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NOTA INTRODUTÓRIA 

A Lei n.º 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. 

Mais 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) continua a 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 2.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 tomada 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 

Os referentes externos que sustentam o nosso referencial são os seguintes: Lei n.º 31/2002; Lei n.º 

51/2012; Decreto-Lei n.º 139/2012; Despacho Normativo n.º 1-F/2016 e a investigação de Sammons, Hillman 

& Mortimore (1995), citados por Lima (2008). 

Enquanto referentes internos, a Equipa selecionou o Projeto Educativo do Agrupamento, assim como 

o Regulamento Interno.  

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 16/ 2 0 17 

R
EF

ER
EN

TE
S EXTERNOS 

Administração central  
Lei n.º 31/2002; Lei n.º 51/2012; Decreto-Lei nº 139/2012; Despacho Normativo n.º 
1-F/2016 
 

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 é 
inferior à 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. 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

 

 5 

2. METODOLOGIA 

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

turma um ficheiro em Excel para ser preenchido nos Conselhos de Turma / Conselho de docentes de final de 

período. Foi com esse ficheiro que os diretores de turma / professores titulares 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 / professores titulares de turma enviaram por 

correio eletrónico o ficheiro preenchido à Equipa, a qual assumiu a tarefa de os verificar, corrigir, organizar e 

enviar à Equipa de Coordenação PAASA para calcular as percentagens de alunos avaliados (total e por 

disciplina) e a percentagem de alunos com níveis / menções iguais ou superiores a três / suficiente (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 

e com as coordenações de ano e de direção de turma. 

3. SUCESSO ACADÉMICO ALCANÇADO NO 1.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 subcoordenadores dos grupos disciplinares, uma reflexão sobre o 

Sucesso Académico alcançado no 1.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 1.º período. Não obstante, ao contrário da ação dos docentes, a Equipa restringiu a 

sua ação à apresentação dos resultados académicos (realidade do 1.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 1.º período. 

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

desenvolvida pelos docentes. 
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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). 

TABELA 3.1. Fluxos escolares – 1.º Período. 

  MATRICULADOS AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

1.º Ano 211 2041 0 6 

2.º Ano 225 2172 0 7 

3.º Ano 218 215 0 3 

4.º Ano 233 228 0 5 

1.º Ciclo 887 864  0  21 

5.º Ano 276 269 4 3 

6.º Ano 231 229 2 0 

2.º Ciclo 507 498  6  3 

7.º Ano 239 2353 0 2 

8.º Ano 205 2024 1 1 

9.º Ano 215 211 0 4 

3.º Ciclo 659 648  1  7 
     

TOTAL 2053 2010 7 31 

 

Da análise dos dados apresentados na tabela 3.1, é de destacar o número de alunos em abandono 

(sete) e transferidos (trinta e um), o que constitui uma percentagem de 1,85%.  

Consequentemente, a diferença entre o número de alunos avaliados e o número de alunos inscritos 

(retirando-se os casos assinalados em rodapé) é inferior à que se registou no ano letivo anterior (1,85% vs 

2,38%), pelo que, neste momento, 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 

Português (PORT) 

n 178 174 204 214 

% 87,7 80,9 94,9 95,1 

Média 3,7 3,5 3,6 3,5 

Matemática (MAT) 

n 200 171 193 192 

% 98,5 79,5 89,8 85,3 

Média 4,0 3,5 3,6 3,4 

                                                           
1 Um aluno não avaliado por falta de elementos. 
2 Uma mudança de turma. 
3 Dois alunos não avaliados (um por falta de elementos e outro matriculado condicionalmente). 
4 Uma aluna não avaliada (matriculada condicionalmente). 
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DISCIPLINAS  1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

Estudo do Meio (ESTM) 

n 203 196 211 218 

% 100,0 91,2 98,1 96,9 

Média 4,4 3,8 3,9 3,7 

Expressões (EXP) 

n 199 210 215 225 

% 98,0 98,1 100,0 100,0 

Média 3,7 3,8 4,0 3,8 

Apoio ao Estudo (AE) 
n 196 191 209 222 

% 96,6 88,8 97,2 98,7 

Média 3,8 3,6 3,9 3,7 

Cidadania e Conhecimento 
(CC) 

n 201 212 215 224 

% 99,0 98,6 100,0 99,6 

Média 3,9 3,8 3,9 3,8 

Inglês (ING) 

n     195 208 

%   90,7 92,4 

Média     3,6 3,7 

 

 Da análise da tabela, conclui-se que, na generalidade, os valores alcançados são bons, embora o 2.º 

ano indicie uma grande heterogeneidade entre alunos, uma vez que apresenta menores taxas de sucesso mas 

médias muito semelhantes às dos demais anos. Neste âmbito, destacam-se as disciplinas de Matemática 

(MAT) e Português (PORT). 

 Circunscrevendo a análise às turmas, constata-se, nas diferentes disciplinas, a existência de valores 

percentuais com um grande distanciamento em relação à taxa de sucesso obtida pelo agrupamento nesse ano 

de escolaridade, facto que poderá merecer por parte dos professores um juízo de valor e a apresentação de 

estratégias de melhoria inerentes a uma tomada de decisão. 

 Assim, no 1.º ano, a turma C obtém uma taxa de sucesso de 62,5% nas disciplinas de Expressões (EXP) 

e de Apoio ao Estudo (AE), sendo que o ano observa, respetivamente, 98,0% e 96,6%; a turma F a Português 

(PORT) regista uma taxa de sucesso de 66,7%, quando a taxa do ano é de 87,7%, e a Matemática (MAT) 

assinala 83,3% contra a de 98,5% do ano, ainda que apurasse um sucesso absoluto (100,0%) em Apoio ao 

Estudo (AE). 

 No 2.º ano, a turma C, nas disciplinas de Matemática (MAT) e de Português (PORT), alcança apenas 

uma taxa de sucesso de 57,1%, enquanto a grande maioria das outras turmas almeja uma percentagem, 

respetivamente, de 80,9% e de 79,5%; a turma D, por sua vez, adquire uma percentagem de sucesso de 66,7% 

quer a Português (PORT), quer a Matemática (MAT), sendo que as taxas de sucesso do ano destas disciplinas 

se situam, respetivamente, em 80,9% e em 79,5%, contrastando com os 100,0% obtidos no Apoio ao Estudo 

(AE). 

 No 3.º ano, o  turma O observa uma taxa de sucesso de 60,0% a Inglês (ING), ainda que nas restantes 

disciplinas apurasse valores percentuais significativamente mais elevados (90,0% e 100,0%). 

 No 4.º ano, a taxa de sucesso a Matemática (MAT) localiza-se nos 85,3%, sendo que a turma G se situa 

nos 14,3%; as turmas I e K apuram uma taxa de sucesso de 70% a Matemática (MAT), observando em relação 

ao Apoio ao Estudo (AE) um desvio de 30,0% (100,0%); a turma M obtém a Português (PORT) e a Estudo do 

Meio (ESTM) a mesma taxa de sucesso, 78,8%, sendo que as do ano, nestas mesmas disciplinas, se situam, 

respetivamente, em 95,1% e em 96,9%. 

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. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90%. 
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TABELA 3.3. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 2.º ciclo. 

DISCIPLINAS  5.º ANO 6.º ANO 

Português (PORT) 

N 211 180 

% 80,5 80,4 

Média 3,1 3,1 

Inglês (ING) 

N 222 153 

% 84,7 68,3 

Média 3,4 3,1 

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

N 213 182 

% 81,0 81,3 

Média 3,2 3,3 

Matemática (MAT) 

N 194 160 

% 73,8 71,4 

Média 3,0 3,1 

Ciências Naturais (CN) 

N 237 204 

% 90,1 91,1 

Média 3,4 3,3 

Educação Visual (EV) 

N 259 223 

% 98,9 99,6 

Média 3,5 3,6 

Educação Tecnológica (ET) 

N 206 181 

% 96,3 99,5 

Média 3,4 3,6 

Educação Musical (EM) 

N 209 173 

% 97,7 95,1 

Média 3,8 3,4 

Educação Física (EF) 

N 257 224 

% 98,1 100,0 

Média 3,6 3,6 

Cidadania e Cultura  
Local (CCL) 

N 213 178 

% 99,5 97,8 

Média 3,6 3,7 

Educação Moral e Religiosa 
(EMR) 

N 246 199 

% 100,0 100,0 

Média 3,9 4,0 

 

 Após a leitura da tabela, dá-se conta que quer ao nível das taxas de sucesso quer ao nível das médias, 

os resultados apurados são bastante bons. Salienta-se, contudo, a disciplina de Inglês, no 6.º ano de 

escolaridade, como aquela que observa a menor taxa de sucesso (68,3%). 

À semelhança do efetuado no 1.º ciclo, se analisarmos os resultados por turma, no 5.º ano, destaca-se 

a turma L com uma taxa de sucesso de 43,8% a Matemática (MAT) e as turmas C e J com 57,9% a Português 

(PORT). No entanto, é também na turma J que se verifica um desvio significativo entre a referida taxa de 

sucesso de Português (PORT) e as das restantes disciplinas, como, por exemplo Matemática (78,9%). 

No 6.º ano, são claramente preocupantes os resultados da turma I que apresenta taxas de sucesso 

inferiores a 50% a quatro disciplinas – Português (PORT), Inglês (ING), História e Geografia de Portugal (HGP) e 

Matemática (MAT), sendo a de Inglês (ING) a mais baixa (36,8%). Na turma H duas disciplinas têm taxas de 

sucesso de 47,1% - Inglês (ING) e Matemática (MAT). De registar ainda, nas turmas F e K, o desvio entre a taxa 

de sucesso de Inglês (ING) e as das restantes disciplinas (55% e 50%, respetivamente). 
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3.1.3 3.º Ciclo 
 

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 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 

Português (PORT) 

n 157 129 128 

% 67,1 65,5 61,2 

Média 2,8 2,8 2,8 

Inglês (ING) 

n 194 155 160 

% 82,9 78,7 76,6 

Média 3,4 3,2 3,2 

Francês (FRA) 

n 204 160 149 

% 87,2 81,2 79,3 

Média 3,5 3,2 3,2 

Espanhol (ESP) 

n     21 

%   100,0 

Média     3,5 

História (HIST) 

n 182 150 164 

% 77,8 76,1 78,5 

Média 3,2 3,1 3,3 

Geografia (GEO) 

n 191 160 202 

% 81,6 81,2 96,7 

Média 3,4 3,4 3,6 

Matemática (MAT) 

n 154 110 115 

% 65,8 55,8 55,0 

Média 3,0 2,8 2,8 

Ciências Naturais (CN) 

n 193 165 190 

% 82,5 83,8 90,9 

Média 3,2 3,1 3,3 

Físico-Química (FQ) 

n 183 133 139 

% 78,2 67,5 66,5 

Média 3,1 3,0 3,0 

Educação Visual (EV) 

n 215 182 205 

% 91,9 92,4 98,1 

Média 3,3 3,6 3,6 

Educação Física (EF) 

n 223 194 207 

% 95,3 98,5 99,0 

Média 3,6 3,6 3,8 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 214 194 182 

% 100,0 100,0 100,0 

Média 3,9 4,0 4,1 

Cidadania e Cultura Local 
(CCL) 

n 194 158 171 

% 99,5 97,5 96,6 

Média 3,7 3,7 3,7 

 

Uma vez que as disciplinas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e de Educação 

Tecnológica (ET), neste ciclo, funcionam em regime semestral, apenas serão apresentados resultados das 

mesmas no final do ano letivo. 
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 Observando a tabela, dá-se nota que as menores taxas de sucesso e médias se registam nas disciplinas 

de Português (PORT) e Matemática (MAT), nos três anos deste ciclo, e Físico-Química, nos 8.º e 9.º anos. 

No 7.º ano, destaca-se a turma G que, à exceção de Educação Moral e Religiosa (EMR) (100%), 

Cidadania e Cultura Local (CCL) (100%) e Inglês (ING) (94,7%), apresenta taxas de sucesso muito baixas, 

designadamente a mais baixa deste ano de escolaridade na disciplina de História (HIST) (31,6%), mas também 

a Português (PORT) (36,8%) e a Matemática (MAT) (42,1%). De referir que se trata de uma turma com elevado 

número de alunos retidos, a beneficiar de recursos extraordinários ao abrigo da Medida 4 (M4) do Plano de 

Ação Estratégica (PAE). Na turma J destaca-se a taxa de sucesso muito baixa a Matemática (MAT) (35%) e a 

Inglês (ING) (55%). 

No 8.º ano, na turma F e, em menor grau, nas turmas E e H, verifica-se uma considerável discrepância 

nas taxas de sucesso das diferentes disciplinas. Na referida turma F, Geografia (GEO) e Inglês (ING) apresentam 

uma taxa de 100%, em contraste com 38,5% a Matemática (MAT) e 53,8% a Português (PORT). As taxas de 

sucesso alcançadas na disciplina de Matemática nas turmas I (42,1%) e J (45,8%) são também de destacar. 

No 9.º ano, na turma B, sobressai a percentagem de sucesso de Matemática (MAT) (48%), 

distanciando-se vinte pontos da disciplina com a segunda taxa de sucesso mais baixa nesta turma. Na turma E, 

é novamente Matemática (MAT) que assume visibilidade com 29,4% de taxa de sucesso, a mais baixa do 

Agrupamento. Na turma I, os índices de sucesso mais baixos pertencem a Português (PORT) e Matemática 

(MAT), ambas com percentagens de 47,4%. Na turma J, releva-se o distanciamento entre as taxas de sucesso 

de Físico-Química (FQ) (43,5%), Português (PORT) (47,8%) e Matemática (MAT) (52%) e as das demais 

disciplinas que se situam acima dos 70%. 

3.2 Análise desenvolvida pelos docentes 

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

departamentos, analisaram de uma forma aprofundada o Sucesso Académico alcançado no 1.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. 

Tabela 3.5. Síntese da análise desenvolvida pelos docentes do Ensino Básico5 

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) ↔ ↔ ↔ ↔       ↘ ↔ ↔ ↔      

                                                           
5 Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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R E F E R E N C I A L  

CRITÉRIO Eficácia  Qualidade 

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

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

        

Disciplinas 

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

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

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

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

Francês (FRA)       ↘ ↘ ↘        ↔ ↘ ↔ 

Espanhol (ESP)         ↔          ↘ 

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)     ↔ ↔ ↘ ↔ ↔      ↘ ↘ ↔ ↔ ↔ 

Educação Moral e Religiosa 
(EMR) 

    ↔ ↔ ↔ ↔ ↔      ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

 

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

e a qualidade se encontram abaixo do almejado - valores de referência que têm por base os resultados 

alcançados no final do ano transato.  

Realçam-se as diferenças ao nível das taxas de sucesso mais significativas nas diversas disciplinas, 

sobretudo acima dos 10%:  Português (PORT) em todo o 3.º ciclo; Inglês (ING) nos 6.º, 8.º e 9.º anos; Francês 

(FRA) no 8.º ano; História e Geografia de Portugal (HGP) em todo o 2.º ciclo; História (HIST) no 8.º ano; 

Matemática (MAT) nos 7.º e 8.º anos; Físico-Química (FQ) em todo o 3.º ciclo. E é nesta disciplina que a 

diferença é mais expressiva (25,0% e 24,2%, respetivamente). 

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

são:  

 falta de hábitos de trabalho e de estudo; 

 fraca atenção, concentração, empenho nas atividades e persistência para superar dificuldades 

manifestamente evidenciadas; 

 ausência de interesse e de iniciativa; 

 fraca capacidade de autonomia; 

 falta de espírito crítico e de curiosidade por novas aprendizagens; 

 dificuldades no domínio da língua portuguesa; 

 dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos a novas situações;  

 dificuldades na interpretação e aplicação da linguagem específica da disciplina; 

 ambiente socioeconómico desfavorável / poucas vivências de cidadania e pouca cultura geral; 

 

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

pelos docentes do 1.º ciclo e das diferentes disciplinas (2.º e 3.º Ciclos). 
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TABELA 3.6. Estratégias de melhoria e/ou de reforço. 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

1.º CICLO 
 

Apoio ao Estudo (AE) 2.º Ano 
- Continuar a ajudar os alunos a identificarem com clareza as suas dúvidas e dificuldades.  
- Conhecer regras de trabalho e de responsabilidade no sentido de terem melhores 
resultados e autonomia na realização das tarefas. 
3.º Ano 
- Será dada continuidade às estratégias implementadas. 
 

Estudo do Meio (ESTM) 2.º Ano 
- As estratégias implementadas ao nível do português, irão ajudar a médio prazo, a 
ultrapassar as dificuldades constatadas; 
- Irá decorrer ao longo do 2.º período um projeto de ciências experimentais com o apoio da 
comunidade educativa. 
3.º Ano 
- Será dada continuidade ao apoio individualizado, mais diferenciado nos métodos de ensino 
de acordo com as diferentes dificuldades, um constante reforço positivo e diversificação de 
recursos materiais. 
 

Cidadania e Conhecimento (CC) 3.º Ano 
- Os alunos continuarão a ser incentivados e motivados para evoluírem nas suas 
aprendizagens. 
 

Expressões (EXP) 1.º Ano 
- Recorte de imagens e letras grandes em jornais, revistas… 
- Pintura orientada de áreas grandes e/ou pequenas sem sair dos contornos. 
- Pintura com técnicas variadas, como, por exemplo, com dedos, pincel, esponja, giz… 
3.º Ano 
- Os alunos continuarão a ser incentivados e motivados para o desenvolvimento das suas 
capacidades nas diferentes áreas de expressão. 
 

Português (PORT) 2.º Ano 
- Continuação da implementação do programa de promoção do sucesso –  Projeto Fénix; 
- Solicitar junto da Educação Especial novas avaliações sobretudo aos alunos NE (com 
necessidades educativas); 
- Maior acompanhamento dos alunos NEE (alunos com necessidades educativas especiais);  
- Para ultrapassar as dificuldades ao nível da linguagem o agrupamento necessita de uma 
equipa multidisciplinar, concretamente na terapia da fala e psicologia; 
3.º Ano 
- Será dada continuidade ao apoio individualizado, mais diferenciado nos métodos de ensino 
de acordo com as diferentes dificuldades, um constante reforço positivo e diversificação de 
recursos materiais. 
 

Inglês (ING) 3.º Ano 
- Reforçar o contacto constante com os encarregados de educação, via caderneta, e o seu 
envolvimento, com vista a uma maior responsabilização dos mesmos no comportamento dos 
alunos; 
- Promoção da leitura autónoma de histórias em Inglês. 
4.º Ano 
- Privilegiar o trabalho de pares; 
- Há alunos com necessidade de apoio para a disciplina; 
- Aumentar o leque de atividades lúdico-didáticas com ênfase na oralidade; 
- Promover o envolvimento dos Encarregados de Educação fazendo uso da caderneta do 
aluno. 
 

Matemática (MAT) 2.º Ano 
- Continuação da implementação do programa de promoção do sucesso – Projeto Fénix; 
- Solicitar junto da Educação Especial novas avaliações sobretudo aos alunos NE;  
- Maior acompanhamento dos alunos NEE;  
- Continuar com o projeto MATreinar. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

3.º Ano 
- Será dada continuidade ao apoio individualizado, mais diferenciado nos métodos de ensino 
de acordo com as diferentes dificuldades, um constante reforço positivo e diversificação de 
recursos materiais. 
4.º Ano 
- Usar material lúdico para despertar o gosto pela disciplina e facilitar a compreensão; 
- Manter o apoio Fénix o mais individualizado possível. 
 

2.º E 3.º CICLOS  

Português (PORT) 2.º Ciclo 
- Aumentar a frequência de interações verbais estimulantes com os alunos que demonstram 
mais dificuldades; 
- Incentivar mais a participação nas aulas;  
- Prestar, sempre que possível, um apoio mais individualizado aos alunos com mais 
dificuldades;  
- Intensificar os exercícios de compreensão/expressão oral;  
- Incentivar o gosto pela leitura;  
- Intensificar a análise textual, promovendo uma leitura que possibilite captar sentidos 
implícitos, fazer inferências e deduções;  
- Estimular a frequência da BE/CRE (biblioteca escolar / centro de recursos educativos);  
- Selecionar livros de leitura recreativa que vão ao encontro dos gostos e interesses dos 
alunos;  
- Motivar para a participação em concursos literários (ao nível da escola e nacional) e 
exposições temáticas (comemorações de datas e escritores);  
- Efetuar o reforço curricular nos conteúdos em que os alunos apresentam maiores 
dificuldades;  
- Incentivar e valorizar hábitos de trabalho e de estudo;  
- Desenvolver o interesse pelo estudo;   
- Promover o trabalho colaborativo;  
- Incentivar e valorizar mais a organização dos cadernos diários;  
- Prestar um maior reforço dos trabalhos de casa; 
- Propor para o apoio específico os alunos que apresentam mais dificuldades;  
- Diversificar mais as atividades como forma de aumentar os níveis de motivação dos alunos 
e de suscitar um maior empenho na realização de um estudo sistemático que a disciplina 
exige;  
- Continuar a estimular a autonomia;  
- Fomentar mais a autoestima e a confiança. 
3.º Ciclo 
 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de 
autocorreção; 
 Será dado apoio mais dirigido aos alunos que revelem mais dificuldades, através das aulas 
de Apoio ao Estudo (AE) e das coadjuvações; 
 Apelar a uma participação mais ativa na sala de aula por parte dos alunos com mais 
dificuldades; 
 Fomentar atividades de promoção da leitura: Feira do Livro, Semana da Leitura, fóruns de 
leitura…; 
 Motivação para a leitura recreativa das obras do PNL ou ao gosto do aluno, elaborando 
fichas de leitura; 
 Ida ao Teatro para aprofundar/complementar o estudo de obras das Metas Curriculares; 
 Desenvolver o gosto pela escrita criativa através da resposta a concursos escolares em 
articulação com a BE, locais e nacionais; 
 Reforçar as atividades de escrita em sala de aula, em trabalho de casa, nas aulas de apoio, 
de textos variados com diferentes intenções comunicativas conforme o programa/ Metas 
Curriculares; 
 Solicitar o trabalho colaborativo entre os alunos, realização de trabalhos de pares 
heterogéneos e /ou grupos; 
 A apresentação em diversos suportes de fichas informativas, a realização de fichas de 
trabalho, o recurso ao caderno de atividades e disponibilização aos alunos de sínteses dos 
conteúdos lecionados; 
 Realização de fichas formativas com mais frequência. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

Inglês (ING)  Em termos organizacionais, definir uma modalidade de apoio formal à disciplina de Inglês, 
em grupos reduzidos de alunos; 
 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de 
autocorreção; 
 Atenção mais individualizada aos alunos, através de reforço positivo e solicitação para 
questões mais frequente; 
 Diversificação dos materiais utilizados ao nível da sala de aula; 
 Fichas de consolidação de matérias para realizar em trabalho de casa; 
 Participação em atividades de motivação para a aprendizagem da língua; 
 Reflexão sobre os resultados das fichas de avaliação e definição conjunta de estratégias; 
 Solicitação mais frequente para atividades de nos diferentes domínios de aprendizagem 
linguística (listening, speaking, reading, writing); 
 Aproveitar de modo mais alargado os recursos disponíveis para reforço do estudo 
(Biblioteca, Sala de Estudo, eventuais apoios individualizados); 
 Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação, no que diz respeito ao 
acompanhamento e incentivo ao estudo e aos comportamentos. 
 

Francês (FRA) - Solicitar mais frequentemente os alunos com maiores dificuldades; 
- Apoiar individualmente os alunos, sempre que possível, na sala de aula; 
- Realizar trabalhos de enriquecimento curricular, sempre que possível; 
- Atualizar e enriquecer o site de Francês com hiperligações para sítios pedagógicos, na 
internet, nos quais os alunos poderão treinar os conteúdos abordados nas aulas, de uma 
forma lúdica e interativa; 
- Diversificar o recurso a atividades multimédia, passíveis de suscitar maior motivação; 
- Sensibilizar os alunos para o valor do trabalho e do esforço na consecução de melhores 
resultados; 
- Utilizar, sempre que pertinente, a caderneta escolar como veículo de responsabilização dos 
encarregados de educação, no sentido de melhorar o desempenho e as atitudes dos 
educandos. 
 

História e Geografia de 

Portugal (HGP) 

- Incentivar e valorizar os hábitos de estudo, bem como a organização dos cadernos diários e 
uma maior responsabilização do aluno nas atividades escolares;  
- Dar maior atenção ao trabalho/participação dos alunos na sala de aula e à realização dos 
trabalhos de casa, sobretudo daqueles que revelam mais dificuldades na compreensão/ 
aplicação dos conhecimentos a novas situações e memorização;  
- Promover o gosto e a curiosidade pelo saber geográfico e histórico;  
- Promover a construção do conhecimento histórico: levantamento das ideias tácitas; 
trabalhos temáticos de grupo e/ou individuais de investigação; debates; produção de 
biografias; recorrer a mapas de forma a permitir uma maior interação por parte dos alunos; 
proceder à interpretação de fontes históricas diversificadas; realizar analogias com a 
atualidade e com as vivências dos alunos;  
- Atender, na medida do possível, aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, em 
contexto de sala de aula;  
- Realizar resumos e esquemas-síntese dos conteúdos, no caderno diário. 
 

História (HIST) - Diversificação das estratégias e experiências de aprendizagem, na perspetiva de ir ao 
encontro das necessidades, das caraterísticas e das dificuldades dos alunos;  
- A valorização e exploração das ideias prévias/tácitas dos discentes;  
- O recurso, sempre que possível e pertinente, a analogias com a atualidade e com as 
vivências dos alunos;  
- A análise de distintas fontes históricas;  
- A elaboração participada de esquemas e sínteses dos conteúdos;  
- O reforço da tónica na interação professor/alunos;  
- O recurso ao trabalho de pesquisa, tendo em vista a criação de condições para que os 
alunos participem ativamente na construção de aprendizagens significativas. 
 

Geografia (GEO) - Incentivar e valorizar hábitos e métodos de trabalho; 
- Treinar capacidades de análise/síntese e avaliação de situações concretas; 
- Elaborar materiais específicos que ajudem o aluno a superar as dificuldades; 
- Favorecer o desenvolvimento de atitudes e técnicas de pesquisa; 
- Estimular a aprendizagem colaborativa e a interajuda; 
- Refletir, conjuntamente com os alunos, sobre os resultados obtidos, valorizando os seus 
progressos e redefinindo/ajustando as estratégias pedagógicas. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS 

Matemática (MAT) - Incentivar os alunos a estudarem de forma autónoma;  
- Proporcionar, tanto quanto possível, situações de ensino individualizado;  
- Aumentar o número de atividades de avaliação formativa;  
- Promover a entreajuda;  
- Proporcionar aos alunos a revisão de conteúdos já lecionados, e relativamente aos quais os 
alunos revelaram dificuldades, bem como situações que lhes permitam desenvolver o 
espírito de cooperação e autocrítica. 
 

Ciências Naturais (CN) - Reforçar as estratégias aplicadas no primeiro período; 
- Reforçar a observação na sala de aula; 
- Solicitar frequentemente a participação dos alunos com mais dificuldades; 
- Selecionar e aplicar métodos de trabalho e estudo. 
 

Físico-Química (FQ) - 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 de grupo com vista a promover o trabalho colaborativo, 
a fomentar a autoestima e a autoconfiança, e a estimular a autonomia dos alunos; 
- Intensificar a interação professor-aluno, como, por exemplo, reforços positivos, em 
contexto de sala de aula, nos casos que apresentem dificuldades de concentração e 
problemas comportamentais; 
- Intensificar a avaliação formativa com questões de aula orais e escritas. 
 

Educação Musical (EM) - 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. 
 

Educação Visual (EV) 3.º ciclo 
- Encorajar a participação de todos os alunos de modo a que haja atitudes de autonomia e 
responsabilidade; 
- Dar oportunidade aos alunos para reformularem o trabalho. 
 

 

Da observação da tabela, infere-se que a grande generalidade dos grupos disciplinares ainda continua 

a indicar estratégias vagas, imprecisas, que não passam de meras intenções. Assim, entre outras, destacam-se 

as seguintes: “Continuar a ajudar os alunos a identificar com clareza as suas dúvidas e dificuldades (Apoio ao 

Estudo (AE), 2.º ano); “Os alunos continuarão a ser incentivados e motivados para evoluírem nas suas 

aprendizagens”(Cidadania e Conhecimento (CC), 3.º ano); “Incentivar mais a participação nas aulas (Português 

(PORT), 2.º ciclo); “Desenvolver o interesse pelo estudo” (Português (PORT), 2.º ciclo); “Atender, na medida do 

possível, aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, em contexto de sala de aula” (História e Geografia 

de Portugal (HGP), 2.º ciclo); “Incentivar e valorizar hábitos e métodos de trabalho” (Educação Musical (EM), 

2.º ciclo, e Geografia (GEO), 3.º ciclo); “Promover a entreajuda (Matemática (MAT), 2.º e 3.º ciclos). 

Salientam-se, como positivas, as estratégias do grupo de Matemática (MAT) – “aumentar o número de 

atividades de avaliação formativa” –, de Ciências Naturais (CN) – “reforçar a observação em sala de aula” (sem 

esquecer o seu registo!) –, e de Educação Visual (EV) – “dar oportunidade aos alunos para reformularem o 

trabalho”. 

Na sequência de uma análise mais detalhada às propostas apresentadas, constata-se que os grupos 

disciplinares selecionaram, quase na sua totalidade, estratégias de cariz pedagógico, que dependem apenas de 

vontade individual do professor, sendo que as estratégias de carácter organizacional são praticamente 

inexistentes.  
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Sobre estas últimas, a Equipa não quer deixar de fazer referência a três estratégias de melhoria, as 

quais deverão merecer alguma reflexão por parte do conselho pedagógico e a tomada de decisão por parte do 

órgão de gestão. A saber: 

 

 Inglês (ING), 2.º e 3.º ciclos 

 - “definir uma modalidade de apoio formal à disciplina de Inglês, em grupos reduzidos de alunos”. 

 

 Português (PORT), 2.º ano 

- “para ultrapassar as dificuldades ao nível da linguagem, o agrupamento necessita de uma equipa 

multidisciplinar, concretamente na terapia da fala e psicologia”. 

 

 Português (PORT) e Matemática (MAT), 2.º ano 

- “maior acompanhamento dos alunos NEE”.  

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 

No âmbito deste relatório, a Equipa responsável pela dinamização do Programa de Apoio à Avaliação 

do Sucesso Académico (PAASA) formula um conjunto de recomendações para reflexão em Conselho 

Pedagógico. 

A primeira passa pela necessidade de uma análise cuidada de todo o relatório, dando especial atenção 

às estratégias apresentadas pelos docentes dos diferentes grupos disciplinares, visto que existem algumas 

merecedoras não só de algum esclarecimento, assim como de uma melhor concretização por parte dos 

proponentes. 

Numa era em que o trabalho de equipa deveria constituir um dos pilares da educação, a Equipa solicita 

aos professores uma maior cooperação no processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente no 

reconhecimento das suas potencialidades e vantagens para o sucesso escolar dos alunos. É necessário que 

docentes de disciplinas afins articulem quando se constatam diferenças como, por exemplo, entre Físico-

Química (FQ) e Ciências Naturais (CN). 

Também aconselha a realização de um diagnóstico rigoroso com impacto no ponto de partida da 

aprendizagem dos alunos, para evitar que se indiquem, como razão do insucesso, as lacunas ao nível dos 

conhecimentos básicos essenciais para a aquisição e aplicação de novos conhecimentos.  

É premente a necessidade dos docentes serem, no próximo período, mais concretos na apresentação 

de estratégias de melhoria e/ou reforço, propondo apenas aquelas estratégias que, de facto, emergem da 

avaliação desenvolvida após reflexão sobre a implementação das estratégias que agora propuseram.  

De igual modo, urge identificar claramente, no programa Alunos, a data de integração dos alunos 

aquando das mudanças de turma ou transferências, identificando qual o tipo de situação em questão. 

Continua também a verificar-se a incongruência de um aluno integrar uma turma num 2.º ou 3.º períodos e o 

seu nome surgir na pauta desta turma no(s) período(s) anteriores. Sobre este facto, os professores titulares de 

turma e diretores de turma devem ser informados o mais rapidamente possível.   

Uma última recomendação passa pela apresentação deste relatório aos docentes, através das 

coordenações dos departamentos curriculares. 

 

Vila Verde, 25 de janeiro 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   
ANÁLISE6 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios Itens   (Ex: 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 
Tanto as taxas de sucesso como as médias estão equivalentes, comparando os resultados com os do ano 
transato. 
 
2.º Ano 
A taxa de sucesso, pelo mesmo grupo de alunos, na disciplina desce ligeiramente, relativamente à registada 
no ano letivo anterior - eficácia (abaixo 3,0 %) e a qualidade também desce (0,3 valores). 
Constrangimentos:  
- As dificuldades reveladas pelos alunos no Apoio ao Estudo, estão diretamente ligadas ao Português e à 
Matemática; 
- Uma vez que não há lugar a retenção, no 1.º ano, alguns alunos estão a desenvolver conteúdos do ano 
anterior;  
- O número de alunos muito elevado, por turma, dificulta o ensino individualizado;  
- Dois níveis de ensino no mesmo grupo de trabalho. 
 
3.º Ano 
Os resultados (taxa de sucesso 0,9% e qualidade 0,1 valor abaixo do referencial) são considerados 
satisfatórios nesta disciplina tendo em conta o avolumar de conteúdos e o aumento da sua complexidade. 
Assim os professores tiveram que continuar a investir no desenvolvimento de hábitos e métodos de estudo, 
bem como da autonomia, da organização, responsabilidade e disciplina.  
 
4.º Ano 
A taxa de sucesso 1,3% acima da referência foi considerada idêntica, assim como a qualidade com 0,1 valores 
abaixo do referencial. No entanto, a maioria dos docentes referiu que os alunos revelaram alguma 
dificuldade no trabalho autónomo e pouco empenho em melhorar os resultados obtidos. 
 

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  

       

  

                                                           
6Em 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 

 
 

 20 

(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
2.º Ano 
- Continuar a ajudar os alunos a identificarem com clareza as suas dúvidas e dificuldades;  
- Conhecer regras de trabalho e de responsabilidade no sentido de terem melhores resultados e autonomia na realização das tarefas. 

 
3.º Ano 
- Será dada continuidade às estratégias implementadas. 
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CIDADANIA E CONHECIMENTO (OFERTA COMPLEMENTAR) 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE7 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios Itens   (Ex: 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 
Tanto as taxas de sucesso como as médias estão equivalentes, comparando os resultados com os do ano 
transato. 
 
2.º Ano 
A taxa de sucesso, na disciplina mantém-se relativamente à registada no ano letivo anterior - eficácia (abaixo 
1,4%) e a qualidade mantém-se (desce 0,3 valores). 
 
3.º Ano 
A taxa de sucesso obtida nesta disciplina está em consonância com a do ano anterior. A qualidade está abaixo 
0,4 valores tendo sido considerada pelos docentes dentro do limite, pelo que as metodologias e estratégias 
continuarão a ser implementadas nas turmas. 
 
4.º Ano 
Nesta disciplina a taxa de sucesso é exatamente igual ao valor de referência, mas a qualidade está abaixo 0,2 
valores relativamente ao referencial. Os resultados foram considerados dentro do expectável. 

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  

       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
3.º Ano 
- Os alunos continuarão a ser incentivados e motivados para evoluírem nas suas aprendizagens. 

  

                                                           
7Em 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   
ANÁLISE8 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios Itens   (Ex: 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 
Tanto as taxas de sucesso como as médias estão equivalentes, comparando os resultados com os do ano 
transato. 
 
2.º Ano 
A taxa de sucesso, pelo mesmo grupo de alunos, na disciplina desce relativamente à registada no ano letivo 
anterior - eficácia (abaixo 6,9 %) e a qualidade também desce (0,6 valores). 
Constrangimentos:  
- Uma vez que não há lugar a retenção, no 1.º ano, alguns alunos estão a desenvolver conteúdos do ano 
anterior;  
- Algumas das turmas registam número elevado de alunos, o que dificulta o ensino individualizado.  
- Dois níveis de ensino no mesmo grupo de trabalho. 
- As fichas de avaliação deixam de ser lidas pelo professor titular. 
 
3.º Ano 
A taxa de sucesso, abaixo 0,4% abaixo do valor de referência, está dentro do limite de tolerância pelo que as 
metodologias e estratégias continuarão a ser implementadas nas turmas. A qualidade abaixo 0,3 valores 
resulta do facto de alguns conteúdos do programa estarem desajustados aos interesse dos alunos. Os 
resultados obtidos nesta disciplina são considerados satisfatórios e refletem o trabalho que os professores 
fizeram em prol da aprendizagem pela descoberta, da pesquisa, da experimentação, do trabalho de grupo, do 
conhecimento, ... 
 
4.º Ano 
A taxa de sucesso 1,4% abaixo da referência foi considerada idêntica. Mas a qualidade com 0,3 valores abaixo 
da média de referência foi considerada desviante. 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. 
O volume de matéria é considerado excessivo e desajustado à capacidade de compreensão e aplicação de 
conhecimentos dos alunos. 
 

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   

       

  

                                                           
8Em 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 

 
 

 23 

(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
2.º Ano 
- As estratégias implementadas ao nível do português, irão ajudar a médio prazo, a ultrapassar as dificuldades constatadas; 
- Irá decorrer ao longo do 2.º período um projeto de ciências experimentais com o apoio da comunidade educativa. 
 
3.º Ano 
- Será dada continuidade ao apoio individualizado, mais diferenciado nos métodos de ensino de acordo com as diferentes dificuldades, um constante reforço positivo e diversificação de 
recursos materiais. 
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EXPRESSÕES (EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS) 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE9 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios Itens   (Ex: 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 é equivalente, comparando os resultados com os do ano transato. No entanto, a média 
desceu 4 décimas.  
 

2.º Ano 
A taxa de sucesso, na disciplina mantém-se relativamente à registada no ano letivo anterior - eficácia (abaixo 
1,4 %) e a qualidade mantém-se (desce 0,3 valores). 
 

3.º Ano 
A taxa de sucesso está acima 0,5% e a qualidade abaixo 0,1 valor. Os resultados obtidos nesta disciplina são 
satisfatórios e estão em consonância com os do ano anterior. As metodologias e estratégias continuarão a ser 
implementadas nas turmas. 
 

4.º Ano 
A taxa de sucesso situa-se 1,3% acima do valor do referencial, mas a qualidade ficou abaixo 0.1 valores. Os 
docentes consideram estes resultados idênticos aos de referência, correspondendo às suas expetativas. 

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  

       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
1.º Ano 
O grupo do 1.º ano apontou a expressão plástica como a área onde os alunos revelam mais dificuldades (motricidade fina, coordenação óculo-manual e sentido estético). 
Estratégias de remediação de pontos débeis: 
- Recorte de imagens e letras grandes em jornais, revistas… 
- Pintura orientada de áreas grandes e/ou pequenas sem sair dos contornos. 
- Pintura com técnicas variadas, como, por exemplo, com dedos, pincel, esponja, giz… 
 
3.º Ano 
- Os alunos continuarão a ser incentivados e motivados para o desenvolvimento das suas capacidades nas diferentes áreas de expressão. 

 

                                                           
9Em 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   
ANÁLISE10 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios Itens   (Ex: 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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

3.º Ano 
Os casos de insucesso verificados nesta disciplina devem-se a comportamentos desadequados à sala de aula 
aliados à falta de empenho e investimento na disciplina. Os resultados estão dentro do limite, pelo que as 
metodologias e estratégias continuarão a ser implementadas nas turmas 
 

4.º Ano 
A taxa de sucesso fixa-se em 92.4% o que significa que está abaixo do valor de referência 4,6%. Também a 
qualidade está 0.3 valores abaixo da referência. Estes valores foram considerados desviantes face ao 
referencial. 
A existência de turmas com dois níveis de ensino pode ajudar a enquadrar estes resultados, sendo que no ano 
letivo anterior estes alunos estariam beneficiados em grupo reduzido. 
Relativamente ao trabalho desenvolvido, no ano anterior (3º ano) era dada primazia ao conhecimento de 
vocabulário e no presente (4.º ano) é exigida produção frásica mais complexa, num curto período de tempo, 
que se revela insuficiente para consolidação. 
Muito do insucesso deve-se também à falta de investimento e empenhamento dos alunos no estudo. Há 
Encarregados de Educação que ainda não valorizam a disciplina em pé de igualdade com as restantes. 

1.º    

2.º    

3.º    

4.º X   
  

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 X   

       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

3.º Ano 
- Reforçar o contacto constante com os encarregados de educação, via caderneta, e o seu envolvimento, com vista a uma maior responsabilização dos mesmos no comportamento dos 
alunos; 
- Promoção da leitura autónoma de histórias em Inglês. 
 

4.º Ano 
- Privilegiar o trabalho de pares; 
- Há alunos com necessidade de apoio para a disciplina; 
- Aumentar o leque de atividades lúdico-didáticas com ênfase na oralidade; 
- Promover o envolvimento dos Encarregados de Educação fazendo uso da caderneta do aluno. 

                                                           
10Em 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 

 
 

 26 

 

MATEMÁTICA 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE11 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios Itens   (Ex: 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 subiu 11,5 pontos percentuais comparando os resultados com os do ano transato. 
A média está equivalente. 
 

2.º Ano 
A taxa de sucesso, pelo mesmo grupo de alunos, na disciplina desce relativamente à registada no ano letivo 
anterior - eficácia (abaixo 7,5 %) e a qualidade também desce (0,4 valores). 
Constrangimentos:  
- Uma vez que não há lugar a retenção, no 1.º ano, alguns alunos, estão a desenvolver conteúdos do ano 
anterior;  
- O número de alunos muito elevado, por turma, dificulta o ensino individualizado.  
- Dois níveis de ensino no mesmo grupo de trabalho. 
- Elevado número de alunos em processo de referenciação ou considerados alunos com Necessidades 
Educativas;   
- Falta de autonomia e maturidade;  
- Capacidade de concentração e atenção muito reduzida. 
 
3.º Ano 
Os resultados estão no limite de tolerância (taxa de sucesso abaixo 2,7 % e a qualidade abaixo 0,2 valores) 
pelo que as metodologias e estratégias continuarão a ser implementadas nas turmas tendo sempre em vista 
maximizar as potencialidades dos alunos bem como os respetivos resultados académicos. 
 

4.º Ano 
Os docentes constataram que a taxa de sucesso está 8,7% abaixo dos valores de referência e a qualidade 
abaixo 0,4 valores. Referiram que os resultados poderiam ser mais elevados se houvesse mais tempo de 
consolidação das temáticas desenvolvidas. O nível de complexidade e abstração exigida nas matérias é muito 
elevado para a maioria dos alunos. A capacidade de explicitação e compreensão de raciocínios revelada pelos 
alunos ficou aquém do desejável face ao programa. Há Encarregados de Educação que demonstram interesse 
em acompanhar os alunos, mas não dominam as exigências atuais para os poderem acompanhar no estudo. 

 

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   

       

  

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

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
2.º Ano 
- Continuação da implementação do programa de promoção do sucesso – Projeto Fénix; 
- Solicitar junto da Educação Especial novas avaliações sobretudo aos alunos NE; maior acompanhamento dos alunos NEE;  
- Continuar com o projeto MATreinar. 
 
3.º Ano 
- Será dada continuidade ao apoio individualizado, mais diferenciado nos métodos de ensino de acordo com as diferentes dificuldades, um constante reforço positivo e diversificação de 
recursos materiais. 
 
4.º Ano 
- Usar material lúdico para despertar o gosto pela disciplina e facilitar a compreensão; 
- Manter o apoio Fénix o mais individualizado possível.  
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PORTUGUÊS 

       

R E F E R E N C I A L   
ANÁLISE12 

 REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE 

Critérios Itens   (Ex: 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 
Tanto as taxas de sucesso como as médias estão equivalentes, comparando os resultados com os do ano 
transato. 
2.º Ano 
A taxa de sucesso, pelo mesmo grupo de alunos, na disciplina desce relativamente à registada no ano letivo 
anterior - eficácia (abaixo 4,6 %) e a qualidade também desce (0,3 valores). 
Constrangimentos:  
 - Uma vez que não há lugar a retenção, no .1º ano, alguns alunos, estão a desenvolver conteúdos do ano 
anterior;  
- O número de alunos muito elevado, por turma, dificulta o ensino individualizado;  
- Dois níveis de ensino no mesmo grupo de trabalho; 
- Elevado n.º de alunos em processo de referenciação ou considerados alunos com Necessidades Educativas.   
 
3.º Ano 
Os resultados muito satisfatórios nesta disciplina, taxa de sucesso acima 1.5%  e  qualidade abaixo 0,1 
valores são consequência, em grande parte, do investimento que os professores fizeram no âmbito da 
aplicação do programa de promoção do sucesso - Projeto Fénix. Os docentes justificam este reforço de 
recuperação nesta disciplina pelo facto de a mesma ser de importância crucial para o sucesso global dos 
alunos.  
 
4.º Ano  
Os docentes verificaram que a taxa de sucesso se encontra 0,6% abaixo dos valores de referência e a 
qualidade abaixo 0,2 valores. Os resultados aferidos são considerados idênticos aos do referencial. São 
assumidos como o reflexo da exigência e do trabalho desenvolvido pelos alunos. 

 

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  

       

  

                                                           
12Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
2.º Ano 
- Continuação da implementação do programa de promoção do sucesso –  Projeto Fénix 
Solicitar junto da Educação Especial novas avaliações sobretudo aos alunos NE; maior acompanhamento dos alunos NEE;  
Para ultrapassar as dificuldades ao nível da linguagem o agrupamento necessita de uma equipa multidisciplinar, concretamente na terapia da fala e psicologia; 

 
3.º Ano 
- Será dada continuidade ao apoio individualizado, mais diferenciado nos métodos de ensino de acordo com as diferentes dificuldades, um constante reforço positivo e diversificação de 
recursos materiais. 
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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   
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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 

Relativamente ao critério da eficácia o valor mantém-se nos 100%, não havendo oscilações a registar. 
Verifica-se um menor sucesso ao nível da qualidade, com uma diferença de 0,1%, no valor percentual, 
portanto pouco significativa, atendendo a que estamos a avaliar apenas o primeiro período. Não serão 
necessárias medidas extraordinárias promotoras de sucesso.  

5.º    

6.º    

7.º    

8.º    

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    

9.º X   
 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

 
  

                                                           
13 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   
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 7.º ano, no critério qualidade, regista-se o mesmo valor do final do ano transato. Em relação ao critério 
eficácia registou-se uma diferença de 5,8 pontos percentuais. 
No 8.º ano regista-se uma diferença de 11,8 pontos na taxa de sucesso e uma diferença de 0,3 na média.  
No 9.º ano verifica-se uma diferença de 6,6 na taxa de sucesso e de 0,1 na média. 
É de salientar que se está a comparar os resultados obtidos no final do 1.º período do presente ano com os 
do final do ano transato, pelo que se pode inferir que os resultados irão melhorar, ao longo do ano letivo,  
esperando que  os alunos adiram com maior afinco às estratégias que continuarão a ser implementadas pelos 
docentes, no sentido de os conduzir ao sucesso. 
 

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  
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
- Solicitar mais frequentemente os alunos com maiores dificuldades; 
- Apoiar individualmente os alunos, sempre que possível, na sala de aula; 
- Realizar trabalhos de enriquecimento curricular, sempre que possível; 
- Atualizar e enriquecer o site de Francês com hiperligações para sítios pedagógicos, na internet, nos quais os alunos poderão treinar os conteúdos abordados nas aulas, de uma forma lúdica 
e interativa; 
- Diversificar o recurso a atividades multimédia, passíveis de suscitar maior motivação; 
- Sensibilizar os alunos para o valor do trabalho e do esforço na consecução de melhores resultados; 
- Utilizar, sempre que pertinente, a caderneta escolar como veículo de responsabilização dos encarregados de educação, no sentido de melhorar o desempenho e as atitudes dos educandos. 
 

                                                           
14 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   
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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
 Verifica-se uma discrepância algo significativa, em alguns anos de escolaridade, face ao referencial, uma vez 
que são momentos letivos distintos, um no início e outro no final de um ano, após desenvolvimento de 
estratégias de recuperação, aulas de apoio ou outras medidas pedagógicas promotoras de sucesso e 
constantes nos planos individuais e de turma. 
Em todos os anos de escolaridade verifica-se um menor sucesso, quer ao nível da eficácia, quer ao nível da 
qualidade. Os resultados menos satisfatórios e que apresentam uma maior disparidade são no sexto ano (19 
pontos de diferença) e no nono ano (15,5 pontos de diferença). As divergências ao nível da qualidade não são 
tão significativas, mantendo-se no âmbito do nível três. Nos restantes anos verifica-se alguma diferença no 
sucesso; no 8.º ano este está abaixo 11,8% (referencial 90,5% e no 1.º período 78,7%) e no 7.º ano, a 
diferença é menor, passando de 90,5% para 82,9% (diferença de 8 pontos). 
Quanto aos resultados no 5.º ano, embora aquém do referencial, estão bastante próximos, sendo apenas 
uma diferença inferior a três pontos percentuais (de 87,3% para 84,7% no 1º período) e também muito 
próximo dos 3,5 de média (1º período, 3,4). 
Verifica-se a necessidade de aplicação de medidas promotoras de sucesso mais atempadamente, medidas 
com caráter mais sistemático, nomeadamente espaços específicos de apoio, em pequenos grupos de modo a 
colmatar em tempo útil as dificuldades que os alunos revelam. Muitas vezes os alunos transitam de ano, com 
dificuldades acumuladas a esta disciplina e que permanecem ao longo do ciclo. Quando não permanecem, 
são uma das disciplinas que contribui, muitas vezes, para a retenção dos alunos. 

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   

       

  

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

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
Das estratégias de recuperação apresentadas em pormenor ao nível dos conselhos de turma, salientamos as seguintes, de modo a promover um maior sucesso, quer ao nível da eficácia, quer 
ao nível da qualidade do mesmo: 

 Em termos organizacionais, definir uma modalidade de apoio formal à disciplina de Inglês, em grupos reduzidos de alunos; 
 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de autocorreção; 
 Atenção mais individualizada aos alunos, através de reforço positivo e solicitação para questões mais frequente; 
 Diversificação dos materiais utilizados ao nível da sala de aula; 
  Fichas de consolidação de matérias para realizar em trabalho de casa; 
 Participação em atividades de motivação para a aprendizagem da língua; 
 Reflexão sobre os resultados das fichas de avaliação e definição conjunta de estratégias; 
 Solicitação mais frequente para atividades de nos diferentes domínios de aprendizagem linguística (listening, speaking, reading, writing); 
 Aproveitar de modo mais alargado os recursos disponíveis para reforço do estudo (Biblioteca, Sala de Estudo, eventuais apoios individualizados); 
  Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação, no que diz respeito ao acompanhamento e incentivo ao estudo e aos comportamentos. 
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PORTUGUÊS – 2.º CICLO 

       

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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

    

  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 5.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 
80,5% e a do final do ano anterior é de 85,5%. Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3,1 e a do 
final do ano anterior é de 3,3. No 6.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 80,4 % e a do final do ano anterior 
é de 85,5%. Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3,1 e a do final do ano anterior é de 3,3. 
    Considerou-se que estes resultados podem dever-se ao facto de, no final do ano passado, as turmas e os 
alunos com menos sucesso terem sido alvo de aplicação de Planos de Acompanhamento Pedagógico de 
Turma e de Planos de Acompanhamento Pedagógico individuais que produziram melhorias e um sucesso 
mais elevado. Para os resultados agora alcançados apontam-se, ainda, as seguintes razões: 

  deficiências a nível da assimilação e aplicação de conhecimentos; 
 falta de hábitos de trabalho e de estudo; 
  ausência de interesse e de iniciativa; 
  fraca capacidade de autonomia; 
  falta de empenho para superar dificuldades manifestamente evidenciadas; 
  falta de atenção/concentração/empenho nas atividades realizadas; 
  falta de espírito crítico e de curiosidade por novas aprendizagens. 

          

 

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    

       

  

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

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
Estratégias: 
- Aumentar a frequência de interações verbais estimulantes com os alunos que demonstram mais dificuldades; 
- Incentivar mais a participação nas aulas;  
- Prestar, sempre que possível, um apoio mais individualizado aos alunos com mais dificuldades;  
- Intensificar os exercícios de compreensão/expressão oral;  
- Incentivar o gosto pela leitura;  
- Intensificar a análise textual, promovendo uma leitura que possibilite captar sentidos implícitos, fazer inferências e deduções;  
- Estimular a frequência da BE/CRE (biblioteca escolar / centro de recursos educativos);  
- Selecionar livros de leitura recreativa que vão ao encontro dos gostos e interesses dos alunos;  
- Motivar para a participação em concursos literários (ao nível da escola e nacional) e exposições temáticas (comemorações de datas e escritores);  
- Efetuar o reforço curricular nos conteúdos em que os alunos apresentam maiores dificuldades;  
- Incentivar e valorizar hábitos de trabalho e de estudo;  
- Desenvolver o interesse pelo estudo;   
- Promover o trabalho colaborativo;  
- Incentivar e valorizar mais a organização dos cadernos diários;  
- Prestar um maior reforço dos trabalhos de casa;  
- Propor para o apoio específico os alunos que apresentam mais dificuldades;  
- Diversificar mais as atividades como forma de aumentar os níveis de motivação dos alunos e de suscitar um maior empenho na realização de um estudo sistemático que a disciplina exige;  
- Continuar a estimular a autonomia;  
- Fomentar mais a autoestima e a confiança. 
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PORTUGUÊS - 3.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, …) 

E
fi

c
á

c
ia

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
Tanto no que diz respeito à qualidade como à eficácia verifica-se que os resultados do final do 1º período 
estão abaixo dos obtidos no final do ano letivo anterior, nos mesmos anos de escolaridade. De salientar que a 
disciplina de Português usufrui de aulas de apoio ao estudo, assim como da 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 de um ano letivo. 
Verifica-se que a diferença mais significativa ocorre no 9º ano de escolaridade com um decréscimo do 
sucesso em 15,9 pontos percentuais, segue-se o 8º ano com uma diferença de 14,4 p.p. e o 7º ano com uma 
diferença de 12,8 p.p.. Também se verifica um decréscimo da qualidade do sucesso, no 9º ano de 
escolaridade (3 décimas) e no 7º e 8º (2 décimas). 
Estes alunos não conseguiram atingir os objetivos definidos para este período letivo, pois não mostraram 
interesse e empenho suficientes para superarem as suas dificuldades, apesar de os docentes constantemente 
os alertarem para a falta de estudo e distração na sala de aula. Muitos alunos poderão, com algum esforço, 
atenção nas aulas, empenho e estudo, ultrapassar algumas das suas dificuldades. Se estas condições se 
alterarem, os resultados poderão melhorar. Contudo, as turmas com resultados menos satisfatórios 
demonstraram ao longo deste ciclo muitas dificuldades na aprendizagem de conteúdos menos objetivos. Este 
facto exigia uma postura completamente diferente na sala de aula.  
Além disso, são alunos com um discurso escrito com graves deficiências, não conseguindo redigir um texto 
com a extensão exigida e a informação tem pouca coerência; a nível da morfologia e sintaxe apresentam 
muitas incorreções, o vocabulário é pobre, repetitivo e com muitos erros ortográficos.  
Acresce ainda a dificuldade em posicionarem-se criticamente face à informação lida. As estratégias 
educativas implementadas, resultarão se os alunos adotarem posturas proativas de forma a melhorarem o 
seu sucesso académico. 

 

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   

       

  

                                                           
17 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 

 
 

 38 

(cont.) 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
O Grupo considera fundamental prosseguir com o trabalho delineado no início do ano letivo, para isso propõe-se continuar a aplicar as estratégias definidas no Plano de Ação para o 
Português. Entre as estratégias definidas destacam-se as seguintes: 

 Aplicação de fichas que ajudem a desenvolver o trabalho autónomo e a capacidade de autocorreção; 
 Será dado apoio mais dirigido aos alunos que revelem mais dificuldades, através das aulas de AE e das coadjuvações; 
 Apelar a uma participação mais ativa na sala de aula por parte dos alunos com mais dificuldades; 
 Fomentar atividades de promoção da leitura: Feira do Livro, Semana da Leitura, fóruns de leitura…; 
 Motivação para a leitura recreativa das obras do PNL ou ao gosto do aluno, elaborando fichas de leitura; 
 Ida ao Teatro para aprofundar/complementar o estudo de obras das Metas Curriculares; 
 Desenvolver o gosto pela escrita criativa através da resposta a concursos escolares em articulação com a BE, locais e nacionais; 
 Reforçar as atividades de escrita em sala de aula, em trabalho de casa, nas aulas de apoio, de textos variados com diferentes intenções comunicativas conforme o programa/ Metas 

Curriculares; 
 Solicitar o trabalho colaborativo entre os alunos, realização de trabalhos de pares heterogéneos e /ou grupos; 
 A apresentação em diversos suportes de fichas informativas, a realização de fichas de trabalho, o recurso ao caderno de atividades e disponibilização aos alunos de sínteses dos conteúdos 

lecionados; 
 Realização de fichas formativas com mais frequência. 
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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   
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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
Os resultados obtidos estão ligeiramente abaixo no que respeita à eficácia e qualidade, à exceção do 9.º ano 
no critério qualidade que se mantém. Estes resultados denotam a falta de atenção/concentração, a falta de 
trabalho diário em casa e falta de responsabilização que os alunos demonstram para com o seu sucesso 
escolar. 

 

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  
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
Os professores irão reforçar as estratégias aplicadas no primeiro período, reforçar a observação na sala de aula, solicitar frequentemente a participação dos alunos com mais dificuldades e 
selecionar e aplicar métodos de trabalho e estudo. 

 

  

                                                           
18 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   
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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
- 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 a 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   
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as 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 de grupo com vista a promover o trabalho colaborativo, a fomentar a autoestima e a autoconfiança, e a estimular a autonomia dos alunos; 
- Intensificar a interação professor-aluno como, por exemplo, reforços positivos, em contexto de sala de aula, nos casos que apresentem dificuldades de concentração e problemas 
comportamentais; 
- Intensificar a avaliação formativa com questões de aula orais e escritas. 
 

 

                                                           
19 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   
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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
Contribuem para o insucesso escolar diversos fatores, a saber:  
 Falta de hábitos e métodos de estudo regular, sistemático e contínuo, necessários à sistematização e 

consolidação de conhecimentos e ao desenvolvimento de competências matemáticas; 
 Falta de empenho e persistência na realização das atividades propostas; 
 Parcas capacidades ao nível do cálculo mental; 
 Dificuldades na definição de uma estratégia adequada à resolução de um problema; 
 Ausência de uma atitude crítica face aos resultados obtidos; 
 Dificuldades de interpretação e compreensão de enunciados escritos;  
 Falta de atenção e concentração nas aulas;  
 Ausência de material escolar necessário;  
 Falta de curiosidade científica;  

 Falta de exercitação prática com vista à consolidação de conhecimentos.   
 

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   
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

Para tentar superar as dificuldades evidenciadas pelos alunos, os professores propõem a continuação da aplicação das seguintes estratégias de remediação: 
 Incentivar os alunos a estudarem de forma autónoma;  
 Proporcionar, tanto quanto possível, situações de ensino individualizado;  
 Aumentar o número de atividades de avaliação formativa;  
 Promover a entreajuda;  

 Proporcionar aos alunos a revisão de conteúdos já lecionados, e relativamente aos quais os alunos revelaram dificuldades, bem como situações que lhes permitam desenvolver o espírito 
de  cooperação  e autocrítica. 

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

HUMANAS E SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Moral e Religiosa (EMR) 

 Geografia (GEO) 

 História (HIST)  

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

       

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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
O sucesso continua praticamente na sua plenitude devido ao interesse e envolvimento global e 
tendencialmente satisfatório dos alunos inscritos na disciplina. 
 

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  

       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

 X   

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

Em virtude do pleno sucesso alcançado, prosseguirá a implementação das estratégias e experiências de aprendizagem planificadas. 

 

  

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
Alguns alunos revelam resultados pouco satisfatórios, devido essencialmente à falta de estudo, empenho e 
persistência no trabalho desenvolvido, bem como dificuldades na análise/interpretação de documentos 
variados (textos, mapas, tabelas, gráficos, …) que, por vezes, comprometem a aquisição e aplicação das 
matérias lecionadas. Apresentam ainda, elevado número de alunos, dificuldades de concentração/atenção na 
sala de aula, distraindo-se com conversas paralelas. 

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  
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
Os docentes irão promover as seguintes estratégias: incentivar e valorizar hábitos e métodos de trabalho, treinar capacidades de análise/síntese e avaliação de situações concretas, elaborar 
materiais específicos que ajudem o aluno a superar as dificuldades, favorecer o desenvolvimento de atitudes e técnicas de pesquisa, estimular a aprendizagem colaborativa e a interajuda e 
refletir, conjuntamente com os alunos, sobre os resultados obtidos, valorizando os seus progressos e redefinindo/ajustando as estratégias pedagógicas. 

 

  

                                                           
22 Em cada um dos itens, assinale com um X o resultado da análise. Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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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 menos conseguidos, nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, resultam da conjugação de vários 
fatores, entre os quais pontuam um empenho dos alunos nas dinâmicas das aulas e principalmente no estudo 
aquém do necessário para adquirir, compreender e aplicar conhecimentos estruturantes. Com efeito, uma 
parte ainda significativa dos alunos não se empenha suficientemente na realização das atividades e dos 
trabalhos propostos, não patenteia o desejável espírito de iniciativa e não realiza um estudo sistemático, 
cingindo-se a uma revisão apressada dos conteúdos lecionados, na véspera das fichas de avaliação. A 
participação interessada e ativa, em contexto de aula, apesar de estimulada pelos(as) docente, continua a ser 
preocupação de um número não suficientemente relevante de alunos e a realização das tarefas e dos 
exercícios solicitados, não raras vezes, queda-se pela superficialidade e por incongruências resultantes da 
falta de atenção e de concentração.  

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 
 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 
No intuito de criar condições para a melhoria do sucesso escolar à disciplina de História, enfatiza-se a necessidade de os alunos alterarem a sua postura, no sentido de se revelarem mais 
assertivos e dedicados ao estudo. Entre as estratégias de remediação a implementar emergem a diversificação das estratégias e experiências de aprendizagem, na perspetiva de ir ao 
encontro das necessidades, das caraterísticas e das dificuldades dos alunos; a valorização e exploração das ideias prévias/tácitas dos discentes; o recurso, sempre que possível e pertinente, a 
analogias com a atualidade e com as vivências dos alunos; a análise de distintas fontes históricas; a elaboração participada de esquemas e sínteses dos conteúdos; o reforço da tónica na 
interação professor/alunos; o recurso ao trabalho de pesquisa, tendo em vista a criação de condições para que os alunos participem ativamente na construção de aprendizagens 
significativas. 

        

O
b

s.
 Reitera-se a necessidade de os alunos alterarem a sua postura e se revelarem proativos para que as estratégias/experiências de aprendizagem supra elencadas 

possam surtir os efeitos desejados. 

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

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
Tanto ao nível da Eficácia como ao nível da Qualidade, quinto e sexto anos situam-se abaixo dos referenciais 
do ano anterior, sobretudo no que diz respeito à Eficácia. Estes resultados devem-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, tanto na sala de aula como para casa e à 
falta de preparação atempada para as fichas de avaliação. 
Alguns alunos revelam dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos a novas 
situações; dificuldades na interpretação de enunciados escritos, na estruturação correta de respostas e 
utilização e aplicação da linguagem específica da disciplina, nomeadamente, dos conceitos e conteúdos 
fundamentais. Muitos alunos revelam dificuldades de concentração e atenção na sala de aula, o que 
prejudica a sua aprendizagem e o bom funcionamento das aulas. 
 

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    
 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      
 

As professoras propõem como estratégias: incentivar e valorizar os hábitos de estudo, bem como a organização dos cadernos diários e uma maior responsabilização do aluno nas atividades 
escolares; dar maior atenção ao trabalho/participação dos alunos na sala de aula e à realização dos trabalhos de casa, sobretudo daqueles que revelam mais dificuldades na compreensão/ 
aplicação dos conhecimentos a novas situações e memorização; promover o gosto e a curiosidade pelo saber geográfico e histórico; promover a construção do conhecimento histórico: 
levantamento das ideias tácitas; trabalhos temáticos de grupo e/ou individuais de investigação; debates; produção de biografias; recorrer a mapas de forma a permitir uma maior interação 
por parte dos alunos; proceder à interpretação de fontes históricas diversificadas; realizar analogias com a atualidade e com as vivências dos alunos; atender, na medida do possível, aos 
diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, em contexto de sala de aula; realizar resumos e esquemas-síntese dos conteúdos, no caderno diário. 

        

O
b

s.
 

 

As estratégias e experiências de aprendizagem propostas só resultarão se os alunos investirem num estudo diário, sistemático e persistente, bem como se os seus pais/encarregados 
de educação verificarem constantemente o estudo dos seus educandos. A postura de alguns alunos dentro da sala de aula, terá também de melhorar para que estas medidas 
funcionem para todos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Física (EF) 

 Educação Musical (EM) 

 Educação Tecnológica (ET)  

 Educação Visual (EV) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

       

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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
Em Relação à Eficácia é de referir o valor apresentado pelo 7.º ano de escolaridade, fruto de uma das turmas 
ter um número elevado de discentes com retenções, que apresentam comportamentos desviantes e pouco 
empenho nas atividades  letivas. 
No que respeita à Qualidade, os valores obtidos e comparados com os valores de referência do ano letivo 
anterior, demonstram uma ligeira quebra.  No entanto todos os valores se situam muito perto do referencial 
comparado. 

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  
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(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? 

 ↘ ↔ ↗ 

 

 
No que diz respeito à eficácia, quanto ao 5.º ano, houve uma ligeira melhoria. No ano letivo anterior foi 
96,1% e este ano letivo foi de 97,7%. No 6.º ano houve uma ligeira descida. No ano letivo anterior, a 
percentagem foi 96,1% e este ano foi 95,1%. 
Quanto à qualidade dos resultados, verifica-se o seguinte: no 5.º ano está igual ao do ano letivo transato, ou 
seja, 3,8% e no 6.º ano há uma descida. No ano anterior, a percentagem foi 3,8% e este ano letivo 3,4%, ou 
seja, menos 0,4 pontos percentuais. 
O grau de insucesso, em algumas das turmas, deve-se à não realização e/ou não apresentação dos testes 
práticos (flauta de bisel) e dos trabalhos individuais destinados à avaliação dos domínios do saber e do saber 
fazer. Alguns alunos não revelaram o mínimo empenho nem responsabilidade na execução das tarefas. É de 
salientar que os docentes facultaram todas as condições materiais necessárias à consecução dos trabalhos 
individuais: tempo letivo e sala específica para recolha de dados e tratamento da informação, com recurso às 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).      

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    
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X     

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

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.  
 

 

  

                                                           
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, este período houve uma ligeira descida nos valores encontrados, no 
entanto, os valores não são significativos para se proceder a reajustamentos uma vez que os mesmos andam 
próximos dos cem por cento de percentagem de níveis positivos.  
 

 

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    
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(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 (2.º ciclo), este período houve uma ligeira descida nos valores encontrados, 
no entanto, os valores não são significativos para se proceder a reajustamentos uma vez que os mesmos 
andam próximos dos cem por cento de percentagem de níveis positivos.  
Em termo de eficácia, registou-se uma ligeiro decréscimo devido a um elevado número de alunos que 
revelam uma postura irresponsável, de falta de empenho face à disciplina e um ambiente socioeconómico 
desfavorável. Os trabalhos realizados neste período exigiam capacidade de atenção e observação, mas a 
tendência constante para conversas paralelas afectaram a concentração necessária e, consequentemente, o 
rigor no trabalho.  
As médias do 7.º ano variam entre o 3,1 e 3,5. No 8.º e 9.º ano, estão melhores do que no 7.º variam, 
respectivamente, entre 3,2 e 4 e os 3,1 e os 4,4, devido aos conhecimentos adquiridos nos 7.º e 8.º anos e a 
uma postura mais responsável. 

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   
       

 

Serão definidas estratégias de remediação dos 
pontos débeis e/ou de reforço dos pontos fortes? 
(assinale com um X a resposta) 

Sim Não   

X    

       

Se sim, identifiquem as estratégias:      

 

Estratégias para 3.º ciclo: 
- Encorajar a participação de todos os alunos de modo a que haja atitudes de autonomia e responsabilidade; 
- Dar oportunidade aos alunos para reformularem o trabalho. 

 
 

                                                           
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          

1.º 

Ano 

n 177 180 203 206 190 207           

% 85,5 87,0 98,1 99,5 91,8 100,0           

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

2.º 

Ano 

n 177 180 203 206 190 207           

% 85,5 87,0 98,1 99,5 91,8 100,0           

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

3.º 

Ano 

n 199 197 208 212 209 213           

% 93,4 92,5 97,7 99,5 98,1 100,0           

Média 3,7 3,8 4,2 4,1 4,0 4,2           

4.º 

Ano 

n 222 218 228 232 226 231 225          

% 95,7 94,0 98,3 100,0 97,4 99,6 97,0          

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

2.º Ciclo                

    PORT ING HGP MAT CN EV ET EM EF CCL EMR      

5.º 

Ano 

n 189 193 205 173 206 219 178 172 221 179 203      

% 85,5 87,3 93,2 78,6 93,6 99,1 99,4 96,1 100,0 100,0 99,5      

Média 3,3 3,5 3,7 3,2 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,5      

6.º 

Ano 

n 189 193 205 173 206 219 178 172 221 179 203      

% 85,5 87,3 93,2 78,6 93,6 99,1 99,4 96,1 100,0 100,0 99,5      

Média 3,3 3,5 3,7 3,2 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,5      
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3.º Ciclo                               
  

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

7.º 

Ano 

n 159 180 185 173 179 135 176 184 199 199 184 163 163 163   

% 79,9 90,5 93,0 86,9 89,9 67,8 88,4 92,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Média 3,0 3,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3,3 3,4 3,7 3,6 4,4 4,0 3,7 4,0   

8.º 

Ano 

n 159 180 185 173 179 135 176 184 199 199 184 163 163 163   

% 79,9 90,5 93,0 86,9 89,9 67,8 88,4 92,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Média 3,0 3,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3,3 3,4 3,7 3,6 4,4 4,0 3,7 4,0   

9.º 

Ano 

n 165 197 165 164 203 126 201 194 214 214 191   178 22  

% 77,1 92,1 85,9 76,6 94,9 58,9 93,5 90,7 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0  

Média 3,1 3,5 3,3 3,2 3,5 2,9 3,3 3,4 3,9 3,9 4,6   4,0 3,6  

  

Obs. 

 

Não existem taxas nem médias relativas à disciplina de Inglês nos 1.º e 2.º anos. 

 

 

 


