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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”. 

O Agrupamento de Escolas de Vila Verde (AEVV) pretendeu dar cumprimento ao acima estipulado, 

responsabilizando todos os membros da comunidade educativa pela promoção de medidas que visem o 

empenho e o sucesso escolares.  

 No início do 3.º período, a Equipa de Autoavaliação PAASA AEVV promoveu no seio do corpo docente a 

avaliação do Sucesso Académico, particularmente, a avaliação da eficácia e da qualidade. É, neste 

enquadramento, que surge o presente relatório, que traduz todo o processo avaliativo desenvolvido. Na 

primeira parte, é apresentado o referencial e a metodologia adotados na recolha dos dados relativos aos 

resultados académicos dos alunos. A segunda parte inicia-se com a apresentação dos resultados académicos, 

sendo a sua construção efetuada pela Equipa. De seguida, apresenta-se a avaliação feita pelos docentes, 

nomeadamente, os juízos de valor produzidos e as estratégias de melhoria e/ou reforço 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 avaliação desenvolvidas pelos docentes e os 

valores de referência emergentes do referencial. 
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1. REFERENCIAL 

 No quadro 1.1. apresenta-se o referencial que traduz o ideal do Sucesso Académico do Agrupamento de 

Escolas de Vila Verde, o qual é tido em conta na rotina avaliativa dos resultados académicos dos alunos. 

 

QUADRO 1.1. Referencial. 

Á R E A  A  A V A L I A R :  5. Resultados 

DIMENSÃO: Construído SUBÁREA: 5.1 Sucesso Académico 

P E R Í O D O  

D E  

A V A L I A Ç Ã O  
2 0 15/ 2 0 16 

R
EF

ER
EN

TE
S EXTERNOS 

Administração central  
Lei n.º 31/2002; Lei n.º 51/2012; Decreto-Lei n.º 139/2012; Despacho Normativo n.º 
17-A/2015 
 

Investigação  
Sammons, Hillman & Mortimore (1995) 
 

INTERNOS 
Projeto Educativo do Agrupamento 
Regulamento Interno 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 
CRITÉRIOS INDICADORES 

PISTAS A 

INVESTIGAR 

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). 
- 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). 
 

Pautas de 
avaliação 

 
 

Relatórios 
disponibilizados 

pela 
administração 

central 

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

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

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

Avaliação Externa 

Eficácia - As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos 
alunos (provas nacionais às disciplinas de Português e 
Matemática) aproximam-se das taxas de sucesso nacional. 
 

Qualidade - As médias alcançadas na avaliação externa dos alunos (provas 
nacionais às disciplinas de Português e Matemática) 
aproximam-se das médias nacionais. 
 

Coerência - As taxas de sucesso interno e as taxas de sucesso externo (das 
disciplinas de Português e Matemática) são idênticas. 
- As médias das classificações internas e as médias das 
classificações externas (das disciplinas de Português e 
Matemática) são idênticas. 
 

Cumprimento - Os alunos concluem o Ensino Básico. 

Nota: em anexo apresenta-se os valores de referência definidos. 
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2. METODOLOGIA 

 Para a recolha dos dados, a Equipa distribuiu junto dos diretores de turma um ficheiro em Excel para ser 

preenchido nos Conselhos de Turma de final de período. Foi com esse ficheiro que os diretores de turma 

recolheram os dados relativos aos resultados académicos de todas as disciplinas – foi recolhido o número de 

níveis atribuídos em cada uma das disciplinas. Posteriormente, os diretores de turma enviaram por e-mail o 

ficheiro preenchido à Equipa, a qual assumiu a tarefa de os organizar e enviar à Equipa de Coordenação PAR 

para calcular as percentagens de alunos avaliados (total e por disciplina) e a percentagem de alunos com níveis 

iguais ou superiores a três (taxa de sucesso) e as médias alcançadas pelos alunos nas diferentes disciplinas. 

 Foram codificados os resultados académicos dos alunos do 1.º ciclo, os quais podem ser observados no 

quadro 2.1. 

QUADRO 2.1. 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 início do presente período letivo, com as coordenações dos departamentos curriculares, 

com as coordenações de ano e direção de turma. 

3. SUCESSO ACADÉMICO ALCANÇADO NO 2.º PERÍODO 

 Tendo por base a ideia de que a autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Vila Verde é um processo 

desenvolvido pela comunidade educativa, a Equipa optou por promover junto dos docentes, através dos 

coordenadores de departamento e dos professores coordenadores dos grupos disciplinares, uma reflexão sobre 

o Sucesso Académico alcançado no 2.º período. Nesta reflexão, poder-se-á encontrar o desenvolvimento de 

duas etapas inerentes a um processo avaliativo: a produção do juízo de valor, a qual faculta um conhecimento 

da realidade face àquilo que se deseja alcançar, e apresentação de estratégias 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. 

 A par da ação avaliativa desenvolvida pelos docentes, a Equipa analisou o Sucesso Académico alcançado 

pelos alunos no 2.º período. Não obstante, ao contrário da ação dos docentes, a Equipa restringiu a sua ação à 

apresentação dos resultados académicos (realidade do 2.º período), sem uma preocupação de descrever, de 

uma forma individualizada, os resultados académicos alcançados pelos alunos em cada uma das disciplinas. No 

fundo, o produto do trabalho da Equipa traduz uma análise global de cada ano de escolaridade/ciclo, de maneira 

a facultar uma visão geral do Sucesso Académico alcançado no 2.º período. 

 Apresenta-se, de seguida, a análise efetuada pela Equipa e, posteriormente, a ação avaliativa 

desenvolvida pelos docentes. 

 

3.1 Análise desenvolvida pela Equipa 

 Antes de passar à análise da taxa de sucesso e das médias, são apresentados o número de alunos 

matriculados, avaliados, que abandonaram o Agrupamento e que foram transferidos (Tabela 3.1). 
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TABELA 3.1. Fluxos escolares. 

  MATRICULADOS 
AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 

1.º Ano 210 207 209 2 0 1 3 

2.º Ano 217 211 212 1 0 5 7 

3.º Ano 236 233 2341 1 1 2 3 

4.º Ano 269 266 265 1 1 2 3 

1.º Ciclo 932 917 920  5  2 10 16  

5.º Ano 235 225 225 3 32 7 7 

6.º Ano 273 268 267 1 1 4 5 

2.º Ciclo 508 493 492  4  4  11  12 

7.º Ano 216 2053 2043 0 0 8 9 

8.º Ano 219 216 217 0 0 3 3 

9.º Ano 229 220 219 0 12 9 9 

3.º Ciclo 664 641 640  0  1 20  21 
        

TOTAL 2104 20513 20524 9 75 41  49 

 

Da análise dos dados apresentados na tabela 3.1, destaca-se, por um lado, a redução do número de 

alunos em situação de abandono, do primeiro para o segundo período (nove para sete) e, por outro, o aumento 

do número de alunos transferidos (quarenta e um para quarenta e nove). 

Realça-se a existência de dois alunos retidos por excesso grave de faltas mas que continuam a frequentar 

as aulas. Estas duas situações são consideradas, para todos os efeitos legais, como abandono. 

Apesar do incremento do número de transferências para outras escolas, o Agrupamento também tem 

recebido alunos novos, deste modo, a diferença entre o número de alunos avaliados e o número de alunos 

inscritos no início deste ano letivo continua a ser inferior àquele que se registou no ano letivo anterior (2,47% 

vs 3,11%). Assim, neste momento, ainda se verifica o critério “cumprimento”. 

3.1.1 1.º Ciclo 

Na tabela 3.2 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 2.1), assim como a média das diferentes disciplinas. 

Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% e as médias superiores a 4. 
 

TABELA 3.2. 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 1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 

Português (PORT) 

n 179 177 190 198 214 213 244 249 

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

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

Matemática (MAT) 

n 191 178 192 191 206 215 236 236 

% 93,2 86,0 91,0 90,1 88,8 92,7 90,1 90,8 

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

                                                           
1 Uma mudança de turma. 
2 Um aluno retido 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 Dois 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 1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 

Estudo do Meio 
(ESTM) 

n 205 203 198 203 225 226 258 253 

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

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

Expressões (EXP) 

n 200 205 210 210 232 232 262 260 

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

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

Apoio ao Estudo (AE) 

n 193 189 201 204 222 223 257 256 

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

Média 3,8 3,9 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8 3,8 

Cidadania e 
Conhecimento (CC) 

n 205 207 208 209 230 231 260 258 

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

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

Inglês (ING) 

n         215 224     

%     93,9 96,6   

Média         3,7 3,9     

 

Em geral, as taxas de sucesso registadas neste período são bastante elevadas, registando-se apenas duas 

taxas inferiores a 90%:  Português (PORT) com 85,5% e Matemática (MAT) com 86%, ambas relativas ao 1.º ano 

de escolaridade. De acrescentar que este último valor representa uma descida relativamente ao 1.º período de 

7,2%, bem como um afastamento relativamente à meta a atingir. 

 A disciplina de Inglês (ING), a merecer avaliação pela primeira vez neste ciclo de ensino, melhorou em 

termos de taxa de sucesso e de média. 

 No que diz respeito às médias, registam-se duas disciplinas com média superior a 4 - Estudo do Meio 

(ESTM) – 1.º e 2.º anos e Cidadania e Conhecimento (CC) – 1.º ano. 

 

 

3.1.2 2.º Ciclo 
 

Na tabela 3.3 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas dos 5.º 

e 6.º anos de escolaridade, assim como o número de alunos avaliados em cada disciplina. 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 3.3. 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 1.º P 2.º P 

Português (PORT) 

n 173 175 201 239 

% 78,6 79,2 75,3 89,8 

Média 3,1 3,1 3,1 3,3 

Inglês (ING) 

n 194 186 194 217 

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

Média 3,4 3,4 3,1 3,3 

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

n 195 198 224 231 

% 89,0 90,0 83,9 86,8 

Média 3,4 3,5 3,3 3,4 

Matemática (MAT) 

n 149 159 158 173 

% 68,0 72,3 59,2 65,0 

Média 3,0 3,1 2,8 3,0 
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DISCIPLINAS  
5.º ANO 6.º ANO 

1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 

Ciências Naturais (CN) 

n 183 200 225 230 

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

Média 3,3 3,5 3,2 3,3 

Educação Visual (EV) 

n 211 216 248 255 

% 95,9 97,7 92,9 95,9 

Média 3,4 3,6 3,4 3,6 

Educação Tecnológica (ET) 

n 175 176 211 216 

% 98,3 98,3 96,3 98,2 

Média 3,5 3,6 3,4 3,6 

Educação Musical (EM) 

n 172 173 203 199 

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

Média 3,5 3,7 3,5 3,4 

Educação Física (EF) 

n 219 218 263 261 

% 99,5 98,6 98,5 98,1 

Média 3,7 3,6 3,5 3,6 

Cidadania e Cultura  
Local (CCL) 

n 177 179 214 219 

% 99,4 100 98,6 99,5 

Média 3,8 3,9 3,5 3,8 

Educação Moral e Religiosa 
(EMR) 

n 199 203 245 245 

% 99,5 99,5 100 100 

Média 3,9 4,3 3,9 4,2 

 

 De uma forma geral, constata-se uma melhoria quer das taxas de sucesso, quer das médias, 

relativamente ao período transato.   

 Neste momento, nenhuma taxa de sucesso nem nenhuma média, dos 5.º e 6.º anos, se situa abaixo dos 

60% ou de 3, respetivamente.  

 Evidencia-se a disciplina de Inglês (ING), no 5.º ano, que desceu 4 pontos percentuais.  

 Algumas turmas apresentam taxas de sucesso baixas, carecendo de maior atenção e algum tipo de 

intervenção específica: uma turma de 5.º ano na disciplina de Matemática (MAT) (I com 38,9%); uma turma de 

6.º ano na disciplina de Matemática (MAT) (M com 16,7%, apesar de apenas ter 12 alunos), taxa de sucesso que 

se mantém relativamente ao 1.º período. 

 
 

3.1.2 3.º Ciclo 

Por sua vez, na tabela 3.4 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 3.4. 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 1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 

Português (PORT) 

n 136 147 139 158 138 159 

% 68,0 73,9 65,0 73,5 63,3 73,3 

Média 2,9 3,0 2,9 3,0 2,8 2,9 

Inglês (ING) 

n 159 150 162 183 139 168 

% 79,5 75,4 75,7 85,1 63,8 77,4 

Média 3,3 3,2 3,1 3,3 3,0 3,2 
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DISCIPLINAS  
7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 1.º P 2.º P 

Francês (FRA) 

n 188 171 145 147 153 164 

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

Média 3,5 3,4 3,1 3,2 3,1 3,3 

Espanhol (ESP) 

n     22 23 27 27 

%   100 100 96,4 100 

Média     3,3 3,6 3,6 3,6 

História (HIST) 

n 163 160 145 147 165 178 

% 81,5 80,4 67,8 68,4 75,7 82,0 

Média 3,2 3,2 2,9 3,0 3,0 3,1 

Geografia (GEO) 

n 174 148 181 180 198 200 

% 87,0 74,4 84,6 83,7 90,8 92,2 

Média 3,4 3,2 3,4 3,3 3,4 3,5 

Matemática (MAT) 

n 130 121 105 111 140 125 

% 65,0 60,8 49,1 51,6 64,2 57,6 

Média 3,0 2,9 2,7 2,8 2,9 2,8 

Ciências Naturais (CN) 

n 157 172 173 192 212 201 

% 78,5 86,4 80,8 89,3 97,2 92,6 

Média 3,1 3,3 3,1 3,2 3,5 3,3 

Físico-Química (FQ) 

n 173 168 167 160 160 160 

% 86,5 84,4 78,0 74,4 73,4 73,7 

Média 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 

Educação Visual (EV) 

n 197 185 214 207 218 211 

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

Média 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 

Educação Física (EF) 

n 200 198 213 215 215 212 

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

Média 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,8 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 186 184 191 192 184 186 

% 100 100 100 100 100 100 

Média 3,9 4,3 3,9 4,3 4,0 4,2 

Cidadania e Cultura Local 
(CCL) 

n 165 164 174 179     

% 100 100 98,3 100   

Média 3,7 3,9 3,6 3,8     

 

Recorda-se que, neste ciclo, as disciplinas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e de 

Educação Tecnológica (ET), funcionam em regime semestral, pelo que apenas serão apresentados os seus 

resultados no final do ano letivo. 

As disciplinas de Educação Visual (EV), Educação Física (EF), Educação Moral e Religiosa (EMR) e 

Cidadania e Cultura Local (CCL) continuam a apresentar as taxas de sucesso mais elevadas, nos três anos deste 

ciclo. 

O 7.º ano de escolaridade registou as maiores descidas em termos de taxas de sucesso. Realçam-se as 

disciplinas cuja diferença é superior a quatro pontos percentuais: Geografia (GEO), Francês (FRA), Educação 

Visual (EV), Matemática (MAT) e Inglês (ING).  

No mesmo âmbito, no 9.º ano também se registou uma descida nas taxas de sucesso nas disciplinas de 

Matemática (MAT), 6,6%, e Ciências Naturais (CN), 4,6%. 

Relativamente às melhorias registadas, realçam-se as disciplinas de Inglês (ING) – 8.º ano, 9,4% e 9.º 

ano, 13,6% - e Português (PORT), nos três anos de escolaridade – 7.º ano, 5,9%; 8.º ano, 8,5% e 9.º ano, 10%. 
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A disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR) destaca-se com as médias mais elevadas (4,3 nos 7.º 

e 8.º anos e 4,2 no 9.º ano). No lado oposto, observa-se a disciplina de Matemática (MAT) com 2,9 no 7.º ano e 

2,8 nos 8.º e 9.º anos e Português (PORT) com 2,9 no 9.º ano. 

Por apresentarem baixas taxas de sucesso, destacam-se duas turmas do 7.º ano na disciplina de 

Matemática (MAT) (G com 35% - sem evolução relativamente ao 1.º período e I com 31,6%) e uma turma do 8.º 

ano, também na disciplina de Matemática (E com 26,3%). 

Na turma B do 7.º ano,  apenas a disciplina de Geografia (GEO), com 65%, regista uma taxa de sucesso 

inferior a 70%, e o mesmo acontece na turma J do 7.º ano na disciplina de Matemática (MAT), com 58,3%. A 

turma C do mesmo ano destaca-se por apresentar cinco disciplinas com taxas inferiores a 70%, Português 

(PORT), História (HIST), Geografia (GEO), Ciências Naturais (CN) e Físico-Química (FQ). Situação semelhante 

ocorre na turma H, na qual todas as disciplinas apresentam taxas de sucesso de 80% ou superior, exceto as 

disciplinas de Inglês (ING), Geografia (GEO) e Matemática (MAT), com 60%, 50% e 45%, respetivamente. 

De realçar a evolução da taxa de sucesso da turma F do 8.º ano na disciplina de Matemática (MAT), de 

38,9% no 1.º período para 55,6% no 2.º período. 

A turma J do 8.º ano destaca-se por apresentar taxas de sucesso superiores a 90% em todas as 

disciplinas, exceto nas disciplinas de Matemática (MAT) e Físico-Química (FQ), 42,9% e 38,1%, respetivamente. 

A turma E do 8.º ano que, no 1.º período, apresentava taxas de sucesso inferiores a 50% em Português 

(PORT), Inglês (ING) e Matemática (MAT), evidenciou melhorias nas disciplinas de Português (PORT) e Inglês 

(ING). No entanto, manteve a taxa de sucesso de 26,3% a Matemática (MAT) e regrediu a História (HIST) de 

52,6% para 36,8%. 

No 9.º ano, na turma F, continua a registar-se uma taxa de sucesso inferior a 50% na disciplina de 

Matemática (MAT); na turma H, prevalecem taxas de sucesso inferiores a 50% nas disciplinas de Matemática 

(MAT) e de Inglês (ING), acrescidas no 2.º período da disciplina de Português (PORT) com 47,4%, porquanto, nas 

restantes disciplinas a taxa de sucesso é superior a 70%. 

 Salienta-se que cinco das dez turmas do 9.º ano apresentam taxas de sucesso inferiores a 50% na 

disciplina de Matemática (MAT), a saber, C (27,3%), D (43,5%), F (45%), H (31,6%) e I (43,5%) e que dezoito 

alunos foram avaliados com nível 1 nesta disciplina. 

Finalmente, destaca-se que quase um quinto dos alunos de 9.º ano obtiveram nível inferior a três nas 

disciplinas de Português (PORT) e Matemática (MAT): 17,8%. A manterem-se estas avaliações, não estarão em 

condições de concluir o ensino básico. 

 

3.2 Análise desenvolvida pelos docentes 

 Como já anteriormente referido, os docentes, através dos seus grupos disciplinares/departamentos, 

analisaram de uma forma aprofundada o Sucesso Académico alcançado no 2.º período, particularmente, a 

eficácia e a qualidade. No fundo, essa análise foi um ato avaliativo centrado em apenas dois critérios, cujo 

resultado visa, não só a tomada de conhecimento da realidade, mas sobretudo desencadear ações de melhoria 

e/ou de reforço das práticas instaladas na rotina do Agrupamento. Para tal, foram disponibilizados pela Equipa 

todos os dados necessários a essa avaliação e uma grelha de avaliação, cujo preenchimento faculta, por um lado, 

a produção de juízos de valor e, por outro lado, ajuda na estruturação de estratégias de melhoria e/ou reforço, 

que devem ser tidas em conta na decisão que o Conselho Pedagógico vier a tomar. 

 Os juízos de valor produzidos pelos docentes das diferentes disciplinas são sintetizados na tabela 3.5. 

A Equipa não recebeu o documento com os juízos de valor formulados pelo grupo disciplinar de Educação Moral 

e Religiosa, pelo que não constam desta tabela. 
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Tabela 3.5. Síntese da análise desenvolvida pelos docentes do Ensino Básico6 

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 

Apoio ao Estudo (AE) ↘ ↔ ↔ ↔       ↘ ↔ ↘ ↔      

Cidadania e conhecimento 
(CC) 

↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↔ ↔ ↔      

Estudo do Meio (ESTM) ↘ ↔ ↔ ↔       ↔ ↘ ↘ ↔      

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

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

Inglês (ING)     ↔ ↘ ↘ ↘ ↘      ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Francês (FRA)       ↘ ↘ ↔        ↘ ↘ ↔ 

Espanhol (ESP)        ↔ ↔         ↘ ↗ 

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

    ↗ ↘         ↔ ↘    

História (HIST)       ↘ ↘ ↘        ↔ ↘ ↘ 

Geografia (GEO)       ↘ ↔ ↔        ↘ ↔ ↔ 

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

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

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

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

Educação Musical (EM)     ↔ ↘         ↔ ↘    

Educação Tecnológica (ET)     ↘ ↘         ↘ ↘    

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

 

Da análise dos dados apresentados na tabela 3.5 constata-se que, em várias disciplinas, a eficácia e a 

qualidade ainda não são as desejáveis, dado que a maioria dos resultados académicos se situa abaixo dos valores 

de referência definidos. Uma vez que estes dizem respeito ao final do ano letivo anterior e que, como já foi 

referido, a maioria dos indicadores em análise registaram uma progressão do 1.º para o 2.º período, não será 

difícil verificarem-se, no final deste ano, os critérios eficácia e qualidade, mantendo-se a evolução patenteada 

até ao momento. 

No 1.º ciclo predominam as taxas de sucesso e as médias semelhantes às alcançadas no final do ano 

letivo transato. Neste ciclo destaca-se o 1.º  ano por apresentar, segundo os docentes deste conselho, valores 

inferiores, nas disciplinas de Apoio ao Estudo (AE), Português (PORT), Matemática (MAT), nos dois critérios, 

assim como a Estudo do Meio (ESTM) a nível da eficácia. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, continuam a destacar-se as disciplinas de Português (PORT), Inglês (ING), Francês 

(FRA) e História (HIST), pelo facto de apresentarem quase todos os valores abaixo dos alcançados no ano 

transato, quer no que diz respeito à eficácia quer no que diz respeito à qualidade. Mais uma vez, as disciplinas 

de Educação Visual (EV), Educação Musical (EM) e Educação Tecnológica (ET) evidenciam vários valores de 

eficácia e qualidade abaixo dos pretendidos, no entanto, as taxas de sucesso e as médias em questão são 

bastante elevadas, pelo que não constitui motivo de preocupação. 

A Equipa considera que a formulação dos juízos de valor teve em consideração margens diminutas (de 

pouco impacto) na interpretação dos termos de comparação (abaixo, idêntico e acima), podendo várias 

                                                           
6 Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico  
 

12 
 

situações terem sido consideradas como idênticas, o que permitiria uma outra perspetiva. No final deste 

período, será a Equipa a produzir os juízos de valor, tendo como referência analítica o mesmo intervalo para as 

várias disciplinas. 

 As principais razões apontadas pelos docentes para o estado de arte do Sucesso Académico alcançado 

neste período são:  

• falta de hábitos de trabalho, de estudo e de empenho; 

• dificuldades no domínio da Língua Portuguesa, nomeadamente na interpretação e compreensão dos 

diferentes enunciados e na explicitação dos conteúdos; 

• falta de hábitos de leitura; 

• falta de motivação, interesse e persistência nas tarefas escolares; 

• falta de conhecimentos básicos; 

• baixas espectativas e fraco envolvimento dos encarregados de educação; 

• dificuldades de atenção e concentração; 

• heterogeneidade dos alunos da turma ao nível do aproveitamento; 

• dificuldades ao nível do cálculo e raciocínio matemático, bem como na interpretação e resolução de 

problemas; 

• extensão dos programas e relação destes com a carga horária estabelecida; 

• grau de dificuldade dos programas; 

• aumento do grau de complexidade dos conteúdos; 

• número elevado de alunos por turma. 

 

Na tabela 3.6, são apresentadas as propostas de novas estratégias de melhoria e/ou de reforço sugeridas 

pelos docentes do 1.º ciclo e das diferentes disciplinas (2.º e 3.º Ciclos), uma vez que os diversos grupos mantêm 

e/ou reforçam as estratégias formuladas no início do segundo período. 

TABELA 3.6. Estratégias de melhoria e/ou de reforço. 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

1.º CICLO 
 

Apoio ao Estudo (AE) 3.º Ano 
 Desenvolver esforços para aumentar a autonomia e a qualidade do trabalho 

apurado. 
 

Português (PORT) 1.º ano 
 Pedagogia diferenciada na sala de aula. 

Matemática (MAT) 1.º Ano 
 Pedagogia diferenciada na sala de aula; 
 Recurso aos materiais manipuláveis sempre que possível; 
 Apetrechamento das salas de aula com novas tecnologias que tornem as aulas mais 

apelativas. 

2.º E 3.º CICLOS  

Espanhol (ESP)  Serão implementadas estratégias que incluam atividades extra-aula, 
nomeadamente no oitavo ano, a fim de nivelar os resultados com os do ano transato. 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico  
 

13 
 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

História (HIST)  Procurar-se-á colocar a tónica em atividades suscetíveis de promover a elevação da 
empatia histórica, recorrendo, por exemplo, sempre que possível e pertinente, ao 
estabelecimento de paralelismos com a atualidade e sobretudo com a realidade e as 
vivências dos alunos.  

 Os alunos com maiores dificuldades serão, na medida do possível, objeto de um 
acompanhamento individualizado no tocante à realização e correção de exercícios e 
outras tarefas solicitadas e a participação ativa dos mesmos, nas aulas, será ainda 
mais intensificada. 

 

Matemática (MAT) 3.º Ciclo 
 Realização de um teste comum (Teste Aferido) no início do 3.º período, não 

coincidente com as avaliações doutras disciplinas. 
 

 

A maior parte dos grupos disciplinares optou por não apresentar novas estratégias, reconhecendo a eficácia, 

de uma forma geral, das medidas já implementadas no 2.º período. Porém, o balanço do impacto das estratégias 

de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 

2.º Período deveria ser formulado com mais clareza. 

Relativamente àquelas que foram apresentadas para serem implementadas no 3.º período, constata-se que 

são sobretudo de cariz pedagógico. Apenas se observa uma medida de pendor organizacional, cuja 

aplicabilidade se deve apreciar: 

1.º Ciclo – 1.º ano - Apetrechamento das salas de aula com novas tecnologias que tornem as aulas mais 

apelativas. 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

A Equipa sugere ao Conselho Pedagógico que analise, de forma cuidada, o sucesso escolar 

correspondente ao 2.º período e reflita sobre a pertinência e oportunidade das estratégias de melhoria 

propostas. Salienta-se a observação apresentada pelo conselho de docentes do 2º. ano, “o apoio aos alunos 

com maiores dificuldades nem sempre foi constante, pois estes  professores também asseguram a substituição 

de docentes titulares de turma”. Aconselha-se a que esta situação seja obviada, incrementando o número de 

professores de apoio.  

Tendo em conta que 49 (22,4%) dos alunos que frequentam o 9.º ano registam três ou mais níveis 

inferiores a três, a Equipa recomenda ao Conselho Pedagógico/Direção do Agrupamento que diligencie ações 

no sentido de melhorar os níveis de desempenho aqui alcançados, designadamente nas disciplinas de 

Matemática, Físico-Química e Português, e/ou de permitir aulas de preparação para as provas finais e de 

equivalência à frequência.  

 Por último, recomenda que se proceda a um debate/apuramento sobre as verdadeiras razões das 

dificuldades transversais enumeradas pelos grupos disciplinares, delineando-se estratégias de ação que 

possibilitem uma melhoria sustentada  do processo de ensino e aprendizagem.  

 

 

 

 

 

Vila Verde, 27 de abril de 2016 
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ANEXOS 

1. AVALIAÇÃO DESENVOLVIDA 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 (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 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE7 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º Ano 

A taxa de sucesso na disciplina desceu relativamente à registada no ano letivo anterior - eficácia (desce 5%)  e  

a qualidade (0,2). 

Uma vez que as Atividades de Enriquecimento Curricular estão integradas, no horário letivo do 1.º ciclo, o Apoio 

ao Estudo passou para os últimos tempos a par com as Expressões. O horário da manhã privilegia o Português 

e a Matemática.  

Também o professor de apoio que coadjuvava o professor titular, durante o presente ano, não existe. 

 

2.º Ano 

O valor de referência para o mesmo grupo de alunos revela-se idêntico relativamente à eficácia (acima 0,1%) 

ou à qualidade (abaixo 0,2).  

Os valores quer da qualidade (acima 0,1%)  quer da eficiência sobem (acima 0,9%), em relação ao 1.º período, 

Os docentes revelaram-se satisfeitos com os resultados alcançados pelos alunos nesta disciplina, reforçando a 

qualidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. 

 

3.º Ano 

A taxa de sucesso 0,1% acima da referência foi considerada idêntica à do referencial. Quanto à qualidade com 

0,3 valores abaixo do tido como referência, manteve-se igual à do 1.º período e foi considerada discrepante. 

Os alunos continuam a revelar dificuldade no trabalho autónomo e pouco empenho em melhorar os resultados 

obtidos. Muitos encarregados de educação congratulam-se com uma menção de suficiente. 

 

4.º Ano 

As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes, comparando aos resultados do ano passado. 

Denota-se uma ligeira subida, comparando os resultados com o 1.º período. 

1.º X   

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

 

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º X   

2.º  X  

3.º X   

4.º  X  

       

 

 

 

 

                                                           
7 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

1.º Ano 

As estratégias foram positivas. 

 

2.º Ano 

O apoio aos alunos com maiores dificuldades não sofreu alterações, continuou a ser dado, dentro do possível, pelo  professor titular de turma e pelo professor do apoio educativo. 

 

3.º Ano 

A tipologia das atividades propostas tem sido variada para motivar e envolver mais os alunos, porém, a média da qualidade das aprendizagens manteve-se inalterada face ao período anterior. 

Os docentes propõem continuar a desenvolver esforços para aumentar a autonomia e a qualidade do trabalho apurado. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

     

Se sim, identifiquem as estratégias: 

1.º Ano 

Continuarão a ser implementadas estratégias que procurem ajudar os alunos a ser mais autónomos. 

 

2.º Ano 

Tentar-se-á proporcionar aos alunos, ainda com maior frequência, um apoio mais individualizado, diferenciado nos métodos de ensino de acordo com as dificuldades dos alunos, um reforço 

positivo, valorizando a participação e trabalho na sala de aula e em casa, aumentando a frequência de interações verbais estimulantes, solicitar constantemente uma maior intervenção oral 

dos alunos. 

 

3.º Ano 

Não refere. 

 

4.º Ano 

Não refere. 
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CIDADANIA E CONHECIMENTO 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE8 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º Ano 

A taxa de sucesso, na disciplina mantém-se relativamente à registada no período anterior - eficácia (100%)  e  

a qualidade (0,2%) mantém-se. 

 

2.º Ano 

O valor de referência para o mesmo grupo de alunos revela-se idêntico relativamente à eficácia (abaixo 1,4%) 

ou à qualidade (abaixo 0,2). Relativamente ao 1.º período os  resultados não se alteram relativamente à eficácia 

e aumentam (0,1) em relação à qualidade. 

Os docentes refletiram que nesta disciplina, as atividades propostas vão, habitualmente, ao encontro dos 

interesses dos alunos num ambiente mais informal sendo por isso muito motivantes e de sucesso. 

 

3.º Ano 

Nesta disciplina a  taxa de sucesso cifra-se  0,4% acima e a qualidade também acima 03 valores relativamente 

ao tido como referência. Quanto ao 1.º período a eficácia aumentou 0,5% e a qualidade meio valor. No entanto, 

os resultados são considerados idênticos aos do referencial quanto à eficácia e discrepantes pela positiva 

quanto à média. 
 

4.º Ano 

As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes, comparando aos resultados do ano passado. 

Denota-se uma ligeira subida, comparando os resultados com o 1.º período. 

1.º  X  

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

 

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º  X  

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  

       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Não foram apresentadas estratégias. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

                                                           
8 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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ESTUDO DO MEIO 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE9 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º Ano 

A taxa de sucesso, na disciplina é ligeiramente inferior à registada no ano letivo anterior - eficácia (abaixo 1,4%) 

e a qualidade (igual 4.4). 

A aplicação das fichas de avaliação é realizada com o apoio do professor uma vez que os alunos ainda não 

podem ler as perguntas. 

 

2.º Ano 

O valor de referência para o mesmo grupo de alunos revela-se idêntico relativamente à eficácia (abaixo 3,7%) 

mas  discrepante no que se refere à  qualidade (abaixo 0,3). Em relação ao 1.º período houve uma subida de 

2% em relação à eficácia e  de 0,1 em relação à qualidade. 

O 2.º período do segundo ano é de continuidade no estudo mais autónomo e na aplicação de conteúdos 

abordados em aula. Exige dos alunos estudo autónomo e mais trabalho de escrita, o que pode ajudar a explicar 

resultados de qualidade mais baixa. De uma maneira geral a disciplina de Estudo do Meio é ministrada no 

horário da parte de tarde, sendo por isso mais afetada com a organização dos horários praticados durante o 

presente ano letivo. 

 

3.º Ano 

A taxa de sucesso 1,8% acima da referência foi considerada idêntica. Mas a qualidade com 0,4 valores abaixo 

da média de referência foi considerada desviante, embora tenha melhorado em 0,1 valores a cifra do 1.º 

período. Os docentes mantêm a convicção de que as poucas vivências de cidadania dos alunos e a pouca cultura 

geral influenciam a qualidade dos resultados obtidos. Também a dificuldade em argumentar e inferir limita as 

intervenções dos alunos e o desenvolvimento de atividades experimentais. 

 

4.º Ano 

As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes, comparando aos resultados do ano passado. 

 

1.º X   

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

 

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º  X  

2.º X   

3.º X   

4.º  X  

       

 

 

                                                           
9 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

2.º Ano 

As estratégias de remediação propostas foram positivas e continuaram a ser implementadas. 

 

3.º Ano 

Sobre a constatação de que são necessários materiais para a realização de experiências, pelo menos as previstas nos manuais, nada se alterou. 

No trabalho desenvolvido, os docentes tiveram em consideração a promoção/planificação de atividades incidentes em temáticas que ativassem as vivências de cidadania e a promoção da 

cultura geral, conforme sugerido no início do período anterior. Esta intencionalidade não será frutífera num curto espaço de tempo, no entanto, nos resultados agora apurados verificamos 

uma melhoria da qualidade ainda que pouco significativa. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

     

Se sim, identifiquem as estratégias: 

1.º Ano 

Não refere. 

 

2.º Ano 

Tentar-se-á proporcionar aos alunos, ainda com maior frequência, um apoio mais individualizado, diferenciado nos métodos de ensino de acordo com as dificuldades dos alunos, um reforço 

positivo, valorizando a participação e trabalho na sala de aula e em casa, aumentando a frequência de interações verbais estimulantes, solicitar constantemente uma maior intervenção oral 

dos alunos. 

 

3.º Ano 

Não refere. 

 

4.º Ano 

Não refere. 
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EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO MOTORAS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE10 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º Ano 

A taxa de sucesso, na disciplina mantém-se relativamente à registada no ano letivo anterior - eficácia (abaixo 

0,5 %) e a qualidade mantém-se (desce 0,2). 

 

2.º Ano 

O valor de referência para o mesmo grupo de alunos revela-se idêntico relativamente à eficácia (abaixo 0.4%) 

ou à qualidade (abaixo 0,2). Relativamente ao 1.º período os valores mantêm-se em relação à eficiência e 

sobem 0,1 na qualidade. 

Os docentes revelaram-se satisfeitos com os resultados alcançados pelos alunos nesta disciplina, reforçando a 

qualidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. De um modo geral, os alunos têm revelado maiores 

capacidades na realização de diferentes trabalhos. 

 

3.º Ano 

A taxa de sucesso manteve-se em 100% e a qualidade ficou abaixo 0,1 valores do referencial melhorando em 

0,1 o valor do 1º período. Os resultados são considerados idênticos aos de referência. 

 

4.º Ano 

As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes, comparando aos resultados do ano passado. 

1.º  X  

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

 

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º  X  

2.º  X  

3.º  X  

4.º  X  

       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Não foram apresentadas estratégias. 

  

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

                                                           
10 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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MATEMÁTICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE11 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º Ano 

A taxa de sucesso, pelo mesmo grupo de alunos, na disciplina desce relativamente à registada no ano letivo 

anterior - eficácia (abaixo 5,2 %) e a qualidade também desce (0,3). 

Os principais constrangimentos detetados foram:  

                                         Dificuldades ao nível da concentração e maturidade dos alunos; 

                                         O grau de complexidade dos conteúdos,  aumentou; 

                                         Falta de autonomia; 

                                         Dificuldades na compreensão e retenção de conhecimentos e aplicação de conhecimentos 

anteriores a novas situações. 

 

2.º Ano 

O valor de referência para o mesmo grupo de alunos revela-se idêntico relativamente à eficácia (abaixo 4,0%) 

e discrepante em relação à qualidade (abaixo 0,5). Em relação ao 1.º período está abaixo (0,9%) em relação à 

eficácia, mas a qualidade mantém-se. 

Os docentes referiram-se ao elevado número de alunos com défice de atenção e manutenção da concentração, 

o elevado grau de abstração dos conteúdos, o fraco raciocínio lógico matemático e  a extensão dos conteúdos 

programáticos, fatores que justificam estes resultados. 

 

3.º Ano 

Os valores do 2.º período revelam-se acima 3,2% relativamente ao ano anterior e 3,9% relativamente ao 1.º 

período. 

Quanto à qualidade, apresenta-se abaixo 0,1 relativamente aos valores de referência, mas acima 0,1 

relativamente aos valores do 1.º período, o que revela um percurso ascendente. 

Os resultados foram considerados idênticos dada a reduzida discrepância comparativamente aos valores do 

referencial, com impacto irrelevante. Os docentes mantêm a convicção de que se houvesse mais tempo de 

consolidação, dado o volume de matéria, a qualidade dos resultados seria mais elevada. 

 

4.º Ano 

As taxas de sucesso e as médias baixaram, comparando aos resultados do ano passado. 

Denota-se uma ligeira subida, comparando os resultados com o 1.º período. 

1.º X   

2.º  X  

3.º  X  

4.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

 

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º X   

2.º X   

3.º  X  

4.º X   

       

                                                           
11 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

1.º Ano 

Houve um aumento de Planos de Apoio Pedagógico Individual. 

Foram reforçadas estratégias que contemplaram a manipulação de matérias de concretização e a pedagogia diferenciada sempre que possível. 

Realizou-se um ajuste nos horários do Apoio Educativo de forma a melhor responder às necessidades verificadas, quando das avaliações no 1.º período. 

 

2.º Ano 

A utilização com maior frequência de materiais manipuláveis foi positiva e continuará a ser praticada pelos docentes. Os alunos com maiores dificuldades nem sempre usufruíram de apoio, 

pois estes professores também asseguram a substituição de docentes titulares.    

 

4.º Ano 

Embora a taxa de sucesso e média estejam ligeiramente abaixo do referencial, podemos concluir (comparando os resultados apresentados no 1.º período com os do 2.º período) que se denota 

uma ligeira evolução em todas as disciplinas, incluindo na matemática. As estratégias de remediação propostas continuarão a ser implementadas e os pontos fortes continuarão a ser reforçados. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

     

Se sim, identifiquem as estratégias: 

1.º Ano 

Continuação do projeto MATreinar;  

Pedagogia diferenciada na sala de aula; 

Recurso aos materiais manipuláveis sempre que possível; 

Apetrechamento das salas de aula com novas tecnologias que tornem as aulas mais apelativas; 

Procurar que os tempos dedicados à matemática decorram no período da manhã e sem Atividades de Enriquecimento Curricular entre eles. 

 

2.º Ano 

Tentar-se-á proporcionar aos alunos, ainda com maior frequência, um apoio mais individualizado, diferenciado nos métodos de ensino de acordo com as dificuldades dos alunos, um reforço 

positivo, valorizando a participação e trabalho na sala de aula e em casa, aumentando a frequência de interações verbais estimulantes, solicitar constantemente uma maior intervenção oral 

dos alunos, solicitar um maior envolvimento e acompanhamento do encarregado de educação/pais nas tarefas escolares de casa e nas atividades letivas. 

 

PORTUGUÊS 
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R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE12 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º Ano 

A taxa de sucesso, pelo mesmo grupo de alunos, na disciplina desce relativamente à registada no ano letivo 

anterior - eficácia (abaixo 5 %) e a qualidade também desce (0,3). 

Os principais constrangimentos detetados foram:  

                             Dificuldades ao nível da concentração e maturidade dos alunos; 

                             Dificuldades na expressão oral (pouco vocabulário e má articulação fonética); 

                             O grau de complexidade dos conteúdos aumentou; 

                             Falta de autonomia; 

                             Dificuldades na compreensão e retenção de conhecimentos. 

 

2.º Ano 

O valor de referência para o mesmo grupo de alunos revela-se superior relativamente à eficácia (acima 0,9%)  

e discrepante relativamente à qualidade (abaixo 0,4). Em relação ao 1.º período há uma subida de (3,4%) dos 

valores da eficácia e a qualidade mantém-se. 

Os docentes refletiram sobre a qualidade das aprendizagens dos alunos que, em muitos casos, revelam pouco 

envolvimento familiar no acompanhamento aos alunos. 

No geral, os alunos revelam  poucas vivências pessoais e poucos hábitos de leitura que se refletem 

negativamente na capacidade de criação de escrita, na formulação e justificação de opiniões e na inferência de 

ideias. 

 

3.º Ano 

Os docentes verificaram que a taxa de sucesso se encontra 3,1% acima dos valores de referência e a qualidade 

abaixo 0,1 valores. A eficácia baixou 0.4% mas a qualidade aumentou 0., relativamente ao apurado no 1.º 

período. Os resultados aferidos foram considerados idênticos aos do referencial. São assumidos como o reflexo 

da exigência e do trabalho desenvolvido com os alunos. 

 

4.º Ano 

As taxas de sucesso e as médias estão equivalentes às do ano passado, com descidas não significativas. 

Denota-se uma ligeira subida, comparando os resultados com o 1.º período. 

 

1.º X   

2.º   X 

3.º  X  

4.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

 

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º X   

2.º X   

3.º  X  

4.º  X  

       

(cont.) 

                                                           
12 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

1.º Ano 

Iniciou-se o projeto “Histórias que correm” e que pretende articular atividades entre o pré-escolar e o 1.º ano, no sentido que melhorar as competências da expressão oral. 

Houve um aumento de Planos de Apoio Pedagógico Individual. 

Realizou-se um ajuste nos horários do Apoio Educativo de forma a melhor responder às necessidades verificadas, quando das avaliações no 1.º período. 

 

2.º Ano 

O apoio aos alunos com maiores dificuldades nem sempre foi constante, pois estes  professores também asseguram a substituição de docentes titulares de turma. Este apoio foi e continuará 

a ser dado, dentro do possível, pelo professor titular de turma.   

 

  

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

     

Se sim, identifiquem as estratégias: 

1.º Ano 

No sentido de ajudar a colmatar algumas das dificuldades ao nível da expressão oral continuam a ser realizadas atividades de articulação com o pré-escolar nível /turma; 

Continuar com o projeto Entrelinhas. 

Pedagogia diferenciada na sala de aula. 

 

2.º Ano 

Tentar-se-á proporcionar aos alunos, ainda com maior frequência, um apoio mais individualizado, diferenciado nos métodos de ensino de acordo com as dificuldades dos alunos, um reforço 

positivo, valorizando a participação e trabalho na sala de aula e em casa, aumentando a frequência de interações verbais estimulantes, solicitar constantemente uma maior intervenção oral 

dos alunos, solicitar um maior envolvimento e acompanhamento do encarregado de educação/pais nas tarefas escolares de casa e nas atividades letivas. 

 

3.º Ano 

Não refere. 

 

4.º Ano 

Não refere. 
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INGLÊS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE13 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

A taxa de sucesso fixa-se em 96.6% (acima 2.7% face ao 1.º período) e a qualidade em 3.9 valores (acima 0.2 

face ao 1.º período). Os resultados obtidos corresponderam às expetativas, dado que a maior parte dos alunos 

estão motivados. Estão a desenvolver as suas competências linguísticas conforme esperado. 

1.º    

2.º    

3.º    

4.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

 

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

1.º    

2.º    

3.º    

4.º    

       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Não foram apresentadas estratégias. 

  

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

  

                                                           
13Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda:↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Espanhol (ESP) 

 Francês (FRA) 

 Inglês (ING) 

 Português (PORT) 
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ESPANHOL 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE14 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

No que diz respeito à eficácia, as taxas de sucesso face aos valores alcançados no ano letivo anterior são 

idênticos. 

No que diz respeito à qualidade, as médias alcançadas pelo oitavo ano estão abaixo dos valores alcançados no 

ano letivo anterior. No entanto, considera-se que a tendência será de aproximação dos valores anteriores, dado 

que o grupo tem ganho um muito bom ritmo de trabalho, que tem fortes possibilidades de resultar em subidas 

dos valores. 

No que concerne ao nono ano, os alunos possuem competências natas para as línguas estrangeiras, bem como 

um manifesto interesse pela aprendizagem, factos que penso contribuírem fortemente para o seu bom 

desempenho. 

 

5.º    

6.º    

7.º    

8.º  X  

9.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

  ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º    

8.º X   

9.º   X 

  

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

As estratégias de remediação serão mantidas. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

     

Se sim, identifiquem as estratégias: 

Serão implementadas estratégias que incluam atividades extra-aula, nomeadamente no oitavo ano, a fim de nivelar os resultados com os do ano transato. 

 

                                                           
14 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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FRANCÊS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE15 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

À exceção do 9.º ano de escolaridade, cujos resultados estão abaixo do referencial apenas menos de um ponto 

percentual (baixou de 87,5% para 86,3%), nos restantes anos a diferença é mais significativa: no 7.º ano é de 

cerca de 5% (de 91,3 para 85,9%); no 8º ano a diferença é de cerca de 14% abaixo do referencial. Sendo que o 

7.º ano é um ano de iniciação desta língua estrangeira, a complexidade dos conteúdos tem vindo a aumentar, 

pelo que, sobretudo com alunos que necessitam reforçar os seus hábitos de trabalho e estudo, os resultados 

mostram um sucesso menos satisfatório, no segundo ano de aprendizagem da língua. 

Também, no oitavo ano de escolaridade, os tempos letivos não são os ideais para que se possa trabalhar e 

consolidar as aprendizagens, nos diferentes domínios de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Também ao nível da qualidade do sucesso, este se revela inferior ao referencial em todos os anos, sendo que 

a diferença mais significativa é no 8.º ano, cuja média é de 3,2, comparativamente com 3,6 no final do ano 

transato. 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º  X  

       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

As estratégias ainda não tiveram o impacto necessário, no entanto, continuam a revelar-se adequadas aos alunos aos quais se destinam. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

 

  

                                                           
15 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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INGLÊS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE16 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

No segundo período é visível um decréscimo nos resultados comparativamente com o ano transato, no 

entanto, são, no geral, muito pouco significativos à exceção do 7.º ano de escolaridade e do 9.º ano de 

escolaridade. No primeiro a diferença na percentagem de sucesso é de 10,6% e no segundo é de 11%. Nos 

restantes anos a divergência é pouco relevante: no 5.º ano existe um sucesso apenas menos em quatro décimas 

(desce de 84,8% para 84,2%); no 6.º ano desce 3,2%, sendo, no entanto visível uma evolução muito positiva 

nos resultados em relação ao período transato, em cerca de 9%; no 8.º ano o decréscimo de sucesso foi de 

0,9%, existindo, no entanto uma evolução em 9% relativamente aos resultados finais do primeiro período. 

 

 

5.º  X  

6.º X   

7.º X   

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º X   

8.º X   

9.º X   
       

  

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Conclui-se que, embora os resultados no segundo período estejam ainda aquém daqueles do referencial, as diferenças não são muito significativas à exceção daquelas do 7.º e 9.º. No entanto, 

é visível que as estratégias implementadas estão a revelar-se eficazes, uma vez que em todos os anos letivos, no geral, a evolução dos resultados comparativamente aos do 1.º período são 

muito satisfatórios e positivos. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

 

                                                           
16 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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PORTUGUÊS – 2.º CICLO 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE17 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

  
  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Verifica-se que, em ambos os anos, tanto na qualidade como na eficácia, os resultados, neste período letivo, 

estão abaixo dos resultados obtidos no final do ano transato.  

No 5º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 79,2% e a do final do ano anterior é de 93%, registando-se, no 

entanto, uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior.  Quanto à qualidade (médias), a deste período 

é de 3,1 e a do final do ano anterior é de 3,5.  

 No 6.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 89,8% e a do final do ano anterior é de 93%, verificando-se uma 

melhoria significativa em relação ao período anterior em que a taxa foi de 75,3%. Quanto à qualidade (médias), 

a deste período é de 3,3 e a do final do ano anterior é de 3,5, havendo também uma melhoria relativamente 

ao período transato. 

 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.  

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

O balanço do impacto das estratégia é positivo, pois, globalmente, regista-se uma melhoria nos resultados.  Deste modo, os docentes consideram que deverão manter-se as estratégias de 

remediação  apresentadas no início do segundo período. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

 

                                                           
17 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Os professores deste grupo disciplinar têm analisado e feito chegar o alerta superiormente de que os alunos manifestam falta de hábitos de leitura. O domínio da leitura poderia permitir-lhes 
enriquecer o seu léxico, melhorar o seu conhecimento sobre o mundo e conhecer situações de vida diversas, ajudando a estruturar o pensamento e a criar espírito crítico nos alunos, elementos 
essenciais ao domínio da escrita. Os mesmos não revelam hábitos consistentes de trabalho e de estudo, essenciais no 3.º ciclo, nesta disciplina.  
Os conteúdos curriculares do nono pressupõem conhecimentos de outras áreas disciplinares para contextualizar e perceber as obras em estudo e os seus autores. Acresce a isto, normalmente, 
que os resultados à disciplina de Português são idênticos aos das outras disciplinas, ou seja, quando os alunos são pouco empenhados nesta disciplina, também o são nas restantes, o que 
dificulta a aquisição e aplicação de novas aprendizagens. 
É necessário que os mecanismos de análise textual e gramatical estejam devidamente assimilados e consolidados, o que não se verifica, devido à falta de estudo sério e persistente que tais 
conteúdos necessitam para que possam ser mobilizados a qualquer momento nos anos subsequentes ao da sua lecionação. 
O Grupo considera que o trabalho delineado no início do ano letivo começa a surtir efeitos positivos. Embora se registem algumas oscilações, no geral, os resultados melhoraram. Em alguns 
casos essas melhorias são bastante significativas. Estes resultados pressupõem que as estratégias aplicadas foram ao encontro das dificuldades evidenciadas pelos alunos. Por isso, irão continuar 
a ser aplicadas. Além disso, os Planos de acompanhamento (PAPT e PAPI) continuarão a ser implementados de acordo com as necessidades demonstradas pelos alunos. 

 

                                                           
18 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 

PORTUGUÊS – 3.º CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE18 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Tanto no que respeita à qualidade como à eficácia verifica-se que os resultados do final do 2.º período estão 
abaixo dos obtidos no final do ano letivo anterior, nos mesmos anos de escolaridade. A disciplina de Português 
é uma das que usufrui de aulas de apoio, assim como a aplicação de um conjunto de estratégias variadas que 
visam colmatar dificuldades e promover o sucesso, ao longo do ano. Estes resultados, embora devam ser alvo 
de uma atenta reflexão, são comparados com o final de um ano letivo, onde múltiplas estratégias de 
recuperação foram sendo aplicadas aos alunos ao longo desse percurso de tempo. 
Apesar de os resultados ainda se situarem aquém dos esperados, deve salientar-se que houve uma recuperação 
positiva relativamente ao 1.º período. Assim, o 7.º ano conseguiu uma melhoria de 5,9 p.p., situando-se agora 
numa diferença de 13,4 p.p. (relativo ao ano letivo anterior) contra os 19,0 do 1.º período. 
No 8.º ano, verificou-se uma melhoria de 8,5 p.p., situando-se agora numa diferença de 13,8 p.p. contra os 22,3 
do 1.º período.  
No 9.º ano também houve melhoria dos resultados em 10 p.p., situando-se agora numa diferença de 13,0 p.p. 
contra os 22,3 do 1.º período.  
Verifica-se que também existe um decréscimo da qualidade do sucesso, mais acentuado no 9.º ano de 
escolaridade (3 décimas) e de 2 décimas no 7.º e 8.º. 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

  ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º X   
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Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   
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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 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE19 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Globalmente,  relativamente à eficácia, os resultados encontram-se abaixo dos valores expetáveis, com 

exceção do oitavo e nono ano, para o presente momento de avaliação. No que concerne à qualidade é visível 

um decréscimo nos resultados relativamente ao referencial, com exceção do quinto e sétimo ano. 

Razões que justificam os resultados alcançados: 

• fraco envolvimento das famílias no acompanhamento  escolar dos seus educandos; 

• 5.º e 9.º anos  - extensão dos  programa e dificuldade e/ou a insuficiente carga horária nesta disciplina de 

Ciências Naturais;  

• falta de conhecimentos básicos; 

• dificuldades ao nível da resolução de problemas, da utilização de raciocínios demonstrativos e da articulação 

de conhecimentos; 

• existência de percursos escolares anteriores deficientes;  

• número elevado de alunos por turma/ heterogeneidade dos alunos ao nível do aproveitamento; 

• a ausência de hábitos de trabalho; 

• falta de motivação, de interesse ou de iniciativa; 

• falta de persistência; 

• limitações no conhecimento da Língua Portuguesa, nomeadamente, na interpretação e compreensão de 

textos. 

5.º X   

6.º X   

7.º X   

8.º   X 

9.º   X 
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º  X  

6.º X   

7.º  X  

8.º X   

9.º X   

       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Conclui-se que, embora os resultados no segundo período estejam ainda aquém daqueles do referencial, as diferenças não são muito significativas à exceção daquelas do 8º e 9º. No entanto, 

é visível que as estratégias implementadas estão a revelar-se eficazes, uma vez que em todos os anos letivos, no geral, a evolução dos resultados comparativamente aos do 1º período são 

satisfatórios e positivos, e as estratégias de implementação necessitam de tempo para gerar os resultados esperados. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

                                                           
19 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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FÍSICO-QUÍMICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE20 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Globalmente, os resultados encontram-se abaixo dos valores expetáveis para o presente momento de 

avaliação pelas mesmas razões já referidas anteriormente, a saber: 

- Falta de atenção/concentração nas aulas e de persistência para superar as dificuldades. 

- Evidência de lacunas ao nível dos conhecimentos básicos essenciais para a aquisição e aplicação de novos 

conhecimentos.  

- Dificuldades ao nível da interpretação de dados, assim como da sua mobilização e aplicação. 

- Ausência de hábitos de estudo e de organização dos materiais escolares; 

- Lacunas no domínio da Língua Portuguesa, nomeadamente ao nível da seleção e compreensão da informação 

escrita; 

- Dificuldades ao nível do cálculo matemático e conversão de unidades, raciocínio e utilização de formulário 

específico. 

- Dificuldades ao nível da aplicação de estratégias adequadas à resolução de problemas/exercícios. 

5.º    

6.º    

7.º   X 

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º   X 

8.º  X  

9.º X   
       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Os resultados mostram que, com a exceção do 9.º ano, as estratégias implementadas no decurso do segundo período contribuíram para a melhoria global das aprendizagens. No entanto, essa 

evolução ainda se mostra pouco sustentada, tornando-se necessário reforçar a implementação das seguintes estratégias: 

- Desenvolver a capacidade de raciocínio, cálculo e resolução de problemas, a partir de situações e experiências ligadas ao quotidiano dos alunos e/ou outras situações concretas; 

- Desenvolver a capacidade de interpretação de documentos escritos, por exemplo, textos, gráficos, tabelas de dados e representações gráficas contextualizadas com situações físico-químicas 

e problemas do quotidiano; 

- Dinamizar a realização de trabalhos práticos e/ou laboratoriais individualmente e/ou em grupo, com vista a promover o trabalho colaborativo, a fomentar a autoestima e a autoconfiança, e 

a estimular a autonomia do aluno; 

- Intensificar a avaliação formativa com questões de aula orais e escritas, com vista a melhorar o cálculo matemático e conversão de unidades, raciocínio e utilização de formulário específico. 

 

                                                           
20 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

 

MATEMÁTICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE21 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

A partir da análise dos dados obtidos e do processo de reflexão desenvolvido, identificaram-se como 

dificuldades comuns aos dois ciclos de escolaridade, de um modo geral, as seguintes: 

• características da população (condições socioeconómicas) 

• fraco envolvimento das famílias no trabalho escolar dos seus educandos; 

• extensão do programa (2º e 3º ciclos) e/ou a insuficiente carga horária de Matemática no 3º ciclo;  

• falta de conhecimentos básicos de Matemática; 

• dificuldades ao nível da resolução de problemas, da utilização de raciocínios demonstrativos, da 

visualização no espaço, do cálculo e da articulação de conhecimentos;  

• número elevado de alunos por turma/ heterogeneidade dos alunos ao nível do aproveitamento; 

• a ausência de hábitos de trabalho; 

• falta de motivação, de interesse ou de iniciativa; 

• falta de persistência; 

5.º   X 

6.º X   

7.º X   

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º   X 

6.º  X  

7.º X   

8.º X   

9.º X   

                                                           
21 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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 limitações no conhecimento da Língua Portuguesa, nomeadamente, na interpretação e compreensão de 

textos. 

 programas desajustados para o nível etário dos alunos. 
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(cont.) 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Embora os resultados no segundo período estejam ainda aquém daqueles do referencial, as diferenças não são muito significativas, e no 5.º ano existe mesmo um aumento da qualidade e da 

eficácia, superando assim os valores do referencial.   

É visível que as estratégias implementadas estão a revelar-se eficazes, uma vez que na maioria dos anos, no 5.º, 6.º e 8.º, a taxa de sucesso e a média por aluno aumentaram comparativamente 

aos resultados do 1.º período. Desta forma as estratégias implementadas necessitam de tempo para que verifiquem os resultados esperados. 

Também é de referir que é espectável que, no segundo período, o sucesso possa diminuir pelo facto dos testes serem globais e relacionar os diversos conteúdos. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

     

Se sim, identifiquem as estratégias: 

  3.º Ciclo 

 Realização de um teste comum (Teste Aferido) no início do 3.º período, não coincidente com as avaliações doutras disciplinas. 
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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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GEOGRAFIA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE22 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Os alunos continuam a revelar dificuldades em termos de aquisição e aplicação de conhecimentos em 

diferentes domínios/subdomínios da disciplina, sendo mais notórias no sétimo ano de escolaridade.  

Para colmatar/atenuar estas situações os professores continuarão a promover as estratégias definidas no 

período anterior, sendo imprescindível que os alunos enveredem esforços para superar as suas lacunas, 

realizando as tarefas propostas e esclarecendo as suas dúvidas. 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º  X  

9.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º  X  

9.º  X  
       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

As estratégias definidas pelos professores foram de encontro às dificuldades manifestadas pelos alunos. O reforço positivo, a elaboração de esquemas síntese das matérias, a realização de 

exercícios orais/escritos, entre outras estratégias, foram uma constante, o que permitiu globalmente a obtenção de resultados bastante satisfatórios. No sétimo ano de escolaridade, tendo 

em conta que a disciplina apenas possui um bloco semanal e os conteúdos apresentam uma certa complexidade, torna-se difícil, por vezes, a promoção de um maior leque de estratégias que 

promovam a consolidação dos conhecimentos. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

  

                                                           
22 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico  
 

44 
 

 

HISTÓRIA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE23 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Os resultados ficaram aquém do desejável, mercê da conjugação de vários fatores, entre os quais releva 

especialmente a reduzida propensão um número significativo de alunos, por turma, para realizar um trabalho 

persistente e para desenvolver um estudo sistemático. O facto de a vida escolar, em não raros casos, ser 

relegada para um plano secundário, faz com que os alunos não encarem as tarefas e as atividades solicitadas 

com a necessária seriedade e com sentido de responsabilidade, pesem embora todos os esforços e estratégias 

e experiências de aprendizagem diversificadas levados a bom porto pelos professores no intuito de tentar 

inverter esta situação. O défice de estudo e de leitura reflete-se, inevitavelmente, no desempenho dos alunos, 

emergindo dificuldades estruturais em matéria de leitura e interpretação de fontes, no desenvolvimento de 

um discurso correto e coerente, no domínio de conceitos e conhecimentos nucleares e na localização espácio-

temporal.   

5.º    

6.º    

7.º X   

8.º X   

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º    

6.º    

7.º  X  

8.º X   

9.º X   

       

  

                                                           
23 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

As estratégias e atividades de aprendizagem levadas a bom termo visaram, naturalmente, fazer face às dificuldades diagnosticadas, as quais, em alguns casos, se têm vindo a acentuar em 

virtude da elevação do grau de complexidade e de dificuldade dos conteúdos lecionados.  

A aposta na constante exploração do manual adotado e dos respetivos recursos, a valorização dos reforços positivos, a correção, sempre que possível, individualizada dos trabalhos solicitados 

e a promoção de atividades impulsionadoras da interação entre os alunos e destes com o professor, procurando reforçar o papel ativo dos discentes na construção do seu saber, assim como a 

elaboração de apontamentos e sínteses dos conteúdos estruturantes e a utilização e exploração dos conteúdos em formato virtual surtiram efeito apenas nos alunos que, apesar das dificuldades 

patenteadas, se revelaram atentos, interessados e empenhados em melhorar os seus resultados escolares. Daqui decorre que se considera estarem a ser criadas as condições possíveis e 

necessárias para que o sucesso aumente, faltando agora que os alunos se envolvam, como é seu dever, ativa e interessadamente no processo ensino-aprendizagem. 

 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

     

Se sim, identifiquem as estratégias: 

Vai prosseguir a implementação das estratégias até aqui adotadas e procurar-se-á também colocar a tónica em atividades suscetíveis de promover a elevação da empatia histórica, recorrendo, 

por exemplo, sempre que possível e pertinente, ao estabelecimento de paralelismos com a atualidade e sobretudo com a realidade e as vivências dos alunos. Os alunos com maiores dificuldades 

serão, na medida do possível, objeto de um acompanhamento individualizado no tocante à realização e correção de exercícios e outras tarefas solicitadas e a participação ativa dos mesmos, 

nas aulas, será ainda mais intensificada. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE24 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

No 5.º ano, no que diz respeito à eficácia, os resultados registaram uma ligeira melhoria em relação ao ano 

anterior e igualaram-nos no que diz respeito à qualidade.  

Em relação ao 6.º ano, tanto na eficácia como na qualidade, registaram-se valores, que continuam um pouco 

abaixo dos valores do ano anterior. Estes resultados continuam a dever-se, essencialmente, à falta de métodos 

de trabalho e hábitos de estudo diário, em casa, de um número considerável de alunos, à realização sem 

empenho das atividades propostas pelos docentes na sala de aula e para casa e à falta de estudo de preparação 

atempada para as fichas de avaliação. No entanto, é de referir que os alunos têm vindo a melhorar o seu 

aproveitamento. 
 

 

 

5.º   X 

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º  X  

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

Verificou-se uma melhoria em relação ao 1.º período, tanto na eficácia como na qualidade, nos dois anos de escolaridade, o que demonstra que as estratégias e recursos utilizados estão a 

surtir efeito.  

Para o 6.º ano, as docentes reforçarão as estratégias já delineadas, de forma a tentar superar os resultados do ano anterior. 

Alguns alunos continuam a revelar dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos a novas situações bem como dificuldades na interpretação de enunciados escritos, 

na estruturação correta de respostas e aplicação dos conceitos fundamentais da disciplina. Muitos alunos continuam a revelar dificuldades de concentração e atenção na sala de aula, o que 

pode prejudicar a sua aprendizagem. 

De uma maneira geral, os alunos melhoraram na apresentação dos seus trabalhos de investigação, participando com empenho nas atividades propostas. 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

                                                           
24 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DAS EXPRESSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Física (EF) 

 Educação Musical (EM) 

 Educação Tecnológica (ET)  

 Educação Visual (EV) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE25 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

 A Eficácia apresentada na disciplina situa-se acima dos 97% o que constitui, sem dúvida, um elevado sucesso 

académico. 

No que respeita à Qualidade, os valores obtidos situam-se, no segundo ciclo, ainda um pouco aquém da meta 

a atingir (0,3). 

5.º  X  

6.º  X  

7.º   X 

8.º   X 

9.º  X  
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º  X  

8.º  X  

9.º  X  
       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

 

  

                                                           
25 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE26 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Os docentes atribuem o grau de insucesso das turmas do 6.º ano, à não realização ou obtenção de resultados 

insuficientes nos testes práticos, englobados na avaliação do domínio do saber fazer, com peso de quarenta 

por cento na classificação final de período letivo. Alguns alunos não revelaram o mínimo empenho nem 

responsabilidade na execução das tarefas. 

 

5.º  X  

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º   X 

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

 As medidas propostas não surtiram o efeito desejado por falta de empenho e responsabilidade por parte dos alunos. Assim, reiteramos as mesmas medidas: 
 Reforçar hábitos e métodos de trabalho;  

 Reiterar a necessidade de empenho e trabalho pessoal para obtenção de sucesso escolar;  

 Continuar a incentivar e a valorizar a responsabilidade e o cumprimento dos Deveres de Aluno.  

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

  

                                                           
26 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE27 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Em relação ao ano letivo anterior, houve uma ligeira descida nos valores encontrados. No 5.º ano a taxa de 

sucesso é de 98,3% e no 6.º ano a taxa de sucesso é de 98,2%, muito próximo da taxa de 99% no final do ano 

letivo anterior. 

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º    

8.º    

9.º    
       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

     

 

  

                                                           
27 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE28 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios    Itens   (Exs. descrição global, razões que justifiquem os resultados alcançados, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

Em relação ao ano letivo anterior, verificou-se uma ligeira descida nos valores encontrados. No 5.º ano 

verificou-se uma taxa de sucesso de 97,7%, e no 6.º ano, a taxa de sucesso foi de 95,9%. Os valores estão 

próximo dos alcançados no final do ano letivo anterior que foi de 98,8% no 5.º e no 6.º ano de escolaridade. 

Verifica– e nos níveis atribuídos no 2.º Período na disciplina de Educação Visual, terceiro ciclo, um ligeiro 

decréscimo no sucesso académico. No entanto esta situação não é significativa, uma vez que a taxa se mantém 

numa boa percentagem de sucesso. 

Relativamente à qualidade do sucesso académico, o registo da média dos níveis atribuídos mantem-se, com 

um ligeiro decréscimo, na casa de duas décimas nos sétimos e oitavos anos. 

5.º X   

6.º X   

7.º X   

8.º  X  

9.º X   
  

Q
u

al
id

ad
e

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

5.º X   

6.º X   

7.º X   

8.º X   

9.º  X  
       

 

Façam um balanço do impacto das estratégias de remediação dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes apresentadas pelos docentes no início do 2.º Período 

 

 

Serão definidas novas estratégias de remediação 
dos pontos débeis e/ou de reforço dos pontos 
fortes a implementar no 3.º Período? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 x   

     

 

  

                                                           
28 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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VALORES DE REFERÊNCIA (avaliação interna) 

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 

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 

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 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 99,6 100,0 100,0 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 

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 

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 96,9 100,0 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 96,9 100,0 97,3 99,5 0,0 100,0 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 0,0 100,0 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). 

 

 

 


