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REFERENCIAL  
 

ÁÁ RR EE AA   AA   AA VV AA LL II AA RR ::   RR EE SS UU LL TT AA DD OO SS   11 ºº   CC II CC LL OO   

DDIIMMEENNSSÃÃOO:: Construído * 
 

SSUUBBÁÁRREEAA  //  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO::  Sucesso académico 

PP EE RR ÍÍ OO DD OO   DD EE   
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EXTERNOS 

Administração central 
Administração central 
 Lei Nº 46/86, de 14 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 115/97, de 19 de 

Setembro, e pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, Decreto-Lei n.º 74/2004; Portaria n.º 550-

A/2004; Portaria n.º 550-D/2004; Portaria n.º 1322/2007, Decreto-Lei n.º 94/2011, Despacho 

Normativo n.º 14/2011, Decreto-Lei n.º 139/2012; Lei 51/2012 – Estatuto do aluno e Ética escolar; 

Decreto-Lei nº91/2013; Despacho-Normativo nº7/2013 de 11 de junho; Despacho normativo nº13/2014 

de 15 de setembro; Despacho normativo nº17-A/2015 de 22 de setembro. 
 

INTERNOS 
Contexto local 

 Projeto Educativo 

E L E M E N T O S  

C O N S T I T U T I V O S  
C R I T É R I O S     I N D I C A D O R E S   

P I S T A S  A  

I N V E S T I G A R  

Sucesso académico 
Eficácia 
Interna 

 

 A taxa de sucesso por ano de escolaridade/ciclo, por período, das 
disciplinas de matemática, português e estudo do meio é igual ou 
superior ao referente aprovado  

 A taxa de transição/aprovação dos alunos em cada ano /ciclo é 
igual ou superior ao referente aprovado 

 A taxa de alunos que concluíram o primeiro ciclo em quatro anos ou 

menos é igual ou superior ao referente aprovado 

Grelhas de registo dos 

professores titulares de 
turma  

 
Grelhas de registo de 

avaliação por Conselho 
de ano 

Atas de reuniões de 
avaliação 



 

                                                                                                                                  
 

| AECA | Equipa de Avaliação Interna EAI 15-16 

 

Sucesso académico 
 

 
 
 

 
 

Qualidade das 
aprendizagens 

 
 A taxa de alunos com sucesso pleno (1) por anos de 

escolaridade/ciclo, nas disciplinas de português, matemática e 

estudo do meio é igual ou superior ao referente aprovado 
 

 
Grelhas de registo 
dos professores 

titulares de turma 
 

Grelhas de registo de 
avaliação por 

Conselho de ano 
Atas de reuniões de 

avaliação 
 

 
 
 
 
 

Eficácia 
Externa 

 A taxa de sucesso na avaliação externa do quarto ano, nas 
disciplinas de português e matemática, é igual ou superior ao 
referente aprovado 

 A taxa de sucesso pleno na avaliação externa (3) é igual ou 
superior ao referente aprovado 

 A média da avaliação externa, por disciplina, é igual ou superior à 
média nacional 

 

Pautas da avaliação 
externa 

 
Grelhas de registo de 
avaliação externa do 

Conselho 
do 4º ano 

 
Relatório das provas de 
exame do Ministério da 

Educação 
 

 
       *  O Referencial de dimensão construído foi elaborado com base nos resultados dos últimos quatro anos letivos. 

(1) Sucesso pleno no 1º ciclo significa que o aluno tem, em todas as disciplinas referidas, menção/nível (4ºano) igual ou superior a satisfaz/três (4ºano). 

(2) Sucesso imperfeito no 1º ciclo significa que o aluno transita com uma ou mais menções de não satisfaz/ níveis inferior a três (4ºano) nas disciplinas mencionadas. 

(3) Sucesso Pleno na avaliação externa significa que o aluno tem nível igual ou superior a três nas duas disciplinas. 

 


