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NOTA INTRODUTÓRIA 

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

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

qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas.” 

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

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

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

aprendizagens (...)”. 

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

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

Mais recentemente, o Despacho normativo n.º 17-A/2015, no seu artigo 6.º, veio reforçar esta 

necessidade:  

“1 - Em cada escola devem ser adotados procedimentos de análise dos resultados da informação 

relativa à avaliação da aprendizagem dos alunos, proporcionando o desenvolvimento de uma autoavaliação 

que vise a melhoria do seu desempenho.  

2 – A informação tratada é disponibilizada à comunidade escolar.” 

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

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

empenho e o sucesso escolares.  

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

desenvolvido neste Agrupamento. Além da prestação de contas inerente a qualquer processo avaliativo, 

serão apresentadas sugestões de estratégias organizacionais de melhoria e/ou de reforço a serem tidas em 

consideração na organização do próximo ano letivo. 

Neste momento, o enfoque avaliativo recairá nos critérios relativos à componente interna do 

Sucesso Académico (SA), tendo sido envolvidas as coordenações de Departamento Curricular, juntamente 

com os seus respetivos subcoordenadores de grupos disciplinares e de ano, na conceção das estratégias 

supracitadas. 

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

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

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

docentes, a ter em conta na toma de decisão. No final, são apresentadas algumas recomendações da Equipa, 

ao Conselho Pedagógico. Em anexo, são apresentadas as grelhas de registo e os valores alcançados no ano 

letivo anterior, emergentes do referencial. 

Esclarece-se que este relatório se constitui como a versão final da 1.ª parte do Relatório de Avaliação 

do Sucesso Académico do ano letivo 2014/15. A avaliação da componente externa do SA foi desenvolvida 

numa 2.ª parte do Relatório de Avaliação do Sucesso Académico do ano letivo 2014/15, decorrente dos 

timings de publicação dos resultados da avaliação externa (9.º ano e 2.ª fase das provas finais dos 4.º e 6.º 

anos) e das provas de equivalência à frequência, assim como das respetivas médias nacionais, que 

inviabilizaram a sua análise com a serenidade necessária no final do ano letivo 2014-15. 
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1. METODOLOGIA 

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

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

para compilar os dados relativos aos resultados académicos internos dos alunos das suas respetivas turmas. 

Posteriormente, os docentes titulares de turma / diretores de turma enviaram por e-mail o ficheiro 

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

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

níveis iguais ou superiores a três (taxa de sucesso), as médias alcançadas pelos alunos nas diferentes 

disciplinas e a percentagem de transições (total, com sucesso perfeito e com sucesso imperfeito). 

Acrescenta-se às transições com sucesso imperfeito o cálculo percentual das disciplinas cujos resultados 

influenciaram a imperfeição no sucesso das transições.  

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

no quadro 1.1. 

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

Classificações adotadas no 1.º ciclo Codificação 

 1 

Insuficiente (INS) 2 

Suficiente (SUF) 3 

Bom (B) 4 

Muito Bom (MB) 5 

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

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

e de ano. 

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

Neste terceiro período a Equipa optou por assumir a análise do Sucesso Académico alcançado no 3.º 

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

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

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

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

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

justifiquem os resultados alcançados, para além da apresentação de estratégias de melhoria e / ou reforço 

inerentes a uma tomada de decisão a efetivar com a reflexão que este documento promoverá no seio do 

Conselho Pedagógico. 

2.1 Cumprimento 

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

Agrupamento e que foram transferidos. 

TABELA 2.1. Fluxos escolares. 

 MATRICULADOS 
AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

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

1.º Ano 193 
256 

 

189 187 187 2 1 2 2 4 4 

2.º Ano 256 248 248 249 1 1 1 7 7 7 

3.º Ano 271 264 261 261 2 2 2 5 6 6 
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 MATRICULADOS 
AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

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

4.º Ano 236 228 229 229 2 0 0 6 9 9 

1.º Ciclo 956 929 925 926 7 4 5 20 26 26 

5.º Ano 259 246 245 245 
 

3 3 3 10 11 10 

6.º Ano 315 305 3052 305 1 0 1 9 9 10 

2.º Ciclo 574 551 550 550 4 3 4 19 20 20 

7.º Ano 241 233 232 232 0 0 0 8 7 7 

8.º Ano 227 2161 217 217 1 1 1 9 3 3 

9.º Ano 246 2331 234 235 1 0 0 11 11 11 

3.º Ciclo 714 6822 683 684 2 1 1 28 21 21 

           
TOTAL 2244 2162

2 
2158

2 
2160 13 8 10 67 67 67 

Da análise dos dados apresentados na tabela 2.1, pode verificar-se que o número de alunos em 

abandono aumentou para 10.  

A Equipa reitera a premência de se agilizarem processos que permitam ao Agrupamento tomar 

conhecimento das inscrições ou transferências de alunos para escolas estrangeiras de modo a que estes 

casos não sejam considerados como abandono escolar. Assim como de ser utilizada idêntica terminologia ao 

longo do ano, extensível ao registo informático no Programa Alunos – não avaliado por falta de elementos / 

retido por faltas.  

Relativamente ao critério “cumprimento”, presente no referencial, a diferença entre o número de 

alunos avaliados e o número de alunos inscritos foi superior àquela que se registou no ano letivo anterior 

(3,74% versus 2,75%). Recorda-se que esta diferença é inflacionada pelas mudanças de turma, sobretudo 

para cursos vocacionais (mesmo ministrados no Agrupamento) pelo que, a diferença real será de 3,43%.  

2.2 Eficácia e Qualidade (nas disciplinas) 

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

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

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

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

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

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

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

Português (PORT) 

n 177 172 173 223 212 220 251 247 251 203 209 214 

% 93,7 92,0 92,5 90,3 85,8 88,7 95,8 95,0 96,5 92,3 94,1 96,4 

Média 3,9 4,0 4,1 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,7 

Matemática (MAT) 

n 185 181 176 229 215 222 232 241 248 193 191 202 

% 97,9 96,8 94,1 92,7 87,0 89,5 88,5 92,7 95,4 87,7 86,0 91,0 

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

Estudo do Meio (ESTM) 

n 188 186 186 232 236 237 257 255 256 212 217 218 

% 99,5 99,5 99,5 93,9 95,5 95,6 98,1 98,1 98,5 96,4 97,7 98,2 

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

  

                                                           
1 Um aluno não avaliado por falta de elementos. 
2 Dois alunos não avaliados por falta de elementos. 
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DISCIPLINAS  
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

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

Expressões (EXP) 

n 185 184 186 244 243 248 260 259 259 220 222 222 

% 97,9 98,4 99,5 98,8 98,4 100 99,2 99,6 99,6 100 100 100 

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

Apoio ao Estudo (AE) 
n 184 183 180 239 235 238 257 259 260 217 216 220 

% 97,4 97,9 96,3 96,8 95,1 96,0 98,1 99,6 100 98,6 97,3 99,1 

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

Cidadania e Conhecimento (CC) 
n 187 187 187 239 245 246 261 259 260 220 222 222 

% 98,9 100 100 96,8 99,2 99,2 99,6 99,6 100 100 100 100 

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

 O 1.º ano de escolaridade continua a destacar-se com médias superiores a 4 em todas as disciplinas. 

Não obstante, verifica-se uma situação algo anómala na disciplina de Matemática (MAT) - decréscimo da taxa 

de sucesso ao longo do ano letivo.  

 Com exceção do caso supracitado e do Apoio ao Estudo (AE), também no 1.º ano, em todas as 

restantes situações (disciplinas/anos de escolaridade) as taxas de sucesso melhoraram no final do ano. 

 O 3.º ano apresenta a taxa de sucesso mais elevada deste ciclo na disciplina de Matemática (MAT), 

ao contrário do que seria expectável uma vez que neste ano são introduzidos muitos conteúdos novos, com 

elevado grau de dificuldade, complexidade e abstração. 

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

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

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

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

DISCIPLINAS  
5.º ANO 6.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Português (PORT) 

n 195 206 227 205 225 260 

% 79,6 84,4 93,0 68,1 74,8 86,7 

Média 3,1 3,2 3,5 2,9 3,0 3,2 

Inglês (ING) 

n 196 192 206 195 219 234 

% 80,3 79,0 84,8 64,8 72,8 78,0 

Média 3,4 3,3 3,5 3,0 3,2 3,3 

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

n 197 196 218 240 256 268 

% 80,7 80,7 89,7 79,7 85,0 89,3 

Média 3,2 3,3 3,5 3,3 3,4 3,5 

Matemática (MAT) 

n 136 150 163 162 163 180 

% 55,7 61,7 67,1 53,8 54,2 60,0 

Média 2,8 2,9 3,0 2,8 2,7 2,9 

Ciências Naturais (CN) 

n 208 213 224 225 238 261 

% 85,2 87,7 92,2 74,8 79,1 87,0 

Média 3,3 3,3 3,5 3,2 3,2 3,4 

Educação Visual (EV) 

n 229 233 241 294 290 299 

% 93,5 95,5 98,8 97,7 96,3 99,7 

Média 3,4 3,6 3,7 3,4 3,5 3,6 

Educação Tecnológica (ET) 

n 169 187 191 256 254 257 

% 87,1 96,9 99,0 98,8 98,1 99,6 

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

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Educação Musical (EM) 

n 192 187 192 218 235 249 

% 99,0 96,9 99,5 84,2 90,7 96,5 

Média 3,6 3,6 3,8 3,2 3,4 3,6 

Educação Física (EF) 

n 239 238 243 299 300 300 

% 97,6 97,5 99,6 99,3 99,7 100 

Média 3,6 3,5 3,9 3,6 3,5 3,8 

Cidadania e Cultura  
Local (CCL) 

n 190 184 192 236 256 258 

% 97,9 95,3 99,5 91,1 98,8 100 

Média 3,6 3,6 3,8 3,4 3,6 3,8 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 220 217 220 277 277 277 

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

Média 3,8 4,2 4,5 3,9 4,1 4,4 

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

Cidadania e Cultura Local (CCL) continuaram a registar as taxas de sucesso mais elevadas, acima dos 90%, em 

todo o 2.º ciclo. 

Neste ciclo, todas as disciplinas registaram melhorias nas taxas de sucesso no final do ano. A 

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

baixa, apesar da evolução mencionada. 

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

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

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

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

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

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

Português (PORT) 

n 182 173 200 86 171 186 119 139 178 

% 79,1 75,5 87,3 70,5 79,5 86,5 52,0 60,4 77,1 

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

Inglês (ING) 

n 178 165 197 171 184 190 156 147 178 

% 77,4 72,1 86,0 79,9 85,6 88,4 68,1 63,9 77,1 

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

Francês (FRA) 

n 186 171 188 166 160 168 151 162 181 

% 89,9 83,0 91,3 86,9 83,3 87,5 72,2 77,1 85,8 

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

Espanhol (ESP) 

n 23 23 23 18 23 23 10 14 16 

% 100 100 100 78,3 100 100 50,0 70,0 80,0 

Média 3,4 3,4 3,8 3,0 3,4 3,3 2,5 2,8 2,9 

História (HIST) 

n 192 162 196 166 158 182 148 155 177 

% 83,5 70,7 85,6 77,6 73,5 84,7 64,6 67,4 76,6 

Média 3,2 3,0 3,2 3,0 3,0 3,3 2,9 3,0 3,2 

Geografia (GEO) 

n 175 181 190 172 182 194 185 187 208 

% 76,1 79,0 83,0 80,4 84,7 90,2 80,8 81,3 90,0 

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

Matemática (MAT) 

n 136 135 143 117 125 131 119 102 126 

% 59,1 59,0 62,4 54,7 58,1 60,9 52,0 44,3 54,5 

Média 2,9 2,9 3,0 2,7 2,8 2,9 2,8 2,6 2,9 

  



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

 

8 
 

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

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

Ciências Naturais 
(CN) 

n 178 185 198 172 188 193 196 175 214 

% 77,4 80,8 86,5 80,4 87,4 89,8 85,6 76,1 92,6 

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

Físico-Química (FQ) 

n 182 157 181 168 168 188 129 154 175 

% 79,1 68,6 79,0 78,5 78,1 87,4 56,6 67,0 75,8 

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

Educação Visual (EV) 

n 210 224 229 188 203 210 224 228 231 

% 91,3 97,8 100 87,9 94,4 97,7 97,8 99,1 100 

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

Educação Física (EF) 

n 225 207 222 211 210 214 226 229 230 

% 97,8 90,4 96,9 98,6 97,7 99,5 98,7 99,6 99,6 

Média 3,2 3,3 3,6 3,7 3,7 3,9 3,6 3,7 3,9 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 207 207 207 188 189 189 221 222 223 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

Educação 
Tecnológica (ET) 

n - - 184 - - 173 - - - 

% - - 99,5 - - 99,4 - - - 

Média - - 3,8 - - 3,8 - - - 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação (TIC) 

n - - 181 - - 172 - - - 

% - - 97,3 - - 98,9 - - - 

Média - - 3,3 - - 3,6 - - - 

 No período em análise, registaram-se taxas de sucesso mais elevadas, acima dos 90%, nas disciplinas 

do Departamento de Expressões e na disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR), tal como ocorreu no 

período transato, para além da disciplina de Educação Tecnológica (ET), em regime semestral. Contudo, 

também se verificaram taxas de sucesso acima dos 90% nas disciplinas de Ciências Naturais (CN), no 9.º ano; 

Geografia (GEO), no 8.º ano; Espanhol (ESP), nos 7.º e 8.º anos; Francês (FRA), no 7.º ano e Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), nos 7.º e 8.º anos. 

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

(nos casos em que foi de 100%) de todas as disciplinas, relativamente ao início do ano letivo, à exceção das 

disciplinas de Físico-Química (FQ) e Educação Física (EF), no 7.º ano de escolaridade.  

As médias também registaram uma evolução positiva (ou mantiveram-se idênticas), em todas as 

disciplinas, em relação ao primeiro período. 

A média mais baixa (2,9) observa-se nas disciplinas de Espanhol (ESP), no 9.º ano, e Matemática 

(MAT), nos 8.º e 9.º anos. 
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 Apresentados os resultados académicos alcançados no 3.º período nas diferentes disciplinas, importa 

agora apresentar os juízos de valor produzidos pela Equipa em torno dos critérios eficácia e qualidade (tabela 

2.5.). 

Tabela 2.5. Síntese da análise desenvolvida pela Equipa3 

R E F E R E N C I A L  

CRITÉRIO Eficácia   Qualidade 

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

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

        

Disciplinas 

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

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

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

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

Francês (FRA)       ↔ ↘ ↗        ↔ ↘ ↗ 

Espanhol (ESP)       ↗ ↗ ↘        ↘ ↔ ↔ 

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

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

    ↗ ↗         ↔ ↔    

História (HIST)       ↔ ↔ ↗        ↔ ↔ ↗ 

Geografia (GEO)       ↘ ↘ ↔        ↘ ↘ ↔ 

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

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

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

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação (TIC) 

                   

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

Educação Musical (EM)     ↔ ↔         ↗ ↗    

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

Educação Tecnológica (ET)       ↔ ↔         ↔ ↔  

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

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

    ↔ ↔ ↔ ↔ ↔      ↔ ↔ ↔ ↗ ↔ 

Cidadania e 
Conhecimento (CC) 

↔ ↔ ↗ ↔       ↔ ↗ ↔ ↗      

Cidadania e Cultura Local 
(CCL) 

    ↔ ↔         ↘ ↘    

Apoio ao estudo (AE) ↔ ↔ ↗ ↔       ↔ ↔ ↗ ↗      

Mais de um terço das taxas de sucesso e das médias das várias disciplinas ministradas no ensino 

regular do Agrupamento situam-se acima dos valores de referência. E sensivelmente metade são idênticas, o 

que, no caso das disciplinas com elevadas taxas de sucesso, não deixa de ser bom. 

As taxas de sucesso da disciplina de Português (PORT) em todos os anos de escolaridade situaram-se 

acima dos valores de referência, com exceção da do 2.º ano, em que foi idêntica. Em termos de médias, só as 

deste ano se situaram abaixo, tendo as dos restantes anos sido idênticas ou mais elevadas. 

 O ano terminal foi o único em que a disciplina de Francês (FRA) obteve taxa de sucesso e média 

acima das registadas no ano letivo anterior, pelo que a estratégia organizacional assumida no final do ano 

anterior (mais um tempo letivo para reforço dos conteúdos) parece ter sido eficaz. 

                                                           
3 Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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 A disciplina de Ciências Naturais (CN) apresentou, nos 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade, taxas de 

sucesso abaixo dos valores de referência, à semelhança do que aconteceu em Matemática (MAT), tendo esta 

disciplina registado essa discrepância também no 2.º ano. 

 As taxas de sucesso e as médias dos 7.º e 8.º anos da disciplina de Geografia (GEO) também se 

situaram abaixo dos valores de referência. 

 Os alunos que frequentaram o 7.º ano de escolaridade neste ano letivo tiveram piores resultados do 

que aqueles que o frequentaram no ano transato, uma vez que várias disciplinas registaram taxas de sucesso 

abaixo dos valores de referência: Inglês (ING); Matemática (MAT); Geografia (GEO); Ciências Naturais (CN); 

Físico-Química (FQ) e Educação Física (EF). Também a nível das médias este facto pode ser constatado, 

embora em menor escala: Inglês (ING); Espanhol (ESP); Geografia (GEO) e Educação Física (EF). 

 Estes resultados foram justificados, pelos docentes, com um leque de razões que se sintetizam da 

seguinte forma: grau de complexidade de algumas “Metas Curriculares” pouco adequado à maturidade e 

capacidade de abstração dos alunos e ao pouco tempo para a consolidação dos conteúdos aliada à falta de 

investimento/persistência por parte dos alunos na sua formação e na superação dos resultados obtidos; a 

transição para o segundo ano sem sucesso académico condiciona os resultados neste ano; influência do nível 

sociocultural das famílias; dificuldades de expressão oral e escrita assim como de interpretação de 

enunciados escritos e orais; dificuldades ao nível do cálculo matemático elementar, raciocínio e utilização de 

formulários específicos; falta de hábitos de estudo dos alunos e de empenho nas atividades propostas em 

contexto de sala de aula e extra-aula; elevado número de alunos versus a exiguidade dalguns espaços de 

aula. 
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2.3 Eficácia e Qualidade (nas transições) 

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

nas transições com sucesso imperfeito. 

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

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

 

No que diz respeito às taxas de transição com sucesso perfeito, o objetivo apresentado no referencial é de melhoria relativamente ao ano anterior. Em 

rigor, essa melhoria verificou-se nos 1.º, 2.º, 3.º, 8.º e 9.º anos (sendo menos significativa no 9.º e mais no 8.º ano). Nos restantes anos de escolaridade (4.º, 5.º, 

6.º e 7.º) não se observou melhoria, embora no 5.º ano a diferença seja pouco significativa. Neste quadro, salienta-se o 6.º ano de escolaridade, dado que registou 

uma taxa de transição com sucesso perfeito de 59,7 % no ano letivo em avaliação, sendo que no ano transato esta mesma taxa se fixou nos 63,3%. Constata-se, 

ainda, que esta tendência de descida se verifica nos últimos 3 anos letivos, passando de 68,5% (2012/13) para 59,7% (2014/15).  No 7.º ano a taxa de transição 

com sucesso perfeito situou-se nos 54,6%, quando no ano transato foi de 71%. 

De realçar a elevada taxa de transição com sucesso perfeito a nível do 2.º ano (97,3%). Apesar de apresentar a menor taxa de transição do 1.º ciclo (fruto 

de todos os alunos transitarem do 1.º para o 2.º ano), à partida, os alunos que transitam para o 3.º ano estarão em melhores condições para levar de vencida os 

desafios deste ano.  
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 No gráfico 2.2., observa-se o peso das disciplinas integradas no 1.º ciclo do ensino básico nas transições com sucesso imperfeito. 

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

 
No 1.º ano, a disciplina de Português (PORT) continua a destacar-se como a que mais contribuiu para as transições com sucesso imperfeito, tendo 

incrementado o peso desta disciplina a nível do 2.º ano, o que não é relevante tendo em consideração a percentagem de transições com sucesso imperfeito. 

A disciplina de Matemática (MAT) deixou de registar o valor mais elevado no 3.º ano, tendo incrementado o peso desta disciplina nos 1.º e 4.º anos, o que 

vai ao encontro do que foi exposto na análise da tabela 2.2.. 

No gráfico 2.3., observa-se o peso das disciplinas integradas no 2.º ciclo do ensino básico nas transições com sucesso imperfeito. 
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GRÁFICOS 2.3. Peso das disciplinas integradas na matriz curricular do 2.º ciclo nas transições com sucesso imperfeito. 

 
No 2.º ciclo, embora todas as disciplinas tenham reduzido o seu contributo nas transições com sucesso imperfeito, o maior continua a ser o da Matemática 

(MAT), no 5.º ano com 88,1% e no 6.º com 76,4%.  
 

No gráfico 2.4., observa-se o peso das disciplinas integradas no 3.º ciclo do ensino básico nas transições com sucesso imperfeito. 

GRÁFICOS 2.4. Peso das disciplinas integradas na matriz curricular do 3.º ciclo nas transições com sucesso imperfeito. 
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No 3.º ciclo, a disciplina com maior peso nas transições com sucesso imperfeito continua a ser Matemática (MAT), com um incremento a nível do 8.º ano 

(84,6%). Este facto alerta para o apoio extra que os alunos transitados nestas condições carecem, de forma a poderem obter sucesso neste ano letivo. Nas 

restantes disciplinas esse peso ora aumentou, ora diminuiu: na disciplina de Português (PORT) subiu no 9.º ano e diminuiu nos 7.º e 8.º anos; nas de Inglês (ING), 

História (HIST) e Físico-Química (FQ), aumentou nos 7.º e 9.º anos e diminuiu no 8.º; nas de Matemática (MAT) e Geografia (GEO) aumentou nos três anos; na de 

Francês (FRA) desceu nos três anos e na de Ciências Naturais (CN) aumentou nos 7.º e 8.º anos. 
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 Apresentada a realidade alcançada ao nível das transições / conclusões, importa agora confrontá-la com as metas definidas (Gráfico 2.5.). 

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

 
No que diz respeito ao 1.º ciclo, as metas foram atingidas nos 1.º e 3.º anos, respetivamente com 100% e 98,5%. No 4.º ano pode considerar-se como 

alcançada a meta almejada, uma vez que o desvio se situa em 0,1% 

No 2.º ciclo, a meta foi superada no 5.º ano (a taxa de transição foi de 97,6%, sendo a meta de 94%). Já no 6º ano, a taxa de aprovação alcançada (89,5%) 

ficou apenas a 0,5% da meta pré-estabelecida (90,0%).  

Relativamente ao 3.º ciclo, constata-se que no 7.º ano a meta não foi alcançada por apenas 0,8% (89,2% versus 90%). Já no 8.º ano a taxa de transição 

conseguida (91,7%) superou bastante a meta definida para este ano (85%). A situação verificada no 7.º ano está em consonância com a análise efetuada a partir 

da tabela 2.5. No 9.º ano observou-se uma taxa de conclusão de 83,0% sendo que a meta pretendida se fixava nos 87,0%.  
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2.4 Juízos de valor globalizante da componente interna do Sucesso Académico 

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

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

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

transições e dos fluxos escolares. 

QUADRO 2.1. Avaliação Final do Sucesso Académico  

CRITÉRIOS INDICADORES   

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

Verifica-se 
parcialmente 

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 
parcialmente 

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 

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

Verifica-se 
parcialmente 

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

Não se verifica 

3. ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

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

pelos docentes para serem aplicadas no próximo ano letivo. 

TABELA 3.1. Estratégias Organizacionais 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

1.º CICLO 
 

Apoio ao Estudo (AE) 1.º ano - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  
2.º ano - Constituição de grupos de homogeneidade relativa. 
3.º ano - Aulas de apoio ao estudo em coadjuvação. Grupos de homogeneidade, no apoio 
educativo. Necessidade extrema de um apoio educativo com mais horas de apoio, 
consistente e garantido.  
4.º ano - Atendendo aos resultados obtidos, as estratégias organizacionais deverão ser 
mantidas. 
 

Cidadania e Conhecimento (CC) 1.º ano - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  
2.º ano - É sugerido que se mude os temas globalizantes. 
4.º ano - Atendendo aos resultados obtidos, as estratégias organizacionais deverão ser 
mantidas. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

Estudo de Meio (ESTM) 1.º ano - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade. 
Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa. 
Organizar os horários por forma a que as disciplinas de português, matemática e estudo do 
meio sejam lecionadas no período da manhã, atendendo a que os níveis de atenção e 
manutenção da concentração são mais elevados e a capacidade de trabalho também.  
2.º ano - Equipar as escolas com material básico, mas adequado à realização do tipo de 
experiências propostas nos manuais. 
3.º ano - Aulas de apoio ao estudo em coadjuvação. Grupos de homogeneidade, no apoio 
educativo. Necessidade extrema de um apoio educativo com mais horas de apoio, 
consistente e garantido.  
4.º ano - Atendendo aos resultados obtidos, as estratégias organizacionais deverão ser 
mantidas. 
 

Expressões (EXP) 1.º ano - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  
2.º ano - Da lista de pedido de material enviada pelas escolas, pouco foi cedido e há escolas 
que referem não ter recebido. Solicitam que seja distribuído mais material pelas mesmas, 
logo no primeiro período letivo. 
3.º ano - Utilização de outras técnicas de expressão plástica diversificadas e não 
convencionais. 
4.º ano - Atendendo aos resultados obtidos, as estratégias organizacionais deverão ser 
mantidas. 
 

Matemática (MAT) 1.º ano - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade. 
Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa. 
Organizar os horários por forma a que as disciplinas de português, matemática e estudo do 
meio sejam lecionadas no período da manhã, atendendo a que os níveis de atenção e 
manutenção da concentração são mais elevados e a capacidade de trabalho também. 
2.º ano  - Reforço da coadjuvação para apoio a alunos com mais dificuldade ou turmas com 
mais de um nível. 
3.º ano - Grupos de homogeneidade, no apoio educativo. Necessidade extrema de um apoio 
educativo com mais horas de apoio, consistente e garantido. A organização de campeonatos 
de escrita e soletração de palavras bimensais (com ou sem equipas). Inserção de novas 
tecnologias no processo ensino-aprendizagem. 
4.º ano - No tempo de apoio ao estudo o professor de apoio deve coadjuvar o professor 
titular, de forma a criar grupos homogéneos. Dar continuidade aos projetos e estratégias 
desenvolvidos no ano anterior. 
 

Português (PORT) 1.º ano - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade. 
Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa.  
Organizar os horários por forma a que as disciplinas de português, matemática e estudo do 
meio sejam lecionadas no período da manhã, atendendo a que os níveis de atenção e 
manutenção da concentração são mais elevados e a capacidade de trabalho também. 
2.º ano - Reforço do apoio educativo especialmente nas turmas com dois níveis. 
3.º ano - Grupos de homogeneidade, no apoio educativo. Necessidade extrema de um apoio 
educativo com mais horas de apoio, consistente e garantido. A organização de campeonatos 
de escrita e soletração de palavras bimensais (com ou sem equipas). 
4.º ano - Dar continuidade a projetos já iniciados (exemplo - desafio quinzenal “Entrelinhas”). 
Formar grupos de homogeneidade para colmatar dificuldades. Implementar uma ficha de 
aferição de conhecimentos no final de cada unidade temática. 
 

2.º E 3.º CICLOS  

Português (PORT) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.º ciclo 
- Coadjuvação – mediante proposta dos professores e feita após a avaliação de diagnóstico; 
- As aulas de apoio específico serem dadas pelos professores da turma; 
- A disciplina de português não ser colocada nos últimos tempos dos turnos (principalmente  
da tarde); 
- Os tempos do remanescente serem utilizados para atividades de apoio específico; 
- Sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma aos potenciais professores 
classificadores de Provas; 
- Atribuir a disciplina ao menor número possível de docentes; 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

 

18 
 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

Português (PORT) - Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho colaborativo. 
3.º ciclo 
- Continuamos a achar que a coadjuvação faz mais sentido no 7.º e 8.º anos para 
acompanhamento da prática da escrita e da gramática, domínios em que os alunos 
demonstram mais dificuldades, de forma a chegarem ao 9.º ano com estes bem estruturados 
e assimilados. 
- Revisão de horários com três níveis de ensino; 
- As aulas de apoio específico serem dadas pelos professores da turma;  
- A disciplina de português não ser colocada nos últimos tempos dos turnos (principalmente 
da tarde); 
- Os tempos do remanescente serem utilizados para atividades de apoio específico; 
- Sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma aos potenciais professores 
classificadores de Provas; 
- Atribuir a disciplina ao menor número possível de docentes; 
- Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho colaborativo aos 
professores com os mesmos níveis de escolaridade; 
- Deve-se ponderar muito bem as atividades que impliquem paragem de aulas, 
principalmente para os alunos do 9.º ano, pois os programas curriculares são muito extensos. 
Devem ser evitadas visitas de estudo para estes alunos no 3.º período. 
 

Inglês (ING) - Possibilidade da existência de 45 minutos adicionais por turma, em todos os anos letivos, 
mas pelo menos nos finais de ciclo (9.º ano alvo de exame final PET e 6.º ano, possivelmente 
alvo em breve de exame final KET), destinados a apoio aos alunos nos diferentes domínios, 
reforçando sobretudo e prática da oralidade (compreensão e produção) – componente letiva. 
De relevo, uma vez que o exame final PET deixa de ser aferido e tem implicações na transição 
de ano; 
- Espaço de “Explicações” (a desenvolver com as horas de componente de escola e 
remanescente dos professores de Inglês), onde encarregados de educação com os alunos os 
inscreveriam para receberem explicações desta língua (máximo grupo de 5 alunos); 
- Clube de Inglês alargado a ambos os estabelecimentos de ensino de 2.º e 3.º ciclo do 
Agrupamento (EBVV e EBMEA). 
 

Francês (FRAN) - O grupo de Francês reitera a necessidade imperiosa da manutenção da medida adotada 
para o 9.º ano: atribuição de um tempo letivo de 45 minutos semanal; 
- O grupo sugere ainda o aproveitamento do tempo remanescente para atividades de apoio 
ao estudo, dos professores de Francês, para colmatar dificuldades específicas de alguns 
alunos. 
 

Espanhol (ESP) - Desenvolver programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo e orientação e 
aconselhamento do aluno; 
 

História e Geografia de 

Portugal (HGP) 

- Apoio pedagógico à disciplina; 
 

História (HIST) - Principalmente nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, propõe-se, uma vez mais, que, dentro do 
possível, seja equacionada a melhor forma de integração das aulas desta disciplina, dado o 
seu caráter iminentemente teórico, nos horários das turmas, sobretudo naquelas em que o 
insucesso é notório, evitando, na medida do possível, a prevalência das aulas no final da 
tarde.  
- Na distribuição das salas, quando exequível, se evite as salas mais exíguas, sem o mobiliário 
mais apropriado e com constrangimentos ao nível do isolamento acústico.  
- Propõe-se novamente que, no tocante às modalidades de apoio a implementar no próximo 
ano letivo, a disciplina de História seja também considerada e contemplada.  
- Preconiza-se ainda que prossigam os esforços em ordem à maior equidade possível na 
atribuição de direções de turma, no sentido de serem considerados professores de todas as 
disciplinas. 
 

Geografia (GEO) 
 
 
 

- Na elaboração dos horários e na distribuição de serviço do próximo ano letivo sugere-se a 
atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, para a disciplina de Geografia, 
para que nas diferentes turmas seja possível o desenvolvimento de atividades práticas no 
âmbito da localização e caraterização espacial, assim como a elaboração de trabalhos práticos 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

Geografia (GEO) e/ou de pesquisa com vista à consolidação e aprofundamento de aprendizagens significativas. 
 

Matemática (MAT) - Implementar o Plano de Melhoria elaborado pelos grupos 230 e 500, que se constitui como 
um instrumento de suporte à programação e implementação de práticas de melhoria no 
nosso Agrupamento e desenvolve-se em torno de um conjunto de objetivos e estratégias, 
cuja sustentabilidade pretende mobilizar os recursos humanos já existentes (corpo docente 
do Agrupamento), bem como outros que sejam eventualmente necessários. Trata-se de um 
programa, planificado e focado na melhoria das “Médias por aluno” (qualidade), bem como 
melhorar as “Taxas de Sucesso” (eficácia) dos resultados obtidos este ano letivo, tanto na 
avaliação Interna como na Externa. Compreenderá um conjunto de estratégias 
calendarizadas para o ano letivo 2015/2016 (ver Plano da melhoria, páginas n.ºs 3, 4 e 5), que 
reúne as várias estratégias de promoção do sucesso na disciplina de matemática, bem como 
os procedimentos a implementar. No entanto o seu sucesso dependerá, entre outros aspetos 
dos “Recursos humanos” que serão disponibilizados. No entanto as medidas a adotar para o 
próximo ano letivo, com este “Plano de Melhoria” para a matemática, visam prioritariamente 
o seguinte, a saber: 

a) Melhorar o desempenho dos alunos do Agrupamento na disciplina de 
matemática, particularmente do 5.º ao 9.º ano; 

b) Monitorização da eficácia das medidas de promoção do sucesso e da análise e 
reflexão sobre os fatores internos explicativos do (in) sucesso, em ordem à 
melhoria do desempenho dos alunos, particularmente em Matemática dos 6.º e 
9.º anos; 

c)  Constituição de grupos de trabalho diferenciados, grupos de “Apoio Prolongado” 
(a constar no horário do professor, logo no início do ano na componente letiva e 
com a duração de 90 minutos), com vista a desenvolver um trabalho prolongado 
mais personalizado e ajustado às necessidades concretas de cada aluno; 

d) A definição de metas mensuráveis. 
1  Trata-se de um grupo de alunos, não excedendo os 10 alunos, que serão reunidos para 
beneficiarem de um Apoio prolongado, com um professor responsável, no âmbito da 
componente letiva do respetivo docente (sempre que possível o docente do “Grupo de Apoio 
Prolongado” deverá ser o professor Titular da turma de origem), pois este docente terá de 
realizar uma avaliação no Final de cada Período (ver Plano de Ação), e reunir periodicamente 
(nos casos de serem 2 docentes diferentes) com o(s) respetivo(s) docente(s) titular(es) da 
Turma de origem dos alunos em questão. Admite-se que durante o ano letivo poderá 
eventualmente realizar-se uma substituição de algum aluno nestes “Grupos de Apoio” por 
um aluno novo, caso se justifique, em virtude da sua evolução ser significativa e a 
necessidade da inclusão de um novo aluno. Este tipo de Apoio é para ser prolongado e 
promover efetivamente nos alunos alvo, a aquisição de “bases estruturante” no âmbito das 
exigências das “Novas Metas Curriculares da Matemática”. 
2  Os alunos que constituirão estes “grupos de Apoio Prolongado”, deverão ter as seguintes 
características: “Preferencialmente os alunos que obtiveram o nível “Um” nas Provas Finais 
deste ano a Matemática, os alunos que obtiveram o nível dois em Matemática e Português 
nas Provas Finais deste ano ,  os alunos que obtiveram o nível dois em Matemática, Português 
e outras disciplinas na Avaliação final Interna,  os alunos que obtiveram o nível dois 
simultaneamente em Matemática  e Português na Avaliação final Interna e finalmente os 
alunos que obtiveram apenas o nível dois na disciplina de Matemática na Avaliação final 
Interna ou na Externa. 
 

Ciências Naturais (CN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Atribuir, semanalmente, um bloco de 90 minutos da componente não letiva a cada 
professor do grupo, em horário comum a todos, com o objetivo de promover o trabalho 
colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos e instrumentos de 
avaliação; 
- Melhorar a organização e as condições de segurança dos laboratórios, mantendo em 
funções um diretor de instalações em cada escola; 
- Apetrechar os laboratórios com material e equipamento para o desenvolvimento da 
componente experimental do currículo; 
- Desdobrar as turmas do ensino articulado, à semelhança das restantes turmas, a fim de dar 
cumprimento à concretização da componente experimental prevista nas metas de 
aprendizagem da disciplina de Ciências-Naturais;  
- Distribuir as salas de Ciências (CN1, CN2 e CN) da EBMEA  apenas a turmas de Ciências 
Naturais, incluindo os alunos de 5.º e 6.º ano, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho 



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 
 

 

20 
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Ciências Naturais (CN) e a segurança; 
 

Físico-Química (FQ) - Atribuir, semanalmente, um bloco de 90 minutos da componente não letiva a cada 
professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho 
colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos e instrumentos de 
avaliação; 
- Desdobrar todas as turmas constituídas por um número de alunos igual ou superior a 20, a 
fim de dar cumprimento à concretização da componente experimental prevista nas metas de 
aprendizagem da disciplina de Físico-Química; 
- Distribuir as salas de laboratório de Físico-Química apenas a turmas desdobradas para a 
realização de aulas experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a 
segurança; 
 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) 

- Reorganização das salas de informática de forma a facilitar a realização dos trabalhos 
práticos dos alunos, aumentando a eficácia e a eficiência; 
- Elaboração de um regulamento de funcionamento das salas de informática, de forma a 
minimizar os problemas técnicos; 
- O grupo considera que a estrutura semestral da disciplina é para manter, uma vez que 
permite a realização de um trabalho mais sequencial e um conhecimento mais efetivo dos 
alunos. 
 

Educação Tecnológica (ET) 3.º ciclo 
- As turmas nesta disciplina deveriam funcionar em turnos de metade para cada semestre. 
 

Educação Visual (EV) 3.º ciclo 
- Se for possível melhorar as condições físicas e materiais das salas e equipamentos, bem 
como adquirir materiais consumíveis mais diversificados poderemos melhorar a qualidade do 
processo ensino-aprendizagem que se refletirá na melhoria da qualidade dos resultados 
escolares dos alunos. 
- Aqui se inclui a possibilidade de usufruir de uma sala de informática no sentido de potenciar 
a capacidade dos alunos. 
 

A Equipa considera pertinentes e, como tal, deverão ser equacionadas as seguintes estratégias: 

 A nível do 1.º ciclo,  

o na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade; 

o reforço do apoio educativo especialmente nas turmas com dois níveis; 

o constituição de grupos de homogeneidade relativa; 

o equipar as escolas com material básico, mas adequado à realização do tipo de 

experiências propostas nos manuais; 

 A nível dos 2.º e 3.º ciclos,  

o manter a disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) semestral, com 

um bloco de 90 minutos semanal; 

o melhorar as condições físicas e materiais das salas e equipamentos, bem como adquirir 

materiais consumíveis mais diversificados, para além de possibilitar a utilização de uma 

sala de informática na disciplina de Educação Visual (EV); 

o reorganizar as salas de informática e elaborar um regulamento de funcionamento das 

mesmas; 

o  equacionar a possibilidade de desdobrar todas as turmas constituídas por um número 

de alunos igual ou superior a 20, nas disciplinas de Ciências Naturais (CN) e Físico-

Química (FQ), para dar cumprimento à componente experimental; 

o distribuir as salas de laboratório de Físico-Química apenas a turmas desdobradas para a 

realização de aulas experimentais;  
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o apetrechar os laboratórios de Ciências Naturais com material e equipamento para o 

desenvolvimento da componente experimental do currículo;  

o melhorar a organização e as condições de segurança dos laboratórios, mantendo em 

funções um diretor de instalações em cada escola; 

o atribuir, semanalmente, um bloco de 90 minutos da componente não letiva a cada 

professor do grupo de Físico-Química (FQ), Ciências Naturais (CN) e Português (PORT) 

em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho colaborativo ao 

nível da produção de recursos didático-pedagógicos e instrumentos de avaliação; 

o manter a medida adotada para o 9.º ano de atribuição de um tempo letivo de 45 

minutos semanal à disciplina de Francês;  

o criar um espaço de “Explicações” (a desenvolver com as horas de componente de escola 

e remanescente dos professores de Inglês), onde encarregados de educação com os 

alunos os inscreveriam para receberem explicações desta língua (máximo grupo de 5 

alunos); 

o criar um Clube de Inglês alargado a ambos os estabelecimentos de ensino de 2.º e 3.º 

ciclo do Agrupamento (EBVV e EBMEA). 

o introduzir a coadjuvação de Português (PORT) nos 7.º e 8.º anos; 

o sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma aos potenciais professores 

classificadores de provas finais. 

Realçam-se duas estratégias assumidas por vários grupos: Introduzir melhorias nas planificações e na 

aferição de critérios e instrumentos de avaliação assim como a valorização da componente prática do currículo 

ao nível dos critérios de avaliação. Estas medidas são mais do âmbito do grupo disciplinar mas podem 

contribuir, e muito, para prevenir idiossincrasias na aplicação dos mesmos. 

Uma vez que o “Plano de Melhoria a Matemática” surge na forma de documento próprio, já 

apresentado em reunião de Conselho Pedagógico, não será oportuna qualquer referência ao mesmo. 

4. RECOMENDAÇÕES 

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

Como recomendações administrativas considera pertinentes as seguintes: 

 atualização das terminologias utilizadas (nomenclaturas, abreviaturas, alíneas), em função da 

legislação vigente e dos regulamentos aprovados no Agrupamento a nível do programa de 

gestão Alunos (software de controlo dos registos biográficos). Exemplos: utilizar o nome 

Físico-Química (FQ) e não Ciências Físico-Químicas (CFQ); retirar as menções não utilizadas / 

inexistentes – Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bem e Satisfaz Muito Bem; não utilizar como 

alínea nas pautas / registos “não avaliado por nunca ter comparecido” – ou é retido por faltas 

ou não avaliado por falta de elementos (só em situações de doença ou falta de professor);  

 as indicações relativas aos alunos e suas transferências ou mudanças de turma devem ser 

assumidas com rigor pelos serviços administrativos não se confundindo estes dois termos: 

uma mudança de turma decorre dentro do Agrupamento (mesmo entre as subunidades que o 

compõem) e uma transferência implica a saída do mesmo; 

 em qualquer dos casos supracitados, sempre que for aceite algum pedido, os serviços deverão 

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

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

Todos os elementos da Equipa deverão usufruir de crédito horário atribuído para desenvolvimento de 

diversas tarefas e etapas previstas no projeto de autoavaliação do sucesso académico do Agrupamento. Este 
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deverá ser marcado num horário comum, não coincidente com o estabelecido para as diversas reuniões, uma 

vez que o trabalho a desenvolver, praticamente semanal, ficaria comprometido. 

 

 

 

 

Vila Verde, 21 de outubro de 2015 

ANEXOS 

1. GRELHAS DE REGISTO PREENCHIDAS PELOS DOCENTES 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO 

Apoio ao Estudo (AE); 

Cidadania e Conhecimento (CC); 

Estudo do Meio (ESTM); 

Expressões (EXP); 

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) 

 Matemática (MAT) 

 Português (PORT) 
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APOIO AO ESTUDO 

 

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

 

1.º ano -  Os professores  consideram que os resultados são bons. A taxa de sucesso perfeito aumentou, assim como a eficácia e a qualidade. 
 

2.º ano -  Os docentes consideraram os resultados obtidos muito bons refletindo-se o esforço empreendido para que os alunos desenvolvam o trabalho e o estudo em autonomia. 
 

3.º ano - A taxa de sucesso da disciplina de expressões é equivalente às registadas no ano letivo anterior. 

A taxa de sucesso da disciplina de expressões é equivalente às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano. 

A média das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior. 

As médias das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano. 
 

4.º ano  -  Nesta disciplina registaram-se resultados muito bons ao longo dos três períodos. 

               -  Implementaram-se diferentes estratégias no apoio ao estudo e na sistematização de conteúdos. 

               -  Utilizaram-se as TIC como recurso, assim como as ferramentas existentes na biblioteca escolar. 

               -  Existência de coadjuvação e de articulação curricular. 
 

 

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

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

1.º ano - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  

              - Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado no presente ano letivo entre os docentes deste conselho de ano. 

 

2.º ano - Constituição de grupos de homogeneidade relativa. 

 

3.º ano - Nesta disciplina é importante que se continue o bom trabalho implementado: 

- Uma avaliação transparente, clara e contínua, com momentos de auto e heteroavaliação entre pares. 

- Aulas de apoio ao estudo em coadjuvação. 

- Grupos de homogeneidade, no apoio educativo. 

- Necessidade extrema de um apoio educativo com mais horas de apoio, consistente e garantido.  

 

4.º ano - Atendendo aos resultados obtidos, as estratégias organizacionais deverão ser mantidas. 
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CIDADANIA E CONHECIMENTO 

 

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

 
1.º ano - Os professores consideram que os resultados são muito bons. A taxa de sucesso perfeito aumentou, assim como a eficácia e a qualidade. 

 

2.º ano - Refletiu-se a pluralidade de temas desenvolvidos e a boa articulação com as outras disciplinas. Consideraram-se os resultados muito bons. 

 

3.º ano - A taxa de sucesso da disciplina de cidadania e conhecimento é equivalente às registadas no ano letivo anterior. 

A taxa de sucesso da disciplina de cidadania e conhecimento é equivalente às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2ºano. 

A média das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior. 

As médias das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano.  

 

4.º ano - Nesta disciplina registaram-se excelentes resultados ao longo dos três períodos. 

              - Implementaram-se diferentes estratégias na pesquisa e elaboração e apresentação de cartazes e outros trabalhos. 

              - Utilizaram-se as TIC como recurso, assim como as ferramentas existentes na biblioteca escolar. 

              - No âmbito do projeto curricular do quarto ano “Palavras De Quinhentos” os alunos pesquisaram e elaboraram trabalhos sobre o poeta do Neiva. 

              - Participação em diversos eventos promovidos no agrupamento e no concelho, como por exemplo “Festa das Colheitas” e “Namorar Portugal”. 

              - Participação no projeto Iniciativa INOVA, com projeção regional e nacional. 

 

 

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

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

 

1.º ano  -  Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  

                -  Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado no presente ano letivo entre os docentes deste conselho de ano. 

 

2.º ano  -  É sugerido que se mude os temas globalizantes. 

 

3.º ano - 

 

4.º ano -  Atendendo aos resultados obtidos, as estratégias organizacionais deverão ser mantidas. 
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ESTUDO DO MEIO 

 

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

 

1.º ano   -  Os professores consideram que os resultados são muito bons e em consonância com os resultados obtidos em anos anteriores.  

                -  São de opinião  que os temas abordados são ajustados à faixa etária em questão. 

 

   2.º ano  - Os docentes referiram que os resultados considerados muito bons poderão refletir o baixo grau de dificuldade das provas realizadas e o facto  de não se ter valorizado mais a 

experimentação e a componente prática da disciplina. Os valores registados na eficácia e na qualidade foram considerados idênticos aos contidos no referencial, destacando-se 

o percurso ascendente desde o primeiro período. 

 

3.º ano - A taxa de sucesso da disciplina de apoio ao estudo é superior às registadas no ano letivo anterior. 

A taxa de sucesso da disciplina de apoio ao estudo é equivalente às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2ºano. 

A média das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior. 

As médias das classificações da disciplina é inferior às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano. Quer dizer que embora tenha havido o sucesso 

equivalente, (paridade nos níveis positivos), a qualidade é inferior (resultados mais próximos do satisfatório). Este facto é justificado pelo acréscimo/abstração de conteúdos na 

disciplina de português e matemática (disciplina em que o apoio ao estudo incidiu) e pela exigência de memorização/compreensão o que impõe necessidade de métodos e regras de 

estudo. 

 

Nesta disciplina foram implementadas várias estratégias que tiveram impacto nos resultados positivos:  

- Uma avaliação transparente (na medida em que os alunos tinham conhecimento aos diferentes momentos de avaliação) e contínua (todos os dias aconteciam pequenos 

momentos de avaliação e os alunos tinham consciência disso). Momentos de auto e heteroavaliação entre pares. 

- As aulas de apoio ao estudo, que funcionaram em coadjuvação, permitiu dar um apoio mais personalizado a alunos com mais dificuldades, em contexto sala de aula. 

- A nomeação de tutorias esporádicas (alunos que ajudam/orientam alunos com mais dificuldades) foi uma medida popular usada. 

 
4.º ano  -  Na disciplina de Estudo do Meio verificaram-se ótimos resultados ao longo do ano, com uma melhoria progressiva. 

               -  Desenvolveram-se trabalhos interessantes de pesquisa e de apresentação dos mesmos efetuados individualmente e em grupo. 

               -  Exploração de recursos digitais. 

               -  Visitas de estudo a locais relacionados com os conteúdos em estudo. 

               -  Ênfase dado às ciências experimentais. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

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

 

1.º ano   -  Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  

-  Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa.  

-  Organizar os horários por forma a que as disciplinas de português, matemática e estudo do meio sejam lecionadas no período da manhã, atendendo a que os 

níveis de atenção e manutenção da concentração são mais elevados e a capacidade de trabalho também. 

   - Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado no presente ano letivo entre os docentes deste conselho de ano. 

 

2.º ano   -  Equipar as escolas com material básico, mas adequado à realização do tipo de experiências propostas nos manuais. 

 

3.º ano   -  Nesta disciplina é importante que se continue o bom trabalho implementado: 

- Uma avaliação transparente, clara e contínua, com momentos de auto e heteroavaliação entre pares. 

- Aulas de apoio ao estudo em coadjuvação. 

- Grupos de homogeneidade, no apoio educativo. 

- Necessidade extrema de um apoio educativo com mais horas de apoio, consistente e garantido.  

 

4.º ano   -  Atendendo aos resultados obtidos, as estratégias organizacionais deverão ser mantidas. 
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EXPRESSÕES 

 

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

 

1.º ano  -  Os professores consideram que os resultados são muito bons. A taxa de sucesso perfeito aumentou, assim como a eficácia e a qualidade. 

 

2.º ano  -  Os docentes referiram a  facilidade dos alunos, a nível geral, em obter um bom nível de desempenho nesta disciplina. Mencionaram a falta de material escolar para elaborar 

nomeadamente trabalhos plásticos. 

 

3.º ano  - A taxa de sucesso da disciplina de expressões é equivalente às registadas no ano letivo anterior.-  

               - A taxa de sucesso da disciplina de expressões é equivalente às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano. 

               - A média das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior. 

               - As médias das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano. 

 

4.º ano  -  Na disciplina de Expressões registaram-se excelentes resultados ao longo dos três períodos. 

               -  Implementaram-se diferentes estratégias no desenho e pintura. 

               -  Dramatizaram-se diferentes obras literárias. 

               -  Realizaram-se diferentes jogos e exercícios de desenvolvimento de destreza física. 

               -  Participação no corta-mato realizado ao nível do Agrupamento. 

               -  Participação em diversos eventos promovidos no agrupamento e no concelho. 

 

 

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

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

 

1.º ano   -  Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  

  -  Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado no presente ano letivo entre os docentes deste conselho de ano. 
 

2.º ano   -  Da lista de pedido de material enviada pelas escolas, pouco foi cedido e há escolas que referem não ter recebido. Solicitam que seja distribuído mais material 

pelas mesmas, logo no primeiro período letivo. 
 

3.º ano  -  Utilização de outras técnicas de expressão plástica diversificadas e não convencionais. 
 

4.º ano  -  Atendendo aos resultados obtidos, as estratégias organizacionais deverão ser mantidas. 
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MATEMÁTICA 

 

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

 

1.º ano - Os professores consideram que os resultados são muito bons e em consonância com os resultados obtidos em anos anteriores. A ligeira discrepância verificada ocorreu apenas no 

3.º período, altura em que os conteúdos a abordar eram excessivos, o grau de complexidade pouco adequado à maturidade dos alunos e ao pouco tempo para a sua consolidação. 

Assim, as estratégias e metodologias previstas nos respetivos Planos de Turma foram desenvolvidas de uma forma bastante positiva e satisfatória e a maioria dos alunos 

correspondeu às metas delineadas. 
 

2.º ano - Os docentes foram unânimes em considerar que aquilo que atualmente é exigido pelas metas de aprendizagem tem um nível de complexidade muito superior àquilo que a maioria 

das crianças consegue aprender e à maturidade que evidenciam. Foram introduzidos conteúdos para os quais os alunos não têm capacidade de abstração suficiente. A transição 

para o segundo ano sem sucesso académico condiciona os resultados no segundo ano. Assim, os docentes consideram positivo o esforço empreendido em estratégias de melhoria e 

os resultados obtidos dentro do expectável. A taxa de sucesso melhorou 2,5% face aos valores do segundo período mas encontra-se abaixo 5,1% dos valores do referencial. Quanto 

à qualidade também melhorou em 0,1 valores face ao segundo período mas encontra-se abaixo 0,2 valores face ao referencial. 
 

3.º ano - A taxa de sucesso da disciplina de matemática é superior às registadas no ano letivo anterior. 

A taxa de sucesso da disciplina de matemática é superior às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano. 

A média das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior. 

A média das classificações da disciplina é inferior às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano. Quer dizer que embora tenha havido mais sucesso 

(mais níveis positivos), a qualidade é inferior (resultados mais próximos do satisfatório). Este facto é justificado pela existência de conteúdos demasiado abstratos e pela insuficiência 

de tempo disponível para a consolidação de todos os conteúdos. 

Nesta disciplina foram implementadas várias estratégias que tiveram impacto nos resultados positivos:  

- Uma avaliação transparente (na medida em que os alunos tinham conhecimento aos diferentes momentos de avaliação) e contínua (todos os dias aconteciam pequenos 

momentos de avaliação e os alunos tinham consciência disso). Momentos de auto e heteroavaliação entre pares. 

- Formaram-se grupos de homogeneidade, no apoio educativo o que incrementou o horário do apoio educativo. No entanto, somos da opinião que o apoio educativo continua 

insuficiente e pouco seguro (dado que o docente de apoio educativo é requerido para substituições). 

- A nomeação de tutorias esporádicas (alunos que ajudam/orientam alunos com mais dificuldades) foi uma medida popular usada. 

- O caderno de casa e o caderno diário de sala de aula tornar-se um só. Além de ecológico, facilita a comunicação casa/escola e o estudo. 

- Diálogo natural, positivo e construtivo com os encarregados de educação. 

- A organização de campeonatos (com equipas) de cálculo mental bimensais. 

- Inserção de novas tecnologias na pedagogia, nomeadamente com tablets e aplicação de apps de cálculo mental (Mind Games, puzzles). 

- Utilização de legos no processo ensino aprendizagem. 
 

4.º ano  -  Na disciplina de matemática registou-se um decréscimo no segundo período que se justifica pelo grau de complexidade da matéria, contudo registou-se um aumento para noventa 

e um por cento no terceiro período reflexo de um trabalho intensivo que permitiu o desenvolvimento dos conhecimentos de cada aluno. 

                 - Implementaram-se diferentes estratégias no estudo dos conteúdos matemáticos (incentivo à comunicação matemática; trabalhos de grupo; implementação de fichas de avaliação 

no fim de cada conteúdo estudado; correção constante de todos os exercícios marcados para aferir dúvidas; sistematizar conhecimentos; …). 

                -  Deu-se continuidade ao desafio quinzenal “Matreinar”. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

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

 

1.º ano   - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  

- Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa.  

- Organizar os horários por forma a que as disciplinas de português, matemática e estudo do meio sejam lecionadas no período da manhã,  atendendo a que os 

níveis de atenção e manutenção da concentração são mais elevados e a capacidade de trabalho também. 

-  Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado no presente ano letivo entre os docentes deste conselho de ano. 

 

2.º ano   -  Reforço da coadjuvação para apoio a alunos com mais dificuldade ou turmas com mais de um nível. 

 

3.º ano - Nesta disciplina é importante que se continue o bom trabalho implementado: 

- Uma avaliação transparente, clara e contínua, com momentos de auto e heteroavaliação entre pares. 

- Grupos de homogeneidade, no apoio educativo. 

- Necessidade extrema de um apoio educativo com mais horas de apoio, consistente e garantido.  

- A organização de campeonatos de escrita e soletração de palavras bimensais (com ou sem equipas). 

- Inserção de novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. 

 

4.º ano   -  No tempo de apoio ao estudo o professor de apoio deve coadjuvar o professor titular, de forma a criar grupos homogéneos. 

                -  Dar continuidade aos projetos e estratégias desenvolvidos no ano anterior. 
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PORTUGUÊS 

 

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

 

1.º ano - Estes resultados verificam-se porque houve uma adaptação  gradual dos alunos à realidade do 1.º ano. As metodologias e estratégias implementadas ao longo do ano surtiram 

efeito, revelaram-se as mais adequadas e gradualmente os alunos adquiriram mais autonomia, desenvolveram capacidades e competências necessárias para o sucesso escolar. 

Registou-se maior capacidade de trabalho.  

 

2.º ano  - Os docentes referiram a importância de os alunos praticarem a leitura a partir de suportes progressivamente mais complexos, tendo em vista a valorização da aprendizagem nas 

componentes literária e não literária. Isto é apontado como forma de colmatar as poucas vivências que os alunos evidenciam e que se traduzem em pobreza de vocabulário, falta de 

criatividade, dificuldades de expressão oral e escrita assim como de interpretação de enunciados escritos e orais. Verifica-se que a eficácia nos resultados aumentou 2,9% face ao 

segundo período estando 1,4% abaixo do referencial. A qualidade aumentou 0,2 valores face ao segundo período encontrando-se abaixo 0,2 valores do referencial.  

 

3.º ano  -  A taxa de sucesso da disciplina de português é superior às registadas no ano letivo anterior. 

-  A taxa de sucesso da disciplina de português é superior às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2ºano. 

-  A média das classificações da disciplina é equivalente às registadas no ano letivo anterior. 

-  A média das classificações das diferentes disciplinas é inferior às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de alunos, no 2.º ano. Quer dizer que embora tenha havido 

mais sucesso (mais níveis positivos), a qualidade é inferior (resultados mais próximos do satisfatório). Este facto é justificado pelo acréscimo de conteúdos na gramática e uma 

crescente exigência na escrita e leitura. 

 

Nesta disciplina foram implementadas várias estratégias que tiveram impacto nos resultados positivos:  

- Uma avaliação transparente (na medida em que os alunos tinham conhecimento aos diferentes momentos de avaliação) e contínua (todos os dias aconteciam pequenos 

momentos de avaliação e os alunos tinham consciência disso). Momentos de auto e heteroavaliação entre pares. 

   -  Formaram-se grupos de homogeneidade, no apoio educativo o que incrementou o horário do apoio educativo. No entanto, somos da opinião que o apoio educativo continua 

insuficiente e pouco seguro (dado que o docente de apoio educativo é requerido para substituições). 

-  A nomeação de tutorias esporádicas (alunos que ajudam/orientam alunos com mais dificuldades) foi uma medida popular usada. 

-  O caderno de casa e o caderno diário de sala de aula tornar-se um só. Além de ecológico, facilita a comunicação casa/escola e o estudo autónomo. 

-  Diálogo natural, positivo e construtivo com os encarregados de educação. 

   -  A organização de campeonatos de escrita e soletração de palavras bimensais (com equipas) 

 

4.º ano  - Na disciplina de português registou-se uma melhoria progressiva ao longo dos três períodos. 

               - Desenvolveu-se um trabalho intensivo no estudo das obras literárias, incluídas no plano nacional de leitura e nas metas curriculares. 

               - Implementaram-se diferentes estratégias no estudo das referidas obras (estudo de biografias; dramatizações; teatro de fantoches; partilha de leituras, apresentação pública no 

âmbito do plano nacional da leitura, cujo tema aglutinador era “Palavras do Mundo”; …) 

               - Deu-se continuidade ao desafio quinzenal “Entrelinhas”. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

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

 

1.º ano  - Na medida do possível constituir turmas apenas com um ano de escolaridade.  

               - Rentabilizar os apoios educativos através da criação de grupos de homogeneidade relativa.    

               - Organizar os horários por forma a que as disciplinas de português, matemática e estudo do meio sejam lecionadas no período da manhã, atendendo a que os 

níveis de atenção e manutenção da concentração são mais elevados e a capacidade de trabalho também. 

- Dar continuidade ao trabalho de cooperação e partilha verificado no presente ano letivo entre os docentes deste conselho de ano. 

 

2.º ano  -   Reforço do apoio educativo especialmente nas turmas com dois níveis. 

 

3.º ano  -   Nesta disciplina é importante que se continue o bom trabalho implementado: 

- Uma avaliação transparente, clara e contínua, com momentos de auto e heteroavaliação entre pares. 

- Grupos de homogeneidade, no apoio educativo. 

- Necessidade extrema de um apoio educativo com mais horas de apoio, consistente e garantido.  

- A organização de campeonatos de escrita e soletração de palavras bimensais (com ou sem equipas). 

 

4.º ano  - Dar continuidade a projetos já iniciados. 

               - Formar grupos de homogeneidade para colmatar dificuldades. 

               - Implementar uma ficha de aferição de conhecimentos no final de cada unidade temática. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Espanhol (ESP) 

 Francês (FRA) 

 Inglês (ING) 

 Português (PORT) 
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ESPANHOL 

 

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

 

No último trimestre do ano letivo 2014/2015, a taxa de sucesso na disciplina foi superior no 7.º e 8.º ano, mas inferior no 9.º ano se compararmos com o mesmo período 

do ano transato. 

No que concerne à qualidade de sucesso esta foi inferior no 8.º e 9.º ano, comparativamente ao mesmo período do ano transato, mas superior no 7.º ano. 

Os alunos, apesar da implementação de atividades de reforço de expressão escrita e oral, continuaram a mostrar algumas lacunas na expressão escrita e expressão oral da 

língua estrangeira. Estes nem sempre se mostraram ambiciosos em melhorar, estando satisfeitos com o nível positivo alcançado. 

 

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

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

 

- Continuar a ser implementadas atividades que privilegiem o método comunicativo na aprendizagem da língua estrangeira. 

- Continuar a reforçar as atividades de expressão oral. 

- Incutir, desde o início, que não se devem satisfazer com o nível três. Devem ser ambiciosos e exigir sempre mais deles mesmos. 

- Incrementar atividades complementares, aquando lecionado novo conteúdo gramatical. 

- Desenvolver programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo e orientação e aconselhamento do aluno. 

- Reforçar atividades de compensação/recuperação. 
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FRANCÊS 

 

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

 
No 7.º ano a taxa de sucesso alcançada no final deste ano letivo é semelhante à alcançada no final do ano passado, situando-se acima dos 90%. No que diz respeito à 
média  é também semelhante (verifica-se uma diferença de apenas 0,1). 
No 8.º ano verificou-se que a taxa de sucesso deste ano ficou aquém da alcançada no ano passado em 4,2 pontos (embora seja uma taxa elevada: 87,5%)  e a média situa-
se 0,3 abaixo da do ano passado. Ou seja, os resultados obtidos este ano por este mesmo grupo de alunos foram ligeiramente inferiores em comparação com o ano 
anterior. Isto pode explicar-se por duas razões: por um lado os conteúdos gramaticais e temáticos vão-se adensado, por outro lado há a diminuição de um tempo letivo 
semanal, o que faz com que o contacto com a língua seja de longa periodicidade, havendo um hiato de tempo significativo que prejudica a apropriação linguística e o 
desenvolvimento de competências nas vertentes oral e escrita. 
No 9.º ano a taxa de sucesso aumentou 8,5 pontos percentuais e a média subiu 0,2. Estes resultados refletem o mérito da opção tomada no sentido do aumento de um 
tempo semanal para o trabalho da disciplina. 

 

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

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

 

O grupo de Francês reitera a necessidade imperiosa da manutenção da medida adotada para o 9.º ano: atribuição de um tempo letivo de 45 minutos semanal. 

O grupo sugere ainda o aproveitamento do tempo remanescente para atividades de apoio ao estudo, dos professores de Francês, para colmatar dificuldades específicas de 

alguns alunos. 
 

  



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 

 
 

36 
 

INGLÊS 

 

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

No quinto ano verificou-se uma evolução positiva ao longo do ano letivo no sucesso, quer ao nível da eficácia como da qualidade (1.º período 80,3%, 2.º 79% e 3.º 84,3%). 

Comparativamente com o ano letivo transato, os resultados são acima da média desse ano (76,4%) uma vez que os resultados finais do presente ano letivo são de 84,3% e 

na qualidade de 3,5 (contra 3,3 do ano anterior). 

No sexto ano verificou-se uma evolução bastante positiva no sucesso dos alunos, uma vez que no primeiro período existia uma diferença significativa comparativamente 

com os resultados do ano anterior (de menos 12 pontos). No entanto, as estratégias implementadas pelos professores nas diferentes turmas com maior insucesso 

revelaram-se eficazes, sendo que no final do terceiro período estão acima da média do ano anterior (76,4%, final ano transato; 78% no final 3º período). No que diz 

respeito à qualidade situa-se nos mesmos 3,3 valores. 

No sétimo ano, embora a eficácia seja inferior aos resultados do ano anterior (86% no 3º período, contra 90% no final do ano anterior), verificou-se uma evolução muito 

significativa do sucesso dos alunos (77,4% no 1.º período para 86% no final do 3.º período) pelo que podemos concluir que as estratégias implementadas para a 

recuperação dos alunos foram bastante eficazes e os resultados muito satisfatórios. No entanto, ao nível da qualidade, os valores são inferiores, sendo que descem de 3,6 

para 3,4 valores de média. 

No sétimo ano, embora a eficácia seja ligeiramente inferior aos resultados do ano anterior (88,4% no 3.º período, contra 90% no final do ano anterior), verificou-se uma 

evolução muito significativa do sucesso dos alunos (79,9% no 1.º período para 88,4% no final do 3.º período) pelo que podemos concluir que as estratégias implementadas 

para a recuperação dos alunos foram bastante eficazes e os resultados muito satisfatórios. No entanto, ao nível da qualidade, os valores são inferiores, sendo que descem 

de 3,6 para 3,3 valores de média. 

No nono ano, os resultados não sofreram alterações muito significativas comparativamente com o ano anterior, quer ao nível da eficácia, quer ao nível da qualidade. 

Consideramos, no entanto, que ao longo do ano letivo houve um progresso positivo de relevo, uma vez que o sucesso evolui positivamente de 68,1% para os 77,1% no 

final do 3º período (77,2% no final do ano transato). Consideramos, portanto, que as estratégias implementadas surtiram sucesso, apesar de se manterem em valores 

idênticos aos do ano transato.  

 

 

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

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

- Possibilidade da existência de 45 minutos adicionais por turma, em todos os anos letivos, mas pelo menos nos finais de ciclo (9.º ano alvo de exame final PET e 6.º ano, 

possivelmente alvo em breve de exame final KET), destinados a apoio aos alunos nos diferentes domínios, reforçando sobretudo e prática da oralidade (compreensão e 

produção) – componente letiva. De relevo, uma vez que o exame final PET deixa de ser aferido e tem implicações na transição de ano. 

- Espaço de “Explicações” (a desenvolver com as horas de componente de escola e remanescente dos professores de Inglês), onde encarregados de educação com os 

alunos os inscreveriam para receberem explicações desta língua (máximo grupo de 5 alunos); 

- Clube de Inglês alargado a ambos os estabelecimentos de ensino de 2.º e 3.º ciclo do Agrupamento (EBVV e EBMEA). 
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PORTUGUÊS – 2.º CICLO 

 

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

 

     Verifica-se que, no 5.º ano, tanto na qualidade como na eficácia, os resultados, neste período letivo, estão acima dos resultados obtidos no período anterior e no final 

do ano transato . Após uma reflexão, considerou-se que esta melhoria se deve ao facto de estes alunos terem usufruído da aplicação de Planos de Acompanhamento 

Pedagógico de Turma e de Planos de Acompanhamento Pedagógico Individuais. Reconhece-se, ainda, o facto de os alunos terem iniciado o 1.º ciclo com o Programa de 

Português de 2009 como um elemento importante para os resultados obtidos. 

  

      Também no 6.º ano, tanto na qualidade como na eficácia, os resultados, neste período letivo, estão acima dos resultados obtidos no período anterior e no final do ano 

transato. Para os resultados alcançados, apontam-se as seguintes razões: 

          - aplicação de Planos de Acompanhamento Pedagógico de Turma e de Planos de Acompanhamento Pedagógico Individuais;    

          - aplicação de estratégias de remediação para a superação das dificuldades diagnosticadas. 

           Perante estes resultados, salienta-se que as estratégias adotadas, ao longo do ano letivo, surtiram os efeitos desejados. 

 

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

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

 Coadjuvação – mediante proposta dos professores e feita após a avaliação de diagnóstico; 

 As aulas de apoio específico serem dadas pelos professores da turma;  

 A disciplina de português não ser colocada nos últimos tempos dos turnos (principalmente  da tarde); 

 Os tempos do remanescente serem utilizados para atividades de apoio específico; 

 Sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma aos potenciais professores classificadores de Provas; 

 Atribuir a disciplina ao menor número possível de docentes; 

 Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho colaborativo. 
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PORTUGUÊS - 3º CICLO 
 

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

 Verifica-se que, no 7.º, 8.º e 9.º ano, tanto na qualidade como na eficácia, os resultados, neste período letivo, estão acima dos resultados obtidos no período anterior e no 

final do ano transato.  
A taxa de sucesso no 3º ciclo é significativamente superior à do 2.º período; no 7.º ano verifica-se uma subida de 8,2 pontos percentuais. Em relação ao final do ano letivo 

anterior a diferença é ainda maior, de 9 pp.  

Em relação ao 8.º ano a taxa de sucesso em relação ao 2.º período, verifica-se uma subida de 7 pontos percentuais. Em relação ao final do ano letivo anterior a diferença é 

ainda maior, de 8,2 pp.  

O 9.º ano regista também uma taxa de sucesso superior à do segundo período em 25,1 pontos percentuais. Em relação ao final do ano letivo anterior a diferença é de 8,2 

pp. O esforço e as estratégias aplicadas permitiram uma recuperação, embora difícil nalgumas turmas, bastante significativa.  

 A nível da qualidade, a média das classificações do 7.º ano, passou de 3,0 (ano letivo anterior) para 3,2. A média do 8.º ano subiu de 3,0 para 3,2 e a do .9º ano subiu de 

2,9 para 3,0. 

 Após uma reflexão, considerou-se que esta melhoria se deve ao facto de estes alunos terem usufruído da aplicação de Planos de Acompanhamento Pedagógico de Turma 

e de Planos de Acompanhamento Pedagógico Individuais. Reconhece-se, ainda, o facto de os alunos terem iniciado o .3º ciclo já com conhecimentos do Programa de 

Português de 2009, elemento importante para os resultados obtidos. Além disso, a constante remodelação e aplicação de estratégias de remediação para a superação das 

dificuldades diagnosticadas, permitiram o sucesso dos alunos. Contudo, ainda há muito trabalho a ser feito para que os alunos consigam desenvolver com sucesso todos os 

Domínios desta disciplina 

 Perante estes resultados, salienta-se que as estratégias adotadas, ao longo do ano letivo, surtiram os efeitos desejados. 

 

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

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

 Continuamos a achar que a coadjuvação faz mais sentido no 7.º e 8.º anos para acompanhamento da prática da escrita e da gramática, domínios em que os 
alunos demonstram mais dificuldades, de forma a chegarem ao 9.º ano com estes bem estruturados e assimilados. 

 Revisão de horários com três níveis de ensino; 

 As aulas de apoio específico serem dadas pelos professores da turma;  

 A disciplina de português não ser colocada nos últimos tempos dos turnos (principalmente da tarde); 

 Os tempos do remanescente serem utilizados para atividades de apoio específico; 

 Sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma aos potenciais professores classificadores de Provas; 

 Atribuir a disciplina ao menor número possível de docentes; 

 Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho colaborativo aos professores com os mesmos níveis de escolaridade. 

 Deve-se ponderar muito bem as atividades que impliquem paragem de aulas, principalmente para os alunos do 9º ano, pois os programas curriculares são muito 
extensos. Devem ser evitadas visitas de estudo para estes alunos no 3.º período.  
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E 

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Ciências Naturais (CN) 

 Físico-Química (FQ) 

 Matemática (MAT) 

 Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

Razões que justificam os resultados alcançados:; 

- Alguns casos de alunos em que houve um maior envolvimento dos encarregados de educação na sua vida escolar progrediram significativamente relativamente ao 

segundo período letivo; 

- A monitorização do trabalho dos alunos em contexto de sala de aula e extra-aula, o reforço positivo, a valorização da componente prática do programa, a diversificação 

de estratégias com recurso às novas tecnologias e uma maior incidência em atividades de consolidação das aprendizagens repercutiram-se claramente quer na melhoria 

das aprendizagens quer dos resultados escolares; 

- Em algumas turmas a falta de progresso ao nível do sucesso académico parece estar associado à falta de hábitos de estudo dos alunos e de empenho nas atividades 

propostas em contexto de sala de aula e extra-aula. 

- O elevado número de alunos em salas como condiciona significativamente o processo de ensino e aprendizagem, predispondo os alunos mais vulneráveis para a conversa 

e distração. 
 

Breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas: 

- As estratégias adotadas revelaram-se eficazes visto que respeitaram o ritmo de aprendizagem dos alunos, valorizando o trabalho cooperativo, faltou, no entanto, 

desenvolverem-se mais estratégias com vista ao envolvimento efetivo dos encarregados de educação. 

 

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

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

- Atribuir, semanalmente, um bloco de 90 minutos da componente não letiva a cada professor do grupo, em horário comum a todos, com o objetivo de promover o 

trabalho colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos e instrumentos de avaliação; 

- Melhorar a organização e as condições de segurança dos laboratórios, mantendo em funções um diretor de instalações em cada escola; 

- Apetrechar os laboratórios com material e equipamento para o desenvolvimento da componente experimental do currículo; 

- Introduzir melhorias nas planificações e na aferição de critérios e instrumentos de avaliação; 

- Desdobrar as turmas do ensino articulado, à semelhança das restantes turmas, a fim de dar cumprimento à concretização da componente experimental prevista nas 

metas de aprendizagem da disciplina de Ciências-Naturais;  

- Distribuir as salas de Ciências (CN1,CN2 e CN) da EMEA  apenas a turmas de Ciências Naturais, incluindo os alunos de 5º e 6º ano, a fim de garantir um bom ambiente de 

trabalho e a segurança; 

- Realizar reuniões de grupo, com periodicidade mensal, agendadas no início do ano letivo ou em conformidade com as necessidades de trabalho colaborativo; 

- Envolver os pais e encarregados de educação na vida escolar dos respetivos educandos através do estabelecimento e execução de contratos/programas específicos de 

trabalho. 
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FÍSICO-QUÍMICA 

 

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

 

Os dados globais mostram que houve uma melhoria significativa da eficácia do sucesso académico no oitavo ano relativamente ao ano letivo anterior. No entanto, a 

qualidade do sucesso mantém-se no mesmo nível médio. Quanto aos restantes anos, particularmente no 7.º ano, a eficácia e a qualidade do sucesso situam-se abaixo do 

ano letivo anterior. Com exceção do 7.º ano, a maioria das turmas apresenta uma taxa de sucesso superior à média da disciplina de Físico-Química do respetivo nível e ano 

letivo. 

Tomando como referência o primeiro período letivo, constatou-se haver uma progressão da taxa de sucesso e da média das classificações obtidas na maioria das 

turmas.  

Quanto a possíveis razões para justificar os resultados alcançados, considerou-se o seguinte: 

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

- Um número significativo de alunos demonstra dificuldades ao nível da capacidade de raciocínio e da predisposição para pensar sobre questões e problemas; 

- Existe um desfasamento significativo entre a carga horária semanal e a extensão do programa, não permitindo adequar o ritmo da aula ao ritmo de aprendizagem 

dos alunos; 

- Nem todas as turmas são contempladas com desdobramento de aulas para a prática experimental; 

- Evidência de lacunas ao nível de conhecimentos básicos essenciais para a compreensão e aplicação de novos conhecimentos;  

- Dificuldade ao nível da compreensão e interpretação de dados, assim como da sua mobilização e aplicação; 

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

- Dificuldades ao nível do cálculo matemático elementar, raciocínio e utilização de formulário específico. 

Em algumas turmas a falta de progresso ao nível do sucesso académico parece estar associado à falta de hábitos de estudo dos alunos e de empenho nas atividades 

propostas em contexto de sala de aula e extra-aula. 

A monitorização do trabalho dos alunos em contexto de sala de aula e extra-aula, o reforço positivo, a valorização da componente prática do programa, a 

diversificação de estratégias com recurso às novas tecnologias, uma maior incidência em atividades de consolidação das aprendizagens e um maior envolvimento de pais e 

encarregados de educação, repercutiu-se na melhoria da eficácia e da qualidade das aprendizagens no decurso do ano letivo. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

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

 

- Atribuir, semanalmente, um bloco de 90 minutos da componente não letiva a cada professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o 

trabalho colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos e instrumentos de avaliação; 

- Introduzir melhorias nas planificações e na aferição de critérios e instrumentos de avaliação; 

- Valorizar a componente prática do currículo ao nível dos critérios de avaliação; 

- Desdobrar todas as turmas constituídas por um número de alunos igual ou superior a 20, a fim de dar cumprimento à concretização da componente experimental prevista 

nas metas de aprendizagem da disciplina de Físico-Química; 

- Distribuir as salas de laboratório de FQ apenas a turmas desdobradas para a realização de aulas experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a 

segurança; 

- Reforçar o envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos respetivos educandos, mantendo-os informados relativamente à melhoria das 

aprendizagens e correspondente sucesso escolar. 
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MATEMÁTICA 

 

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

Os discentes com insucesso revelaram dificuldades: 

 Falta de pré-requisitos 

 na articulação dos conhecimentos; 

  na resolução de problemas; 

 na transferência de conhecimentos para situações novas; 

 na compreensão e interpretação de conceitos/noções básicas; 

 revelaram falta de hábitos e métodos de trabalho e estudo; 

  não encararam o trabalho escolar com seriedade; 

  não se empenharam  nas atividades propostas nem participaram ativamente nas aulas; 

  falta de  investimento  na disciplina; 

  na aplicação dos conteúdos programáticos fundamentais.  

 NOTA: No segundo e terceiro ciclos, acrescem a estas dificuldades, a extensão do atual programa da disciplina, bem como a elevada complexidade de algumas 

“Metas Curriculares” para esta faixa etária dos alunos, o que dificulta a aquisição e consolidação de conhecimentos. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

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

Implementar o Plano de Melhoria elaborado pelos grupos 230 e 500, que se constitui como um instrumento de suporte à programação e implementação de 

práticas de melhoria no nosso Agrupamento e desenvolve-se em torno de um conjunto de objetivos e estratégias, cuja sustentabilidade pretende mobilizar os 

recursos humanos já existentes (corpo docente do Agrupamento), bem como outros que sejam eventualmente necessários. Trata-se de um programa, planificado e 

focado na melhoria das “Médias por aluno” (qualidade), bem como melhorar as “Taxas de Sucesso” (eficácia) dos resultados obtidos este ano letivo, tanto na avaliação 

Interna como na Externa. Compreenderá um conjunto de estratégias calendarizadas para o ano letivo 2015/2016 (ver Plano da melhoria, páginas nºs 3,4 e 5), que 

reúne as várias estratégias de promoção do sucesso na disciplina de matemática, bem como os procedimentos a implementar. No entanto o seu sucesso dependerá, 

entre outros aspetos dos “Recursos humanos” que serão disponibilizados. No entanto as medidas a adotar para o próximo ano letivo, com este “Plano de Melhoria” 

para a matemática, visam prioritariamente o seguinte, a saber: 

e) Melhorar o desempenho dos alunos do Agrupamento na disciplina de matemática, particularmente do 5º ao 9º ano; 

f) Monitorização da eficácia das medidas de promoção do sucesso e da análise e reflexão sobre os fatores internos explicativos do (in) sucesso, em ordem à 

melhoria do desempenho dos alunos, particularmente em Matemática dos 6º e 9.º anos; 

g)  Constituição de grupos de trabalho diferenciados4, grupos de “Apoio Prolongado”5 (a constar no horário do professor, logo no início do ano na componente 

letiva e com a duração de 90 minutos), com vista a desenvolver um trabalho prolongado mais personalizado e ajustado às necessidades concretas de cada 

aluno; 

h) A definição de metas mensuráveis. 

  
1  Trata-se de um grupo de alunos, não excedendo os 10 alunos, que serão reunidos para beneficiarem de um Apoio prolongado, com um professor responsável, 

no âmbito da componente letiva do respetivo docente (sempre que possível o docente do “Grupo de Apoio Prolongado” deverá ser o professor Titular da turma de 

origem), pois este docente terá de realizar uma avaliação no Final de cada Período (ver Plano de Ação), e reunir periodicamente (nos casos de serem 2 docentes 

diferentes) com o(s) respetivo(s) docente(s) titular(es) da Turma de origem dos alunos em questão. Admite-se que durante o ano letivo poderá eventualmente 

realizar-se uma substituição de algum aluno nestes “Grupos de Apoio” por um aluno novo, caso se justifique, em virtude da sua evolução ser significativa e a 

necessidade da inclusão de um novo aluno. Este tipo de Apoio é para ser prolongado e promover efetivamente nos alunos alvo, a aquisição de “bases 

estruturante” no âmbito das exigências das “Novas Metas Curriculares da Matemática”. 

2  Os alunos que constituirão estes “grupos de Apoio Prolongado”, deverão ter as seguintes características: “Preferencialmente os alunos que obtiveram o nível “Um” 

nas Provas Finais deste ano a Matemática, os alunos que obtiveram o nível dois em Matemática e Português nas Provas Finais deste ano ,  os alunos que obtiveram 

o nível dois em Matemática, Português e outras disciplinas na Avaliação final Interna,  os alunos que obtiveram o nível dois simultaneamente em Matemática  e 

Português na Avaliação final Interna e finalmente os alunos que obtiveram apenas o nível dois na disciplina de Matemática na Avaliação final Interna ou na Externa. 
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

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

 

Comparando os resultados do ano transato com o atual, constata-se que o diferencial não é considerável, tendo diminuído, no 7.º ano 2,7% e no 8.º ano 1,1%.  

Importa referir que no cômputo das turmas dos 7.º e 8.º anos do agrupamento, apenas foram atribuídas 7 níveis inferiores a 3. 

Salienta-se que a avaliação decorria da elaboração de trabalhos práticos realizados em sala de aula e que os alunos, sem sucesso, se recusavam a produzir, apesar dos 

docentes terem aplicado as estratégias definidas na última reunião de grupo do ano transato. 

De facto as diferenças na avaliação do sucesso académico, verificadas entre os dois anos letivos, não se devem a questões inerentes à organização da disciplina, nem às 

estratégias adotadas em sala de aula, mas sim a uma postura de indiferença e de falta de empenho dos alunos.  

 

 

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

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

 

Relativamente às estratégias organizacionais, o grupo de informática propõe a reorganização das salas de informática de forma a facilitar a realização dos trabalhos 

práticos dos alunos, aumentando a eficácia e a eficiência. 

Elaboração de um regulamento de funcionamento das salas de informática, de forma a minimizar os problemas técnicos. 

O grupo considera que a estrutura semestral da disciplina é para manter, uma vez que permite a realização de um trabalho mais sequencial e um conhecimento mais 

efetivo dos alunos. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS 

HUMANAS E SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Moral e Religiosa (EMR) 

 Geografia (GEO) 

 História (HIST) 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

Na disciplina de EMRC, nos distintos períodos letivos, os resultados não sofreram uma variação minimamente significativa, mantendo-se a tendência generalizada para o 

pleno sucesso nesta disciplina, razão pela qual não foram definidas estratégias de remediação. 
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GEOGRAFIA 

 

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

 

Na disciplina de Geografia, os resultados, regra geral, revelaram-se bastante satisfatórios, no entanto e sempre numa perspetiva de otimização das atividade ensino-

aprendizagem e tendo em vista a definição de estratégias e situações de aprendizagem apelativas e frutíferas, sugere-se que, na elaboração dos horários e na distribuição 

de serviço, seja tida em conta a circunstância de os professores desta disciplina lecionarem um elevado número de turmas, em resultado da matriz curricular da escola, 

especialmente nos sétimo e oitavo anos de escolaridade em que define 90 min semanalmente. No nono ano de escolaridade a respetiva matriz define 90+45 min, para a 

disciplina de Geografia, mas na turma do ensino articulado de Música, apenas são atribuídos 90min, o que, naturalmente, impede/dificulta o aprofundamento de alguns 

conteúdos, a utilização de metodologias de trabalho diversificadas e enriquecedoras para os alunos, bem como a redução do tempo disponível para que os alunos possam 

esclarecer as suas dúvidas. 

Por último, considera o grupo de Geografia que um professor que apenas lecione turmas de sétimo e oitavos anos serão atribuídas, no seu horário, onze turmas. Para além 

de conceber materiais de trabalho e fichas de avaliação formais, este professor corrigirá, aproximadamente, ao longo do ano, sempre que se tratar de avaliações 

individuais, cerca de duzentas e quarenta e duas unidades (considerando uma média de vinte e dois alunos por turma) e, se pensarmos em pelo menos cinco momentos ao 

longo do ano, isto implicará a correção de cerca de mil e duzentas e dez unidades, excluindo ainda trabalhos de casa ou outros instrumentos de avaliação formativa 

individuais que o professor possa considerar fundamentais para cumprir as metas da disciplina. Assim, considera este grupo disciplinar que seria de evitar a atribuição do 

cargo de diretor de turma a um professor que lecione nestas circunstâncias. 

 

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

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

 

Na elaboração dos horários e na distribuição de serviço do próximo ano letivo sugere-se a atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, para a disciplina de 

Geografia, para que nas diferentes turmas seja possível o desenvolvimento de atividades práticas no âmbito da localização e caraterização espacial, assim como a 

elaboração de trabalhos práticos e/ou de pesquisa com vista à consolidação e aprofundamento de aprendizagens significativas. 
 

 

  



PAASA - Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico 

 
 

49 
 

HISTÓRIA 

 

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

 

Os resultados académicos não se revelaram globalmente satisfatórios, particularmente no 9.º ano de escolaridade. As principais razões desta situação fundam-se no 

desfasamento existente entre a diminuta capacidade de trabalho e reduzida predisposição de uma parte significativa dos alunos para a realização de um estudo 

persistente e sistemático e o grau de exigência dos programas, particularmente neste ano final de ciclo. Apesar da diversificação de estratégias e de todas as diligências 

desenvolvidas no sentido de minorar o insucesso, em algumas turmas, boa parte dos alunos não encarou as tarefas escolares com a devida seriedade e manifestou uma 

insuficiente propensão para se empenhar na realização de um trabalho sistemático e de um estudo continuado, enveredando antes por um estudo superficial e apressado, 

apenas nos momentos em que se aproximavam as fichas de avaliação. Esta realidade é corroborada, por exemplo, pela circunstância de, durante as aulas, em que era 

privilegiada a interação entre o professor e os alunos e, bem assim, a análise de fontes e textos insertos no manual da disciplina, apenas um diminuto número de alunos 

ter procurado participar de forma ativa e por iniciativa própria, enquanto a maioria, quando chamada a intervir, patenteou, sucessivamente, desconhecimento de 

conteúdos estruturantes que já haviam sido reiteradamente explicitados e mesmo plasmados no caderno diário na forma de apontamentos e/ou esquemas-síntese.   

 

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

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

Principalmente nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, propõe-se, uma vez mais, que, dentro do possível, seja equacionada a melhor forma de integração das aulas desta 
disciplina, dado o seu caráter iminentemente teórico, nos horários das turmas, sobretudo naquelas em que o insucesso é notório, evitando, na medida do possível, a 
prevalência das aulas no final da tarde. Mais se reitera que, na distribuição das salas, quando exequível, se evite as salas mais exíguas, sem o mobiliário mais apropriado e 
com constrangimentos ao nível do isolamento acústico. Propõe-se novamente que, no tocante às modalidades de apoio a implementar no próximo ano letivo, a disciplina 
de História seja também considerada e contemplada. Preconiza-se ainda que prossigam os esforços em ordem à maior equidade possível na atribuição de direções de 
turma, no sentido de serem considerados professores de todas as disciplinas. 
Quanto a estratégias e atividades/experiências de aprendizagem a implementar, propõe-se as que se passa a elencar: 

 Diversificação de estratégias com vista a, na medida do possível, ir de encontro às necessidades e dificuldades específicas dos alunos; 

 Elaboração de apontamentos e esquemas de sistematização dos conteúdos programáticos tidos como nucleares;  

 Leitura e interpretação orientada de diversas fontes históricas; 

 Utilização criteriosa das TIC; 

 Valorização da participação oral em contexto de aula, suscitando reflexões e debates; 

 Correção, quando possível, individualizada dos trabalhos e atividades/tarefas solicitados; 

 Estabelecimento, sempre que possível e pertinente, de analogias com a atualidade; 

 Valorização das ideias prévias/tácitas e das experiências de vida dos alunos; 

 Solicitação de trabalho(s) de enriquecimento curricular e/ou de pesquisa. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 
 

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

Os resultados alcançados nas turmas dos quinto e sexto anos de escolaridade foram muito satisfatórios, uma vez que, ao nível da Eficácia, quase todas as turmas se situaram acima dos 80% 

de sucesso, à exceção de 1 turma de 5.º ano e de 3 do 6.º ano. A maioria dos discentes empenhou-se na realização dos trabalhos de pesquisa, nos trabalhos de casa, no estudo diário e na 

preparação para as fichas de avaliação.  

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que as estratégias utilizadas foram ajustadas às necessidades dos alunos, nomeadamente no que diz respeito à Geografia – localização e 

orientação, onde os alunos obtiveram melhores resultados do que em anos anteriores.  

Alguns alunos, no entanto, não conseguiram superar as suas dificuldades, sobretudo devido ao pouco empenho e fraco acompanhamento por parte dos respetivos Encarregados de 

Educação, uma vez que foram entregues atempadamente as datas dos momentos de avaliação, os objetivos e as questões orientadoras da aprendizagem para facilitar a preparação das 

fichas de avaliação. Também foram elaborados resumos sob a orientação dos docentes, tendo como principal objetivo ensiná-los a estudar. 

Ao nível da Qualidade, os resultados, tanto do 5.º como do 6.º ano, começaram por ser mais baixos que os referenciais do ano anterior, mas no final do 3.º período igualaram-nos. Quanto à 

Eficácia, os resultados começaram também por ser mais baixos, mas no final do 3.º período superaram-nos. 

Para esta situação muito contribuiu o facto de todos os docentes utilizaram metodologias de ensino muito diversificadas, com recursos didáticos variados, nomeadamente em suportes 

multimédia, procurando responder a todos os estilos de aprendizagem que caraterizam os alunos.  

 

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

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

Devido às dificuldades que todos os anos uma grande parte dos alunos demonstra na localização geográfica, as docentes propõem continuar com as mesmas estratégias que utilizaram este 

ano, a saber, que aquando do tratamento do subtema 1, “ Ambiente natural e primeiros povos”, no ponto 1.1. “A Península Ibérica na Europa e no Mundo”, os mesmos sejam tratados com o 

recurso a mapas, levados para a sala de aula ou então projetados, de forma a permitir uma maior interação por parte dos alunos, levando-os a assumir um papel ativo na sala de aula, onde 

poderão identificar, em presença, os variados espaços físicos relativos à História e Geografia de Portugal, promovendo assim o gosto pelo saber geográfico e histórico.  

Relativamente à utilização dos rumos da rosa-dos-ventos para orientação (pontos cardeais e colaterais), também à semelhança deste ano letivo, serão levadas a cabo atividades lúdicas que 

motivem os alunos, que passam pela construção de uma “rosa- dos -ventos”, recorrendo a materiais recicláveis e a uma exposição em local de estilo na escola.  

As docentes irão prestar uma 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. Incentivarão e valorizarão constantemente os hábitos de estudo, assim como a organização dos cadernos 

diários, fazendo chegar as suas preocupações aos Diretores de Turma e Encarregados de Educação, via caderneta do aluno. Estes alunos deveriam, ainda, usufruir de apoio pedagógico à 

disciplina. 

As docentes vão solicitar maior responsabilidade dos alunos nas atividades escolares e manutenção do material, promovendo, ao mesmo tempo, o gosto e a curiosidade pelo saber 

geográfico e histórico. Serão levadas a cabo atividades que os aliciem e motivem, para que assumam um papel ativo, de atores sociais, proporcionando-lhes situações que os levem a 

construir o conhecimento histórico; levantamento das ideias tácitas; trabalhos de grupo e/ou individuais de investigação; debates; produção de pequenas biografias; comemoração de datas 

históricas em contexto de sala de aula. 

Serão comunicados atempadamente as datas e os objetivos das fichas de avaliação aos Encarregados de Educação, apelando, deste modo, a um maior envolvimento/responsabilização dos 

mesmos na vida escolar dos seus educandos. Nas aulas, sempre que possível, será facultado tempo aos alunos para a orientação na elaboração de resumos da matéria. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DAS EXPRESSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Física (EF) 

 Educação Musical (EM) 

 Educação Tecnológica (ET) 

 Educação Visual (EV) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

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

 

Ao analisarmos o Sucesso Académico relativo ao 3.º período escolar, relativamente à Eficácia, consideramos ao analisar as respetivas grelhas que no segundo ciclo houve um ligeiro aumento 

na Eficácia em relação ao ano letivo anterior. No terceiro ciclo, o sétimo ano apresenta uma ligeira descida em relação ao ano letivo anterior, apresentando os outros dois anos de 

escolaridade valores quase similares, no entanto o oitavo ano uma ligeira descida (0,5%) e o nono ano uma ligeira subida (1,2%).  

Concluindo, os resultados alcançados são excelentes, devendo realçar que o 

impacto das estratégias resultou em pleno. 

 
 
 
 
 

 
 

Ao analisarmos o Sucesso Académico relativo ao 3.º período escolar, 

relativamente à Qualidade, consideramos ao analisar as respetivas grelhas que 

no segundo ciclo houve os valores apresentados foram iguais em relação ao ano letivo anterior. Para sermos mais rigorosos houve no quinto ano um aumento de 0,1%.  No terceiro ciclo, o 

sétimo ano apresenta uma ligeira descida em relação ao ano letivo anterior, apresentando os outros dois anos de escolaridade valores quase similares, apresentando subidas na ordem dos 

0,1% nos dois anos de escolaridade. 

Concluindo, os resultados alcançados são excelentes, devendo realçar que o impacto das estratégias resultou em pleno. 

 

5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,6 3,5 3,9 3,6 3,5 3,8 3,2 3,3 3,6 3,7 3,7 3,9 3,6 3,7 3,9 

5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
 

5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

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

239 238 243 299 300 300 225 207 222 211 210 214 226 229 230 

97,6 97,5 99,6 99,3 99,7 100,0 97,8 90,4 96,9 98,6 97,7 99,5 98,7 99,6 99,6 

5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

295 295 209 209 250 

99,3 99,3 100,0 100,0 98,4 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

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

 

No que diz respeito à Eficácia, os resultados alcançados foram bastante satisfatórios, tendo em conta o ponto de partida. Relativamente ao 5.º ano, não se verificou uma 

alteração significativa se tivermos em conta os resultados do 1.º período e o 3.º período, existindo uma ligeira descida no 2.º período. Quanto ao 6.º ano, o cenário foi um 

pouco diferente, ou seja, houve uma evolução gradual dos resultados desde o 1.º período até ao 3.º período. O empenho dos docentes e a redefinição de estratégias 

estiveram na base desta melhoria. Quanto à Qualidade dos resultados, estes também foram bastante satisfatórios. Quer no 5.º ano, quer no 6.º ano, regista-se a mesma 

situação/evolução descrita anteriormente.   

 

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

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

 

Neste ponto nada há a registar, uma vez que as estratégias organizacionais, definidas pelo grupo disciplinar, têm demonstrado a Eficácia e Qualidade dos resultados 

escolares, contribuindo, assim, para as Metas definidas no Projeto Educativo do Agrupamento. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

 

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

 
2.º Ciclo  

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

Os professores da disciplina consideram que o facto de a disciplina ser eminentemente prática, com assuntos relevantes para os problemas que se podem apresentar 

diariamente aos alunos, contribuem substancialmente para o sucesso dos alunos. O fato de o trabalho se subdividir por etapas do Método de Resolução de Problemas e 

em cada etapa ser exemplificado em tempo real a ação a ser desenvolvida para  a resolução de cada obstáculo ajudam os alunos a compreender a ação posteriormente no 

seu conjunto.  

 

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

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

 

2.º Ciclo 

Tendo em conta os resultados dos alunos, no próximo ano letivo será dada continuidade às estratégias utilizadas no presente ano letivo, em virtude das mesmas terem 

contribuído para o sucesso dos alunos na disciplina. 

 

3.º Ciclo 

O professor da disciplina deverá manter a estratégia de utilizar o Método de Resolução de Problemas e subdividir as etapas deste método em ações e exemplificar em 

tempo real as ações que os alunos devem desenvolver nesse momento. Posteriormente chamar a atenção para que o encadeamento das ações que executaram levaram a 

um determinado resultado e fazê-los compreender que é esse conjunto de ações que determina a existência de um enunciado que se transforma numa teoria com um 

conjunto de conteúdos. 

As turmas nesta disciplina deveriam funcionar em turnos de metade para cada semestre. 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

 

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

 

2.º Ciclo 

Depois de analisados os resultados constatou-se que houve uma evolução dos mesmos. Tal facto deve-se ao empenho, interesse e dedicação dos alunos à disciplina. 

Relativamente às estratégias implementadas pelos professores, surtiram efeito, sendo reajustadas sempre que necessário e de acordo com as necessidades dos alunos.   

 

 

3.º Ciclo 

Continuamos a registar taxas elevadas de sucesso académico dos alunos. 

No 7.º ano de escolaridade a taxa de sucesso foi de 100% (média de 3,8), no 8.º ano a taxa de sucesso foi de 97,7% (média de 3,6) e no 9.º ano a taxa de sucesso foi de 

100% (média de 4,0). 

Em termos comparativos com o ano anterior o sucesso académico dos alunos no 7.º ano subiu 0,6%, no 8.º ano subiu 3,4% e no 9.º ano verificou-se uma subida de 0,4%. 

Em boa medida, a melhoria dos resultados deve-se às estratégias diversificadas adotadas, em particular a possibilidade de os alunos poderem reformular e complementar 

os trabalhos escolares, o que levou a uma maior motivação e empenho na concretização dos projetos. 

 

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

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

 

2.º Ciclo 

Tendo em conta os resultados dos alunos, no próximo ano letivo será dada continuidade às estratégias utilizadas no presente ano letivo, em virtude das mesmas terem 

contribuído para o sucesso dos alunos na disciplina. 

 

3.º Ciclo 

Se for possível melhorar as condições físicas e materiais das salas e equipamentos, bem como adquirir materiais consumíveis mais diversificados poderemos melhorar a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem que se refletirá na melhoria da qualidade dos resultados escolares dos alunos. 

Aqui se inclui a possibilidade de usufruir de uma sala de informática no sentido de potenciar a capacidade dos alunos. 
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VALORES DE REFERÊNCIA (avaliação interna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Ciclo 

Disciplinas PORT MAT ESTM EXP AE CC         

1.º Ano n 201 210 218 217 212 220         

% 90,1 94,6 97,8 97,7 95,5 99,1         

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

2.º Ano n 201 210 218 217 212 220         

% 90,1 94,6 97,8 97,7 95,5 99,1         

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

3.º Ano n 248 243 275 284 269 278         

% 87,3 85,6 96,8 100,0 94,7 97,9         

Média 3,6 3,6 4,1 3,9 3,7 3,7         

4.º Ano n 209 188 220 225 220 223         

% 92,5 83,2 97,3 99,6 97,3 98,7         

Média 3,5 3,4 3,9 3,9 3,8 3,9         

2.º Ciclo 

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

5.º Ano n 220 227 255 198 272 287 251 249 295 251 275    

% 74,1 76,4 85,9 66,7 91,6 96,6 99,2 98,4 99,3 99,2 98,9    

Média 3,1 3,3 3,5 3,0 3,6 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 4,4    

6.º Ano n 220 227 255 198 272 287 251 249 295 251 275    

% 74,1 76,4 85,9 66,7 91,6 96,6 99,2 98,4 99,3 99,2 98,9    

Média 3,1 3,3 3,5 3,0 3,6 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 4,4    

3.º Ciclo 

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

7.º Ano n 163 188 165 27 178 200 151 192 175 197 209 183 167 167 

% 78,3 90,0 91,7 93,1 85,2 95,7 72,2 91,9 83,7 94,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

Média 3,0 3,6 3,7 3,6 3,2 3,7 3,1 3,4 3,2 3,9 3,8 4,3 3,8 3,7 

8.º Ano n 163 188 165 27 178 200 151 192 175 197 209 183 167 167 

% 78,3 90,0 91,7 93,1 85,2 95,7 72,2 91,9 83,7 94,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

Média 3,0 3,6 3,7 3,6 3,2 3,7 3,1 3,4 3,2 3,9 3,8 4,3 3,8 3,7 

9.º Ano n 175 196 180 20 173 232 142 221 194 253 250 239     

% 68,9 77,2 77,3 95,2 68,1 91,3 55,9 87,0 76,4 99,6 98,4 100,0     

Média 2,9 3,2 3,1 3,0 3,0 3,5 2,9 3,3 3,0 3,7 3,8 4,4     
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Taxa de Transição       →       Metas (M) 
1.º Ciclo  2.º Ciclo  3.º Ciclo  

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

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

3.º Ano % 97      9.º Ano % 87 

4.º Ano % 97         


