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Introdução 

O relatório que a seguir apresentamos pretende analisar os dados do sucesso académico relativos à 

Avaliação Interna do AECA do ano letivo 2015-2016. 

A equipa de Avaliação Interna neste ano letivo dividiu o relatório habitual em duas partes Avaliação Interna 

– Julho e Avaliação Externa – Outubro. Pretendemos com isto que as conclusões a que este relatório possa 

dar origem sejam pertinentes não só no conteúdo mas também no tempo. O objetivo é que as sugestões e 

conclusões resultantes da reflexão sobre os resultados académicos dos grupos disciplinares sejam em 

tempo útil para a preparação do próximo ano letivo. 

Para a realização deste trabalho foram previamente construídos referenciais por ciclo de ensino, que para 

além do levantamento questões emergentes em relação a esta dimensão também estabelecem os critérios 

acerca dos quais será emitido o juízo de valor de acordo com os dados alcançados. Foram ainda criados 

para os vários anos de escolaridade, referentes – valores esperados - com base na média dos resultados 

obtidos nos últimos quatro anos quer para o sucesso/ano escolaridade quer para a qualidade esperada no 

nosso universo educativo. 

O relatório que se segue pretende apresentar os resultados do AECA e fazer uma análise comparativa 

relativamente aos referenciais construídos e aprovados pelo conselho pedagógico. Para esse efeito os 

resultados são apresentados por ciclos e dentro destes, de acordo com o levantamento feito, para cada 

critério estabelecido. São também dadas a conhecer as reflexões e propostas de remediação que os grupos 

disciplinares fizeram e que deverão ser aplicadas no próximo ano letivo.  

Por fim estabelecemos também uma análise comparativa com as metas do Projeto Educativo do AECA. 
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I - 1º Ciclo 

Critérios 

1 - Eficácia interna  

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

 

Sucesso Avaliação Interna - 3º período  

1º Ano 

DISCIPLINAS Referente 2015-2016 3º P. Situação Divergência 

Português 90,63 98,33  7,70 

Matemática 92,05 100,00  7,95 

Estudo do Meio 99,11 100,00  0,89 

Quadro 1 

2º Ano 

DISCIPLINAS Referente 2015-2016 3º P. Situação Divergência 

Português 90,82 94,85  4,03 

Matemática 91,97 92,65  0,68 

Estudo do Meio 98,17 98,53  0,36 

Quadro 2 

3º Ano 

DISCIPLINAS Referente 2015-2016 3º P. Situação Divergência 

Português 95,94 98,13  2,19 

Matemática 93,98 98,13  4,15 

Estudo do Meio 98,90 98,13  -0,77 

Quadro 3 

4º ano 

DISCIPLINAS Referente 2015-2016 3º P. Situação Divergência 

Português 98,39 99,04  0,65 

Matemática 95,85 95,19  -0,66 

Estudo do Meio 99,55 100,00  0,45 

Quadro 4 
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1º Ciclo 

 

DISCIPLINAS Referente 2015-2016 3º P. Situação Divergência 

Português 94,07 97,58  3,51 

Matemática 93,04 96,49  3,45 

Estudo do Meio 98,74 99,17  0,43 

Quadro 5 

Este indicador verifica-se em todos os anos de escolaridade e também nos resultados por ciclo pois como 

pode verificar-se nos quadros anteriores (do Quadro 1 ao Quadro 5) os desvios relativamente aos valores 

esperados (referentes) são quase insignificantes e o resultado final e com tendência positiva. 

 

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

aprovado. 
 

 

Quadro 6 

 

 Referente   2015-2016 Situação Divergência 

1ºano 
100,00 100,00  0,00 

2ºano 
93,30 96,32  3,02 

3ºano 
98,54 99,06  0,52 

4ºano 
99,11 100,00  0,89 

1ºCICLO 97,74 98,85  1,11 
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Quadro 7 

O mesmo pode afirmar-se relativamente à taxa de transição com o seu melhor resultado no segundo ano 

onde habitualmente costuma registar-se o pior resultado do ciclo e pelo segundo ano consecutivo melhora 

os seus resultados. 

 A taxa de alunos que concluíram o primeiro ciclo em quatro anos ou menos é igual ou 
superior ao referente aprovado.  

 
 

1º ciclo - Conclusão 

Referente 
2015-2016 

Resultados 
2015-2016 

Situação Divergência 

94,94 85,60  9,34 

 
Quadro 8 

 
 

 

 
Neste indicador verifica-se uma descida significativa que é importante referir. De salientar que já no ano 
anterior houve uma descida relativamente ao referente.  
 
 
 

 

2 - Qualidade das aprendizagens 

Ano de 
escolaridade 

Total de alunos Nº de alunos/ Taxa de transição 

1ºano 
120 

120 100% 

2ºano 
136 

131  96,32% 

3ºano 
107+4CEI 

106 +4 CEI   99,06% 

4ºano 
104+2CEI 

104+2 CEI   100% 

1ºciclo 
467+6 CEI 

461+6 CEI 98,85% 
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 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. 

 

 

 Referente  2015-2016 Situação Divergência 

1ºano 89,20 98,33  9,13 

2ºano 89,46 91,18  1,72 

3ºano 91,10 96,26  5,16 

4ºano 94,48 94,23  - 0,25 

1ºCICLO 91,06 95,00  3,94 

Quadro 9 

Este indicador também se verifica, com excepção do 4ºano de escolaridade onde há uma ligeira oscilação 

negativa os restantes subiram ou igualaram os valores esperados. De referir as subidas significativas dos 1º 

e 3ºanos. 

 

 

(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. 

 

Análise dos resultados da avaliação do 1ºCiclo pelos Conselhos de Ano  

Conselho de docentes do 1ºano 

No que diz respeito às evidências constantes nos resultados das diferentes disciplinas em análise, 

matemática, português e estudo do meio, verificou-se, uma melhoria significativa, na ordem dos oito 

pontos percentuais nas disciplinas de português e de matemática. Na disciplina de estudo do meio o 

sucesso atingido foi pleno. Sublinharam-se fatores extrínsecos e intrínsecos como promotores de sucesso, 

que a seguir se enunciam:  

Fatores extrínsecos: adequação de números de alunos por turma; ambiente familiar, refletindo pontes de 

entendimento com o ethos escolar e processos de reprodução social - projeto manta de retalhos com 

extensão a pais, familiares ou amigos desenvolvendo histórias de vida, ficcionadas subjugadas ou não, ao 
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plano nacional de leitura e à oferta literária; uso de tecnologias educativas: recursos digitais - projetos 

curriculares e propostas de atividades lúdicas; promoção de aprendizagens em contexto, recurso a visitas 

de estudo, contactos e interação com outros agentes educativos. 

Fatores intrínsecos: integração de conhecimentos em ação e a perceção significativa, relacional e 

inferencial (transversal a todas as disciplinas), por parte dos alunos – fatores motivacionais; Uso, por parte 

dos docentes, de materiais manipuláveis já existentes e a criação de outros como veículo de aprendizagens 

compreensivas, concretas e colaborativas entre alunos (consciência fonológica); apoio educativo, medida 

educativa especial que contribuiu para o sucesso dos alunos com mais dificuldades, apontando-se 

constrangimentos ligados a fatores de continuidade, sistematização e rentabilização (processos internos 

estruturais como resposta: substituição de docentes); o trabalho colaborativo entre os docentes; as 

atividades de enriquecimento curricular em articulação com os professores titulares; O uso de 

metodologias experimentais foi facilitador das aprendizagens na disciplina de estudo do meio; a 

assiduidade por parte dos docentes e o empenho na articulação de saberes. 

Em síntese, o grupo de docentes considerou como primordial caminho para o sucesso educativo dos alunos 

a pedagogia positiva, aberta e flexível no e com o meio. As propostas vinculadas a todas as turmas nos 

mecanismos de desenvolvimento curricular, nos sistemas de avaliação e na articulação com outros agentes 

educativos, ainda que dissemelhantes entre escolas, foram fatores de sucesso e de enriquecimento para 

aprendizagens significativas e para os resultados obtidos. Estes foram motivo de regozijo para o corpo 

docente.  

Conselho de docentes do 2ºano 

Relativamente ao referente de quatro anos, verificou-se a português uma divergência positiva de 4.03 

valores percentuais. A matemática e estudo do meio os valores ficaram abaixo do 1 valor percentual. O 

Conselho do 2º ano considera os resultados bastante positivos, devendo-se estes à articulação/cooperação 

com os pais, seleção cuidada das atividades desenvolvidas e aos recursos educativos/materiais pedagógicos 

utilizados no apoio às aulas, assim como a uma gestão adequada do currículo e ao grande empenho dos 

professores. 

 Os resultados menos positivos devem-se essencialmente a vários fatores tais como: falta de coerência 

existente nos programas, estando estes desajustados à faixa etária dos alunos; os professores de apoio 

serem utilizados como recursos humanos em substituições no agrupamento; imaturidade dos alunos, 

muitos deles com matrículas condicionais; existência de turmas mistas com vários NEE; existência de mais 

de dois alunos com NEE em algumas turmas; o tempo de permanência dos alunos no espaço físico escolar 



                                                                                                                                                        
 

8 
 

ser excessivo e falta de leitura em contexto familiar, pois as crianças são muito estimuladas para a cultura 

audiovisual o que dificulta a sua concentração/atenção. 

Conselho de docentes do 3ºano 

Constatou-se que os resultados à disciplina de português atingiram uma taxa de 98,13% de sucesso, 

aumentando 2,19% relativamente ao referente. Contudo, os docentes referiram fragilidades em alguns 

alunos ao nível da produção de textos – organização e sequência lógica das ideias, vocabulário pobre, 

ortografia e pontuação. As estratégias de remediação apontadas incluem o apoio educativo, tutorias entre 

pares, dinamização da biblioteca, concursos de escrita e uma maior colaboração dos encarregados de 

educação. 

Na disciplina de matemática regista-se também uma melhoria nos resultados. Este ano a taxa de sucesso 

obtida foi de 98,13%, traduzindo-se num aumento de 4,15% relativamente ao referente. No entanto, os 

docentes referiram algumas fragilidades em alguns alunos, ao nível da resolução de problemas, das 

unidades de medida e dos números fracionários. Os docentes sugeriram algumas estratégias de 

remediação, tais como tutorias entre pares, criação de grupos homogéneos inter-turmas, criação dos 

desafios da semana, concursos entre turmas e reforço dos apoios educativos. 

Conselho de docentes do 4ºano 

Relativamente à avaliação final do quarto ano, dos cento quatro alunos avaliados, a taxa de sucesso a 

português é de 99,04%, registando uma divergência positiva de 0,65%, em relação ao referente de quatro 

anos. Na disciplina de matemática, a taxa de sucesso é de 95,19%, com uma divergência negativa de 0,66%, 

relativa ao referente. Na disciplina de estudo do meio, a taxa de sucesso foi de 100%, existindo uma 

divergência positiva 0,45%. Relativamente à taxa de sucesso pleno é de 94,23%, correspondente a um total 

de noventa e oito alunos e a taxa de sucesso imperfeito situa-se nos 5,77%, relativo a seis alunos. Como 

análise dos resultados, podemos referir que a taxa de sucesso atingiu todos os referentes, sendo 

ultrapassado em algumas disciplinas. Contudo, apesar da elevada taxa de sucesso, verifica-se que o número 

de alunos propostos para apoio foi significativo, comprometendo a qualidade dos resultados obtidos. Esta 

situação deve-se ao facto de existirem onze alunos a terminar o ciclo com uma retenção e ainda cinco com 

necessidades educativas especiais. As principais dificuldades sentidas em português estão relacionadas com 

a interpretação, expressão escrita e excesso de conteúdos programáticos a tratar. A matemática, 

dificuldades na interpretação e resolução de problemas e ainda conteúdos excessivos e grau de exigência 

elevado para o ano em questão. Aliado a estes problemas, podemos referir que os docentes debatem-se 

com deficitários recursos materiais, nomeadamente, equipamentos multimédia nas escolas, rede de 

internet, materiais didáticos, e ainda escassos recursos humanos, para coadjuvação e apoios pedagógicos 
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efetivos. Para ultrapassar estas dificuldades, os docentes aplicaram estratégias diferenciadas na sala de 

aula, incrementaram a autonomia do aluno, promoveram o trabalho colaborativo, desenvolveram 

atividades de autoaprendizagem, incutiram hábitos e métodos de trabalho, estreitaram as relações entre a 

escola e a comunidade educativa e implementaram estratégias com vista a maior cumprimento de regras. 

Pontos Fortes 

 Corpo docente estável 

 Práticas de Ensino 

 Monitorização e avaliação das aprendizagens e do ensino 

 

Áreas de Melhoria  
 
 Existência de recursos materiais (p. ex. quadros interativos, computadores 

atualizados, etc.) 

 Reforço nos apoios pedagógicos no Ensino Especial e Regular 

 Diminuição dos conteúdos programáticos para que estes se tornem exequíveis 

e ajustar os conteúdos curriculares à faixa etária dos alunos. 

 
 

II - 2º Ciclo 

Critérios 

1 – Eficácia interna 

 A taxa de sucesso por ano de escolaridade das áreas disciplinares é igual ou superior ao referente 

aprovado. 

5º ano - Sucesso (Referente) do 3º período  

     

DISCIPLINAS Referente 2015-2016  Situação Divergência 

Ciências Naturais 95,57 100,00  4,43 

Educação Física 99,61 100,00  0,39 

Educação Moral e Religiosa 100,00 100,00  0,00 

Educação Musical 99,88 100,00  0,12 

Educação para a Cidadania 95,77 100,00  4,23 

Educação Tecnológica 97,95 99,18  1,23 

Educação Visual 98,25 100,00  1,75 
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História e Geografia de Portugal 84,80 89,34  4,54 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês 80,30 84,43  4,13 

Matemática 79,19 79,51  0,32 

Português 81,56 90,16  8,60 

Média 92,08 94,78  2,70 

Quadro 10 

 

 

 

6º ano - Sucesso (Referente) do 1º período  

     

DISCIPLINAS Referente 2015-2016 Situação Divergência 

Ciências Naturais 91,81 83,89  -7,92 

Educação Física 97,53 97,32  -0,21 

Educação Moral e Religiosa 100,00 99,26  -0,74 

Educação Musical 95,97 97,32  1,35 

Educação para a Cidadania 84,09 94,63  10,54 

Educação Tecnológica 95,53 87,92  -7,61 

Educação Visual 96,38 87,92  -8,46 

História e Geografia de Portugal 79,23 82,55  3,32 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês 71,26 68,46  -2,80 

Matemática 66,11 74,50  8,39 

Português 74,42 77,18  2,76 

Média 86,58 86,45  -0,13 

Quadro 11 

Este indicador verifica-se nos dois anos de escolaridade em questão sendo superior a prestação do 5º ano 

relativamente aos valores esperados. 

 

 A taxa de transição é idêntica ou superior ao referente aprovado 
 

Taxa de Transição 

 
 

Ano Nº Alunos 
15-16 

% 

Referente 

% 

Desvio 

% 

5ºAno 129 100 94,01 5,99 



                                                                                                                                                        
 

11 
 

6ºAno 152* 89,55 89,21 0,34 

2º Ciclo 281 94,08 91,61 2,47 

Quadro 12 

 inclui 4 alunos com CEI 

De salientar a taxa de 100% no 5ºano de escolaridade que representa uma subida significativa 

relativamente aos valores esperados. O 6º ano encontra-se dentro dos valores esperados. 

2 – Qualidade das aprendizagens 

 

2.1 - A taxa de sucesso Pleno é superior ao referente aprovado.  

Turmas A B C D E F G MÉDIA Referen
te 

Desvio 

5ºAno 75,00 91,30 57,89 63,64 66,67 65,00   69,92 66,67% 3,25 

6ºAno 68,18 50,00 70,83 57,14 57,14 76,00 50,00 61,33 64,31% -2,98 

Quadro 13 

O sucesso pleno aumentou no 5º ano fruto da prestação das turmas A e B pois as restantes encontram-se 

com valores iguais ou ligeiramente inferiores ao referente. No 6º ano de um modo geral diminuiu mas 

temos três turmas com valores acima do esperado A, C e F e quatro turmas com valores abaixo do 

esperado. 

2.2 - A média por ano/disciplina é superior ao referente. 

Média (Qualidade) 5º Ano - 3º Período 2015/16 
 

 A B C D E F Média Referente 

Ciências Naturais 4,1 3,7 3,6 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9 

Educação Física 4,2 4,0 4,1 3,7 3,6 4,2 3,9 3,9 

Educação Moral e Religiosa 4,7 4,2 3,8 3,8 3,9 4,2 4,1 4,2 

Educação Musical 4,0 3,8 3,5 4,5 3,4 4,7 4,0 4,3 

Educação para a Cidadania 4,7 4,0 3,7 3,7 3,8 4,2 4,0 3,9 

Educação Tecnológica 3,9 4,3 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9 3,6 

EducaçãoVisual 4,1 4,2 4,0 3,6 3,3 3,6 3,8 3,7 

História e Geografia de Portugal 4,1 3,4 3,1 3,7 3,4 3,4 3,5 3,6 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês 3,5 3,9 3,1 3,3 2,9 3,1 3,3 3,4 

Matemática 3,7 3,6 3,1 3,2 2,7 3,1 3,2 3,4 

Português 3,7 3,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 

Média Turma: 4,0 3,9 3,6 3,7 3,4 3,7 3,7 3,8 
Quadro 14 
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Média (Qualidade) 6º Ano - 3º Período 2015/16 
 

 

 A B C D E F G Média Referente 

Ciências Naturais 3,8 3,5 4,0 3,7 4,0 3,6 3,3 3,7 3,7 

Educação Física 4,1 4,0 3,6 4,1 4,4 4,0 3,9 4,0 3,8 

Educação Moral e Religiosa 4,7 4,5 4,4 4,7 4,9 4,1 4,2 4,5 4,1 

Educação Musical 4,6 4,4 4,6 4,5 4,7 4,4 4,4 4,5 4,1 

Educação para a Cidadania 4,1 4,6 4,5 3,7 4,9 3,8 3,6 4,2 3,9 

Educação Tecnológica 3,8 3,4 4,1 4,0 4,2 3,7 3,6 3,8 4,0 

Educação Visual 3,7 3,4 4,0 3,6 4,2 3,8 3,8 3,8 3,9 

História e Geografia de Portugal 3,8 3,4 3,7 3,7 3,8 3,6 3,1 3,6 3,5 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,4 2,8 3,3 3,2 

Matemática 3,6 3,3 3,6 3,6 3,5 3,5 2,9 3,4 3,2 

Português 3,5 3,4 3,5 3,7 3,6 3,3 3,0 3,4 3,2 

Média Turma: 3,9 3,7 3,9 3,9 4,1 3,8 3,5 3,8 3,7 
Quadro 15 

Enquanto no 5º ano as médias das turmas só em duas turmas se encontram acima do referente, no sexto 

ano são de um modo geral mais elevadas e há apenas uma turma com média abaixo dos valores esperados. 

 

2.3 - A percentagem de alunos com nível negativo cumulativamente a Português e Matemática é igual ou 

inferior ao referente 

Quadro 16 

 Não inclui alunos CEI 

Turmas 

Níveis  Negativos    Português + Matemática 
 

5ºAno 6ºAno 
Nº alunos % Al. Aval. Nº alunos % Al. Aval. 

A 1 5 20 0 0 22 

B 0 0 23 0 0 20 

C 1 5,26 19 2 8,3 24 

D 2 9,09 22 0 0 21 

E 2 11,11 18 0 0 18 

F 3 15,00 20 1 4 25 

G    4 22,2 18 

Total 9 7,38 122 7 4,7 148* 

 REFERENTE              11,81 REFERENTE                               10,25 
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Saliente-se que nestes dois anos de escolaridade o número de alunos com nível negativo cumulativamente 

às disciplinas de Português e Matemática diminuiu relativamente aos valores esperados – mais de 5% no 6º 

ano. 

III - 3º Ciclo 

 

Critérios 

 

1 – Eficácia interna 

 A taxa de sucesso por ano de escolaridade das áreas disciplinares é igual ou superior ao 

referente aprovado 

 

 

7º ano - Sucesso (Referente) do 3º período  15-16 

DISCIPLINAS Referente 3º P. Situação Divergência 

Ciências Naturais 83,43% 77,84%  -5,59% 

Educação Física 98,78% 99,46%  0,68% 

Educação Moral e Religiosa 99,70% 100,00%  0,30% 

Educação Visual 97,86% 95,14%  -2,72% 

Ciências Físico-Químicas 85,55% 82,70%  -2,85% 

Líng. Estrangeira 2 - Francês 90,13% 85,80%  -4,33% 

Líng. Estrangeira 2 - Espanhol 98,81% 100,00%    

Geografia 82,68% 85,41%  2,73% 

História 84,19% 91,89%  7,71% 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês 83,00% 76,22%  -6,78% 

Português 87,47% 83,78%  -3,68% 

Matemática 70,51% 63,78%  -6,73% 

Oficina de Artes e Tecnologias(OAT) 96,64% 97,31%  0,67% 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação(TIC) 

95,96% 84,15%  -11,81% 

Reforço da Matemática/OCM 84,81% 92,97%  8,16% 

TOTAL 90,74% 87,76%  -2,98% 

Quadro 17 
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8º ano - Sucesso (Referente) do 3º período  15-16 

Disciplinas Referente  3º P. Situação Divergênci
a 

Ciências Naturais 90,21 93,64  3,43 

Educação Física 99,18 99,59  0,41 

Educação Moral e Religiosa 99,83 100,00  0,17 

Educação Visual 99,11 99,38  0,27 

Espanhol 100,00 100,00  0,00 

Ciências Físico-Químicas 90,74 91,95  1,21 

Líng. Estrangeira II - Francês 92,88 84,91  -7,97 

Geografia 92,85 89,39  -3,46 

História 85,87 90,54  4,67 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês 78,61 79,30  0,69 

Matemática 63,08 61,97  -1,11 

AO/OAT 98,81 97,62  -1,19 

 Português 92,06 87,79  -4,27 

Reforço de Inglês 90,71 85,53  -5,18 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação(TIC) 

97,75 97,06  -0,69 

Média Total 90,93 90,02  -0,90 
Quadro 18 

 

9º ano - Sucesso (Referente) do 3º período  15-16 

DISCIPLINAS Referente 2015-2016 3º P. Situação Divergên
cia 

Ciências Naturais 89,67 89,97  0,30

Educação Física 99,50 100,00  0,50

Educação Moral e Religiosa 100,00 100,00  0,00

Educação Visual 99,75 100,00  0,25

Ciências Físico-Químicas 85,19 89,56  4,37

Líng. Estrangeira 2 - Francês 93,21 89,56  -3,65

Geografia 94,12 89,22  -4,90

História 87,90 88,61  0,71

Líng. Estrangeira 1 - Inglês 77,79 87,81  10,02

Matemática 64,77 87,04  22,27

Português 89,24 87,16  -2,08

Reforço da Língua Portuguesa   87,16    

TOTAL 89,19 91,72  2,53

Quadro 19 
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No que respeita à taxa sucesso por ano de escolaridade as oscilações por ano são pouco significativas, no 

entanto salientamos a descida a TIC no 7ºano e as subidas a Inglês e matemática no 9º ano onde, de um 

modo geral houve oscilação positiva no ano. 

 

 A taxa de transição é idêntica ou superior ao referente aprovado 
 

Taxa de Transição 

Ano Total de 

alunos 

Nº Alunos 

Transitados 

15-16 

% 

Referente 

% 

Desvio 

% 

 

7ºAno 188 175 93,09 88,08 5,01  

8ºAno 203 198 97,54 92,60 4,64  

9º Ano 188 158 84,04 84,08 0,04  

3º Ciclo 579 531 91,55 89,25 2,30  

Quadro 20 

A taxa de transição subiu relativamente ao referente como era expectável com a alteração dos critérios 

de transição. No entanto também no 9º ano esta taxa subiu relativamente ao referente. 

 

 

2 – Qualidade das aprendizagens 

 

2.1 - A taxa de sucesso Pleno é superior ao referente? 

Sucesso Pleno 3º Ciclo 

 A A1 B B1 C D E F G 15-16 Referente 

7ºAno 60,87 75,00 63,16 64,29 57,89 44,44 27,78 35,29 18,75 52,69 53,97% 

8ºAno 42,86 75,00 50,00 44,44 40,91 44,44 52,63 50,00 79,17 54,31 47,97% 

9ºAno 57,89 64,29 62,96 58,62 66,67 32,00 4,17     49,51 45,94% 

Quadro 21 

O sucesso pleno também subiu no 8º e 9ºanos tendo descido ligeiramente no 7ºano. 
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2.2 - A média por ano/disciplina é superior ao referente? 

Média (Qualidade) 7º Ano - 3º Período - 2015/16 
 

 A A1 B B1 C D E F G Média Referente 

Ciências Naturais 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 3,3 2,7 3,1 2,8 3,1 3,3 

Educação Física 4,0 4,2 4,0 4,3 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 

Educação Moral e Religiosa 4,4 4,6 4,7 4,6 4,6 4,4 4,0 4,1 4,0 4,4 4,0 

Educação Visual 3,7 3,9 3,8 4,1 4,3 3,3 3,3 3,6 3,9 3,8 3,9 

 Físico-Química 3,0 3,5 3,4 3,5 3,5 3,3 3,0 3,3 2,9 3,3 3,3 

Líng. Estrangeira II - Francês   3,9 3,8 3,4 3,5 2,9 3,5 3,6 3,3 3,5 3,6 

Geografia 3,4 3,8 3,2 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 2,7 3,3 3,3 

História 3,9 3,6 3,8 3,7 4,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,6 3,4 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês  3,5 3,7 3,5 3,4 3,9 2,9 3,1 3,3 3,0 3,4 3,3 

Líng. Estrangeira II - Espanhol 4,3                 4,3   

 Português 3,5 3,4 3,3 3,3 3,6 3,3 3,0 3,1 3,0 3,3 3,3 

Matemática 3,0 3,4 3,0 3,3 3,5 2,9 2,8 2,6 2,3 3,0 3,1 

Tec. de Informação e 
Comunicação(TIC) 

2,9 3,6 3,4 3,6 3,4 3,1 2,9 2,9 2,7 3,2 3,4 

Oficina de Artes (OA) 3,4 4,1 3,6 4,3 3,8 3,2 3,5 3,2 3,4 3,6   

Reforço da Matemática 3,6 3,9 3,5 3,7 3,9 3,2 3,7 3,4 2,9 3,5 3,3 

Total 3,6 3,8 3,6 3,7 3,8 3,3 3,3 3,4 3,2 3,5 3,3 
Quadro 22 

 

 

 

Média (Qualidade) TURMAS DO 8º ANO 3º Período 2015/16 
  A A1 B B1 C D E F G Médi

a 

Referente 

Ciências Naturais 3,7 3,5 3,9 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,3 

Educação Física 4,2 4,4 4,1 3,8 4,1 3,6 3,7 4,2 4,2 4,1 4,0 

Educação Moral e Religiosa 4,1 4,8 4,2 4,6 4,4 3,8 4,1 3,5 4,4 4,2 4,2 

Educação Visual 4,2 4,0 4,1 4,0 3,9 4,1 4,4 4,1 4,5 4,1 3,8 

Língua Estrangeira II - 
Espanhol 

      3,9           3,9 3,7 

Ciências Físico-Químicas 3,5 3,6 3,9 3,1 3,3 3,4 3,6 2,9 3,8 3,5 3,4 
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Líng. Estrangeira II - 
Francês 

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

Geografia 3,7 3,8 3,8 3,4 3,3 2,9 3,3 3,0 4,3 3,5 3,8 

História 3,5 3,9 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 3,1 3,9 3,5 3,4 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês  3,7 3,7 3,7 2,9 3,2 2,9 3,0 2,7 3,8 3,3 3,4 

Matemática 3,0 3,4 3,0 2,9 2,7 2,6 3,0 2,6 3,4 2,9 3,2 

Oficina das Artes 3,7 3,8 3,6 4,0 3,6 3,3 3,7 3,2 4,1 3,7 3,4 

Português 3,6 3,7 3,5 3,1 3,5 3,1 3,4 3,2 3,9 3,4 3,2 

Reforço do Inglês 3,9 3,7 3,9 2,9 3,4 2,9 3,1 2,8 4,0 3,4   

TIC 3,5 3,9 3,9 3,7 3,2 3,2 3,6 3,3 3,6 3,5 3,6 

Média 3,7 3,9 3,7 3,5 3,5 3,2 3,5 3,2 3,9 3,6 3,5 
Quadro 23 

 

 

 
Média (Qualidade) TURMAS DO 9º ANO 2015/16 

 A A1 B B1 C D E Média Referente 

Ciências Naturais 3,3 3,9 3,3 4,0 3,3 3,2 2,8 3,4 3,4 

Educação Física 4,2 4,3 4,4 4,3 3,9 3,8 3,8 4,1 4,0 

Educação Moral e Religiosa 4,3 4,7 4,7 4,5 4,3 4,4 4,3 4,5 4,0 

Educação Visual 4,0 4,1 4,0 4,0 3,8 4,0 3,3 3,9 3,7 

Ciências Físico-Químicas 3,7 3,5 3,5 4,3 3,2 3,3 2,6 3,4 3,3 

Líng. Estrangeira II - Francês 3,9 3,5 3,9 3,5 3,3 3,2 3,3 3,5 3,5 

Geografia 3,7 3,9 3,3 3,6 3,2 3,2 2,8 3,4 3,6 

História 3,7 4,1 3,2 4,0 3,5 2,9 2,5 3,4 3,4 

Líng. Estrangeira 1 - Inglês  3,4 3,8 3,9 3,6 3,1 3,1 2,5 3,3 3,3 

Matemática 3,0 3,2 3,0 3,2 3,2 2,8 2,3 3,0 3,1 

Português 3,4 3,4 3,3 3,3 3,0 3,1 2,7 3,2 3,2 

Reforço da Língua Portuguesa  3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,4 3,2 3,3 3,3 

Média Total 3,7 3,8 3,6 3,8 3,4 3,4 3,0 3,5 3,5 
Quadro 24 

Verifica-se que a média por disciplina de um modo geral no 7º e 8º ano subiu ligeiramente mas no 9º ano 

iguala o referente. A disciplina que apresenta média mais baixa é matemática que no 8º ano desce para uma média 

inferior a 3. 
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2.3. A percentagem de alunos com nível negativo cumulativamente às disciplinas de Português e 

Matemática é inferior ao referente em todos os anos do ciclo? 

 

Turmas Nº 

alunos  

% Nº 

alunos 

av. 

Nº 

alunos 

% Nº alunos av. Nº 

alunos 

% Nº 

alunos 

av. 

 7º  8º 9º 

A 0 0 23 1 4,76 21 0 0,00 20 

A1 5 17,86 28 1 3,57 28 2 7,1 28 

B 3 15,79 19 3 15,00 20 2 8,0 25 

B1 4 14,29 28 5 18,52 27 3 10,7 28 

C 0 0 19 0 0,00 22 2 7,4 27 

D 2 11,11 18 6 33,33 18 5 19,2 26 

E 6 33,33 17 1 5,26 19 7 29,2 24 

F 3 17,65 17 1 5,56 18    

G 4 25,0 16 0 0,00 24    

          

Total 27 14,52 186 18 9,56 159 21 11,8 178 

Referente  8,44   5,15   8,18  

Quadro 25 

Em todos os anos do 3º ciclo a percentagem de alunos com nível negativo cumulativamente a 

português e matemática subiu significativamente relativamente ao referente encontrado, sendo o 7º 

ano aquele que apresenta uma subida mais significativa. 

 

IV – Secundário 
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Critérios 

 

 1 – Eficácia interna 

 1.1.Qual a taxa de sucesso das diferentes disciplinas? 
 

Referente sucesso 10º ano (3º período 15-16) 

Disciplinas Referente¹ 
Nº alunos 

avaliados 

2015/2016 

% Posit. 3º P 
Divergência Situação 

PORTUGUÊS 90,52% 502 89,80% -0,72%  

FILOSOFIA 91,69% 505 94,90% 3,21%  

INGLÊS 6/7 84,33% 491 90,80% 6,47%  

MANDARIM 1/2² ------------------ 15 100,00% ------------------  

EDUCAÇÃO FÍSICA 98,86% 496 100,00% 1,14%  

MATEMÁTICA A 70,63% 397 71,50% 0,87%  

MATEMÁTICA B 65,23% 27 48,10% -17,13%  

MACS 69,60% 28 100,00% 30,40%  

FISICA E QUÍMICA A 82,53% 343 79,50% -3,03%  

BIOL. E GEOLOGIA 89,23% 316 90,80% 1,57%  

GEOMETRIA DESC A 72,09% 81 76,50% 4,41%  

DESENHO A 96,61% 53 100,00% 3,39%  

HIST. CULT. DAS ARTES 65,94% 25 76,00% 10,06%  

HISTÓRIA A 80,46% 51 88,20% 7,74%  

HISTÓRIA B³ 90,48% 27 77,80% -12,68%  

GEOGRAFIA A 86,97% 79 96,20% 9,23%  

ECONOMIA A 93,94% 54 90,70% -3,24%  

LIT. PORTUGUESA 67,18% 23 65,20% -1,98%  

EDU. MORAL RELIGIOSA 100,00% 24 100,00% 0,00%  
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Média 83,13% 86,11% 2,98%  

Quadro 26 

¹ Referente construído com base na percentagem de positivas dos anos letivos 2011/2012 a 2014/2015.  

² Insuficiência de classificações para a construção do respetivo referente 

³ Referente construído com base na percentagem de positivas de apenas três anos letivos. 

 

No 10º ano regista-se uma subida generalizada do sucesso académico dado que das dezanove disciplinas 

que foram objeto de avaliação, doze melhoraram as respetivas percentagens de positivas, duas 

mantiveram os mesmos valores e apenas cinco divergem negativamente em relação ao respetivo referente. 

As disciplinas de Matemática B e de História B são as que apresentam uma divergência negativa mais 

acentuada, situando-se na casa dos dois dígitos. Já as disciplinas de Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

(MACS) e de História da Cultura e das Artes apresentam uma divergência positiva, respetivamente de 30% e 

de 10%. Nas restantes disciplinas as divergências registadas são pouco significativas e, em muitos casos, o 

reduzido número de alunos avaliados é suficiente para provocar essa oscilação. 

Em termos globais o 10º ano apresenta uma divergência positiva na ordem dos 2,98% em relação ao 

referente.   

 

Referente sucesso 11º ano (3º período 15-16) 

Disciplinas Referente¹ 
Nº alunos 

avaliados 

2015/2016 

% Posit. 3º P 
Divergência Situação 

PORTUGUÊS 93,16% 426 94,40% 1,24%  

FILOSOFIA 96,23% 416 95,20% -1,03%  

INGLÊS 6/7 94,39% 401 92,00% -2,39%  

EDUCAÇÃO FÍSICA 99,89% 417 100,00% 0,11%  

MATEMÁTICA A 79,69% 309 86,40% 6,71%  

MATEMÁTICA B 71,18% 28 82,10% 10,92%  

MACS 86,93% 19 84,20% -2,73%  

FISICA E QUÍMICA A 88,40% 282 88,30% -0,10%  
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BIOLOGIA E GEOLOGIA 91,31% 246 94,30% 2,99%  

GEOMETRIA DESC A 84,70% 72 87,50% 2,80%  

DESENHO A 98,96% 48 97,90% -1,06%  

HIST. DA CULT. E DAS ARTES 73,41% 20 80,00% 6,59%  

HISTÓRIA A 93,54% 68 86,80% -6,74%  

HISTÓRIA B² 96,33% 27 100,00% 3,67%  

GEOGRAFIA A 98,52% 86 95,30% -3,22%  

ECONOMIA A³ 98,78% 43 95,30% -3,48%  

EDU. MORAL E RELIGIOSA³ 86,82% 46 84,80% -2,02%  

Média 90,68% 91,36% 0,68%  

Quadro 27 

¹ Referente construído com base na percentagem de positivas dos anos letivos 2011/2012 a 2014/2015.  

² Referente construído com base na percentagem de positivas de apenas dois anos letivos. 

³ Referente construído com base na percentagem de positivas de apenas três anos letivos. 

 

Os resultados apurados apresentam-se bastante homogéneos dado que das dezassete disciplinas que 

constam no quadro anterior, oito registam uma divergência negativa mas com valores pouco relevantes, 

sete divergem positivamente e duas apresentam resultados muito similares ao do respetivo referente. A 

disciplina de História A é a que diverge mais negativamente do respetivo referente, apresentando um 

resultado de  menos 6,74%. As outras divergências negativas apresentam valores ainda menos 

significativos. Já quanto às disciplinas que apresentam valores acima dos respetivos referentes, destacam-

se a Matemática B com 10,92%, a Matemática A com 6,71%, e a História da Cultura e das Artes com 6,59%. 

As outras oscilações apresentam valores ainda menos significativos e, em termos globais, os resultados 

apurados no que respeita à percentagem de positivas para o 11º ano, verifica-se um resultado ligeiramente 

acima do referente construído.  
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Referente sucesso 12º ano (3º período 15-16) 

Disciplinas Referente¹ 
Nº alunos 

avaliados 

2015/2016 

% Posit. 3º P 
Divergência Situação 

PORTUGUÊS 94,78% 396 98,20% 3,42% 

MATEMÁTICA A 92,14% 255 87,50% -4,64% 

HISTÓRIA A 95,78% 72 98,60% 2,82% 

ED. FÍSICA 99,61% 398 100,00% 0,39% 

DESENHO A 99,46% 41 95,10% -4,36% 

QUÍMICA 100,00% 73 100,00% 0,00% 

BIOLOGIA 99,81% 157 100,00% 0,19% 

FÍSICA 97,63% 45 100,00% 2,37% 

PSICOLOGIA B 99,82% 204 100,00% 0,18% 

OFIC. DE MULT. B 99,42% 41 100,00% 0,58% 

OFICINA DE ARTES 100,00% 40 100,00% 0,00% 

INGLÊS 8 ³ 100,00% 38 100,00% 0,00% 

ECONOMIA C² ----------------------- 45 100,00% -------------- ------------

SOCIOLOGIA 100,00% 95 100,00% 0,00% 

APL.INFORMÁT.B 99,48% 58 100,00% 0,52% 

EDU. MORAL RELIGIOSA² --------------------- 1 100,00% ------------------ -----------

Média 98,46% 98,71% 0,25%  

Quadro 28 

¹ Referente construído com base na percentagem de positivas dos anos letivos 2011/2012 a 2014/2015.  

² Insuficiência de classificações para a construção do respetivo referente. 

³ Referente construído com base na percentagem de positivas de apenas três anos letivos. 

 

No 12º ano das catorze disciplinas que apresentam um referente construído, em nove os resultados 

apurados praticamente não apresentam divergências. Apenas duas disciplinas, Matemática A e Desenho A, 

divergem negativamente em relação ao respetivo referente, na ordem de menos 4%; as disciplinas de 

Português, História A e Física, registam resultados em que divergem positivamente dos respetivos 
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referentes. Tratando-se do último ano deste ciclo de estudos, ensino secundário, a estabilização dos 

resultados predomina, tanto na maioria das disciplinas como em termos globais. 

 

 

 1.2.Qual a taxa de transição/aprovação nos diversos anos curriculares? 
 

Taxas de transição/aprovação por ano de escolaridade 

Ano de 

Escolaridade 

Referente¹ 2015/2016 

D
iv

er
gê

n
ci

a 

Si
tu

aç
ão

 

Alunos 

Transitados 

/Aprovados 

Alunos 

Transitados / 

Aprovados 

  

10º Ano 88,6% 88,9% 0,3% 

11º Ano 90,1% (?)  

12º Ano 72,3% (?)  

Quadro 29 

 

Relativamente ao 10º ano regista-se uma ligeira divergência positiva em relação ao respetivo referente, 

traduzindo-se esse aumento de transições na ordem dos 0,3%. 

 

 1.3.Qual a Taxa de conclusão plena1 do ensino secundário em três anos? 
 

Taxa de transição/aprovação no ensino secundário regular 

Ensino 

Secundário 

Regular (CCH) 

Referente¹ 2015/2016 

D
iv

er
gê

n
ci

a 

Si
tu

aç
ão

 

Alunos 

Transitados 

Alunos 

Transitados / 

Aprovados 

  

                                                           
1
 Por sucesso pleno entende-se a transição, no 10º ano, e admissão a exame no 11º/12º ano, sem qualquer negativa. 
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/Aprovados 

10º+11º+12º 

ano 
84,5% (?) % 

Quadro 30 

 

 

2 – Qualidade das aprendizagens 

 

 2.1.Qual a taxa de sucesso pleno¹ nos diversos anos curriculares? 
 

Alunos que no final do 3º Período não tiverem qualquer classificação negativa/sucesso pleno 

- 10º Ano - 

Ano Turma 
Nº de alunos 

avaliados 

Nº de alunos com sucesso 

pleno 
% 

10º A 28 26 92,8 

10º B 28 23 82,1 

10º C 27 18 66,6 

10º D 22 17 77,2 

10º E 28 14 50 

10º F 25 16 64 

10º G 28 19 67,8 

10º H 28 15 53,5 

10º I 26 20 76,9 

10º J 26 22 84,6 

10º K 27 18 66,6 

10º L 28 19 82,1 

10º M 28 15 53,6 
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10º N 28 16 57,1 

10º O 28 17 60,7 

10º P 26 14 53,8 

10º Q 28 19 67,8 

10º S 27 11 40,7 

10º Z 26 22 84,6 

10º Ano 

Totais 
Alunos avaliados Total de alunos com sucesso pleno % 

512 341 66,6 

Ano letivo 2014/2015 

Totais 
Alunos avaliados Total de alunos com sucesso pleno % 

508 ¹ 333 66 

Quadro 31 

 ¹O referente relativo ao sucesso pleno está ainda em construção. 

 

A percentagem de alunos que concluíram o 10º ano sem qualquer classificação inferior a dez valores 

situa-se nos 66,6%, um valor praticamente idêntico ao registado no ano anterior. As turmas A, B, J, L e Z, 

apresentam resultados muitos bons situando-se o sucesso pleno acima dos 80%. Com um desempenho não 

tão favorável temos as turmas E, H, M e S, em que as percentagens apuradas se situam entre os quarenta e 

cinquenta por cento de alunos sem qualquer negativa. Se no caso das turmas que apresentam melhor 

performance, são todas do CCH de Ciências e Tecnologias, já as turmas em que o sucesso pleno é menor 

estão distribuídas pelos CCH de Ciências e Tecnologias, turmas E e H, Artes Visuais, turma M, Línguas e 

Humanidades, turma P, e Socioeconómicas, turma S.  

 

Alunos que no final do 3º Período não tiveram qualquer classificação negativa / sucesso pleno 

- 11º Ano - 

Ano Turma 
Nº de alunos 

avaliados 

Nº de alunos com sucesso 

pleno 
% 

11º A 25 21 84 

11º B 22 19 86,4 
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11º C 26 24 92,3 

11º D 19 15 78,9 

11º E 23 18 78,2 

11º F 24 17 70,8 

11º G 25 22 88 

11º H 26 17 65,4 

11º I 25 14 56 

11º J 17 16 94,1 

11º K 26 25 96,2 

11º L 26 21 80,8 

11º M 28 26 92,9 

11º N 23 13 56,5 

11º O 22 16 72,7 

11º P 25 14 56 

11º Q 19 12 63,2 

11º R 23 16 69,6 

11º S 27 16 59,3 

11º Ano 

Totais 
Alunos avaliados Total de alunos com sucesso pleno  % 

451 342 75,8 

Ano letivo 2014/2015 

Totais 
Alunos avaliados Total de alunos com sucesso pleno % 

460 ¹ 348 76 

Quadro 32 

¹ O referente relativo ao sucesso pleno está ainda em construção. 
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Neste ano de escolaridade o sucesso pleno é superior ao registado no 10º ano na ordem dos, 9,25%. As 

turmas I, N, P e S são as que apresentam menores taxas de sucesso pleno, situando-se na casa dos 

cinquenta por cento. Destas turmas há a registar o facto de termos uma turma do CCH de Ciências e 

Tecnologias, a turma I, uma turma do CCH de Artes Visuais, a turma N, uma turma do CCH de Línguas e 

Humanidades, a turma P, e uma turma do CCH de Ciências Socioeconómicas, a turma S. Pela positiva há a 

destacar o facto de oito turmas apresentarem uma taxa de sucesso pleno superior a oitenta por cento.   

     

Alunos que no final do 3º Período não tiveram qualquer classificação negativa / sucesso pleno 

- 12º Ano - 

Ano Turma Nº de alunos Nº de alunos com sucesso pleno % 

12º A 27 26 96,3 

12º B 27 26 96,3 

12º C 24 22 91,67 

12º D 22 18 81,9 

12º E 27 26 96,3 

12º F 28 27 96,4 

12º G 23 16 69,6 

12º H 26 25 96,2 

12º I 26 25 96,2 

12º K 25 25 100 

12º M 21 21 100 

12º N 21 21 100 

12º O 25 25 100 

12º P 23 21 91,3 

12º Q 24 19 79,2 

12º R 26 26 100 

12º S 22 12 45,5 

12º Ano 
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Totais 
Alunos avaliados Total de alunos com sucesso pleno % 

417 381 91,4 

Ano letivo 2014/2015 

Totais 
Alunos avaliados Total de alunos com sucesso pleno % 

379 ¹ 347 92 

Quadro 33 

¹ O referente relativo ao sucesso pleno está ainda em construção. 

 

No 12º ano verifica-se que em dezassete turmas, onze apresentam uma taxa de sucesso pleno acima 

dos 92%. As turmas com menor aproveitamento pertencem ao CCH de Ciências Socioeconómicas, turmas Q 

e S. Esta última turma apresenta mesmo uma taxa de sucesso pleno inferior a cinquenta por cento, o que 

não é muito habitual para uma turma de final de ciclo de estudos. 

 

 2.2.Qual a média de cada disciplina? 
 

Média por disciplina / 10º ano 

Disciplinas Referente Nº alunos 

Média 

2015/2016 

(final 3º Período) 

Divergência Situação 

BIOL. E GEOLOGIA 13,2 316 13,2 0,0 

DESENHO A 13,9 53 14,9 1,0 

ECONOMIA A  13,9 54 15,6 1,7 

ED. MORAL RELIGIOSA 16,9 24 18,5 1,6 

EDUCAÇÃO FÍSICA 16,0 496 16,6 0,5 

MANDARIM 1/2¹ ----- 15 15,9 ----- ----- 

FILOSOFIA 13,6 505 14,0 0,4 

F. E QUÍMICA A 12,7 343 12,8 0,1 

GEOGRAFIA A 12,6 79 13,6 1,0 
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G. DESCRITIVA A 12,8 81 12,4 -0,4 

HC DAS ARTES 10,9 25 10,9 0,0 

HISTÓRIA A 12,1 51 12,6 0,5 

HISTÓRIA B ² 14,6 27 12,9 -1,7 

INGLÊS 6/7 13,5 491 14,3 0,8 

LIT. PORTUGUESA 13,1 23 11,4 -1,7 

MACS 11,4 28 14,8 3,4 

MATEMÁTICA A 11,9 397 12,4 0,5 

MATEMÁTICA B 11,0 27 10,7 -0,3 

PORTUGUÊS 13,2 502 12,9 -03 

Média 13,3 13,7 0,4  

Quadro 34 

¹Insuficiência de classificações para a construção do referente da disciplina. 

² Referente construído com base nas médias de apenas três anos letivos. 

 

O conjunto de disciplinas que compõem a oferta formativa dos CCH do 10º ano apresenta uma média 

ligeiramente superior ao referente. No entanto verificamos que cinco disciplinas apresentam uma média 

inferior ao respetivo referente, destacando as disciplinas de História B e de Literatura Portuguesa, com uma 

diferença de 1,7 valores. Há também a destacar o facto de a disciplina de MACS (Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais) apresentar uma subida bastante significativa, na ordem dos 3,4 valores.  

Em termos globais verifica-se uma subida da média do 10º ano na ordem dos 0,4 valores. 

 

Média por disciplina / 11º ano 

Disciplinas Referente Nº alunos 

Média 2015/2016 

(final 3º Período) 

Divergência Situação 

BIOL. E GEOLOGIA 13,7 246 14,2 0,4 

DESENHO A 14,3 48 14,7 0,3 

ECONOMIA A ² 15,1 43 13,1 -2,1 
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ED. MORAL RELIGIOSA¹ 17,6 3 20 2,4 

EDUCAÇÃO FÍSICA 16,9 417 16,6 -0,4 

FILOSOFIA 14,5 416 14,6 0,1 

F. E QUÍMICA A 13,4 282 13,7 0,3 

GEOGRAFIA A 13,7 86 13,3 -0,4 

G. DESCRITIVA A 13,9 72 14,0 0,1 

HC DAS ARTES 11,8 20 11,4 -0,4 

HISTÓRIA A 12,8 68 13,2 0,4 

HISTÓRIA B ¹ 15,0 27 14,2 -0,8 

INGLÊS 6/7 14,6 401 14,3 -0,3 

L. PORTUGUESA 12,8 46 12,7 -0,1 

MACS 12,5 19 14,4 1,9 

MATEMÁTICA A 12,5 309 13,2 0,6 

MATEMÁTICA B 11,8 28 11,9 0,2 

PORTUGUÊS 13,4 426 13,8 0,4 

Média 14,0 14,1 0,1 

Quadro 35 

 

¹ Referente construído com base nas médias de apenas dois anos letivos. 

² Referente construído com base nas médias de apenas três anos letivos. 

 

A primeira constatação que emerge da leitura do quadro anterior é que há um grande equilíbrio entre 

as médias apuradas para o conjunto de disciplinas da oferta formativa dos CCH, no 11º ano, e os respetivos 

referentes. Pela positiva verifica-se que as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e MACS divergem em 

relação ao respetivo referente, respetivamente 2,4 e 1,9 valores. Embora no primeiro caso a disciplina 

apresente um referente ainda não totalmente consolidado. Já a divergir negativamente temos a disciplina 

de Economia A, em que a média desceu cerca 2,1 valores. 

 

Média por disciplina / 12º ano 
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Disciplinas Referente Nº alunos 

Média 2015/2016 

(final 3º Período) 

Divergência Situação 

APL. INFORM. B 16,9 58 17,9 1,0  

BIOLOGIA 16,7 157 17,0 0,3  

DESENHO A 15,4 41 14,8 -0,6  

ECONOMIA C ¹ ------- 45 19,2 ------- -------- 

ED. MORAL RELIGIOSA¹ -------- 1 20,0 -------- -------- 

ED. FÍSICA 17,9 398 17,1 -0,8  

FÍSICA 15,1 42 17,2 2,1  

HISTÓRIA A 14,5 72 13,9 -0,7  

INGLÊS 8 16,8 38 16,1 -0,8  

MATEMÁTICA A 14,3 255 13,4 -0,9  

OF. DE ARTES 16,4 41 15,9 -0,5  

OF. DE MULT. B 16,5 40 14,6 -1,9  

PORTUGUÊS 14,4 396 14,3 -0,1  

PSICOLOGIA B 17,4 204 17,8 0,4  

QUÍMICA 18,1 73 18,7 0,6  

SOCIOLOGIA 16,5 95 15,9 -0,6  

Média 16,2 16,5 0,3  

Quadro 36 

¹ Insuficiência de classificações para a construção do referente da disciplina. 

 

Também no 12º ano predomina o equilíbrio entre as médias apuradas para cada uma das disciplinas que 

compõem a oferta formativa dos CCH e os respetivos referentes. Apenas na disciplina de Oficina de 

Multimédia B há a registar uma divergência negativa de 1,9 valores, em relação ao respetivo referente. Já a 

divergir positivamente em relação aos respetivos referentes temos as disciplinas de Aplicações de 

Informática B e Física, respetivamente 1 e 2,1 valores.   
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 2.3.Qual a média por turma? 
Média por turma / 10º ano 

10ºA 10ºB 10ºC 10ºD 10ºE 10ºF 10ºG 10ºH 10ºI 10ºJ 10ºK 10ºL 10ºM 10ºN 10ºO 10ºP 10ºQ 10ºS 10ºZ 

14,8 14,7 14,4 13,6 12,9 15,0 14,7 14,2 14,3 15,7 13,0 13,0 13,1 12,2 14,5 14,2 14,6 14,2 15,5 

Referente: 13,2 Média 10º ano: 13,7 Divergência: 0,5 

Quadro 37 

 

A média das turmas no 10º ano situa-se 0,5 valores acima do referente, no entanto verificamos que 

cinco turmas estão abaixo desse indicador. Um outro aspeto que sobressai da leitura do quadro anterior é 

o facto de as turmas do CCH de Artes Visuais (turmas N e M) apresentarem uma média conjunta de 12,7, 

ou seja, cerca de um valor a menos do que a média da totalidade das turmas do 10º ano. Um outro aspeto 

a salientar prende-se com o facto de o conjunto de turmas do CCH de Ciências e Tecnologias (turmas A a L e 

Z) apresentarem uma média de 14,8 valores. Nesse conjunto de turmas destaca-se uma, a turma E, que 

diverge negativamente em relação às restantes com uma média de apenas 12,9 valores. 

 

Média por turma / 11º ano 

11ºA 11ºB 11ºC 11ºD 11ºE 11ºF 11ºG 11ºH 11ºI 11ºJ 11ºK 11ºL 11ºM 11ºN 11ºO 11ºP 11ºQ 11ºR 11ºS 

15,1 14,8 15,5 14,8 14,1 14,5 15,3 14,1 13,2 15,5 15,4 14,4 13,7 13,2 14,7 13,9 14 13,2 13,3 

Referente: 13,7 Média 11º ano: 14,1 Divergência: 0,4  

Quadro 38 

 

No 11º ano há também uma subida da média em relação ao referente, na ordem dos 0,4 valores. No 

entanto verificamos que quatro turmas apresentam médias inferiores a esse indicador. Curiosamente, cada 

uma das turmas em causa integram-se nos quatro CCH em oferta. Assim a divergir negativamente temos a 

turma I, do CCH de Ciências e Tecnologias, a turma N, do CCH de Artes Visuais, a turma R, do CCH de 

Línguas e Humanidades, e a turma S, do CCH de Ciências Socioeconómicas. 

  

Média por turma / 12º ano 

12ºA 12ºB 12ºC 12ºD 12ºE 12ºF 12ºG 12ºH 12ºI 12ºK 12ºM 12ºN 12ºO 12ºP 12ºQ 12ºR 12ºS 

16,5 16,9 17,7 17,7 16,6 17,7 17,0 16,5 16,9 17,2 15,9 14,7 15,3 14,1 16,6 14,5 16,1 

Referente: 16,2 Média 12º ano: 16,5 Divergência: 0,3 

Quadro 39 
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No 12º ano a média geral por turma supera, ligeiramente, o referente em 0,3 valores. No entanto temos 

cinco turmas que divergem negativamente, nalguns casos 2,1 valores como acontece com a turma P. Outro 

aspeto a salientar prende-se com o facto de as turmas em causa, com médias mais baixas, pertencerem ao 

CCH de Artes Visuais, turmas M e N, e CCH de Línguas e Humanidades, turmas O, P e R.    

 

 2.4.Qual a taxa de alunos que transitaram com uma ou duas disciplinas negativas? 
 

10º ano 

Ano Turma 

Nº de 

alunos 

avaliados 

Nº de 

alunos 

transitados 

% 

alunos 

transitados 

Alunos 

C /1 

Negativa 

Alunos 

C /2 

Negativas 

% alunos 

transitados 

C / 1 ou 2 

negativas 

10º A 28 27 96,4 1 0 3,7 

10º B 28 28 100 3 2 17,8 

10º C 27 23 85,2 3 2 21,7 

10º D 22 20 90,9 0 3 15,0 

10º E 28 21 75,0 0 7 33,3 

10º F 25 22 88,0 2 4 27,2 

10º G 28 27 96,3 5 3 29,6 

10º H 28 27 96,3 7 5 44,4 

10º I 26 23 88,5 0 3 13,0 

10º J 26 24 92,3 1 1 8,3 

10º K 27 25 92,5 1 6 28,0 

10º L 28 23 82,1 1 3 17,4 

10º M 28 24 85,7 4 5 37,5 

10º N 28 23 82,1 3 4 30,4 

10º O 28 28 100 6 5 39,2 

10º P 26 21 80,7 4 3 33,3 
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10º Q 28 25 89,2 6 0 24 

10º S 27 21 77,7 5 5 47,6 

10º Z 26 23 88,4 1 0 4,3 

Totais 512 455 88,9% 53 61 25% 

Ano letivo 2014/2015 

Totais 508 466 92% 69 77 31% ¹ 

Quadro 40 

¹ O referente ainda em construção. 

 

Do levantamento efetuado verifica-se que não temos qualquer situação de turmas com um percurso 

totalmente ‘limpo’, ou seja sem qualquer classificação negativa. As turmas A e J são aquelas que registam 

uma melhor performance dos alunos, pois no primeiro caso há apenas uma situação de uma classificação 

negativa e, no segundo caso, duas situações. As turmas H e S são as que apresentam um quadro mais 

negativo dado que mais de quarenta por cento dos alunos transitaram com uma ou duas classificações 

inferiores a dez valores. Também nas turmas E, M, N, O e P, mais de trinta por cento dos alunos transitaram 

com uma ou duas classificações negativas. 

Em termos globais há uma redução da percentagem de alunos que transitaram para o 11º ano com uma 

ou duas negativas, em relação ao ano letivo anterior. 

 

 11º Ano¹ 

Ano Turma 
Nº de alunos 

avaliados 

Alunos ad. a 

Exame² 
% 

Alunos c/1 

Negativa 

Alunos c/2 

Negativas 
% 

11º A 25 24 96 3 0 12,5 

11º B 22 22 100 3 0 13,6 

11º C 26 26 100 2 0 7,7 

11º D 19 19 100 4 0 21,1 

11º E 23 22 95,6 5 0 22,7 

11º F 24 24 100 6 1 29,1 

11º G 25 25 100 2 2 16 
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Quadro 41 

¹ Relativamente a este ano de escolaridade não são apresentados números alusivos à transição/aprovação pelo facto de os 

alunos estarem sujeitos à realização de dois exames a nível nacional e os elementos apresentados reportarem-se apenas 

à avaliação final do 3º período.  

² O levantamento deste indicador não se fez no ano anterior. 

ᵌ O referente ainda em construção. 

 

Neste ano de escolaridade as turmas I, N e P, apresentam uma percentagem de alunos que foram 

admitidos a exame nacional com uma ou duas classificações inferiores a dez valores, acima dos quarenta 

por cento. Também as turmas H, Q, R e S apresentam percentagens superiores a trinta por cento, valores 

que devem ser lidos com alguma preocupação. 

Em termos globais a performance dos alunos no 11º ano superou o ano letivo anterior, sobretudo com 

uma descida assinalável do número de alunos admitidos a exame com duas negativas.     

 

11º H 26 26 100 8 1 34,6 

11º I 25 24 96 7 4 45,8 

11º J 17 17 100 0 1 5,9 

11º K 26 25 96 0 0 0 

11º L 26 26 100 2 2 15,4 

11º M 28 27 964 1 0 3,7 

11º N 23 23 100 7 3 43,5 

11º O 22 19 86,4 0 3 15,8 

11º P 25 24 96 5 6 45,8 

11º Q 19 18 94,7 6 0 33,3 

11º R 23 23 100 4 3 30,4 

11º S 27 26 96,3 8 2 38,4 

Totais 451 440 97,6 73 16 20,2% 

Ano Letivo 2014/2015 

Totais 460   64 42 26% ᵌ 
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12º Ano¹ 

Ano Turma 

Nº de 

alunos 

avaliados 

Alunos ad. 

a exame² 
% 

Alunos c/1 

Negativa 

Alunos 

c/2 

Negativas 

% 

12º A 27 27 100 1 0 3,7 

12º B 27 27 100 1 0 3,7 

12º C 24 24 100 1 1 8,3 

12º D 22 20 90,9 2 2 18,2 

12º E 27 27 100 1 0 3,7 

12º F 28 28 100 1 0 3,6 

12º G 23 20 87 4 0 20 

12º H 26 26 100 1 0 3,8 

12º I 26 26 100 1 0 3,8 

12º K 25 25 100 0 0 0 

12º M 21 21 100 0 0 0 

12º N 21 21 100 0 0 0 

12º O 25 25 100 0 0 0 

12º P 23 23 100 2 0 8,7 

12º Q 24 24 100 5 0 20,8 

12º R 26 26 100 0 0 0 

12º S 22 22 100 10 0 45 

Totais 417 412 98,8 30 3 8% 

Ano Letivo 2014/2015 

Totais 379   28 2 8% ᶟ 

Quadro 42 

¹ Relativamente a este ano de escolaridade, não são apresentados números alusivos à taxa de aprovação pelo facto de os 

alunos estarem sujeitos à realização de dois exames a nível nacional e os elementos apresentados reportarem-se apenas 

à avaliação final do 3º período. 

² O levantamento deste indicador não se fez no ano anterior. 
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ᶟ O referente ainda em construção. 

 

Apesar de no corrente ano letivo o número de alunos avaliados no 12º ano ter aumentando em relação 

ao ano anterior, em cerca de trinta e oito alunos, a percentagem de alunos admitidos a exame com uma ou 

duas classificações negativas manteve os mesmos valores. No entanto a turma, do CCH de Ciências 

Socioeconómicas, apresenta uma percentagem de alunos com uma ou duas classificações bastante 

elevada. Pela positiva é de salientar a performance dos alunos das turmas K, M, N, O e R dado que 

apresentam um percurso ‘limpo’, sem qualquer classificação negativa.  

 

 

 VI- Análise dos resultados pelos Grupos Disciplinares 
 

 2º e 3º ciclos 

Nas disciplinas do Departamento de Expressões – AO, Educação Visual, Educação Física e Educação 

Tecnológica não apresentam divergências significativas relativamente aos valores esperados. Este 

panorama é habitual nos últimos anos razão pela qual os referentes são tão elevados. Destaca-se a 

disciplina de TIC que apresenta no 7º ano apresentou um desvio negativo de 11,81% em relação ao 

referencial. Este desvio, segundo o grupo disciplinar, tem como principal causa o facto de alguns alunos não 

terem entregado ou participado ativamente no trabalho de projeto que tem um peso bastante significativo 

na avaliação final da disciplina. Esta razão, aliada ao mau comportamento, falta de interesse e empenho na 

realização das tarefas da aula, levou a resultados menos positivos de alguns alunos. Analisando o horário 

das turmas, verifica-se que para o 7º ano em Gualtar as aulas de TIC funcionaram sempre no último bloco 

do dia e em algumas turmas (7º A, 7º E e 7º F) o mesmo coincidia com um dia completo de aulas. Esta 

circunstância pode ter tido bastante impacto no desempenho pois o cansaço dos alunos terá levado a uma 

menor concentração dos alunos, pior comportamento e menos investimento na disciplina. É de referir 

também que muitos alunos têm bastantes dificuldades em pesquisar e, a partir dos resultados da pesquisa, 

desenvolver um texto sobre o tema de trabalho, sem ser apenas um mero “copiar/colar”. Também alguns 

alunos mostraram bastante resistência em utilizar o processador de texto como ferramenta de trabalho, 

como era exigido numa primeira fase do trabalho de projeto, partindo sempre para a utilização do 

PowerPoint. Salienta-se o facto de o valor do referencial ser bastante elevado 95,96%. Sugere  o grupo que 

ao longo do 2º ciclo os alunos sejam também incentivados a utilizar mais o processador de texto para o 

desenvolvimento de trabalhos, dada a sua importância não só na disciplina de TIC como também para o 

futuro dos alunos, quer em termos académicos quer em termos profissionais. 

Relativamente ao Departamento de Ciências Exatas e Naturais - Grupo Disciplinar de Matemática e 

Ciências Naturais 2º Ciclo No quinto ano os resultados são francamente positivos, quer a Ciências Naturais, 

quer a Matemática; assim houve uma divergência positiva em relação ao referente de, respetivamente 4,43 

e de 0,32 pontos percentuais. No sexto ano verificou-se que na disciplina de Ciências Naturais houve uma 

mínima divergência negativa em relação ao referente de 1,8 pontos percentuais. Na disciplina de 

Matemática os resultados foram melhores, havendo uma divergência positiva em relação ao referente de 

4,38 pontos percentuais. Há a salientar uma turma de sexto ano, a turma G, que não se integra nessa 
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constatação, apresentando na maioria das disciplinas uma divergência negativa em relação ao referente. 

Nas disciplinas de Ciências Naturais e de Matemática houve uma divergência negativa de, respetivamente 

13,02 pontos percentuais e de 11,38 pontos percentuais. É de notar que esta turma foi constituída de novo, 

neste ano letivo, com alunos provenientes de várias turmas e tem revelado, desde o início, falta de 

cumprimento de regras, uma grande desmotivação, falta de acompanhamento familiar e 

consequentemente um baixo rendimento escolar. Deverão ser implementadas estratégias alternativas para 

conseguir uma mudança de atitude por parte dos alunos no que se refere ao saber ser e saber estar em sala 

de aula assim como uma atitude responsável e ativa pelas suas próprias aprendizagens. Os encarregados de 

educação terão também um papel insubstituível em todo o processo motivando os seus educandos para o 

saber e exigindo o cumprimento das responsabilidades dos seus educandos e regras estabelecidas. O grupo 

pretende implementar o que está preconizado no plano do sucesso que irá passar por aulas com 

coadjuvação e alguma utilização de recursos interativos. O bloco disponível para as reuniões semanais é 

algo que foi considerado extremamente proveitoso e que deve continuar a existir. No grupo disciplinar de 

Matemática no 3º ciclo o desvio em relação ao referencial verifica se nas turmas do 7º D, E, F e G; 9º D e E. 

Nas referidas turmas um grupo significativo de alunos revelam interesses divergentes dos escolares pelo 

que não existe por parte destes alunos um comprometimento no processo ensino aprendizagem não 

realizando as tarefas propostas pelo professor na aula ou trabalhos de casa. Estes alunos revelam grave 

ausência de métodos e hábitos de trabalho e estudo. A disciplina de Matemática requer um investimento 

contínuo e sistemático de forma a atingir as metas curriculares em vigor que por si só apresentam um grau 

de dificuldade elevado para os alunos em geral e para estes em particular.  

O grupo disciplinar de Físico-Química - nas turmas do 7ºano B, B1, D, F e G, no 8ºano e no 9ºano -Turmas 

A, B, B1, C, e D  os resultados foram bastante positivos embora em algumas das turmas referidas, serem 

registados pequenos desvios negativos, inferiores a 10 por cento. Os resultados mostram que devem 

continuar a ser aplicadas estratégias no próximo ano letivo para os alunos que revelam ainda dificuldades 

ao nível da aquisição/aplicação de conhecimentos, hábitos e métodos de trabalho e em alguns casos de 

défice de atenção, devem ser reforçadas as estratégias para melhorar a atenção e fomentar participação na 

aula, bem como a aquisição dos hábitos de trabalho. Os desvios aparecem no 7ºAno nas turmas A, C e E 

registam-se desvios negativos relativamente ao sucesso das turmas em 11,64%, 11,87% e 18,88% 

respetivamente. A média das turmas A e E foi de 3,0, e a média da turma C de 3,5. As turmas A e E integram 

um grupo significativo de alunos que manifestam falta de métodos e hábitos de trabalho, revelando grande 

resistência para se envolverem nas atividades propostas nas aulas e no caso da turma E, os desvios 

negativos são verificados nas outras áreas disciplinares. Quanto à turma C, é uma turma bastante 

heterogénea, integrando dois alunos da Educação Especial e constituída por um grupo de alunos 

fracamente empenhados nas atividades letivas e falta de hábitos e métodos de trabalho. No 9ºAno na 

turma E, na percentagem de sucesso regista-se um desvio negativo 31,04% e a média foi 2,6, inferior ao 

referente (3,3).  

O grupo disciplinar de Ciências Naturais os desvios encontrados relativamente aos referenciais são: A 

turma do 7ºC (-15%) é muito heterogénea com três alunos repetentes e dois alunos com NEE. Estes alunos, 

conjuntamente com outros mais desinteressados demonstraram grande falta de hábitos e métodos de 

trabalho, dificuldades de concentração/atenção e por vezes comportamentos incorretos na sala de aula, o 

que prejudicou o normal funcionamento das aulas. Os problemas supracitados mantiveram-se durante o 

terceiro período, o que se refletiu na qualidade das aprendizagens realizadas. A turma do 7ºE (-44%) é 

bastante heterogénea, com alunos muito interessados e cumpridores, mas com um grande grupo de alunos 

que demonstram grande falta de hábitos e métodos de trabalho. Com efeito, a maioria dos alunos não 
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realiza os trabalhos de casa ou outros trabalhos propostos. Não consolidam, assim, as matérias lecionadas, 

o que se reflete no seu aproveitamento. Alguns alunos demonstram também dificuldades de 

atenção/concentração. O programa de Ciências Naturais de 7º ano é bastante exigente no que diz respeito 

ao grau de dificuldade dos conteúdos, pelo que o estudo consistente e a atenção/concentração são 

fundamentais. Alguns alunos apresentaram ainda comportamentos incorretos na sala de aula, o que 

prejudicou, por vezes, o normal decorrer das tarefas em curso. O desvio verificado a Ciências Naturais é 

semelhante ao encontrado em outras disciplinas. A turma 7ºG (-27%) apresenta grandes problemas de 

comportamento, que estão na origem do insucesso verificado. Muitos alunos mostram completo 

desinteresse pela vida escolar, não cumprem tarefas, não trabalham e não estudam. Assim, o desvio 

verificado a Ciências Naturais é semelhante ao encontrado em outras disciplinas. 

Na turma 9ºE a maioria dos alunos revela um fraco desempenho na disciplina. A falta de atenção e 

concentração, a falta de estudo assíduo e compenetrado, de hábitos e métodos de estudo, a ausência de 

alguns pré-requisitos, a dificuldades de compreensão de enunciados simples, os interesses divergentes dos 

escolares e a reduzida importância dada à vida escolar são alguns dos motivos para essa discrepância. 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas: na disciplina de História e Geografia de Portugal, foi 

efetuada a análise dos resultados do terceiro período. Concluiu-se que a média de qualidade do quinto ano 

é de 3,5 e que a do sexto é de 3,6. O sucesso global do quinto ano é de 89,34 por cento, havendo uma 

divergência positiva, relativamente ao referente, que se situa nos 84,80 por cento. Verificou-se ainda que 

em todas as turmas o sucesso é superior ou equiparado ao referente, à exceção do quinto C, com uma 

divergência negativa de 5,85 por cento. Quanto ao sexto ano, o sucesso global é de 93,92 por cento, muito 

semelhante ao referente, que é de 87,32 por cento. Concluiu-se que todas as turmas têm resultados que se 

situam acima do referente ou com resultados semelhantes, à exceção da turma G, com uma divergência 

negativa de 3,99. Quanto á disciplina de História há três turmas do 9º ano que se afastam 

significativamente do referencial: 9ºB. -27,53%, 9ºD: -37,90% e 9ºE: -47,90%, esta situação, segundo o 

grupo disciplinar, fica a dever-se sobretudo à falta de empenho, sentido de responsabilidade, ausência de 

hábitos e métodos de estudo de um  número significativo de alunos. Há  alunos com graves lacunas ao nível 

da compreensão e expressão escrita e oral, bem como na aplicação dos conteúdos estudados a novas 

situações de aprendizagem. Na turma do 9º E, em particular, há um grupo significativo de alunos que não 

 valoriza o saber, o estudo e a escola, revelando, em muitos casos, interesses divergentes dos escolares. 

Estratégias: Apoio extracurricular na organização do estudo, Reforço, a nível da organização do estudo, 

durante as atividades letivas da disciplina de História. Sugere ainda que, se possível, atribuir 90 minutos de 

apoio na organização do estudo a alguns alunos das turmas que apresentaram fracos resultados escolares. 

N a disciplina de Geografia, 7ºano - A Média (Qualidade) é de 3,3 verificando-se ser igual à Média 

(Qualidade) do referente relativo ao mesmo período (3,3). A turma C do sétimo ano registou uma média de 

68,42% de sucesso, havendo uma divergência de -14,26% em relação à média do referente (sucesso) 

situada em 82,68% e que subiu este período para 85,41% (+2,43%). A turma G do sétimo ano registou uma 

média de 62,50% de sucesso, havendo uma divergência de -20,18% em relação à média do referente 

(sucesso) situada em 82,68% e que subiu este período para 85,41% (+2,43%). 8º ano - A Média (Qualidade) 

é de 3,5 verificando-se uma ligeira descida (0,3) em relação à Média (Qualidade) do referente relativo ao 

mesmo período (3,8). A turma D do oitavo ano registou uma média de 55,56% de sucesso, havendo uma 

divergência de -37,29% em relação à média do referente (sucesso) situada em 92,85% e que desceu 

ligeiramente este período para 89,39% (-3,46%). 9º ano - A Média (Qualidade) é de 3,4 verificando-se uma 

ligeira descida (0,2) em relação à Média (Qualidade) do referente relativo ao mesmo período (3,6). A turma 

D do nono ano registou uma média de 76,00% de sucesso, havendo uma divergência de -18,12% em 
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relação à média do referente (sucesso) situada em 94,12% e que desceu ligeiramente este período para 

89,22% (-4,90%). A turma E do nono ano registou uma média de 75,00% de sucesso, havendo uma 

divergência de -19,12% em relação à média do referente (sucesso) situada em 94,12% e que desceu 

ligeiramente este período para 89,22% (-4,90%). Fez-se a análise dos resultados obtidos pelos alunos à 

disciplina de Geografia no terceiro período escolar, para os três níveis de ensino, sendo que, no geral, o 

insucesso verificado se deve: à falta de atenção/concentração e empenho dos alunos nas aulas; à falta de 

hábitos de estudo e de métodos de trabalho; ao incumprimento de regras estabelecidas na sala de aula; à 

fraca participação nas tarefas escolares propostas, quer espontânea quer solicitada; aos fracos resultados 

obtidos nas fichas de avaliação de conteúdos adquiridos; às dificuldades cognitivas, nos domínios da 

aquisição, compreensão e aplicação de conteúdos curriculares. Os alunos em causa mantiveram ao longo 

do período em análise, e do ano letivo em geral, uma atitude passiva face ao trabalho de aula e fora dela e 

evidenciaram interesses divergentes dos escolares; revelaram falta de autonomia, responsabilidade e 

empenho para conseguirem obter melhores resultados. Foram implementadas e reajustadas estratégias e 

materiais para colmatar as dificuldades diagnosticadas, que não surtiram o efeito pretendido por falta de 

empenho do aluno. A divergência percentual ao referente de resultados escolares à disciplina de Geografia, 

neste terceiro período letivo e apesar de reforçadas e reformuladas as estratégias e os métodos de 

trabalho e as práticas educativa e pedagógica, ficou a dever-se às atitudes e aos procedimentos dos alunos, 

comprometedores da aquisição das suas aprendizagens. Os professores de Geografia adiantaram as 

seguintes medidas e estratégias a adotar futuramente, com vista à melhoria dos resultados escolares e 

sucesso educativo dos alunos à disciplina: Incentivar e desenvolver com os alunos, a criação de hábitos de 

estudo e de métodos de trabalho; desenvolver a autonomia do aluno; desenvolver uma pedagogia 

diferenciada na sala de aula, designadamente, interpelar o aluno de forma sistemática, acompanhar o seu 

desempenho e incentivá-lo a progredir; promover atividades de autoaprendizagem; incentivar e valorizar 

os trabalhos de casa; verificar os registos feitos pelo aluno no seu caderno diário e solicitar aos 

Encarregados de Educação. 

O grupo de EMRC do 1º, 2º, e 3º ciclos destaca que: no 2º e 3º ciclos e em todos os anos de escolaridade as 

taxas de sucesso e a média/qualidade do sucesso encontram-se em linha com o referente para 2015/16, 

superado nos 5º, 6º e 9º anos. Apesar de não estarem incluídos no relatório, na apreciação dos resultados 

no 1º ciclo regista-se um sucesso pleno na disciplina em todos os anos de escolaridade. O grupo disciplinar 

de EMRC continua a considerar importante, razoável e justo que o relatório de sucesso académico preveja 

os resultados da disciplina em todos os anos de escolaridade, não devendo ser ignorado o 1º ciclo. 

No departamento de Línguas o grupo disciplinar de Português assinala que, os resultados apresentam 

melhorias relativamente aos períodos anteriores. Todavia, há, genericamente, um desvio pouco 

significativo relativamente ao referente. Esta situação acontece nas médias de sucesso turma e sucesso 

ano. Na média sucesso ano as divergências cifram-se nos valores seguintes: 7ºano: -3,68; 8.º: -4,27 e 9.º: -

2,08. Há uma ou outra turma muito sui generis com graves lacunas transversais, incluindo as manifestadas 

na Educação para a Cidadania que condicionam pela negativa os resultados finais. Esta situação ocorre na 

maioria ou quase totalidade das disciplinas. Estas turmas apresentam média total com divergência 

negativa. As turmas com resultados piores são as seguintes: 7º ano: E, G, A1, F, B1; 8º D, B1; 9.ºE, D. 

Existem turmas onde a média das mesmas é superior relativamente à do referente, algumas têm sucesso 

pleno. Constata-se, assim, alguma discrepância entre algumas turmas, sendo que, em muitas das situações 

o professor é o mesmo. Turmas com sucesso pleno e/ou desvio positivo acentuado:7ºA; 8ºA1,C, G e 9ºA 

(sucesso pleno); 7.ºC,D; 9.º A1, B, B1 (desvio positivo). A média de qualidade no 7.º e 9.º é igual à do 

referente e ligeiramente superior no 8.º ano. Constata-se que há turmas nas quais a média de qualidade 
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subiu significativamente. Como estratégias para a melhoria sugere: Implementar a medida Go Lab - 

Laboratório de aprendizagem bilingue de Leitura, Escrita e Oralidade através do desdobramento de turmas 

do Plano de Ação Estratégica, 2016/2018 para o AECA, Intensificar o uso das novas tecnologias, Fomentar 

nos alunos o gosto pelo saber específico da disciplina e geral, Levar o aluno a implementar métodos 

sistemáticos de trabalho e organização do estudo, Incrementar o trabalho de pares, Estimular e valorizar o 

cumprimento das regras de saber ser e estar, Usar o reforço positivo, Dinamizar diferentes atividades 

extracurriculares, entre outras.  

O grupo disciplinar de Inglês constatou que, depois de analisados os resultados, algumas turmas 

apresentam um desvio acima de 10% face ao referente. As turmas  , 7ºD, 7ºE , 7ºG, 8ºD, 8ºE ,8ºF, 9ºD e 

9ºE  encontram-se nesta situação sendo que os fatores indicativos para tal desvio se consideram os 

seguintes, de uma forma geral salienta-se a falta de empenho nas atividades letivas quer a nível de 

comportamento quer a nível de realização de tarefas. Os alunos revelam bastantes dificuldades a nível de 

competências específicas, no entanto não se esforçam minimamente para as superar, manifestam 

dificuldades a nível de leitura e compreensão de enunciados escritos, aquisição e aplicação de vocabulário 

conteúdos gramaticais, compreensão e produção oral e escrita, mas também revelam bastante imaturidade 

e atitudes pouco adequadas relativamente à postura na sala de aula e grande desinteresse face à disciplina. 

Saliente-se, ainda, a fraca atenção e concentração e a manifesta falta de uma cultura de trabalho e esforço 

pela obtenção de melhores resultados escolares. Há uma atitude de algum desleixo na realização e 

concretização das tarefas da aula manifestando falta de empenho na execução, de forma responsável, 

dessas mesmas tarefas. Apesar de terem consciência das lacunas que apresentam na disciplina não 

demonstram interesse em definir as suas próprias estratégias de estudo para obterem resultados mais 

favoráveis na disciplina. No decurso do ano letivo houve um trabalho de remediação constante que passou 

pela segmentação da matéria lecionada, reforço curricular nas matérias de maior dificuldade, retoma 

contínua das matérias lecionadas, diferenciação de métodos de ensino e elaboração de materiais 

específicos. 

Pretende-se que no próximo ano letivo os alunos possam recuperar as suas aprendizagens mas para isso 

terão que aproveitar o tempo útil da aula fazendo um esforço acrescido na superação de dificuldades. 

Deverão tomar consciência que o trabalho feito em casa se reveste de grande importância no que respeita 

ao treino e consolidação das matérias. Sugere-se que no próximo ano haja prioridade de apoio pedagógico 

às turmas aqui mencionadas e que apresentam desvios negativos mais significativos em relação aos 

referentes.  

De forma a conseguirem melhores índices de desempenho na disciplina sugere-se da parte dos 

encarregados de educação colaboração máxima no acompanhamento dos alunos na sua vida escolar. 

Relativamente ao grupo disciplinar de Francês a análise do grupo realça o seguinte: O sétimo ano 

apresenta, no presente ano letivo, uma ligeira divergência negativa face ao referente, por causa dos 

resultados obtidos nas turmas do sétimo C e D que têm médias de aproveitamento abaixo do referente, tal 

como em várias outras disciplinas. No oitavo ano apenas as turmas do oitavo C e D se encontram abaixo do 

referente. No nono ano, o balanço é bastante positivo, apenas o nono D obteve resultados abaixo do 

referente, tal como em mais oito disciplinas. Estes resultados têm a ver com comportamentos que 

perturbam o normal funcionamento das aulas e são alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem 

generalizadas. Além disso, em contexto de sala de aula, estão frequentemente desatentos, indisciplinados, 

não acompanham as matérias da aula com estudo regular em casa. No próximo ano letivo seria muito 

importante atribuir apoio individualizado aos alunos que iniciaram a língua francesa apenas no oitavo ou no 

nono ano. 
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 Secundário 

 Departamento de Ciências Experimentais: Os dados da avaliação do 3º período nas disciplinas de biologia 

e geologia, de décimo e décimo primeiro anos, e de biologia de décimo segundo ano estão conformes com 

o referente, a que são iguais ou ligeiramente superiores. Os dados da avaliação do 3º período nas 

disciplinas de física e química A, de décimo e décimo primeiro anos, e de física e de química de décimo 

segundo ano, estão em conformidade com o referente, a que são iguais ou ligeiramente superiores, 

excepto no que se refere à percentagem de sucesso na disciplina de física e química A, no décimo ano, em 

que a taxa de aprovação tem o valor de 79,5%, registando um decréscimo de 3,03 % em relação ao valor do 

referente. Esta variação deve-se, por um lado, à falta de preparação dos alunos no final do nono ano de 

escolaridade face às novas metas definidas para a disciplina e pode também dever-se à inevitável 

heterogeneidade dos alunos de uns anos em relação aos outros. Os professores pensam que o decréscimo 

verificado só não foi maior devido ao apoio que, em aulas extra, prestaram aos alunos. Na distribuição das 

classificações das disciplinas em cada turma, verifica-se que nas turmas C e E de décimo ano, se registam 33 

e 48% de negativas na disciplina de física e química A, respetivamente. Estes resultados ficaram aquém do 

que os professores desejariam, em consequência das exigências dos programas e em resultado da 

aplicação dos critérios definidos em sede de grupo e de departamento e aprovados em conselho 

pedagógico, a que acrescem as razões registadas nas atas dos respetivos conselhos de turma. Sugere para 

otimizar o rendimento dos alunos, dando aplicação a algumas sugestões derivadas da avaliação externa ou 

outras, os horários dos professores devem proporcionar-lhes as maiores e melhores possibilidades de 

trabalho colaborativo e de coadjuvação, gerindo, como melhor entendam, os tempos não letivos. É 

igualmente importante aliviar tanto quanto possível os professores de cargas burocráticas formais e de 

solicitações diversas que lhes roubam o tempo e a energia para o trabalho de sala de aula e correlativo: 

preparação de aulas, elaboração e correção de testes, etc. Os professores de ambos os grupos disciplinares 

sugerem atenção particular à necessidade de assegurar um funcionário de apoio aos laboratórios de 

biologia e geologia e outro aos laboratórios de física e química, como condição para se continuar a prestar 

um ensino prático e (sempre que possível) experimental, muito importantes na consolidação da 

aprendizagem dos alunos. Para uma melhor rentabilização das aulas práticas, os professores de biologia e 

geologia e de física e química, deveriam ter maior “plafond” de fotocópias impressas. 

O Departamento de Línguas do Ensino Secundário considera pertinente promover a análise e reflexão dos 

resultados escolares e, com base nas conclusões,   encontrar estratégias diversificadas que promovam o 

sucesso e a qualidade das aprendizagens de todos os alunos. Em reunião de departamento foram 

analisados os resultados escolares correspondentes ao 3º período, apresentados pela equipa de avaliação 

interna.  

Analisando os resultados turma a turma, na disciplina de Português, verifica-se que no 10º ano todas as 

turmas obtiveram percentagens de positivas superiores a 73%. No 11º ano todas as turmas obtiveram 

percentagens de positivas superiores a 76%. No 12º ano todas as turmas obtiveram percentagens de 

positivas superiores a 80%.  
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Depois de uma análise aturada dos dados relativos à disciplina de Português e para um referente de média 

13,2 no 10º ano, verifica-se uma divergência negativa de -0,3 (12,9), no 11º ano para um referente de 

média 13,4 verificou-se uma divergência positiva de 0,4 (13,8), no 12º ano para um referente de média 14,4 

verificou-se uma divergência negativa de -0,1 (14,3).   

Na disciplina de Literatura Portuguesa para um referente de média 13,1 no 10º ano verificou-se uma 

divergência negativa de -1,7 (11,4). No 11º verificou-se uma divergência negativa de -0,1 (12,7) para um 

referente de média 12,8. 

Na disciplina de Inglês para um referente de média 13,5 no 10º ano verificou-se uma divergência positiva 

de 0,8 (14,3). No 11º ano, para um referente de média 14,6, verificou-se uma divergência negativa de -0,4 

(14,2). No 12º ano, para um referente de média 16,8 verificou-se uma divergência negativa de -0,8% (16,1). 

Da análise efetuada aos resultados obtidos no 3º período, verifica-se, em relação aos referentes traçados, 

uma ligeira divergência negativa no 10º e no 12º e positiva no 11º. Na disciplina de Literatura Portuguesa 

verifica-se uma divergência negativa no 10º ano e no 11º. Na disciplina de Inglês uma divergência negativa 

nos 11º e 12º anos.  

De realçar, que a descida acentuada da divergência negativa no 10º ano no 1º e no 2º período, na disciplina 

de Português, não se verificou no 3º período, apesar de se tratar de um programa novo e extenso. O 

departamento discutiu as estratégias a implementar no próximo ano letivo por forma a continuar a 

melhorar os resultados globalmente. Assim, vai-se continuar a reforçar os apoios, diversificar as estratégias 

e os instrumentos de avaliação e continuar com o plano de intervenção junto dos alunos com dificuldades. 

As mesmas estratégias serão seguidas na disciplina de Literatura Portuguesa. 

No Departamento de Ciências Sociais e Humanas: Na disciplina de Filosofia os resultados da avaliação do 

3º período não apresentaram alterações significativas face aos referenciais turma, disciplina e ano, 

situando-se em padrões que denotam alguma subida ou estabilidade. 

Os dados estatísticos revelam uma diminuta variação ao nível da percentagem de sucesso no final do 11º 

ano de Filosofia, fator que o grupo atribui ao conjunto de indivíduos (alunos) considerados em cada ano e 

às especificidades contidas no conjunto, que ao serem comparados com o grupo de indivíduos dos quatro 

anos anteriores (em universo de alunos, cursos e especificidades individuais) pode desencadear essa 

alteração. 

As disciplinas de Psicologia B e Sociologia encontram-se numa situação de estabilidade (com oscilações 

pouco significativas) perante os referentes em todos os quadros apresentados. 

Na disciplina de História apesar de não existirem discrepâncias relativamente aos valores esperados O 

grupo constata que nos últimos anos letivos a qualidade dos alunos tem vindo a decrescer. Muitos dos 

alunos são desinteressados e desmotivados para o estudo, não se identificando com a natureza do curso 

escolhido. A grande maioria dos alunos inscreve-se nos cursos de Línguas e Humanidades, na disciplina de 

História da Cultura e das Artes ou em História B, para fugir da disciplina de matemática. São alunos que 

manifestam dificuldades ao nível da interpretação / compreensão oral e escrita, reduzido vocabulário, de 

âmbito geral e um capital cultural limitado. 

 Nas disciplinas de Economia, Direito e Ciência Política Os desvios registados não são significativos e são 

fruto essencialmente de: 10º ano – alguma imaturidade de alguns alunos que se inscrevem na área de 

Economia sem qualquer motivação, interesse e mesmo vontade de aprender; 11º ano – as duas 

classificações negativas, foram atribuídos a alunos que pretendem repetir o ano, não estando por isso 

motivados. No entanto, convém referir que os conteúdos lecionados no décimo primeiro ano de Economia 

A implicam mais raciocínio, empenho e maturidade, nem sempre revelados pelos alunos. 12º ano – não há 

desvios a registar, no entanto convém referir que os conteúdos da disciplina despertam o interesse dos 



                                                                                                                                                        
 

44 
 

alunos. A atualidade dos temas abordados, provocou também bastante empenho. Na disciplina de EMRC - 

No ensino secundário os resultados da disciplina superam o referente de 2015/16 em todos os anos de 

escolaridade, sem se verificarem desvios significativos. O grupo disciplinar manifesta a sua preocupação 

com as taxas de anulação de matrícula na disciplina no início do ano letivo (62%) considerando muito 

importante que na elaboração dos horários sejam criadas condições de frequência aos alunos que se 

matriculam que passam, entre outras, por uma conceção mais criteriosa dos horários dos alunos que 

frequentam a disciplina. 

O grupo disciplinar de Educação Física salienta após a análise dos resultados, que no seguimento das 

avaliações realizadas anteriormente, estes refletem uma continuidade do elevado interesse, e motivação, 

dos alunos pela disciplina.  Esta situação deve-se, talvez, às alterações introduzidas pelo grupo aos seus 

planos anuais e critérios avaliativos adaptando-os à nova realidade de não contagem da 

classificação para efeitos de acesso ao ensino superior. Ainda, as novas abordagens ao programa, 

resultantes da reflexão do grupo, terão surtido o seu efeito, como ainda o plano anual de 

atividades proposto à comunidade escolar, para além de extenso, rico e diversificado. 

Por último, o profissionalismo e a proximidade aos alunos que os docentes deste grupo têm demonstrado, 

bem como a postura dos funcionários adstritos aos espaços desportivos, que contribuíram decisivamente 

para os resultados observados. 

No grupo de Artes Visuais - Apesar de constatados e merecerem atenção, os desvios negativos não foram 

considerados particularmente preocupantes por parte dos professores do grupo disciplinar, uma vez que 

resultaram de situações pontuais e circunstanciais. 

Contrariamente ao que normalmente vem sucedendo, na disciplina de Geometria Descritiva, em anos 

anteriores, as turmas de Artes Visuais (M e N) obtiveram melhores percentagens de positivas do que a 

turma de Ciências (L);  

Talvez por uma atitude mais adequada por parte dos alunos de artes e um menor número de casos de 

indisciplina nessas turmas?  

Observou-se que existe um nicho de alunos que não querem prosseguir estudo nas artes e que investe mais 

nas disciplinas exame e/ou com mais carga horária semanal, descurando outras. Por outro lado, também se 

observou que nas turmas de artes o dia livre não funciona, já que estes alunos fazem, literalmente, folga 

nesse dia, perdem ritmo de trabalho, não investem nas disciplinas práticas (que requerem treino diário e 

intensivo) e afasta-os da realidade futura.  

A disciplina de Oficina de Artes por ter uma carga letiva pequena (para aula prática) e não estar sujeita a 

exame terá sido a mais atingida. Os alunos “facilitaram” e trabalharam muito menos do que seria desejável. 

Os critérios de avaliação para o próximo ano letivo foram revistos.  



 

 

VII - Conformidade com o Projeto Educativo 

Eficácia Interna  
As metas do Projeto Educativo têm por base os referentes encontrados para o ano letivo 2014-

2015. 

1ºciclo  
Sucesso Académico 

 

 

 

 

 

Quadro 43 

 

No que respeita ao sucesso académico do 1ºciclo todas as áreas disciplinares se encontram acima das 

metas estabelecidas para 2018. 

 

 Sucesso pleno Taxas de Transição 
 2015-16 Metas do PE 2015-16 Metas do PE 

1º Ano 98,33 89,41 100 100 

2º Ano 91,18 90,52 96,32 94,22 

3ºAno 96,26 90,53 99,06 98,38 

4º Ano 94,23 91,50 100,00 99,11 

1º Ciclo 95,00 90,49 98,85 97,93 
Quadro 44 

 

Relativamente ao Sucesso Pleno e às taxas de Transição no 1º ciclo  todos os resultados deste ano letivo se 

encontram acima das metas do PE. 

 

Taxa de conclusão do 1º ciclo em 4 anos 

Resultados 
2015-2016 

Projeto Educativo 

85,60 93,00 

Quadro 45 

Sucesso Académico 

DISCIPLINAS 2015-2016  Metas do PE 

Português 97,58 94,39 

Matemática 96,49 92,29 

Estudo do Meio 99,17 98,57 
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No que respeita ao 1º ciclo apenas esta taxa se encontra bastante abaixo das metas estabelecidas. De 

referir que esta taxa é encontrada com valores relativos a 4 anos o que atenua o peso deste ano letivo. 

 

2º Ciclo 

 Sucesso Académico Taxas de Transição Sucesso pleno Média Ano 

 2015-16 Metas do 
PE 

2015-16 
Metas do 

PE 
2015-16 

Metas do 
PE 

2015-16 
Metas do 

PE 

5º Ano 94,78 91,75 100 93,33 69,92 67,31 3,7 3,7 

6º Ano 86,75 86,88 89,55 91,82 61,33 64,71 3,8 3,5 

2º ciclo 90,77 89,31 94,08 92,57 65,63 66.01   

Quadro 46 

 

No 2º ciclo o Sucesso académico encontra-se dentro ou acima das metas, as Taxas de Transição 

encontram–se acima das metas, o  Sucesso Pleno  no 5º ano está acima do esperado e no 6º ano e nos 

resultados por ciclo ainda estão abaixo das metas e as Média /Ano no 5º ano já atingiram as metas e no 6º 

ano estão acima dos valores das metas. 

 

3º Ciclo 

 Sucesso Académico Taxas de Transição Sucesso pleno Média Ano 

 2015-16 Metas do 
PE 

2015-16 
Metas do 

PE 
2015-16 

Metas do 
PE 

2015-16 
Metas do 

PE 

7º Ano 90.74 87,71 93,09 88,86 52,69 52,43 3,5 3,4 

8º Ano 90,93 90,14 97,54 93,53 47,97 49,54 3,6 3,6 

9º Ano 89,19 84,85 84,04 88,14 45,94 44,95 3,5 3,3 

3º ciclo 90,29 87,57 91,55 90,18 48,86 48,97   

Quadro 47 

 

Relativamente ao 3º ciclo de todos os indicadores analisados, apenas se encontram abaixo das metas a taxa 

de transição do 9º ano, o sucesso pleno no 8º ano e com ligeira oscilação negativa o sucesso Pleno por 

ciclo. Todos os outros indicadores igualaram ou estão acima das metas. 

 
 

P E -Procurar que nenhuma turma dos 2º e 3º ciclos esteja abaixo de 0,3 valores da média do ano assumida 
no referente;  
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 A A1 B B1 C D E F G Referente 

5º 4,0  3,9  3,6 3,7 3,4 3,7  3,8 

6º 3,9  3,7  3,9 3,9 4,1 3,8 3,5 3,7 

7º 3,6 3,8 3,6 3,7 3,8 3,3 3,3 3,4 3,2 3,3 

8º 3,7 3,9 3,7 3,5 3,5 3,2 3,5 3,2 3,9 3,5 

9º 3,7 3,8 3,6 3,8 3,4 3,4 3,0 3,5  3,5 
Quadro 48 

 

 Nestes ciclos de ensino apenas o 5ºE e o 9ºE se encontram abaixo das metas estabelecidas. 

 

Secundário 
 

 Sucesso Académico Taxas de Transição Sucesso pleno Média Ano 

 2015-16 Metas do 
PE 

2015-16 
Metas do 

PE 
2015-16 

Metas do 
PE 

2015-16 
Metas do 

PE 

10º Ano 86,1 83,68 88,9 87,1 66,6 66%** 13,7 13,2 

11º Ano 91,7 90,63 * 89,5 75,8 76%** 14,1 14,0 

12º Ano 98,5 98,03 * 71,2 91,4 92%** 16,5 16,3 

Secundário 92,1 82,6 * 82,6 77,9 78**   

Quadro 49 

*Sem dados da avaliação externa 

** Sem dados para referente os valores apresentados são os obtidos no ano 14-15 

No Ensino Secundário a conformidade é também elevada particularmente no que respeita ao sucesso 

académico e à média por ano. O sucesso pleno é também muito próximo das metas com ligeira oscilação 

negativa. 

 

 

 
PE - Procurar que nenhuma turma do CCH esteja abaixo de 1 valor da média do ano assumida no 
referente;  
 
 
 

 10º Ano 
 

10ºA 10ºB 10ºC 10ºD 10ºE 10ºF 10ºG 10ºH 10ºI 10ºJ 10ºK 10ºL 10ºM 10ºN 10ºO 10ºP 10ºQ 10ºS 10ºZ 

14,8 14,7 14,4 13,6 12,9 15,0 14,7 14,2 14,3 15,7 13,0 13,0 13,1 12,2 14,5 14,2 14,6 14,2 15,5 

Referente: 13,2 

Quadro 50 



                                                                                                                                                        
 

48 
 

 11ºAno 
 

11ºA 11ºB 11ºC 11ºD 11ºE 11ºF 11ºG 11ºH 11ºI 11ºJ 11ºK 11ºL 11ºM 11ºN 11ºO 11ºP 11ºQ 11ºR 11ºS 

15,1 14,8 15,5 14,8 14,1 14,5 15,3 14,1 13,2 15,5 15,4 14,4 13,7 13,2 14,7 13,9 14 13,2 13,3 

Referente: 13,7 

Quadro 51 

 

 12º Ano 

11ºA 11ºB 11ºC 11ºD 11ºE 11ºF 11ºG 11ºH 11ºI 11ºJ 11ºK 11ºL 11ºM 11ºN 11ºO 11ºP 11ºQ 11ºR 11ºS 

15,1 14,8 15,5 14,8 14,1 14,5 15,3 14,1 13,2 15,5 15,4 14,4 13,7 13,2 14,7 13,9 14 13,2 13,3 

Referente: 13,7 

Quadro 52 

 

Podemos também verificar que esta meta também é conseguida no Ensino Secundário. 

 

 

VIII – Pontos Fortes 

 Há uma consistência de resultados que, globalmente, se encontram dentro ou 

acima dos referentes;  

 A reflexão sobre os resultados já é uma prática instituída em todos os ciclos de 

ensino; 

 De um modo geral os resultados têm vindo a melhorar ano a ano – note-se que 

os referentes são bastante elevados na maioria das disciplinas e indicadores 

analisados. 

 

 Áreas a Melhorar 

 

 A Taxa de conclusão do 1º ciclo em 4 anos 

 Precisamos de passar da autoavaliação para a autoregulação – isto é - os 

grupos disciplinares podem passar do diagnóstico de dificuldades e 
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constrangimentos para a construção (com base nesses constrangimentos e 

dificuldades) de planos de melhoria. 

 O espaço para o trabalho colaborativo com a criação de tempo (horário) 

comum para a equipa.  

 
 
 

 


