local no 3.º ciclo (Oferta Complementar). 

 
 

 

Taxa de Transição       →       Metas (M) 

1.º Ciclo   2.º Ciclo   3.º Ciclo 

1.º Ano  100,0%  5.º Ano  94%  7.º Ano  90% 

2.º Ano  93%  6.º Ano  90%  8.º Ano  85% 

3.º Ano  97%      9.º Ano  87% 

4.º Ano  97% 

 

 


