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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A Lei n.º 31/2002, que aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, 

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

uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas.” 

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

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

escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de 

avaliação das aprendizagens (...)”. 

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

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

O Despacho Normativo n.º 1-F/2016, no seu artigo 8.º, reforçou essa necessidade:  

“3 — A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação 

agregada, nomeadamente, dos resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os 

professores e os demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação 

sobre as suas práticas com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à 

melhoria das aprendizagens. 

4 — A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho 

disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas de 

retenção e de abandono, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo. 

5 — No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de 

complementaridade entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma 

leitura abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente, face ao contexto específico 

da escola. 

6 — Do resultado do processo de análise devem decorrer processos de planificação das 

atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar a 

qualidade das aprendizagens, combater o abandono escolar e promover o sucesso educativo”. 

Mais recentemente a Portaria n.º 223/2018, de 3 de agosto, assume, no seu artigo 19.º o 

seguinte: 

“3 - A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação 

agregada, nomeadamente dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA), com resultados e 

outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os demais intervenientes no 

processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas pedagógicas, com 

vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens. 

4 - A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho 

disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas de 

retenção e desistência, transição e conclusão, numa lógica de melhoria de prestação do serviço 

educativo. 

5 - No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de 

complementaridade entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma 

leitura abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente no contexto específico da 

escola. 

6 - Do resultado da análise a que se refere o número anterior devem decorrer processos de 

planificação das atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, 

visem melhorar a qualidade das aprendizagens e a promoção do sucesso educativo. 
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7 - Os resultados do processo mencionado nos n.º 3, 4 e 5 são disponibilizados à comunidade 

escolar pelos meios considerados adequados.” 

O presente relatório traduz o processo avaliativo desenvolvido no Agrupamento neste ano 

letivo, enquadrado nos preceitos legais supra. Inicialmente é apresentado o referencial, assim como a 

metodologia adotada na recolha dos dados relativos aos resultados académicos dos alunos. No terceiro 

ponto é feita a apresentação dos resultados académicos e sua avaliação, da responsabilidade da Equipa. 

De seguida, apresentam-se as estratégias organizacionais sugeridas pelos docentes, a ter em conta na 

toma de decisão. No final, são indicadas algumas recomendações da Equipa, ao Conselho Pedagógico. 

Em anexo, surgem as grelhas de registo e os valores de referência, emergentes do referencial (média 

dos últimos três anos letivos). 

Importa referir que, como consequência do Plano de Contingência para a epidemia SARS-

COVID-2, doença COVID-19 e, logo de seguida, da suspensão das atividades letivas e não letivas, de 

acordo com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e das normas de contingência 

para a doença elencada, o Agrupamento elaborou um Plano de Aprendizagens Não Presenciais - 

Ensino a Distância (E@D) para o 3.º período. Posteriormente o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de 

abril, cancelou as provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, as provas finais do ensino 

básico, no final do 9.º ano de escolaridade e as provas a nível de escola, realizadas como provas finais 

do ensino básico. Assim como estabeleceu que “para efeitos de avaliação e conclusão do ensino básico 

geral, dos cursos artísticos especializados e de outras ofertas formativas e educativas, apenas é 

considerada a avaliação interna”. 

Não se tendo inscrito nenhum aluno para as provas de equivalência à frequência, com a 

finalização deste relatório a Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos Resultados Escolares dá por 

encerrado o trabalho neste ano letivo. 

       

Ernestina Dias 

Fernando Soares                                                                                    

Mª Manuel Fortunas 

       Mª Manuela Soares 

       Paulo Pimenta 
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1. REFERENCIAL 

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

n.º 51/2012; Decreto-Lei n.º 139/2012; Despacho Normativo n.º 1-F/2016; Portaria n.º 223/2018 e a 

investigação de Sammons, Hillman & Mortimore (1995), citados por Lima (2008). 

Enquanto referentes internos assumem-se o Projeto Educativo do Agrupamento, assim como o 

Regulamento Interno.  

QUADRO 1.1. Referencial. 

Q U A D R O  D E  R E F E R Ê N C I A  

D O M Í N I O :   
R E S U L T A D O S  

C A M P O S  D E  A N Á L I S E :   
R E S U L T A D O S  A C A D É M I C O S  

P E R Í O D O  

D E  

A V A L I A Ç Ã O  

2 0 19/ 2 0 20 

R
E

F
E

R
E

N
T

E
S
 

EXTERNOS 

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

n.º 1-F/2016; Portaria n.º 223/2018 
 

Investigação  
Sammons, Hillman & Mortimore (1995) 

 

INTERNOS 
Projeto Educativo do Agrupamento 

Regulamento Interno 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 
CRITÉRIOS INDICADORES 

PISTAS A 

INVESTIGAR 

Avaliação Interna 

Eficácia - As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores 

à média dos últimos três anos. 

 

Pautas de 
avaliação 

 

Estatísticas do 
Programa Alunos 

 
 

Relatórios 
disponibilizados 

pela 
administração 

central 

Qualidade - As médias das classificações das diferentes disciplinas são 

superiores à média dos últimos três anos. 

- As taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade 

estão em consonância com as metas definidas. 
 

Cumprimento - A diferença do número de alunos avaliados e inscritos é 

inferior à registada no ano letivo anterior. 
 

Avaliação Externa 

Eficácia - As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos 

alunos (provas nacionais às disciplinas de Português e 

Matemática) são superiores às taxas de sucesso nacional. 
 

Qualidade - As médias alcançadas na avaliação externa dos alunos 

(provas nacionais às disciplinas de Português e Matemática) 

são superiores às médias nacionais. 
 

Coerência - As taxas de sucesso interno e as taxas de sucesso externo 

(das disciplinas de Português e Matemática) são idênticas, não 

ultrapassando o diferencial de cinco por cento. 

- As médias das classificações internas e as médias das 

classificações externas (das disciplinas de Português e 

Matemática) são idênticas, não ultrapassando o diferencial de 

0,2. 

 

Cumprimento - Os alunos concluem o Ensino Básico. 

 

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

2. METODOLOGIA 

 Para a recolha dos dados, a Equipa compilou o número de alunos avaliados (total e por 

disciplina), o número de menções/níveis atribuídos em cada uma das disciplinas, a percentagem de 

alunos com níveis/menções iguais ou superiores a três/suficiente (taxa de sucesso) e as médias 

alcançadas pelos alunos nas diferentes disciplinas, do programa GIAE Online (Gestão Integrada para 

Administração Escolar), no dia 6 de julho de 2020. 

 O cálculo dos dados recolhidos foi integrado em dois ficheiros do tipo Excel que foram 

partilhados com as coordenações dos departamentos curriculares e com as coordenações de ano. 
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3. RESULTADOS ESCOLARES DO 3.º PERÍODO (COMPONENTE INTERNA) 

Neste terceiro período a Equipa optou por assumir a análise dos resultados escolares através da 

produção do juízo de valor, a qual permite um conhecimento da realidade face àquilo que se deseja 

atingir, sem a preocupação de descrever, de uma forma individualizada, os resultados em cada uma das 

disciplinas. Ao mesmo tempo promoveu, junto dos docentes, através dos respetivos coordenadores de 

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

justifiquem os resultados alcançados, para além da apresentação de estratégias organizacionais de 

melhoria e/ou reforço para o próximo ano letivo. 
 

3.1. Cumprimento 

 Na tabela 3.1 é apresentado o número de alunos matriculados e avaliados, assim como a sua 

diferença. 
 

TABELA 3.1. Fluxos escolares 

 MATRICULADOS 
AVALIADOS Diferença 

  1.º P 2.º P 3.º P 1.ºP 2.ºP 3.ºP 

1.º Ano 152 150 153 154 2 -1 -2 

2.º Ano 194 184 182 182 10 12 12 

3.º Ano 208 207 209 210 1 -1 -2 

4.º Ano 236 230 229 229 6 7 7 

1.º Ciclo 790 771 773 775 19 17 15 
5.º Ano 223 221 221 221 2 2 2 

6.º Ano 219 217 217 218 2 2 1 

2.º Ciclo 442 438 438 439 4 4 3 

7.º Ano 243 241 241 244 2 2 -1 

8.º Ano 217 215 213 214 2 4 3 

9.º Ano 189 183 183 185 6 6 4 

3.º Ciclo 649 639 637 643 10 12 6 

TOTAL 1881 1848 1848 1857 33 33 24 
 

Na análise da tabela 3.1, realça-se a melhoria da diferença entre o número de alunos avaliados e 

o número de alunos matriculados, fruto da atribuição de classificações no 3.º período a alunos de que 

não se dispunha elementos de avaliação anteriormente. Deste modo a diferença supracitada é inferior à 

registada no ano letivo anterior (1,28% vs 2,61%) pelo que se verifica o critério “cumprimento”. Por 

lapso consta dos relatórios dos primeiro e segundo períodos o valor de 3,58% (diferença 

correspondente ao primeiro período de 2018-19) em vez dos 2,61% (diferença do final do ano, 

conforme inscrita na 1.ª Parte do Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares 2018-19). 

 

3.2. Eficácia e Qualidade (nas disciplinas) 

 

Na tabela 3.2 são apresentadas as taxas de sucesso e as médias das diferentes disciplinas do 1.º 

ciclo, ou seja, a percentagem de alunos com menções iguais ou superiores a suficiente em cada uma 

das disciplinas assim como a média das diferentes disciplinas. Destacou-se a verde as taxas de sucesso 

superiores a 90% e as médias superiores a 4. 
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TABELA 3.2. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 1.º ciclo. 
 

 

 Da observação da tabela 3.2 facilmente se constata a manutenção ou melhoria da maioria das 

taxas de sucesso e das médias ao longo do ano, neste ciclo de escolaridade.  

 Todas as disciplinas registaram taxas de sucesso acima dos 92%. A menor taxa (92,1%) e a 

menor média final (3,7) do 1.º ciclo registaram-se na disciplina de Matemática (MAT) - 4.º ano - 

embora a taxa de sucesso de Inglês (ING) nesse mesmo ano também tenha sido de 92,1%.  

 

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

dos 5.º e 6.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% assim 

como e as médias superiores a 4. 
 

TABELA 3.3. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 2.º ciclo. 
 

DISCIPLINAS   5.º ANO 6.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Português (PORT) n 181 197 203 199 212 215 

% 81,9 89,1 91,9 91,7 97,7 99,5 

Média 3,1 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 

Inglês (ING) n 186 206 212 178 197 202 

% 84,2 93,2 95,2 82,0 90,8 93,5 

Média 3,3 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 

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

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

Português (PORT) 

n 142 150 151 167 173 175 196 204 205 228 228 228 

% 94,7 98,0 98,1 90,8 95,1 96,2 94,7 97,6 97,6 99,1 99,6 99,6 

Média 3,8 4,0 4,0 3,6 3,8 3,9 3,7 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 

Matemática (MAT) 

n 149 151 151 170 173 174 189 202 202 205 211 211 

% 99,3 98,7 98,1 92,4 95,1 95,6 91,3 96,7 96,2 89,1 92,1 92,1 

Média 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 4,0 3,7 3,9 3,9 3,5 3,6 3,7 

Inglês (ING) 

n - - - - - - 193 201 203 218 211 211 

% - - - - - - 94,6 97,6 98,1 95,2 92,1 92,1 

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

Estudo do Meio (EM) 

n 150 153 153 182 181 181 205 209 210 229 228 228 

% 100,0 100,0 99,4 98,9 99,5 99,5 99,0 100,0 100,0 99,6 99,6 99,6 

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

Apoio ao Estudo (AE) 

n 145 150 152 178 179 178 198 205 209 222 227 228 

% 96,7 98,0 98,7 96,7 98,4 97,8 95,7 98,1 99,5 98,7 99,1 99,6 

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

Oferta Complementar 

(OFC) 

n 150 153 154 184 182 182 203 209 210 228 229 229 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 

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

Educação Artística 

(EDA) 

n 148 152 153 181 180 181 - - - - - - 

% 98,7 99,4 99,4 98,4 98,9 99,5 - - - - - - 

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

Educação Física (EDF) 

n 149 153 154 184 182 182 - - - - - - 

% 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - 

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

Expressões Artísticas e 

Físico-Motoras (EAFM) 

n - - - - - - 205 209 210 230 229 229 

% - - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Média - - - - - - 4,0 4,1 4,2 4,0 4,2 4,2 

Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) 

n 149 153 154 177 175 175 - - - - - - 

% 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - 

Média 4,1 4,3 4,5 4,1 4,2 4,3 - - - - - - 
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DISCIPLINAS 5.º ANO 6.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

História e Geografia de Portugal (HGP) n 205 214 214 205 213 212 

% 92,8 96,8 96,8 94,5 98,2 98,2 

Média 3,5 3,7 3,7 3,6 3,8 3,8 

Matemática (MAT) n 162 180 192 165 177 187 

% 73,3 81,5 86,9 76,0 81,6 86,6 

Média 3,1 3,3 3,4 3,2 3,2 3,4 

Ciências Naturais (CN) n 196 208 216 202 215 215 

% 88,7 94,1 97,7 93,5 99,1 99,5 

Média 3,4 3,6 3,7 3,4 3,6 3,7 

Educação Visual (EV) n 220 221 221 215 217 216 

% 99,6 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 

Média 3,7 4,0 4,1 3,5 3,8 3,9 

Educação Tecnológica (ET) n 178 179 179 180 181 181 

% 100,0 100,0 100,0 98,9 99,5 100,0 

Média 3,3 3,5 3,7 3,5 3,8 3,9 

Educação Musical (EDM) n 175 179 179 176 182 181 

% 98,3 100,0 100,0 96,7 100,0 100,0 

Média 3,4 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 

Educação Física (EDF) n 210 221 221 209 217 216 

% 95,0 100,0 100,0 96,3 100,0 100,0 

Média 3,5 3,7 3,9 3,4 3,5 3,7 

Educação Moral e Religiosa (EMR) n 184 202 202 203 212 211 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Média 4,4 4,7 4,7 4,5 4,7 4,7 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) 

n - - 193 - - 188 

% - - 99,0 - - 97,9 

Média - - 3,8 - - 3,6 

 n 24 24 217 25 25 217 

Cidadania e Desenvolvimento (CD) % 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 100,0 

 Média 3,5 3,5 3,8 4,4 4,8 4,0 

 
 

Da análise da tabela 3.3 pode inferir-se que as taxas de sucesso assim como as médias 

melhoraram do primeiro para o último período, exceto na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

(CD), lecionada em regime semestral para a grande maioria das turmas, pelo que só no final do ano foi 

assumida a sua avaliação. 

A disciplina de Matemática (MAT) - 6.º ano - obteve a taxa de sucesso mais baixa deste ciclo 

(86,6%). Já a média mais baixa (3,4) foi registada em Português (PORT) - 5.º ano - e Matemática 

(MAT) - 5.º e 6.º anos. 

 

Na tabela 3.4 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas 

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

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

TABELA 3.4. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 3.º ciclo. 
 

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

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

Português (PORT) 

n 173 212 220 127 168 176 142 150 167 

% 71,8 88,0 90,9 59,4 78,9 83,0 77,6 82,0 90,8 

Média 2,9 3,2 3,3 2,7 3,0 3,1 3,0 3,1 3,3 

Inglês (ING) 
n 220 230 234 161 189 199 161 180 182 

% 91,3 95,4 96,7 75,6 88,7 93,9 88,0 98,4 98,2 
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Recorda-se que as disciplinas de Educação Tecnológica (ET), Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), Cidadania e Desenvolvimento (CD) e Oferta de Escola (OE) funcionaram em 

regime semestral. 

Da análise da tabela 3.4 dá-se conta que também neste 3.º ciclo as taxas de sucesso registaram 

melhorias do primeiro para o último período (algumas com mais de 23%). Exceto em três disciplinas, 

Educação Física (EF), Educação Moral e Religiosa (EMR) e Oferta Complementar (OFC), com 

sucesso pleno ou muito próximo dele. 

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

DISCIPLINAS 
7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

Espanhol (ESP) 

n - - - 20 20 20 - - - 

% - - - 100,0 100,0 100,0 - - - 

Média - - - 3,4 3,6 3,8 - - - 

Francês (FRA) 

n 232 237 238 183 186 185 177 181 181 

% 96,7 98,8 98,8 94,3 96,4 96,4 97,3 99,5 98,9 

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

História (HIST) 

n 196 217 231 163 191 200 143 165 166 

% 81,7 90,4 95,9 76,5 90,1 94,8 78,1 90,2 90,2 

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

Geografia (GEO) 

n 198 220 235 169 208 209 171 180 180 

% 82,5 91,3 97,1 79,0 97,7 98,6 94,0 99,5 98,9 

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

Matemática (MAT) 

n 154 184 194 129 140 150 117 137 151 

% 64,2 76,7 80,5 60,0 65,4 70,4 63,9 74,9 82,1 

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

Ciências Naturais (CN) 

n 228 229 233 207 209 209 173 182 182 

% 94,6 95,8 97,1 97,2 98,6 99,1 95,1 100,0 99,5 

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

Físico-Química (FQ) 

n 218 229 230 182 195 210 152 176 177 

% 92,0 96,6 97,1 85,5 91,6 99,1 83,1 96,7 96,7 

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

Educação Visual (EV) 

n 225 241 239 211 213 212 179 183 183 

% 94,1 100,0 99,2 98,6 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0 

Média 3,5 3,7 3,9 3,6 3,8 4,0 3,6 3,9 4,0 

Educação Tecnológica (ET) 

n - - 211 - - 177 - - - 

% - - 99,5 - - 100,0 - - - 

Média - - 4,1 - - 4,0 - - - 

Educação Física (EDF) 

n 239 239 239 214 213 212 182 182 182 

% 99,6 99,6 99,2 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 98,9 

Média 3,7 3,8 3,9 3,6 3,8 3,9 3,9 4,1 4,1 

Educação Moral e Religiosa (EMR) 

n 212 215 215 204 203 202 178 179 179 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Média 4,4 4,6 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,8 4,9 

Oferta Complementar (OFC) 

n - - - - - - 146 147 147 

% - - - - - - 100,0 100,0 99,3 

Média - - - - - - 3,8 4,3 4,5 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) 

n - - 199 - - 175 - - - 

% - - 95,2 - - 98,3 - - - 

Média - - 3,5 - - 3,8 - - - 

Cidadania e Desenvolvimento (CD) 

n - - 237 - - 209 - - - 

% - - 98,3 - - 99,1 - - - 

Média - - 3,8 - - 4,1 - - - 

Oferta de Escola (OE) 

n - - 215 - - 188 - - - 

% - - 97,3 - - 99,5 - - - 

Média - - 3,9 - - 3,9 - - - 
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No que concerne às médias apenas as da disciplina de Francês (FRA), nos 8.º e 9.º anos, 

obtiveram o mesmo valor nos 1.º e 3.º períodos, tendo as restantes melhorado. A pior média deste ciclo 

(3,1) observa-se nas disciplinas de Português (PORT) e Matemática (MAT), ambas no 8.º ano.  

Na tabela 3.5 observa-se a distribuição das taxas de sucesso e das médias das diferentes 

disciplinas do Ensino Especializado da Música, nos 2.º e 3.º Ciclos. Destacou-se a verde as taxas de 

sucesso superiores a 90% e as médias superiores a 4. 

 

TABELA 3.5. Taxas de Sucesso (%) e médias das disciplinas do Ensino Especializado da Música, nos 2.º e 3.º Ciclos. 

DISCIPLINAS 
5.º ANO 6.º ANO 7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

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

Classes de 

Conjunto 

(CLACONJ) 

n 43 42 42 36 36 36 27 27 27 33 34 33 35 35 35 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

Formação 
Musical (FM) 

n 43 42 42 31 36 36 23 27 27 24 34 33 29 35 35 

% 100,0 100,0 100,0 86,1 100,0 100,0 82,1 100,0 100,0 72,7 100,0 100,0 82,9 100,0 100,0 

Média 4,2 4,0 4,1 3,4 3,6 4,1 3,6 3,9 3,9 3,0 3,4 3,6 3,2 3,4 3,8 

Instrumento 

(INST) 

n 43 42 42 35 36 36 26 27 27 29 33 33 34 35 35 

% 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 94,4 100,0 100,0 91,1 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 

Média 4,5 4,4 4,5 3,9 4,4 4,4 3,9 4,2 4,2 3,6 3,8 3,8 3,8 4,2 4,2 

 

Após análise da tabela 3.5 constata-se que o sucesso pleno em todas as disciplinas/anos de 

lecionação do Ensino Especializado da Música se manteve. De igual modo as médias das três 

disciplinas mantiveram-se ou melhoraram, tendo o menor valor (3,6) sido registado na disciplina de 

Formação Musical (FM), no 8.º de escolaridade. 

 

 Os juízos de valor produzidos pela Equipa são sintetizados na tabela 3.6. 

TABELA 3.6. Síntese da análise desenvolvida pela Equipa 12 

R E F E R E N C I A L  

CRITÉRIO Eficácia  Qualidade 

ITENS Como se situam as taxas de sucesso face à média 
dos últimos três anos? 

 Como se situam as médias face à média dos 
últimos três anos?  

        

Disciplinas 

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

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

Apoio ao Estudo (AE) ↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↗ ↔ ↔      

Estudo do Meio (EM) ↔ ↗ ↔ ↔       ↔ ↔ ↔ ↔      

Educação Artística 

(EDA1c) 
↔          ↔         

Expressões Artísticas e 
Físico-Motoras 

(EAFM) 

  ↔ ↔         ↔ ↔      

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

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

Francês (FRA)       ↔ ↔ ↗        ↔ ↔ ↗ 

História e Geografia 
de Portugal (HGP) 

    ↗ ↗         ↔ ↗    

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

CRITÉRIO Eficácia  Qualidade 

ITENS Como se situam as taxas de sucesso face à média 
dos últimos três anos? 

 Como se situam as médias face à média dos 
últimos três anos?  

        

Disciplinas 

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

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

História (HIST)       ↗ ↗ ↗        ↔ ↔ ↔ 

Geografia (GEO)       ↔ ↗ ↔        ↔ ↔ ↔ 

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

Ciências Naturais 

(CN) 
    ↔ ↔ ↔ ↔ ↔      ↔ ↔ ↔ ↔ ↗ 

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

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

Educação Musical 

(EDM) 
    ↔ ↔         ↔ ↔    

Educação Tecnológica 

(ET) 
    ↔ ↔ ↔ ↔       ↔ ↔ ↗ ↔  

Educação Física 

(EDF) 
↔    ↔ ↔ ↔ ↔ ↔  ↔    ↔ ↘ ↔ ↔ ↔ 

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

    ↔ ↔ ↔ ↔ ↔      ↗ ↗ ↔ ↔ ↗ 

Tecnologias da 
Informação e 

Comunicação (TIC) 

    ↔ ↔ ↔ ↔       ↔  ↔ ↔  

Cidadania e 
Desenvolvimento 

(CD) 

↔    ↔ ↔ ↔    ↔    ↘  ↔   

Oferta de Escola (OE)       ↔          ↔   

Oferta Complementar 

(OFC) 
↔ ↔ ↔ ↔     ↔  ↗ ↗ ↔ ↔     ↗ 

Nota: 2↘       137↔     40 ↗ 

 

Da análise da tabela 3.6 pode inferir-se que as taxas de sucesso, assim como as médias, são 

maioritariamente idênticas aos valores de referência (valores médios dos últimos três anos) embora 

várias disciplinas tenham logrado superar os resultados em vários anos de escolaridade/itens: 

Português (PORT), História e Geografia de Portugal (HGP), História (HIST), Matemática (MAT), 

Físico-Química (FQ), Educação Moral e Religiosa (EMR) e Oferta Complementar (OFC).  

Em termos de anos de escolaridade é de realçar, pela positiva, o nono ano, com melhorias 

notórias em termos de taxas de sucesso. As diferenças mais acentuadas neste item registaram-se nas 

disciplinas de Inglês (ING), no 5.º ano, com 10,4%; de Físico-Química (FQ), com 12, 2%; de História 

(HIST), no 8.º ano com 15,3%; e de Matemática (MAT), no 9.º ano, com 15,6%.  

As maiores diferenças no item relativo às médias situaram-se no nono ano, nas disciplinas de 

Francês (FRA) e Oferta Complementar (OFC), com 0,4. 

Como alguns grupos destacaram, os resultados obtidos neste período devem ser analisados 

tendo em atenção a situação atípica da suspensão das aulas presenciais e as diretrizes emanadas para 

que não houvesse prejuízo para os alunos relativamente à avaliação efetuada no final do segundo 

período letivo, valorizando os progressos e a avaliação como um processo ao serviço da aprendizagem 

em detrimento do produto e da avaliação para a classificação, mantendo o foco na avaliação formativa, 

destacando, no entanto, a responsabilidade e o cumprimento das tarefas, sobretudo nas atividades 

assíncronas. Traduzem, também, o trabalho de implementação da flexibilidade curricular, a realização 
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de atividades experimentais, inovadoras, dinâmicas e interdisciplinares, com estratégias e 

metodologias diversificadas, assim como o maior recurso às novas tecnologias e outras formas 

motivadoras e atrativas para a exploração dos conteúdos abordados. Sem esquecer a responsabilização 

crescente dos alunos aliada a um esforço e trabalho conjuntos de docentes, encarregados de educação e 

alunos, que rapidamente se adaptaram à realidade que enfrentámos. 

Realce, ainda, para o programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo 

Ministério da Educação, transmitidos na televisão e, claro está, à implementação de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão (universais, seletivas e adicionais), assim como as estratégias 

definidas no âmbito do Plano de Ensino@Distância.  

Dois grupos disciplinares referiram que a redução da carga letiva atribuída à disciplina 

comprometeu o cumprimento das Aprendizagens Essenciais: Espanhol (ESP) e Português (PORT) - 2.º 

ciclo. E o grupo de Educação Física (EF) considerou que, em face da especificidade da disciplina, o 

tipo de ensino utilizado no último período, não permitiu introduzir, exercitar e consolidar as 

aprendizagens essenciais, mormente na Área das Atividades Físicas. 

 
  

3.3. Eficácia e Qualidade (nas transições/conclusões) 

 

No gráfico seguinte são apresentadas as taxas de transição/conclusão dos três ciclos de ensino 

nos últimos três anos letivos.  

 

GRÁFICO 3.1. Taxas de transição/conclusão dos últimos 3 anos letivos. 
 

 
 

 É clara a evolução positiva das taxas de transição/conclusão dos 2.º e 9.º anos de escolaridade 

ao longo destes últimos três anos letivos.  

Apenas se constatam descidas muito ténues, praticamente impercetíveis, nas taxas de 

transição/conclusão do ano anterior para este, a nível dos 1.º, 4.º e 6.º anos (de 0,6; 0,8 e 0,1%, 

respetivamente). 

Apresentada a realidade alcançada ao nível das transições/conclusões, importa agora confrontá-

la com as metas definidas (gráfico 3.2). 
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GRÁFICO 3.2. Cruzamento das Taxas de transição/conclusão interligadas com as metas definidas. 

 
 

 As metas foram atingidas em todos os anos de escolaridade em análise com exceção dos 1.º 

(com um caso de retenção por abandono), 4.º, 6.º e 7.º anos, sendo a diferença negativa mais acentuada 

a do 4.º ano (1,3%). Positivamente a maior diferença é a do 8.º ano (2,2%). 

 

3.4. Juízos de valor globalizante da componente interna dos resultados escolares 

 

No quadro 3.1., podem observar-se os juízos de valor globalizantes dos resultados escolares 

alcançados no presente ano letivo. Ou seja, são apresentados os juízos de valor produzidos pela Equipa 

para cada um dos critérios. Para tal, a Equipa teve por base a tabela 3.5. e a avaliação desenvolvida ao 

nível das transições/conclusões e dos fluxos escolares. 

QUADRO 3.1. Apreciação Final dos Resultados Escolares. 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 
CRITÉRIOS INDICADORES   

Avaliação Interna 

Eficácia - As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores à 

média dos últimos três anos. 

 
 

Verifica-se 

parcialmente 

Qualidade - As médias das classificações das diferentes disciplinas são 

superiores à média dos últimos três anos. 

 

Verifica-se 

parcialmente Verifica-se 
parcialmente - As taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade estão 

em consonância com as metas definidas. 

 

Verifica-se 

parcialmente 

Cumprimento - A diferença do número de alunos avaliados e inscritos por 

disciplina é inferior ao registado no ano letivo anterior. 

- Os alunos concluem o Ensino Básico (este indicador estava 

no elemento constitutivo Avaliação Externa mas como esta não 

se realizou, foi integrado aqui). 

 

Verifica-se 

Verifica-se 

Verifica-se 

 

O número de alunos que não concluiu o ensino básico continua a diminuir paulatinamente, 

tendo-se registado neste ano apenas 2 alunos não aprovados. Desta forma, com uma taxa de conclusão 

de 98,9%, assume-se como verificado o critério cumprimento. 

 

4. ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

 

Na tabela 4.1 são apresentadas as estratégias organizacionais de melhoria e/ou de reforço 

sugeridas pelos docentes para serem aplicadas no próximo ano letivo. A Equipa sublinhou as 
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estratégias concretas para facilitar a sua identificação e não transpôs dos documentos de registo da 

avaliação efetuada pelos docentes (em anexo) as estratégias que não são de cariz organizacional, pois 

apenas estas carecem de atempada tomada de decisão pelos órgãos competentes.  

 

TABELA 4.1. Estratégias Organizacionais 

DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

1.º CICLO  

Apoio ao Estudo (AE) 1.º ano 
- Para o sucesso das aprendizagens dos alunos deverá ser reforçado o número de horas do 
apoio. 
4.º ano 
- Aumento dos tempos síncronos; 
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, 
contactos com os alunos. 
 

Estudo do Meio (EM) 2.º ano 
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos 
com maiores dificuldades. 
4.º ano 
- Aumento dos tempos síncronos; 
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, 
contactos com os alunos. 

 

Expressões Artísticas e Físico-
Motoras (EAFM) 

4.º ano 
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, 
contactos com os alunos.  

Inglês (ING) 3.º ano  
- Marcar presença na primeira reunião de pais, no arranque do ano letivo, para sensibilizar 
para o caráter curricular da disciplina, que não deve ser confundida com uma AEC; 
- Aumento do número de aulas síncronas;  
- Adoção de uma plataforma comum de trabalho ao nível do agrupamento;  
- Criação de uma conta de email institucional para todos os alunos;  
- Aulas de apoio educativo. 
4.º ano 
- Aumento do número de aulas síncronas;  
- Criação de uma plataforma comum de trabalho ao nível do agrupamento;  
- Criação de um email institucional para todos os alunos;  
- Aulas de apoio. 
 

Matemática (MAT) 2.º ano 
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos 
com maiores dificuldades. 
4.º ano 
- Aumento dos tempos síncronos; 
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, 
contactos com os alunos. 
 

Oferta Complementar (OFC) 4.º ano: 
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, 
contactos com os alunos. 
 

Português (PORT) 2.º ano: 
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos 
com maiores dificuldades. 
4.º ano: 
- Aumento dos tempos síncronos; 
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, 
contactos com os alunos. 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

2.º e 3.º CICLOS 
 

Português (PORT) 2.º Ciclo 
- Apoio ao Estudo lecionado por professores de Português para permitir o foco na leitura e na 
escrita; 
- Atribuição do Apoio, por ordem de prioridade, ao professor de Português da turma, a um 
professor do Conselho de Turma, a um professor do 2.º ciclo;  
- Manutenção da Oficina de Leitura e de Escrita no 6.º ano e introdução no 5.º; 
- Aumento da carga letiva da disciplina de Português (mais um tempo) para 
reforço/consolidação das aprendizagens essenciais; 
- Coadjuvação. 
3.º Ciclo 
- Apesar dos resultados obtidos em relação à eficácia não terem sido inferiores ao referencial 
e ao segundo momento de avaliação, o grupo disciplinar considera que muitos alunos  
evidenciam muitas dificuldades na expressão escrita, na gramática e na interpretação de 
textos orais e escritos, podendo comprometer, ainda, desta forma, o seu desempenho futuro 
nas outras disciplinas, dado o carácter transversal do Português e das aprendizagens que 
desenvolve.  Assim, e porque o grupo se preocupa também com os resultados obtidos no que 
à qualidade diz respeito, propõe as seguintes modalidades de apoio para o próximo ano 
letivo: apoio de longa duração a Português lecionado pelo docente da turma e apoio 
específico a Português. 
 

Inglês (ING) - Criação de um Clube de Inglês para os 5.º e 6.º Anos, com espaço próprio e adequado ao 
funcionamento do mesmo; 
Objetivos: Proporcionar o uso da Língua Inglesa com adequação e fluência; desenvolver a 
capacidade de interpretar e produzir diferentes enunciados orais e escritos... 
Atividades: dramatização de pequenos sketches (que poderiam ser apresentados na Festa de 
Natal / Dia do Aluno…); sessões de karaoke; comemoração de datas, festividades e tradições 
inglesas (por exemplo a organização de uma Tea Party); 
- Implementação e dinamização de uma oficina de oralidade, para treino desta competência, 
tanto do agrado e interesse dos alunos, mas que não é devidamente trabalhada por falta de 
tempo. 
 

Francês (FRA) - Apoios (ao estudo/ apoio individualizado). 
 

Espanhol (ESP) - Aumento da carga letiva da disciplina de Espanhol (mais um tempo) para 
conclusão/reforço/consolidação das aprendizagens essenciais. 
 

Educação Moral e Religiosa (EMR) - É sempre importante que a comunidade educativa tenha consciência da importância desta 
disciplina na formação humanista e integral dos alunos e que, na elaboração dos horários das 
turmas, esta vertente seja tida em conta. 
 

História e Geografia de Portugal 
(HGP) 

- As professoras deste grupo disciplinar recomendam a manutenção dos três tempos 
semanais nos quinto e sexto anos, para que não fique comprometido o cumprimento das 
Aprendizagens Essenciais/Programa, uma vez que consideram ser necessário consolidar, no 
início do próximo ano letivo, aprendizagens deste terceiro período, aplicarem estratégias 
diferenciadas de forma eficaz e atenderem às necessidades de um número cada vez maior de 
alunos com dificuldades de aprendizagem, em contexto de sala de aula;  
- O grupo disciplinar pede que seja atribuída, aos professores deste grupo, Coadjuvação à 
disciplina, para acompanhamento dos alunos com mais dificuldades. Esses alunos manifestam 
dificuldades na compreensão leitora, no tratamento da informação e utilização de 
fontes/documentos e em localizar no tempo e no espaço diferentes acontecimentos. Esse 
apoio será fundamental para os ajudar na concentração e na organização do caderno diário. 
A coadjuvação reforçará, a nosso ver, a implementação de estratégias e respostas educativas 
o mais diversificadas e abrangentes possível, visando a adequação das mesmas às 
caraterísticas e necessidades de cada aluno; 
- Pedem, ainda, que seja atribuído também a professores deste grupo disciplinar, Apoio ao 
Estudo de forma a poderem colmatar as dificuldades dos alunos e consolidarem conteúdos, 
nomeadamente os lecionados durante este terceiro período, bem como, aperfeiçoarem a 
leitura e análise de diferentes fontes históricas, procederem à realização de sínteses, 
esquemas e resumos de estudo autónomo dos conteúdos programáticos nucleares. 
- As docentes consideram que a disciplina de História e Geografia de Portugal tem uma 
responsabilidade muito grande na formação/preparação dos alunos para a vida, para serem 
cidadãos democráticos, responsáveis, participativos e humanistas, numa época de 
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DISCIPLINAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

diversidade social e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não 
discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos, observando e aprendendo 
com os atos do passado, dos episódios da história local, de Portugal e mundial. Para que este 
objetivo possa ser alcançado é fundamental a manutenção dos três tempos semanais com os 
alunos; 
- Se voltarmos ao Ensino@Distância, por força da situação do Covid 19, as professoras 
consideram ser necessário ter pelo menos dois tempos semanais síncronos, de 50 minutos, 
com os alunos, para cumprimento das Aprendizagens Essenciais em cada ano, leitura e 
análise de fontes históricas, documentos, mapas, visualização de vídeos/ filmes (excertos), 
esclarecimento de dúvidas e correção de atividades assíncronas. 
 

História (HIST) - Uma vez que o novo Plano Curricular penaliza sobremaneira disciplinas deste departamento 
e em face das dificuldades evidenciadas por uma franja dos alunos na realização de 
aprendizagens essenciais, especialmente na sempre exigente disciplina de História, 
preconiza-se a atribuição de apoios e, bem assim, a atribuição de Cidadania e 
Desenvolvimento a docentes deste departamento, dada até a afinidade e uma certa 
complementaridade de conteúdos abordados nestas áreas; 
- No 9.º ano de escolaridade, a extensão e a complexidade das aprendizagens essências 
reclamam a continuidade de três tempos semanais de 50 minutos, sob pena de não se revelar 
viável o efetivo e devido cumprimento das almejadas aprendizagens essenciais. Esta situação 
é tanto mais preocupante quando, na maioria dos casos, em virtude das conhecidas 
condicionantes do ensino à distância, os professores não conseguiram cumprir as 
aprendizagens essenciais previstas para este ano letivo; 
- No próximo ano letivo, com o bloco de aulas requalificado e na expectativa de melhores 
condições para a otimização dos espaços, seria importante e vantajosa, em termos de 
funcionalidade, a existência de sala(s) destinada(s) à disciplina de História, tendo em vista 
uma mais ágil organização e arrumação dos materiais respetivos. 
 

Geografia (GEO) - De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar 
diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas 
investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Earth, Google Maps, 
GPS, SIG, …), solicitamos a atribuição de uma sala para a disciplina de Geografia, do mesmo 
modo que, em circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que 
possível, revelar-se-ia uma mais-valia, a este nível; 
- Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações 
Vegetais”, do 7.º ano, transitaram para 9.º ano de escolaridade no tema “Ambiente e 
Sociedade”, e dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para 
desenvolver de forma mais consistente as competências/aprendizagens essenciais para este 
ano de escolaridade. 
 

Matemática (MAT) 2.º Ciclo 
- Aulas de apoio de Longa Duração de Matemática (ALDM) nos dois anos de escolaridade, 
aberto a todos os alunos (nunca em contra turno); 
- As aulas de Matemática devem ser preferencialmente no turno da manhã; 
- Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio; 
- O ALDM deve ser preferencialmente lecionado pelo professor titular da turma; 
- Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2.º e 3.º ciclos; 
- A componente não letiva dos docentes deve ser para o Laboratório de Matemática e 
trabalho colaborativo; 
- Implementar na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (EBMEA) o Projeto “Atuação no 
Ensino, nas Aprendizagens e na Avaliação da Matemática”. 
3.º Ciclo 
- ALDM nos três anos de escolaridade para todos os alunos da turma e lecionado a seguir à 
aula de matemática (nunca em contra turno); 
- É imprescindível estender o ALDM ao oitavo ano; 
- As aulas de Matemática devem ser no turno da manhã; 
- Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio; 
- O ALDM deve ser sempre lecionado pelo professor titular da turma; 
- Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2.º e 3.º ciclos, com vista a apoiar os 
alunos que frequentem esse espaço voluntariamente; 
- A componente não letiva dos docentes deve ser atribuída para o Laboratório de 
Matemática;  
- Atribuir uma hora comum para trabalho colaborativo entre os docentes do grupo 
disciplinar. 
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Ciências Naturais (CN) 2.º Ciclo 
- Recomendamos que para o próximo ano letivo deve realizar-se a atribuição de mais um 
tempo semanal para o quinto ano, pois esta disciplina continua a ser a grande introdução ao 
ensino experimental, pelo menos do ponto de vista conceptual e legal. 
3.º Ciclo 
- Atribuir, semanalmente, um bloco de 100 minutos da componente não letiva a cada 
professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho 
colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos, instrumentos de 
avaliação e processo de supervisão (organizados em reuniões síncronas e assíncronas); 
- Um bloco de 50 minutos com a equipa TIC para substituir projetos científicos “mãos na 
massa” em projetos virtuais; 
- Distribuir as salas de CN apenas para lecionar Ciências Naturais para a realização de aulas 
experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança; 
- Coadjuvação, pelo menos num tempo semanal, no ensino articulado e nas turmas sem 
desdobramento; 
- Nas turmas do ensino articulado da música do sétimo, oitavo e nono anos distribuir, de 
forma equitativa, a carga horária semanal atribuída à área disciplinar Ciências Físicas e 
Naturais pelas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, à semelhança do que 
acontece com as turmas do sétimo ano de escolaridade (em regime semestral). 
 

Físico-Química (FQ) - Desdobrar as turmas, 1 vez por semana, para a realização de atividades laboratoriais, de 
campo e experimentais; 
- Atribuir uma carga horária semanal de 3 unidades de tempo de 50 minutos na disciplina de 
Físico-Química no sétimo ano; 
- Atribuir 1 unidade de tempo semanal de 100 minutos na componente não letiva dos 
docentes, destinada à planificação conjunta, criação de materiais, elaboração de 
instrumentos de avaliação, preparação das atividades laboratoriais, experimentais e de 
campo, designadamente a elaboração de guiões/protocolos experimentais; 
- Distribuir o laboratório de química no horário de todas as turmas do 3.º ciclo, na disciplina 
de Físico-Química, pelo menos uma vez por semana, com turmas desdobradas; 
- Atribuir 50 minutos da componente letiva, por semana, para coadjuvação das aulas 
experimentais em turmas não desdobradas; 
- Aquisição de material e equipamento para os laboratórios de Físico-Química, com vista a 
permitir a realização de atividades laboratoriais, experimentais e de campo essenciais para o 
desenvolvimento de competências do perfil dos alunos. 
 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) 

- Na distribuição de serviço tentar alocar de forma equilibrada os níveis de escolaridade pelos 
professores; 
- Sendo uma disciplina de caráter prático, investigativo, experimental e sobretudo criativo e 
considerando as aprendizagens essenciais, a carga horária da disciplina, número de alunos 
por turma e material disponível o grupo sugere que as salas alocadas tenham as condições 
adequadas para o bom desenvolvimento das aulas: 
      - Um computador por mesa de forma a permitir dois alunos por computador; 
      - Ter uma zona de exposição que permita que todos os alunos estejam sentados; 
      - A disponibilização de um armário para guardar o material do grupo de Informática. 
- Propomos a criação/continuação da disciplina Área Artística, atribuída a um professor do 
grupo 550, para que se consiga desenvolver um trabalho, com mais qualidade para os alunos 
e consequentemente para os professores, ou seja, de forma a complementar e/ou consolidar 
as aprendizagens essenciais previstas para a disciplina de TIC e possível participação em 
projetos a desenvolver no próximo ano letivo; 
- Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, mas considerando a 
necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, entendemos que a 
disciplina deverá decorrer de forma não presencial porque será muito difícil cumprir com o 
estipulado em termos de regras de segurança e higienização nas salas com computadores. Se 
a disciplina funcionar de forma não presencial será necessário salvaguardar as seguintes 
condições: 
     - Garantir o acesso a todos os alunos a um computador e Internet; 
     - A disciplina deverá ter uma carga quinzenal de 50 minutos em sessões síncronas, 
mantendo-se as sessões assíncronas, para flexibilizar o trabalho autónomo dos alunos que se 
torna difícil e, em alguns casos, inviável se decorrer de forma simultânea com a transmissão 
síncrona. 
 

Educação Musical (EDM) - Tendo em conta que se desconhece o modo de funcionamento do próximo ano letivo, será 
difícil propor algum modelo organizacional. Se for adotado o modelo presencial, a forma de 
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trabalho será semelhante à desenvolvida em anos anteriores, provavelmente usando alguns 
dos recursos digitais introduzidos aquando da suspensão das atividades letivas presenciais. Se 
ocorrer em modelo de Ensino à Distância (E@D), com atividades assíncronas, é imprescindível 
que os alunos tenham o Manual Escolar da disciplina, para possibilitar o desenvolvimento das 
atividades e ultrapassar os problemas de conetividade/internet verificados em bastantes 
casos. A Porto Editora, através da sua plataforma, não respondeu às necessidades verificadas, 
mesmo com alunos sem problemas de conetividade, uma vez que não foi possível, aos 
docentes, inscrever as suas turmas na plataforma, que não reconhecia os códigos gerados. 
Nota: no corrente ano letivo, os alunos não foram contemplados com o Manual Escolar de 
Educação Musical. No processo de E@D, houve alunos com sérias dificuldades nas 
competências digitais/nos equipamentos informáticos/na conectividade, em todas as turmas. 
Assim, este processo foi limitativo para muitos alunos, cujas aprendizagens foram 
prejudicadas por motivos que não lhe são imputáveis: ausência de material de consulta e de 
estudo, em suporte papel (suporte real).   
- Face ao exposto, considera-se imprescindível a entrega do Manual Escolar de Educação 
Musical a todos os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, a fim de não incorrer nas 
mesmas falhas, em futura situação de E@D. Deste modo, atuar-se-á em benefício da Inclusão 
e do Direito Fundamental do Aluno: o Direito à Aprendizagem, com os mínimos recursos 
materiais e humanos necessários. 
 

Educação Visual (EV) 2.º Ciclo 
- As docentes com intuito de granjearem ainda melhores resultados académicos, e, 
colmatarem algumas dificuldades por parte de alguns alunos, propõem trabalhos de casa 
com envolvimento da família, reforço e consolidação de alguns conteúdos e frequência do 
Clube de Expressões caso funcione; 
- Este grupo propõe ainda que a distribuição de serviço seja de 2 tempos semanais 
consecutivos, com intervalo de 5/10 minutos, uma vez que são aulas essencialmente práticas 
e que, aquando da utilização de tintas em 50 minutos, distribuição de material, arrumar, 
deixar a sala limpa em tão pouco tempo, é quase impensável. 
 

 

Para melhor compreender as solicitações constantes da tabela 4.1 e ajudar na tomada de decisão 

dos órgãos competentes, apresenta-se, de seguida, a tabela 4.2, com o sumário das mais relevantes.  

 

TABELA 4.2. Quadro síntese das Estratégias Organizacionais por disciplina/ano de escolaridade 

Disciplina Apoio  Coadjuvação 
Reforço da 

carga horária 
Outros 

Apoio ao 

Estudo (AE) 

Apoio  

1.º ano 

  Tempos 

síncronos  

4.º ano 

Plataforma de trabalho 

4.º ano 

Estudo do Meio 

(EM) 

Apoio educativo 

2.º ano 

  Tempos 
síncronos  

4.º ano 

Plataforma de trabalho 

4.º ano 

Expressões 
Artísticas e 

Físico-Motoras 

(EAFM) 

    Plataforma de trabalho 

4.º ano 

Oferta 
Complementar 

(OFC) 

    Plataforma de trabalho 

4.º ano 

Português 

(PORT) 

Apoio educativo 

2.º ano  
Apoio ao estudo  

5.º e 6.º anos 
Apoio de longa duração 
pelo docente da turma 

7.º, 8.ºe 9.º anos 
Apoio específico 

7.º, 8.ºe 9.º anos 

 5.º e 6.º anos 5.º e 6.º anos 
Tempos 

síncronos  

4.º ano 

Plataforma de trabalho 

4.º ano 

Oficina de Leitura e de Escrita  

5.º e 6.º anos 
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Disciplina Apoio  Coadjuvação 
Reforço da 

carga horária 
Outros 

Inglês (ING) Apoio educativo 

3.º e 4.º anos 
  Tempos 

síncronos  

3.º e 4.º anos 

Plataforma comum  

3.º e 4.º anos 
Clube de Inglês  

5.º e 6.º anos 
Oficina de Oralidade 

5.º a 9.º anos 

Francês (FRA) Apoio ao estudo e 
individualizado 

7.º a 9.º anos 

    

Espanhol (ESP)    9.º ano  

História e 
Geografia de 
Portugal (HGP) 

Apoio ao estudo 

5.º e 6.º anos 

 5.º e 6.º anos  2 tempos semanais síncronos, de 50’ 

5.º e 6.º anos 

História (HIST)     3 tempos semanais de 50´no 9.º ano 

Existência de sala(s) destinada(s) à disciplina 

de História 

Geografia 

(GEO) 

   9.º ano Atribuição de uma sala para a disciplina de 
Geografia e duma sala de Informática 

Matemática 

(MAT) 

Apoio educativo 

2.º ano  
 

  Tempos 
síncronos  

4.º ano 

Plataforma de trabalho 

4.º ano 
Aulas de apoio de Longa Duração de 

Matemática (ALDM) sem ser em contra turno 

5.º a 9.º anos 
Laboratório de Matemática 

5.º a 9.º anos 

Atribuir uma hora comum para trabalho 
colaborativo entre os docentes do grupo 

Projeto “Atuação no Ensino, nas 
Aprendizagens e na Avaliação da 

Matemática” na EBMEA 

Ciências 
Naturais (CN) 

  Pelo menos num 
tempo semanal, 

no ensino 
articulado e nas 

turmas sem 
desdobramento 

7.º a 9.º anos 
 

5.º ano Bloco de 100’ da componente não letiva a 
cada professor para trabalho colaborativo 

Bloco de 50´com a equipa TIC 
Distribuir as salas de CN apenas para lecionar 

Ciências Naturais 
Nas turmas do ensino articulado atribuir 

50´+50´+ (50’ semestral) 

7.º a 9.º anos 

Físico-Química 

(FQ) 

  50  ́da 
componente 
letiva, por 

semana, nas 

aulas 
experimentais 
em turmas não 
desdobradas 

 

 50´+50´+ 50’ 

7.º ano 
Desdobramento das turmas 

7.º a 9.º anos 
Laboratório de química no horário, pelo 
menos uma vez por semana com turmas 

desdobradas 

7.º a 9.º ano 
Bloco de 100´da componente não letiva a cada 

professor para trabalho colaborativo 
Aquisição de material e equipamento para os 

laboratórios de Físico-Química 

Tecnologias da 

Informação e 
Comunicação 

(TIC) 

    Alocar de forma equilibrada os níveis de 

escolaridade pelos professores 
Salas com condições específicas 

Criação/continuação da disciplina Área 
Artística, atribuída a um professor do grupo 

550 
Deverá decorrer de forma não presencial -  

50’ quinzenais 

Educação 
Musical (EDM) 

    Entrega do Manual Escolar de Educação 
Musical  

5.º e 6.º anos  

Educação Visual 
(EV) 

    2 tempos semanais consecutivos 

5.º e 6.º anos 
Frequência do Clube de Expressões 
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5. RECOMENDAÇÕES 

 

 Sugere-se a análise, de futuro, dos resultados da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 

nos 2.º e 3.º ciclos, pelo grupo de docentes responsáveis pela sua lecionação. 

Também se recomenda uma análise, por parte dos docentes, em sede de grupo 

disciplinar/Departamento dos desvios dos valores médios de cada turma em relação aos do ano, de 

modo a proporem estratégias mais individualizadas. Não se vislumbra viável o incremento das horas 

solicitadas em várias disciplinas para todas as turmas. 

E um maior cuidado no estabelecimento de estratégias organizacionais, que implicam uma 

eficiente gestão de recursos diversificados, não dependente de ações concertadas de grupos de 

docentes ou de qualquer um em particular, em contexto de sala de aula. 

Reforça-se a ideia do Agrupamento assumir uma única plataforma de comunicação e trabalho, 

com endereços de correio eletrónico institucionais para todos no mesmo domínio, devidamente 

comunicados antes do início das aulas, no próximo ano letivo. 

 Destaque final para a melhoria global dos resultados do Agrupamento, enquanto esforço 

comum de toda a comunidade educativa. 

 

Vila Verde, 14 de julho de 2020 

 

 

 

 

NOTA:  

Nesta data, devido ao protelamento do final do terceiro período e da publicação das avaliações não foi 

viável efetuar a sistematização da recol a dos seguintes dados, conforme pretendido:  

- Percentagem dos alunos da escola que conclui o 1.º ciclo até quatro anos ap s a entrada no 1.º ano; 

- Percentagem dos alunos da escola que conclui o 2.º ciclo até dois anos ap s a entrada no 5.º ano; 

- Percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo; 

- Resultados dos alunos oriundos de contextos socioecon micos desfavorecidos, de origem imigrante e 

de grupos culturalmente diferenciados.  
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ANEXOS 

1. AVALIAÇÃO DESENVOLVIDA PELOS DOCENTES: 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO 

Apoio ao Estudo (AE); 

Cidadania e Desenvolvimento (CD); 

Educação Artística (EA); 

Educação Física (EDF); 

Estudo do Meio (EM); 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras (EAFM); 

Inglês (ING); 

Matemática (MAT); 

Oferta Complementar (OFC); 

Português (PORT). 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS  

Espanhol (ESP); 

Francês (FRA); 

Inglês (ING);  

Português (PORT). 

 

 DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

Ciências Naturais (CN);  

Físico-Química (FQ); 

Matemática (MAT); 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

Educação Moral e Religiosa (EMR); 

Geografia (GEO);  

História (HIST); 

História e Geografia de Portugal (HGP). 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

Educação Física (EDF); 

Educação Musical (EDM); 

Educação Tecnológica (ET); 

Educação Visual (EV). 

 

 

2. VALORES DE REFERÊNCIA E METAS (AVALIAÇÃO INTERNA) 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Apoio ao Estudo (AE) 

 Cidadania e Desenvolvimento (CD) 

 Educação Artística (EA) 

 Educação Física (EDF) 

 Estudo do Meio (EM) 

 Expressões Artísticas e Físico-

Motoras (EAFM) 

 Inglês (ING) 

 Matemática (MAT) 

 Oferta Complementar (OC) 

 Português (PORT) 
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APOIO AO ESTUDO 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

1.º ano: 

A taxa de sucesso mantem-se relativamente aos anos anteriores (1,4%) e revela um aumento de 0,7 face ao período anterior.  

A mesma situação ocorre em relação à qualidade das aprendizagens. 

2.º ano: 

Na taxa de sucesso verifica-se uma ligeira subida em relação ao ano anterior, reflexo do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, realização de atividades 

experimentais, o maior recurso às novas tecnologias e outras formas motivadoras e atrativas para a exploração dos conteúdos abordados aliados à colaboração empenhada da 

maioria dos encarregados de educação no período de ensino à distância. 

3.º ano: 

Revelou-se muito importante o envolvimento parental, o apoio familiar e apoio educativo para que se alcançassem estes resultados. Foi um esforço comum bem-sucedido. 

4.º ano: 
Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.  

Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino. 

Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis. 

O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso. 

A ligeira subida na taxa de sucesso relativamente ao período anterior (0,5) deve-se à valorização do empenho, participação de qualidade e trabalho autónomo, durante o 

período de ensino à distância. 
 

 

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

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

1.º ano: 

Dever-se-á dar continuidade sempre que possível, ao apoio diferenciado na sala de aula/ensino à distância. Para o sucesso das aprendizagens dos alunos deverá ser reforçado 

o número de horas do apoio. 

2.º ano: 

Diversificação de tarefas inerentes ao Apoio ao Estudo com mais atividades de pesquisa, trabalho colaborativo, atividades dinâmicas, experimentais e interativas com vista a 

uma maior motivação dos alunos. 

3.º ano: 
Manter a articulação e o trabalho colaborativo. 

4.º ano: 

- Aumento dos tempos síncronos; 

- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos; 

- Valorização da participação de qualidade nas aulas síncronas; 

- Valorização da entrega atempada e cuidada das tarefas pedidas. 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

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

1.º ano: 

A taxa de sucesso (100%) mantem-se relativamente ao ano anterior. A qualidade das aprendizagens subiu ao longo do ano. 

2.º ano: 

Os resultados obtidos foram muito bons, tal como no período anterior. De um modo geral, os alunos continuaram a revelar bom desempenho, interesse e motivação. 
 

 

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

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

2.º ano: 

As estratégias adotadas surtiram o efeito esperado e por isso devem ser mantidas. 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

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

1.º ano: 

A taxa de sucesso e a qualidade das aprendizagens, mantêm-se relativamente aos períodos anteriores e ao ano 2018/2019. 

2.º ano: 

As atividades desenvolvidas nesta disciplina permitiram a exploração da criatividade, interesses e preferências dos alunos os resultados alcançados são muito bons. 
 

 

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

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

2.º ano: 

As estratégias adotadas surtiram o efeito esperado e por isso devem ser mantidas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

1.º ano: 

A taxa de sucesso (100%) e a qualidade das aprendizagens não apresentam alteração. A situação mantem-se relativamente ao ano 2018/2019. 

2.º ano: 

Os valores alcançados são iguais ao período anterior. De um modo geral, os alunos continuaram a revelar bom desempenho, interesse e motivação. 
 

 

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

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

2.º ano: 

As estratégias adotadas surtiram o efeito esperado e por isso devem ser mantidas. 
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ESTUDO DO MEIO 

 

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

1.º ano: 

A taxa de sucesso e a qualidade das aprendizagens não apresentam alteração significativa. A diferença relativa aos últimos três anos é de menos 0,3%. 

2.º ano: 

Os níveis alcançados são muito positivos, resultado do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, realização de atividades experimentais, o maior recurso às 
novas tecnologias e outras formas motivadoras e atrativas para a exploração dos conteúdos abordados aliados à colaboração empenhada da maioria dos encarregados de 

educação no período de ensino à distância. 

3.º ano: 

Os recursos digitais revelaram-se uma mais valia para a abordagem dos temas em trabalho e estudo. 

4.º ano: 

Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.  

Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino. 

Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis. 

Foram lecionados novos conteúdos. 

Utilizaram-se recursos mais interativos, disponíveis na Escola Virtual ou em outros sítios da web. 

Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV. 
O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso.  

 

 

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

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

2.º ano: 

- Consolidação dos conhecimentos continuada ao longo do ano em vez de concentrada no início do ano. 

- Articular os conteúdos de forma mais equilibrada entre o terceiro e quarto ano para que haja mais tempo para consolidar as aprendizagens, pontualmente prejudicadas pelo 

ensino à distância. 

- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos com maiores dificuldades. 

4.º ano: 

- Aumento dos tempos síncronos; 

- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos; 
- Valorização da participação de qualidade nas aulas síncronas; 

- Valorização da entrega atempada e cuidada das tarefas pedidas. 

 
 

  



Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos Resultados Escolares 

 
 

Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares 2019-20                                                                                                                                                                                                27 

  

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS 

 

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

3.º ano: 

Os resultados alcançados estão dentro do expectável e em consonância com o esforço desenvolvido conjuntamente pelos docentes, Encarregados de Educação e pelos alunos, 

que rapidamente se adaptaram à realidade que enfrentamos. 

4.º ano: 
Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.  

Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino. 

Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis. 

Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV. 

O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso. 

 

 

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

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

4.º ano: 

- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos. 
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INGLÊS 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

3.º ano: 

Os resultados alcançados devem-se, por um lado, a uma responsabilização crescente dos alunos perante a disciplina, por outro lado, a um esforço e trabalho conjuntos. De 

facto, passados os constrangimentos iniciais de adaptação do ensino à distância, as sessões síncronas semanais, permitiram interagir diretamente com os alunos criando 

contextos de aprendizagem que se aproximaram do ensino presencial, os alunos continuaram a reforçar e a desenvolver as suas capacidades linguísticas de forma muito 
positiva, correspondendo simultaneamente às tarefas solicitadas pelos canais estabelecidos; tendo as estratégias e materiais selecionados/elaborados sido cuidadosamente 

adaptados ao contexto escolar, familiar e social dos alunos e às dificuldades. 

 

4.º ano: 

Os resultados alcançados devem-se a um esforço e trabalho conjuntos. De facto, passados os constrangimentos iniciais de adaptação do ensino à distância, as sessões 

síncronas semanais, permitiram interagir diretamente com os alunos criando contextos de aprendizagem que se aproximaram do ensino presencial, os alunos continuaram a 

reforçar e a desenvolver as suas capacidades linguísticas de forma muito positiva, correspondendo simultaneamente às tarefas solicitadas pelos canais estabelecidos; tendo as 

estratégias e materiais selecionados/elaborados sido cuidadosamente adaptados ao contexto escolar, familiar e social dos alunos e às dificuldades. 

 

 

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

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

3.º ano:  

- Marcar presença na primeira reunião de pais, no arranque do ano letivo, para sensibilizar para o caráter curricular da disciplina, que não deve ser confundida com uma 

AEC; 

- Aumento do número de aulas síncronas;  

- Adoção de uma plataforma comum de trabalho ao nível do agrupamento;  

- Criação de uma conta de email institucional para todos os alunos;  

- Aulas de apoio educativo. 

 

4.º ano: 

Relativamente a estratégias organizacionais sugerimos as seguintes: aumento do número de aulas síncronas; criação de uma plataforma comum de trabalho ao nível do 

agrupamento; criação de um email institucional para todos os alunos; aulas de apoio. 
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MATEMÁTICA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

1.º ano: 

A taxa de sucesso desceu 0,6% em relação ao último período, mas regista-se uma melhoria de 2,7% relativamente aos últimos três anos. As qualidades das aprendizagens 

mantêm-se. 

2.º ano: 
Os níveis alcançados pelos alunos do 2º ano são extremamente positivos, resultado do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, atividades inovadoras, 

dinâmicas e interdisciplinares, estratégias e metodologias diversificadas realizado pelos professores ao longo do ano.  

De ressalvar o trabalho eficaz e direcionado para o sucesso que foi implementado pelos professores no período de ensino à distância e também a colaboração empenhada da 

maioria dos encarregados de educação. 

De salientar como ponto muito positivo a reformulação do programa de matemática para o segundo ano menos exigente e mais adequado para a faixa etária dos alunos. 

3.º ano: 

Pelas dinâmicas estabelecidas e o recurso a materiais diversificados, incluindo o digital e plataformas disponíveis, motivadoras para a aprendizagem lúdica, mas efetiva 

foram alcançados estes resultados acima da média dos últimos três anos. 

4.º ano: 

Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.  

Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino. 
Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis. Esta disciplina foi privilegiada em número de aulas síncronas, uma vez que foram 

trabalhados diversos conteúdos que requeriam uma abordagem específica e de caráter mais prático, tal como o comprimento, área, volume, entre outras unidades de medida. 

E essa era a forma de garantir que toda a turma estava presente e a trabalhar. A correção de exercícios e esclarecimento de dúvidas foram privilegiados nestas aulas. 

Utilizaram-se recursos mais interativos, disponíveis na Escola Virtual ou em outros sítios da web. 

Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV. 

O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso. 

 

 

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

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

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

1.º ano: 

- Tendo em conta o contexto de Ensino à Distância e todas as suas consequências, os docentes consideraram ser muito importante no início do próximo ano letivo, a 

realização de atividades de consolidação e reforço das aprendizagens.  

- Deverá dar-se especial atenção à resolução de problemas, ao raciocínio matemático e à comunicação matemática. Também a manipulação de materiais e a partilha de 

estratégias entre pares, se revela fundamental no ano 2020/2021. 

2.º ano: 

- Consolidação dos conhecimentos continuada ao longo do ano em vez de concentrada no início do ano. 

- Articular os conteúdos de forma mais equilibrada entre o terceiro e quarto ano para que haja mais tempo para consolidar as aprendizagens, pontualmente prejudicadas pelo 

ensino à distância. 

- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos com maiores dificuldades. 

4.º ano: 

- Aumento dos tempos síncronos; 

- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos; 

- Valorização da participação de qualidade nas aulas síncronas; 

- Valorização da entrega atempada e cuidada das tarefas pedidas. 
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OFERTA COMPLEMENTAR 

 

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

1.º ano: 

A taxa de sucesso (100%) e a qualidade das aprendizagens não apresentam alteração. O mesmo se passa relativamente aos últimos três anos (+0,2%). 

2.º ano: 

Os níveis alcançados continuaram a ser muito positivos, resultado do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, realização de atividades experimentais, o maior 
recurso às novas tecnologias e outras formas motivadoras e atrativas para a exploração dos conteúdos abordados aliados à colaboração empenhada da maioria dos 

encarregados de educação no período de ensino à distância. 

3.º ano: 

Os alunos desenvolveram preocupações ambientais de acordo com os temas trabalhados. Geralmente as atividades eram do agrado comum o que ajudou nos resultados 

alcançados. 

4.º ano: 

Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.  

Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino. 

Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis. 

Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV. 

O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso. 

 

 

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

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

2.º ano: 

As estratégias adotadas surtiram o efeito esperado e por isso devem ser mantidas. 

4.º ano: 

- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos; 

- Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e tratamento de informação sobre temas transversais e atuais para que os alunos e famílias possam trabalhar e partilhar 

experiências de aprendizagem; 

- Articulação com outros projetos do agrupamento, nomeadamente ESCOLA + VERDE e Eco Escolas. 
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PORTUGUÊS 

 

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

1.º ano: 

A taxa de sucesso relativamente ao período anterior manteve-se, 98% e analisados, os últimos três anos, subiu 5,8%. 

A qualidade das aprendizagens, mantêm-se. 

2.º ano: 
Os níveis alcançados pelos alunos do 2.º ano são extremamente positivos, resultado do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, atividades inovadoras, 

dinâmicas e interdisciplinares, estratégias e metodologias diversificadas realizado pelos professores ao longo do ano.  

De ressalvar o trabalho eficaz e direcionado para o sucesso que foi implementado pelos professores no período de ensino à distância e também a colaboração empenhada da 

maioria dos encarregados de educação. 

3.º ano: 

Os resultados alcançados estão dentro do expectável e em consonância com o esforço desenvolvido conjuntamente pelos docentes, Encarregados de Educação e pelos alunos, 

que rapidamente se adaptaram à realidade que enfrentamos. 

4.º ano: 

Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.  

Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino. 

Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis. 
Foram também abordados novos conteúdos do programa curricular. 

Utilizaram-se recursos mais interativos, disponíveis na Escola Virtual ou em outros sítios da web. 

Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV. 

O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso. 

 

 

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

          NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao longo do presente ano letivo. 
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

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

1.º ano: 

- Tendo em conta o contexto de Ensino à Distância e todas as suas consequências, os docentes consideraram ser muito importante no início do próximo ano letivo, a 

realização de atividades de consolidação.  

Reforço nos exercícios com os últimos conteúdos lecionados: 

Leitura-Escrita ;Consciência fonológica e habilidades fonémicas (perceção e discriminação fonéticas, consciência silábica, sensibilidade fonológica e consciência fonémica); 
Alfabeto e grafemas ( valores fonológicos de grafemas, dígrafos e ditongos (an/en/in/on/un; am/em/im/om/um; ans/ens/ins/ons/uns; nh; lh; br/cr/dr/fr/gr/pr/tr/vr; 

bl/cl/dl/fl/gl/pl/tl; valores de x); Fluência de leitura; Compreensão de texto e ¬Ortografia e pontuação; Escrita de pequenos textos. 

2.º ano: 

- Consolidação dos conhecimentos continuada ao longo do ano em vez de concentrada no inicio do ano. 

- Articular os conteúdos de forma mais equilibrada entre o terceiro e quarto ano para que haja mais tempo para consolidar as aprendizagens, pontualmente prejudicadas pelo 

ensino à distância. 

- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos com maiores dificuldades. 

3.º ano: 

Dar continuidade a atividades desenvolvidas pela equipa da Biblioteca Escolar, envolvendo o maior número de alunos possível. 

4.º ano: 

- Aumento dos tempos síncronos; 
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos; 

- Valorização da participação de qualidade nas aulas síncronas; 

- Valorização da entrega atempada e cuidada das tarefas pedidas. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Espanhol (ESP) 

 Francês (FRA) 

 Inglês (ING) 

 Português (PORT) 
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ESPANHOL 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

Na única turma de Espanhol existente na escola neste ano letivo, uma turma de 8.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 100%. Não existem valores de referência 

relativamente aos três anos letivos anteriores, pelo facto de não ter existido turma (opção LEII). Relativamente ao período anterior, a taxa de sucesso não sofreu alteração, 

pois já tinha sido de 100%. Quanto à qualidade (médias), regista-se uma evolução crescente relativamente aos períodos anteriores, com médias de 3,4, no primeiro período, 

3,6, no segundo período e 3,8, no terceiro período. 
Os resultados foram considerados muito bons, quanto à eficácia, e bons quanto à qualidade.  

Estes resultados devem-se ao facto de os alunos terem usufruído da aplicação de estratégias de remediação para a superação das dificuldades diagnosticadas, as quais se 

encontram elencadas nas grelhas de monitorização dos períodos transatos. Assim, considerou-se muito positivo o balanço da aplicação das estratégias adotadas. 

A docente salientou que o modelo de Ensino à distância e os constrangimentos por ele provocados, sobretudo relacionados com os equipamentos e ligação à Internet, bem 

como a redução da carga letiva atribuída à disciplina inviabilizou o cumprimento das Aprendizagens Essenciais. 
 

 

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

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

Aumento da carga letiva da disciplina de Espanhol (mais um tempo) para conclusão/reforço/consolidação das aprendizagens essenciais. 
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FRANCÊS 

 

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

Relativamente ao 7.º ano, no que diz respeito ao critério eficácia, verifica-se uma taxa de sucesso de 98,8%, estando 3,8 pontos percentuais acima do referencial. Quanto ao 

critério qualidade, constata-se que a média obtida é de 3,8, estando 0,2 acima do referencial.  

No 8.º ano, a taxa de sucesso é de 96,4%, registando-se 0,8 pontos percentuais acima do referencial. No critério alusivo à qualidade do sucesso, verifica-se que a média 

alcançada é de 3,6 e que está 0,1 acima da média obtida nos últimos três anos. 
No que ao 9.º ano diz respeito, a taxa de sucesso obtida é de 98,9% e está 7,8 pontos percentuais acima do referencial. A qualidade do sucesso alcançado é de 3,8, estando 0,4 

acima da média obtida nos últimos três anos. 

Nos três anos em apreciação, verifica-se uma evolução positiva, ao longo do ano letivo, decorrente das estratégias adotadas, no intuito de promover o sucesso dos alunos. 

Todos os professores implementaram medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente as medidas universais elencadas nos documentos anteriores, assim 

como as estratégias definidas no âmbito do Ensino@Distância.  Verificou-se que, em todas as turmas, as medidas aplicadas tiveram um impacto positivo, já que permitiram à 

maioria dos alunos obter sucesso e melhorar os resultados obtidos, sendo o insucesso praticamente residual. 

Relativamente aos valores do referencial, ou seja, os resultados alcançados no final do ano letivo anterior, constata-se que se alcançaram valores semelhantes no  8º ano: a 

taxa de sucesso no presente ano letivo é de 96,4%, ligeiramente superior à do ano letivo transato que se situou nos 95,6 pontos percentuais, registando-se um incremento em 

0,8 pontos percentuais. 

 

 

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

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

Apoios (ao estudo/ apoio individualizado). 
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INGLÊS 

 

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

 

Em relação ao 5.º ano, verifica-se que a taxa de sucesso (eficácia) é de 95,9%, ficando 10,4 % acima do referencial (85,6%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de 
sucesso subiu 2,7%. Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3.6, sendo assim idêntica ao referencial (3,4). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao 

período anterior (3,3).     

No 6.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 93,5%, situando-se 5,2 % acima do referencial (88,4%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 2,7%. 

Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3.5, sendo assim idêntica ao referencial (3,4). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,4).  

No 7.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 96,7%, situando-se 3,8 % acima do referencial (92,9%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 1,3%. 

Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3.7, sendo assim idêntica ao referencial (3,6). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,6).  

No 8.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 93,9%, ficando 5 décimas abaixo do referencial (93,4%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 5,2%. 

Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3.6, mantendo-se igual ao referencial (3,6). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,4).  

No 9.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 98,9%, situando-se 5,2 % acima do referencial (96,3%). Em relação ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 5 décimas. No 

respeitante à qualidade (médias), a deste período é de 3.8, sendo assim idêntica ao referencial (3,6). A média mantem-se a mesma do período anterior (3,8).  

Após a análise dos resultados escolares registados, podemos verificar que em todos os anos letivos a taxa de sucesso é ligeiramente superior em relação à do período anterior, 
à exceção do 8.º ano, onde se regista a ténue descida de 5 décimas. Relativamente ao referencial, a média manteve-se idêntica em todos os anos. 

Considera-se assim que os resultados se revelam muito positivos. Os mesmos demonstram que as medidas implementadas, registadas nas grelhas de monitorização dos 

períodos anteriores, foram eficazes e surtiram o efeito desejado.  

 

 

 

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

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

- Criação de um Clube de Inglês para os 5.º e 6.º Anos, com espaço próprio e adequado ao funcionamento do mesmo. 

Objetivos: Proporcionar o uso da Língua Inglesa com adequação e fluência; desenvolver a capacidade de interpretar e produzir diferentes enunciados orais e escritos... 

Atividades: dramatização de pequenos sketc es (que poderiam ser apresentados na Festa de Natal / Dia do Aluno…); sessões de karaoke; comemoração de datas, festividades 

e tradições inglesas (por exemplo a organização de uma Tea Party). 

- Implementação e dinamização de uma oficina de oralidade, para treino desta competência, tanto do agrado e interesse dos alunos, mas que não é devidamente trabalhada 
por falta de tempo. 
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PORTUGUÊS – 2.º CICLO 

 

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

No 5.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 91,9%, encontrando-se 4,5% acima do referencial (87,3). Relativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 2,8%. 

Quanto à qualidade (médias), a deste período (3,4) considera-se idêntica ao referencial (3,3), pois a diferença não excede as 2 décimas. Regista-se uma melhoria 
relativamente ao período anterior (3,3).  

No 6.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 99,5%. Encontra-se 7% acima do referencial (92,5% ) e 1,8% acima da taxa do período transato (97,7%).  No que se refere à 

qualidade (médias), a deste período é de 3,6, ficando 0,3 acima do referencial (3,3). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,5). 

Em suma, os resultados obtidos encontram-se acima do referencial, à exceção da média do 5.º ano que é idêntica. Assim sendo, os resultados foram considerados bastante 

positivos. Após uma reflexão, considerou-se que os mesmos se devem ao facto de os alunos terem usufruído da aplicação de medidas se suporte à aprendizagem e à inclusão 

(universais, seletivas e adicionais). 

O grupo salientou que a redução da carga letiva atribuída à disciplina comprometeu o cumprimento das Aprendizagens Essenciais. 

 

 

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

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

 Apoio ao Estudo lecionado por professores de Português para permitir o foco na leitura e na escrita; 

 Atribuição do Apoio, por ordem de prioridade, ao professor de Português da turma, a um professor do Conselho de Turma, a um professor do 2º ciclo;  

  Manutenção da Oficina de Leitura e de Escrita no 6º ano e introdução no 5º; 

 Aumento da carga letiva da disciplina de Português (mais um tempo) para reforço/consolidação das aprendizagens essenciais. 

 Coadjuvação. 
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PORTUGUÊS – 3.º CICLO 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

 

No que diz respeito ao sétimo ano de escolaridade, na tocante à eficácia, houve um aumento de quatro vírgula um por cento em relação ao referencial e de dois vírgula um, 
comparando com os resultados de segundo período. Quanto à qualidade, os valores são idênticos aos do referencial e aos do segundo período. No oitavo ano, os valores 

relacionados com a eficácia são idênticos aos do referencial, mas quatro vírgula um por cento superiores em relação aos do segundo período. Relativamente à qualidade não 

há alterações dignas de registo neste ano de escolaridade. No nono ano, regista-se um aumento da eficácia de cinco vírgula cinco por cento em relação aos valores de 

referência e de oito vírgula oito por cento, se compararmos com os resultados do segundo período. Quanto à qualidade, os valores são idênticos aos do referencial e do 

segundo período. 

Os resultados alcançados resultam do sucesso das estratégias e das medidas implementadas, no entanto as considerações feitas pelo Ministério da Educação, relativamente ao 

Ensino à Distância, pesaram bastante neste momento de avaliação. Assim, a avaliação foi essencialmente um processo formativo e contínuo e a preocupação maior, ao longo 

deste período, foi que todos os alunos aprendessem e não fossem penalizados pelo desigual acesso que tinham aos meios digitais. 

 

 

 

 

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

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

Apesar dos resultados obtidos em relação à eficácia não terem sido inferiores ao referencial e ao segundo momento de avaliação, o grupo disciplinar considera que muitos 

alunos evidenciam muitas dificuldades na expressão escrita, na gramática e na interpretação de textos orais e escritos, podendo comprometer, ainda, desta forma, o seu 

desempenho futuro nas outras disciplinas, dado o carácter transversal do Português e das aprendizagens que desenvolve.  Assim, e porque o grupo se preocupa também com 

os resultados obtidos no que à qualidade diz respeito, propõe as seguintes modalidades de apoio para o próximo ano letivo: apoio de longa duração a Português lecionado 

pelo docente da turma e apoio específico a Português. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Ciências Naturais (CN) 

 Físico-Química (FQ) 

 Matemática (MAT) 

 Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) 
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CIÊNCIAS NATURAIS (2.º CICLO) 

 

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

Razões que justificam os resultados escolares, a saber: 

 Os resultados são obviamente os mel ores dos últimos anos, quer a nível da “Eficácia”, quer a nível da “Qualidade” dos resultados; 

 De uma forma geral poderemos constatar que os alunos melhoraram os hábitos e métodos de estudo regular, sistemático e contínuo, necessários à sistematização  e 

consolidação de conhecimentos e ao desenvolvimento de competências nesta disciplina; 

 Sucesso das estratégias implementadas pelos docentes. 

 

No 2.º ciclo refere-se que: 

 Relativamente à “Eficácia dos Resultados” da Avaliação Final do 3º Período na Disciplina de Ciências Naturais, registaram-se quer no quinto, quer no sexto ano, as 

mel ores “Taxas de sucesso”, dos quatro últimos anos, já que se registou no quinto uma Taxa de sucesso de 97,7% e no sexto um valor recorde, 99,5% de sucesso. 

 Quanto à “Qualidade dos Resultados” da Avaliação Final do 3º Período em Ciências Naturais, quer no quinto ano, quer no sexto, registaram-se os melhores valores 

dos últimos quatro anos, uma “média por aluno” nos níveis atribuídos de 3,7. 

 

 

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

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

Para tentar continuar a superar as dificuldades evidenciadas pelos alunos, os professores propõem a continuação da aplicação das seguintes estratégias de remediação: 

 incentivar os alunos a estudarem de forma autónoma e assíncrona; 

 utilizar o maior número de canais de comunicação à distância com os nossos alunos; 

 aumentar o número de atividades de avaliação formativa de forma digital; 

 promover a utilização de plataformas inovadoras e altamente motivadoras como a Escola Virtual ou outras (privilegiar a Escola Virtual); 

 maior envolvimento dos Encarregados de Educação; 

 Recomendamos que para o próximo ano letivo deve realizar-se a atribuição de mais um tempo semanal para o quinto ano, pois esta disciplina continua a ser a 

grande introdução ao ensino experimental, pelo menos do ponto de vista conceptual e legal. 
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CIÊNCIAS NATURAIS – 3.º CICLO 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

Os dados globais permitem concluir que, em conformidade com os anos letivos anteriores, o resultado é muito positivo em termos de eficácia do sucesso académico no 

sétimo, no oitavo e nono anos de escolaridade. Quanto à qualidade do sucesso está perto de bom, 3,6; 3,7 e 3,8 respetivamente para o 7.º ano, 8.º ano e 9.º ano. 

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

Uma diferenciação pedagógica eficaz, em que se aposta na diversificação de estratégias (na planificação das aulas encontram-se saídas de campo, visitas de estudo, 
atividades experimentais, debates, apresentações orais, trabalhos em grupo, construção de modelos e resolução de exercícios) e material adaptado para alunos. Uma avaliação 

com instrumentos diversificados e momentos de reflexão. Um recurso que se mostrou muito útil para diversificar as formas de aprender foi a Plataforma de Aprendizagem 

Classroom. 
 

 

 

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

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

- Atribuir, semanalmente, um bloco de 100 minutos da componente não letiva a cada professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho 

colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos, instrumentos de avaliação e processo de supervisão (organizados em reuniões síncronas e assíncronas). 

- Um bloco de 50 minutos com a equipa TIC para substituir projetos científicos “mãos na massa” em projetos virtuais. 

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

- Reforçar a coavaliação das aprendizagens dos alunos. 

- Distribuir as salas de CN apenas para lecionar Ciências Naturais para a realização de aulas experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança. 

- Reforçar as parcerias com os investigadores de centros de investigação e universidades. 
- Coadjuvação, pelo menos num tempo semanal, no ensino articulado e nas turmas sem desdobramento. 

- Nas turmas do ensino articulado da música do sétimo, oitavo e nono anos distribuir, de forma equitativa, a carga horária semanal atribuída à área disciplinar Ciências 

Físicas e Naturais pelas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, à semelhança do que acontece com as turmas do sétimo ano de escolaridade (em regime 

semestral). 
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FÍSICO-QUÍMICA 

 

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

Os resultados escolares dos alunos permitem concluir que a taxa de sucesso evoluiu significativamente em todos os níveis de ensino relativamente ao referencial e ao 

primeiro período letivo, com maior relevância no oitavo ano: no sétimo ano atingiu-se uma taxa de sucesso de 97,1%, correspondente a um aumento de 6,1% e 5,1% em 

relação ao referencial e ao primeiro período letivo, respetivamente; no oitavo ano atingiu-se uma taxa de sucesso de 99,1%, correspondente a um aumento de 12,2% e 13,6% 

relativamente ao referencial e ao primeiro período letivo, respetivamente; no nono ano atingiu-se uma taxa de sucesso de 96,7%, tendo-se obtido um incremento de 6,2% e 
13.6% relativamente ao referencial e ao primeiro período letivo, respetivamente.  

Quanto à qualidade do sucesso, média das classificações atribuídas, verifica-se uma evolução positiva em todos os anos de escolaridade: o sétimo ano apresenta uma 

melhoria relativamente ao referencial e ao primeiro período letivo, tendo atingido o nível médio de 3,7; o oitavo ano mostra uma melhoria pouco significativa em relação ao 

referencial e ao primeiro período letivo, com o nível médio de 3,5; o nono ano evidencia uma melhoria substancial relativamente ao primeiro período e em relação ao 

referencial, encontrando-se no nível médio de 3,6. 

Quanto às possíveis razões que justificam os resultados alcançados referiu-se a diversificação de estratégias e instrumentos de avaliação, com reforço da aprendizagem 

cooperativa e autorregulada, baseada em momentos de autoavaliação e autorreflexão, feedback imediato e aplicação de medidas universais, seletivas e adicionais, com 

adaptações curriculares e adaptações ao processo de avaliação. 

No decurso das atividades assíncronas foi mantido um contacto regular com os alunos, com recurso a diversos meios telemáticos, concedendo-lhes orientações para a 

realização das tarefas, lembretes, reforço positivo, feedback e esclarecimento de dúvidas. 

Foram utilizadas ferramentas educativas digitais diversificadas para promover a autoavaliação e a coavaliação, e a consequente autorreflexão, tais como: Google Forms; 
Kahoot; Quizizz; Mentimeter. 

Foram utilizadas diferentes plataformas de comunicação e aprendizagem, a saber: Google Drive; Google Classroom; plataformas das editoras; Padlet com vista a promover a 

aprendizagem cooperativa e colaborativa, a partir de problemas e desafios significativos e do interesse dos alunos. 

O trabalho colaborativo, a planificação conjunta das atividades e tarefas, a partilha de recursos e o apoio permanente ao nível da utilização de ferramentas educativas digitais, 

repercutiu-se na melhoria da qualidade das aprendizagens e consequentemente dos resultados escolares.  
 

 

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

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

- Desdobrar as turmas, 1 vez por semana, para a realização de atividades laboratoriais, de campo e experimentais.  

- Atribuir uma carga horária semanal de 3 unidades de tempo de 50 minutos na disciplina de Físico-Química no sétimo ano.  

- Atribuir 1 unidade de tempo semanal de 100 minutos na componente não letiva dos docentes, destinada à planificação conjunta, criação de materiais, elaboração de 

instrumentos de avaliação, preparação das atividades laboratoriais, experimentais e de campo, designadamente a elaboração de guiões/protocolos experimentais.  

- Distribuir o laboratório de química no horário de todas as turmas do 3.º ciclo, na disciplina de Físico-Química, pelo menos uma vez por semana, com turmas desdobradas.  

- Atribuir 50 minutos da componente letiva, por semana, para coadjuvação das aulas experimentais em turmas não desdobradas.  

- Plano de “partil a Interpares” em contexto de sala de aula ou noutros contextos de ensino e aprendizagem, com vista a promover a partilha de boas práticas e a consequente 

melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos.  

- Aquisição de material e equipamento para os laboratórios de Físico-Química, com vista a permitir a realização de atividades laboratoriais, experimentais e de campo 

essenciais para o desenvolvimento de competências do perfil dos alunos. 
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MATEMÁTICA 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

As razões para a melhoria do sucesso escolar, a saber:  

• os alunos melhoraram os hábitos e métodos de estudo regular, sistemático e contínuo, necessários à sistematização e consolidação de conhecimentos e ao 

desenvolvimento de competências matemáticas; 

• maior empenho e persistência por parte dos alunos, na realização das atividades propostas; 
• sucesso das estratégias implementadas pelos docentes. 

• frequência em apoios e ALDM. 

 

  No 2.º ciclo refere-se que: 

- Relativamente à “Eficácia dos Resultados” da Avaliação Final do 3.º período na disciplina de Matemática, verificou-se que a Taxa de sucesso, quer no quinto ano, quer no 

sexto ano, foram as melhores taxas de sucesso dos quatro últimos anos, 86,9% no quinto ano e 86,6% no sexto ano. 

- A Qualidade dos Resultados da Avaliação Final do 3.º período, e relativamente à disciplina de Matemática, foi igualmente a melhor dos últimos quatro anos, quer no quinto 

ano, quer no sexto ano,  pois registou-se nos dois anos de escolaridade, uma “média por aluno” nos níveis atribuídos de 3,4. 

 

No 3.º ciclo refere-se que: 

- Relativamente ao referencial é de salientar que na disciplina de Matemática, tanto na Eficácia como na Qualidade, nos três anos de escolaridade do 3.º ciclo estão sempre 
acima. 

- Ao nível da “Eficácia dos resultados” (Taxa de sucesso) da Avaliação Final do 3.º período na disciplina de Matemática, verifica-se que a taxa de sucesso é a melhor dos 

quatro últimos anos, quando comparado com o referencial, nos 7.º e 9.º anos e no 8.º ano é o segundo melhor. 

- Ao nível da “Qualidade dos Resultados” (Média) da Avaliação Final do 3.º período, na disciplina de Matemática, relativamente ao referencial, verifica-se que é a melhor 

dos quatro últimos anos, no 7.º e 9.º anos e o segundo melhor no 8.º ano. 

- Em suma, ao nível da “Eficácia” e da “Qualidade” verifica-se uma significativa melhoria nos três anos do 3.º ciclo. 

- Estes resultados foram fruto da aplicação das estratégias implementadas logo desde o primeiro período, com destaque para a implementação das “Medidas Universais” por 

parte dos diversos conselhos de turma.   
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(cont.) 

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

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

Para tentar continuar a superar as dificuldades evidenciadas pelos alunos, os professores propõem a continuação da aplicação das seguintes estratégias de remediação: 

 incentivar os alunos a estudarem de forma autónoma e assíncrona; 

 utilizar os canais de comunicação à distância com os nossos alunos; 

 aumentar o número de atividades de avaliação formativa de forma digital; 

 promover a utilização de plataformas motivadoras como a Escola Virtual ou outras; 

 maior envolvimento dos Encarregados de Educação; 

 proporcionar aos alunos a revisão e consolidação de conteúdos já lecionados, e relativamente aos quais os alunos revelaram dificuldades, bem como situações que 

lhes permitam desenvolver o espírito de cooperação e autocrítica; 

 continuar a diversificar os instrumentos de avaliação formativa. 

 

Os docentes do 2.º ciclo propõem: 

 Aulas de apoio de Longa Duração de Matemática (ALDM) nos dois anos de escolaridade, aberto a todos os alunos (nunca em contra turno). 

 As aulas de MATEMÁTICA devem ser preferencialmente no turno da manhã; 

 Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio; 

 O ALDM deve ser preferencialmente lecionado pelo professor titular da turma; 

 Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2º e 3º ciclos; 

 A componente não letiva dos docentes deve ser para o Laboratório de Matemática e trabalho colaborativo; 

 Implementar na EBMEA o Projeto “Atuação no Ensino, nas Aprendizagens e na Avaliação da Matemática”. 

 

Os docentes do .3º ciclo também propõem: 

 Aulas de apoio de Longa Duração de Matemática (ALDM) nos três anos de escolaridade para todos os alunos da turma e lecionado a seguir à aula de matemática 

(nunca em contra turno) 

 É imprescindível estender o ALDM ao oitavo ano; 

 As aulas de MATEMÁTICA devem ser no turno da manhã; 

 Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio; 

 O ALDM deve ser sempre lecionado pelo professor titular da turma; 

 Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2.º e 3.º ciclos, com vista a apoiar os alunos que frequentem esse espaço voluntariamente. 

 A componente não letiva dos docentes deve ser atribuída para o Laboratório de Matemática;  

 Atribuir uma hora comum para trabalho colaborativo entre os docentes do grupo disciplinar. 
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

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

Da análise dos resultados obtidos no terceiro período, o grupo considera que foram bastante satisfatórios visto que a taxa de sucesso: 

_ No 5.º ano, relativamente ao ano letivo transato, a taxa de sucesso baixou ligeiramente de 99,5% para 99%. 

_ No 6.º ano, como não existe termo de comparação, neste ano letivo a taxa de sucesso foi de 97,9%. 

_ No 7º ano, relativamente aos três últimos anos letivos, a taxa de sucesso manteve-se nos 95,2%. 
_ No 8º ano, relativamente aos três últimos anos letivos, subiu ligeiramente de 98,2% para 98,3%. 

Os dois níveis inferiores a três devem-se essencialmente à falta de hábitos e métodos de trabalho, algumas dificuldades que subsistem na aquisição, compreensão e aplicação 

dos conhecimentos, participação fraca, falta de concentração e empenho na realização das tarefas propostas que se refletem na aquisição, compreensão dos conteúdos 

abordados e no desenvolvimento das aprendizagens essenciais. Os alunos demonstraram falta de empenho e participação nas atividades letivas o que inviabilizou a aplicação 

das estratégias/medidas universais e consequentemente o efeito desejado – promoção do sucesso escolar dos alunos à disciplina. O grupo sublinha a importância crucial da 

cooperação e envolvimento dos alunos no processo ensino/aprendizagem, para que o aproveitamento se efetive. 

O sucesso deve-se à aplicação das medidas universais, durante o ano letivo, a saber: diferenciação pedagógica; tarefas de aprendizagem diferentes quanto à sua finalidade e 

seu conteúdo e tempo de realização; utilização de materiais visuais e auditivos; produtos de apoio quando necessário; instruções claras relativamente às tarefas a realizar em 

sala de aula; dar feedback contínuo e permitir que o aluno disponha de mais tempo na concretização das tarefas e necessidade de um maior envolvimento dos encarregados 

de educação na vida escolar dos seus educandos, considerando-se este um fator determinante para a melhoria do desempenho dos alunos. 

As estratégias apresentadas são essencialmente pedagógicas e pretendem minimizar/superar fatores tais como: desmotivação, problemas comportamentais, falta de hábitos e 
método de estudo, sendo a aplicabilidade dessas estratégias gerida pelos docentes, designadamente, no âmbito do contexto de sala de aula.  

 

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

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

Na distribuição de serviço tentar alocar de forma equilibrada os níveis de escolaridade pelos professores. 

Sendo uma disciplina de caráter prático, investigativo, experimental e sobretudo criativo e considerando as aprendizagens essenciais, a carga horária da disciplina, número de 

alunos por turma e material disponível o grupo sugere que as salas alocadas tenham as condições adequadas para o bom desenvolvimento das aulas: 

- Um computador por mesa de forma a permitir dois alunos por computador. 

- Ter uma zona de exposição que permita que todos os alunos estejam sentados. 
- A disponibilização de um armário para guardar o material do grupo de Informática. 

Propomos a criação/continuação da disciplina Área Artística, atribuída a um professor do grupo 550, para que se consiga desenvolver um trabalho, com mais qualidade para 

os alunos e consequentemente para os professores, ou seja, de forma a complementar e/ou consolidar as aprendizagens essenciais previstas para a disciplina de TIC e possível 

participação em projetos a desenvolver no próximo ano letivo. 

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, mas considerando a necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, entendemos que 

a disciplina deverá decorrer de forma não presencial porque será muito difícil cumprir com o estipulado em termos de regras de segurança e higienização nas salas com 

computadores. 

Se a disciplina funcionar de forma não presencial será necessário salvaguardar as seguintes condições: 

- Garantir o acesso a todos os alunos a um computador e Internet. 

- A disciplina deverá ter uma carga quinzenal de 50 minutos em sessões síncronas, mantendo-se as sessões assíncronas, para flexibilizar o trabalho autónomo dos alunos que 

se torna difícil e, em alguns casos, inviável se decorrer de forma simultânea com a transmissão síncrona. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS 

HUMANAS E SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Moral e Religiosa (EMR) 

 Geografia (GEO) 

 História (HIST)  

 História e Geografia de Portugal 

(HGP) 
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA 

 

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

Nesta disciplina, os resultados foram bastante positivos ao longo do ano letivo, situação que se confirmou neste 3.º período letivo, fruto da apelatividade e elevado interesse 

despertado pelas aprendizagens essenciais levadas a bom porto e em virtude da diversificação das estratégias e metodologias de ensino implementadas. 

 

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

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

É sempre importante que a comunidade educativa tenha consciência da importância desta disciplina na formação humanista e integral dos alunos e que, na elaboração dos 

horários das turmas, esta vertente seja tida em conta. 
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GEOGRAFIA 

 

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

Os resultados académicos obtidos no sétimo ano, foram bastante satisfatórios, verificando-se um sucesso de 97,1%, que corresponde a um aumento de 3,8% em relação aos 

últimos 3 anos (93,3%). No oitavo ano, os resultados académicos manifestam uma taxa de sucesso (98,6%) superior aos últimos 3 anos (93,9%), significando um aumento de 

4,7%. No nono ano, foi registado um sucesso na ordem dos 98,9%, o que revela um acréscimo face aos últimos 3 anos (97,2%). 

Em suma, consideramos os resultados registados nos três anos de escolaridade bastante positivos, verificando-se uma média de 3,6 nos sétimo e oitavo anos e 3,7 no nono 
ano, representando uma melhoria em relação à média dos últimos 3 anos.  

Estes resultados revelam que os recursos utilizados e as estratégias/metodologias implementadas, ao longo do ano letivo, surtiram efeito. Os alunos, de um modo geral, 

envolveram-se de forma responsável nas tarefas propostas, foram assertivos, autónomos, empenhados e revelaram sentido de responsabilidade no cumprimento das suas 

obrigações. 

 

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

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

De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os 

problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Eart , Google Maps, GPS, SIG, …), solicitamos a atribuição de uma sala para a 

disciplina de Geografia, do mesmo modo que, em circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, revelar-se-ia uma mais-valia, a este 

nível. 

Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações Vegetais”, do 7º ano,  transitaram para 9º ano de escolaridade no tema “Ambiente 
e Sociedade”, e dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para desenvolver de forma mais consistente as competências/aprendizagens 

essenciais para este ano de escolaridade. 
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HISTÓRIA 

 

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

Os resultados alcançados, sobretudo em matéria de taxas de sucesso (eficácia), excederam as melhores expectativas, porquanto, nos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade, se 

registou uma evolução positiva de 8,4, 15,3 e 5,6 pontos percentuais, respetivamente. No que se refere à qualidade, também se registou uma melhoria, embora não tão 

significativa, de 0,2, nos três anos de escolaridade, relativamente ao referencial.  

A estes progressos não foi, naturalmente, alheia a implementação de estratégias e de experiências de aprendizagens o mais diversificadas possível, de modo a ir ao encontro 
das especificidades dos discentes e a responder às necessidades dos mesmos, numa perspetiva de a todos proporcionar a possibilidade de realizar as aprendizagens essenciais 

e desenvolver capacidades e competências tidas como estruturantes e potencializadoras da formação integral dos mesmos, tanto no ensino presencial como no ensino a 

distância (sessões síncronas e assíncronas). A preocupação de atender aos diferentes ritmos de aprendizagem e de ter em linha de conta os condicionalismos inevitavelmente 

impostos pela prevalência do ensino a distância, no terceiro período letivo, a par do empenho dos alunos na realização das atividades propostas, também concorreram para 

que os resultados académicos se tivessem revelado, globalmente, bastante positivos. 
 

 

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

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

De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os 

problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Eart , Google Maps, GPS, SIG, …), solicitamos a atribuição de uma sala para a 
disciplina de Geografia, do mesmo modo que, em circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, revelar-se-ia uma mais-valia, a este 

nível. 

Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações Vegetais”, do 7º ano,  transitaram para 9º ano de escolaridade no tema “Ambiente 

e Sociedade”, e dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para desenvolver de forma mais consistente as competências/aprendizagens 

essenciais para este ano de escolaridade. De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar diferentes fontes de informação 

geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Eart , Google Maps, GPS, SIG, …), 

solicitamos a atribuição de uma sala para a disciplina de Geografia, do mesmo modo que, em circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que 

possível, revelar-se-ia uma mais-valia, a este nível. 

Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações Vegetais”, do 7º ano,  transitaram para 9º ano de escolaridade no tema “Ambiente 

e Sociedade”, e dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para desenvolver de forma mais consistente as competências/aprendizagens 

essenciais para este ano de escolaridade. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

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

Os alunos que usufruíam de medidas educativas universais e adaptações curriculares não significativas, corresponderam bem à continuação da sua aplicação neste período, 

bem como à modalidade do Ensino@Distância, embora alguns tenham revelado dificuldades técnicas e de competências digitais. 

Os resultados, no cômputo geral, revelaram-se bastante satisfatórios, uma vez que ao nível do Sucesso, tanto no quinto como no sexto anos, houve uma melhoria significativa 

de 7,6 e de 4,5, respetivamente, em relação ao referencial, no entanto, no que diz respeito à Média (Qualidade) os resultados continuam muito semelhantes. As estratégias 
implementadas surtiram efeito, no entanto, alguns alunos continuaram a evidenciar falta de empenho na vida escolar, pois nem sempre eram responsáveis no cumprimento 

das tarefas assíncronas e recetivos às sugestões que lhes eram feitas para melhorarem as suas aprendizagens. Os resultados obtidos neste período não foram muito diferentes 

dos do segundo período letivo e devem ser analisados tendo em atenção a situação atípica da suspensão das aulas presenciais e as diretrizes emanadas do Conselho 

Pedagógico para que não houvesse prejuízo para os alunos relativamente à avaliação efetuada no final do segundo período letivo, valorizando os progressos e a avaliação 

como um processo ao serviço da aprendizagem em detrimento do produto e da avaliação para a classificação e mantendo o foco na avaliação formativa, valorizando, no 

entanto, a responsabilidade e o cumprimento das tarefas, sobretudo nas atividades assíncronas. Os alunos, na sua maioria, empenharam-se na realização das atividades 

assíncronas e na participação nas atividades síncronas, foram assíduos e respeitaram as regras de participação estabelecidas. As professoras enviaram trabalhos que 

permitiram o desenvolvimento e consolidação das aprendizagens essenciais previstas para cada ano escolar, em articulação com o Perfil dos Alunos, e tiveram sempre o 

cuidado de não sobrecarregar os alunos com tarefas que eles tivessem dificuldade em concretizar. Todas as docentes, sem exceção, partilharam materiais, colaboraram na 

motivação dos alunos, na orientação no uso das plataformas, no acesso aos trabalhos e na entrega dos mesmos. 
 

 

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

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

As professoras deste grupo disciplinar recomendam a manutenção dos três tempos semanais nos quinto e sexto anos, para que não fique comprometido o cumprimento das 

Aprendizagens Essenciais/Programa, uma vez que consideram ser necessário consolidar, no início do próximo ano letivo, aprendizagens deste terceiro período, aplicarem 

estratégias diferenciadas de forma eficaz e atenderem às necessidades de um número cada vez maior de alunos com dificuldades de aprendizagem, em contexto de sala de 

aula. O grupo disciplinar pede que seja atribuída, aos professores deste grupo, Coadjuvação à disciplina, para acompanhamento dos alunos com mais dificuldades. Esses 

alunos manifestam dificuldades na compreensão leitora, no tratamento da informação e utilização de fontes/documentos e em localizar no tempo e no espaço diferentes 

acontecimentos. Esse apoio será fundamental para os ajudar na concentração e na organização do caderno diário. A coadjuvação reforçará, a nosso ver, a implementação de 

estratégias e respostas educativas o mais diversificadas e abrangentes possível, visando a adequação das mesmas às caraterísticas e necessidades de cada aluno. Pedem, ainda, 

que seja atribuído também a professores deste grupo disciplinar, Apoio ao Estudo de forma a poderem colmatar as dificuldades dos alunos e consolidarem conteúdos, 

nomeadamente os lecionados durante este terceiro período, bem como, aperfeiçoarem a leitura e análise de diferentes fontes históricas, procederem à realização de sínteses, 

esquemas e resumos de estudo autónomo dos conteúdos programáticos nucleares. 
As docentes consideram que a disciplina de História e Geografia de Portugal tem uma responsabilidade muito grande na formação/preparação dos alunos para a vida, para 

serem cidadãos democráticos, responsáveis, participativos e humanistas, numa época de diversidade social e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não 

discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos, observando e aprendendo com os atos do passado, dos episódios da história local, de Portugal e mundial. 

Para que este objetivo possa ser alcançado é fundamental a manutenção dos três tempos semanais com os alunos. 

Se voltarmos ao Ensino@Distância, por força da situação do Covid 19, as professoras consideram ser necessário ter pelo menos dois tempos semanais síncronos, de 50 

minutos, com os alunos, para cumprimento das Aprendizagens Essenciais em cada ano, leitura e análise de fontes históricas, documentos, mapas, visualização de vídeos/ 

filmes (excertos), esclarecimento de dúvidas e correção de atividades assíncronas. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE 

EXPRESSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Física (EDF) 

 Educação Musical (EDM) 

 Educação Tecnológica (ET)  

 Educação Visual (EV) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

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

Os resultados alcançados são idênticos aos valores de referência adotados para a monitorização dos resultados escolares, à exceção da média do sexto ano, que se situa abaixo 

0,3 (sendo de 3,7 em vez dos 4,0 desejados). 
Esta discrepância foi ligeiramente atenuada relativamente ao período transato. 

O grupo de Educação Física considera que em face da especificidade da disciplina, o tipo de ensino utilizado neste período, não permitiu introduzir, exercitar e consolidar as 

aprendizagens essenciais, mormente no domínio das Atividades Físicas. 

As aprendizagens essenciais abordadas no terceiro período versaram a consolidação das aprendizagens na Área dos Conhecimentos e a exercitação e desenvolvimento da 

área da Aptidão Física através de circuitos de trabalho enviados aos alunos. 

As estratégias surtiram efeito embora alguns alunos ainda revelem dificuldades ao nível da atenção/concentração, autonomia, responsabilidade, cumprimento de regras, 

relação com os pares, empenho e pontualidade. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

No terceiro período letivo, a taxa de sucesso nos 5.º e 6º anos de escolaridades foi de 100%. A média dos últimos 3 anos, no 5.º ano, foi de 98,8%, senda a diferença atual de 

1,2. No 6.º ano, a média dos últimos 3 anos foi 99,4%, sendo a diferença atual de 0,6. Em ambos os casos, a diferença á positiva. 

No que diz respeito às médias no terceiro período letivo, a de 5.º ano foi 3,7 e nos últimos 3 anos foi de 3,8, ou seja, - 0,1.  

Relativamente ao 6.º ano, a média foi 3,9, ou seja, semelhante aos últimos 3 anos (3,9). 
O desvio a considerar no 5.º ano de escolaridade está em consonância com o previsto (-0,3). 

A justificação dos valores analisados e das percentagens apresentadas prende-se, essencialmente, com as seguintes razões: 

 A flexibilização do currículo e a introdução de fatores de motivação por parte dos docentes; 

 A implementação e valorização da avaliação para as aprendizagens, em vez da avaliação das aprendizagens;   

 A diversificação de materiais e recursos pedagógicos;  

 A aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente a diferenciação pedagógica - adequação às necessidades e potencialidades de cada 

aluno.  

De acordo com os dados observados, os resultados alcançados no terceiro período letivo foram muito bons. 
 

 
 

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

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

Tendo em conta que se desconhece o modo de funcionamento do próximo ano letivo, será difícil propor algum modelo organizacional. Se for adotado o modelo presencial, a 

forma de trabalho será semelhante à desenvolvida em anos anteriores, provavelmente usando alguns dos recursos digitais introduzidos aquando da suspensão das atividades 

letivas presenciais. Se ocorrer em modelo de Ensino à Distância (E@D), com atividades assíncronas, é imprescindível que os alunos tenham o Manual Escolar da disciplina, 

para possibilitar o desenvolvimento das atividades e ultrapassar os problemas de conetividade/internet verificados em bastantes casos. A Porto Editora, através da sua 

plataforma, não respondeu às necessidades verificadas, mesmo com alunos sem problemas de conetividade, uma vez que não foi possível, aos docentes, inscrever as suas 
turmas na plataforma, que não reconhecia os códigos gerados. 

Nota: no corrente ano letivo, os alunos não foram contemplados com o Manual Escolar de Educação Musical. No processo de E@D, houve alunos com sérias dificuldades 

nas competências digitais / nos equipamentos informáticos / na conectividade, em todas as turmas. Assim, este processo foi limitativo para muitos alunos, cujas 

aprendizagens foram prejudicadas por motivos que não lhe são imputáveis: ausência de material de consulta e de estudo, em suporte papel (suporte real).   

Face ao exposto, considera-se imprescindível a entrega do Manual Escolar de Educação Musical a todos os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, a fim de não incorrer 

nas mesmas falhas, em futura situação de E@D. Deste modo, atuar-se-á em benefício da Inclusão e do Direito Fundamental do Aluno: o Direito à Aprendizagem, com os 

mínimos recursos materiais e humanos necessários. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - 2.º CICLO 

 

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

No 5.º ano a taxa de sucesso é 100%, nos últimos três anos foi de 99,4%.  

Relativamente à média, neste 3ºperíodo é de 3,7, mantendo-se a média registada nos últimos três anos.  

No 6.ºano, a taxa de sucesso foi de 100%, nos últimos três anos foi de 99,1%. 

Em relação à média, neste período é de 3,9 e nos últimos três anos foi de 3,8. 
Estes resultados devem-se essencialmente ao reforço positivo concedido aos alunos, apoio mais individualizado em contexto de sala de aula, verificação regular da 

compreensão das instruções, compensação de tempo extra para a conclusão de tarefas, reforço e consolidação de conteúdos e oportunidades de trabalho em grupo ou pares e 

incentivo e valorização dos hábitos e métodos de trabalho. 

Relativamente ao ensino @ distância, as docentes continuaram a apoiar os alunos na prossecução das tarefas que eram propostas semanalmente. As mesmas eram enviadas 

por e-mail ou colocadas na Classroom, permitindo o desenvolvimento e consolidação da maioria das aprendizagens essenciais previstas para esta disciplina. 

 

 

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

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

Face aos resultados obtidos, no próximo ano letivo, o grupo disciplinar irá continuar a adotar as estratégias acima mencionadas, uma vez que as mesmas surtiram um 

efeito bastante positivo. 

 
 

 
 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - 3.º CICLO 

 

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

Da análise dos resultados obtidos à disciplina de Educação Tecnológica conclui-se que os mesmos são globalmente positivos. Assenta essa conclusão no facto da taxa de 
sucesso ter sido de 99,5% no 7.º ano e de 100% no oitavo. 

No que concerne à qualidade interna, as metas foram ultrapassadas no 7.º ano (0,3) e no oitavo ano (0,2). 

A docente considera que estes resultados são a consequência das estratégias pedagógicas implementadas como a conceção/aplicação de materiais didáticos, a diversificação 

de estratégias em contexto de sala de aula e ensino à distância onde se praticaram exercícios de atenção/concentração, bem como a utilização de vocabulário, técnicas e 

materiais específicos da disciplina. 

  



Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos Resultados Escolares 

 
 

Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares 2019-20                                                                                                                                                                                               56 

 

EDUCAÇÃO VISUAL - 2.º CICLO 

 

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

No que ao 5.º ano diz respeito, a taxa de sucesso é 100%, nos últimos três anos foi de 99,5%.  

Relativamente à média constata-se que foi de 4,1 e nos últimos três anos foi de 3,8. Havendo uma diferença de 3 décimas. 

No que concerne ao 6.º ano, a taxa de sucesso foi de 100%, nos últimos três anos foi de 99,7%. 

Presentemente a média alcançada foi de 3,9, nos últimos três foi de 3,8 
Os resultados positivos alcançados devem-se essencialmente ao reforço positivo concedido aos alunos, apoio mais individualizado em contexto de sala de aula, localização 

na sala de aula dos alunos com maiores dificuldades e próximos das docentes de forma a potenciar as aprendizagens, afastamento de fatores que pudessem distrair os alunos 

propensos a este facto, verificação regular da compreensão das instruções, disponibilização de tempo extra, caso fosse necessário para a concretização de tarefas, reforço e 

consolidação de conteúdos e oportunidades de trabalho em grupo ou pares, com escolha criteriosa dos colegas com quem trabalhar, incentivo e valorização dos hábitos e 

métodos de trabalho. 

Relativamente ao ensino @ distância, as docentes continuaram a apoiar os alunos na prossecução das tarefas que eram propostas semanalmente. As mesmas eram enviadas 

por correio eletrónico ou colocadas na Classroom, permitindo o desenvolvimento e consolidação da maioria das aprendizagens essenciais previstas para esta disciplina. 
 

 

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

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

O grupo disciplinar no próximo ano letivo irá continuar a adotar as estratégias acima mencionadas, uma vez que as mesmas surtiram um efeito bastante positivo. 

No entanto, as docentes com intuito de granjearem ainda melhores resultados académicos, e, colmatarem algumas dificuldades por parte de alguns alunos, propõem trabalhos 

de casa com envolvimento da família, reforço e consolidação de alguns conteúdos e frequência do Clube de Expressões caso funcione. 

Este grupo propõe ainda que a distribuição de serviço seja de 2 tempos semanais consecutivos, com intervalo de 5/10 minutos, uma vez que são aulas essencialmente práticas 

e que, aquando da utilização de tintas em 50 minutos, distribuição de material, arrumar, deixar a sala limpa em tão pouco tempo, é quase impensável. 
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EDUCAÇÃO VISUAL - 3.º CICLO 

 

JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS 

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

Em termos de eficácia e qualidade os valores podem considerar-se idênticos, embora se ten a registado um ligeiro acréscimo de três décimas na média do sétimo ano de 

escolaridade.  

Estes resultados devem-se ao facto de, para além das estratégias implementada, grande parte dos discentes terem retificado a sua postura em relação à disciplina, tornando-se 

mais aut nomos, responsáveis e empen ados. No E@D, salvo raras exceções, os alunos reuniram as condições necessárias para participar nas sessões síncronas e para a 
realização das tarefas assíncronas. Nestas últimas, apostou-se na diversidade, nomeadamente a visualização de vídeos, pesquisa, documentos de apoio e de consolidação das 

aprendizagens e, ainda, partilhados ficheiros online/recursos multimédia, sites, divulgados por etapas. Em relação às sessões síncronas, o foco incidiu na orientação do 

trabal o aut nomo dos alunos e no esclarecimento de dúvidas e questões suscitadas, foram analisados os vídeos e documentos previamente disponibilizadas no google 

classroom, observamos o desenvolvimento dos trabal os de cada discente e debateu-se sobre os mesmo para que os alunos se envolvessem na construção das suas 

aprendizagens. No que se refere ao empenho e ao desempenho dos discentes, os alunos, salvo situações pontuais, realizaram as tarefas/atividades propostas para as sessões 

assíncronas, foram assíduos e pontuais.  

Apenas um pequeno grupo de alunos revelou alguma falta de autonomia e uma postura pouco responsável face à disciplina.  
 

 

 

 

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

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

Encorajar a participação de todos os alunos de modo a que  aja atitudes de maior autonomia e responsabilidade.  

Dar oportunidade aos alunos para reformularem o trabalho. 

Dar oportunidade ao aluno de rever e repassar conteúdos já trabal ados e experiências vividas. 

Promover a utilização de plataformas inovadoras e motivadoras.  

Maior envolvimento dos Encarregados de Educação.  
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VALORES DE REFERÊNCIA (média dos três últimos anos) 
1.º Ciclo                

  PORT ING EM  MAT AE OFC EDF EDA CD EAFM       

1.º Ano n 174 - 188 180 184 188 177 176 177 -       

% 92,3 - 99,6 95,4 97,3 99,8 100,0 99,4 100,0 -       

Média 4,0 - 4,5 4,1 4,1 4,0 4,3 4,2 4,2 -       

2.º Ano n 195 - 209 190 208 219 - - - -       

% 89,0 - 95,4 86,6 94,6 99,5 - - - -       

Média 3,6 - 4,1 3,8 3,8 3,9 - - - -       

3.º Ano n 208 202 210 194 208 211 - - - 211       

% 98,8 95,6 99,7 91,9 98,6 100,0 - - - 100,0       

Média 3,8 3,9 4,1 3,7 4,0 4,0 - - - 4,1       

4.º Ano n 207 208 211 193 208 213 - - - 213       

% 97,5 97,7 99,1 90,5 97,9 100,0 - - - 100,0       

Média 3,8 4,0 4,1 3,6 3,9 4,1 - - - 4,1       

2.º Ciclo                

  PORT ING HGP MAT CN EV ET EDM EDF EMR CD TIC     

5.º Ano n 213 208 217 189 233 242 205 208 243 228 223 187     

% 87,3 85,6 89,2 77,8 95,8 99,5 99,4 98,8 99,9 100,0 99,6 99,5     

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

6.º Ano n 230 219 232 199 238 248 207 208 247 229 - -     

% 92,5 88,4 93,7 80,4 95,8 99,7 99,1 99,4 99,7 100,0 - -     

Média 3,3 3,4 3,6 3,2 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0 4,5 - -     

3.º Ciclo                

  PORT ING FRA HIST GEO MAT CN FQ EV EDF EMR TIC ET CD OE OFC 

7.º Ano n 183 197 194 186 197 150 207 192 210 210 196 166 174 213 188 - 

% 86,8 92,9 95,0 87,5 93,3 71,1 98,2 90,9 99,1 99,3 99,8 95,2 100,0 99,5 100,0 - 

Média 3,2 3,6 3,6 3,4 3,5 3,1 3,6 3,4 3,7 3,8 4,5 3,6 3,8 3,7 3,8 - 

8.º Ano n 158 180 183 153 180 129 186 167 190 192 183 153 156 - - - 

% 82,1 93,4 95,6 79,5 93,9 67,0 96,9 86,9 99,2 99,8 100,0 98,2 100 - - - 

Média 3,2 3,6 3,5 3,2 3,5 3,0 3,5 3,3 3,7 3,9 4,5 3,8 3,8 - - - 

9.º Ano n 169 191 175 168 193 132 193 180 199 199 184 - - - - 165 

% 85,2 96,3 91,1 84,6 97,2 66,4 97,0 90,5 100,0 99,8 100,0 - - - - 99,5 

Média 3,1 3,6 3,4 3,3 3,5 3,0 3,5 3,4 3,9 3,9 4,6 - - - - 4,1 
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Taxa de Transição       →       Metas  >0,5% que valor de 2018/19 

 

1.º Ciclo   2.º Ciclo   3.º Ciclo 

1.º Ano  100%  5.º Ano  96,9%  7.º Ano  98,6% 

2.º Ano  98%  6.º Ano  99,7%  8.º Ano  96,4% 

3.º Ano  99,2%      9.º Ano  97,6% 

4.º Ano  100% 

 

 


