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NOTA INTRODUTÓRIA 

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

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

qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas.” 

Define, também, no seu artigo 6º, 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 9º) assumindo, claramente, os 

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

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

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

empenho e o sucesso escolares.  

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

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

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

consideração na organização do próximo ano letivo. 

O enfoque avaliativo recairá nos critérios relativos à componente interna do Sucesso Académico (SA), 

tendo sido envolvidas as coordenações de Departamento Curricular, juntamente com os seus respetivos 

subcoordenadores de grupos disciplinares e de ano, na conceção das estratégias supracitadas. 

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

académicos dos alunos. O segundo ponto inicia-se com a apresentação dos resultados académicos e sua 

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

pelos coordenadores e subcoordenadores de departamento, a ter em conta na toma de decisão. No final, são 

apresentadas algumas recomendações da Equipa, ao Conselho Pedagógico. Em anexo, são apresentadas as 

grelhas de registo e os valores alcançados no ano letivo anterior, emergentes do referencial. 

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

Académico do ano letivo 2013/14 (versão final, com atualizações a nível das transições). A avaliação da 

componente externa do SA é desenvolvida na 2.ª parte do Relatório de Avaliação do Sucesso Académico do 

ano letivo 2013/14, decorrente dos timings de publicação dos resultados da avaliação externa (9.º ano e 2.ª 

fase dos 4.º e 6.º anos), assim como das respetivas médias nacionais, que inviabilizaram a sua análise com a 

serenidade necessária. 
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1. METODOLOGIA 

 Para a recolha dos dados, a Equipa distribuiu junto dos diretores de turma um ficheiro em Excel para 

ser preenchido nos Conselhos de Turma de final de ano letivo. Foi por intermédio desse ficheiro que os 

diretores de turma recolheram os dados relativos aos resultados académicos internos dos alunos das suas 

respetivas turmas. Posteriormente, os diretores de turma enviaram por email o ficheiro preenchido à Equipa, a 

qual assumiu a tarefa de os verificar, retificar, organizar e enviar à Equipa de Coordenação PAR para calcular as 

percentagens de alunos avaliados (total e por disciplina), a percentagem de alunos com níveis iguais ou 

superiores a três (taxa de sucesso), as médias alcançadas pelos alunos nas diferentes disciplinas e a 

percentagem de transições (total, com sucesso perfeito e com sucesso imperfeito). Acrescenta-se às transições 

com sucesso imperfeito o cálculo percentual das disciplinas cujos resultados influenciaram a imperfeição no 

sucesso das transições.  

 Foram codificados os resultados académicos dos alunos do 1.º ciclo, os quais podem ser observados no 

quadro 1.1. 

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

Classificações adotadas no 1.º ciclo Codificação 

Insuficiente Menos (IM) 1 

Insuficiente (I) 2 

Suficiente (S) 3 

Bom (B) 4 

Muito Bom (MB) 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

de departamento, de ano e dos subcoordenadores dos grupos disciplinares, a apresentação de estratégias de 

melhoria e/ou reforço inerentes a uma tomada de decisão a efetivar com a reflexão que este documento 

promoverá no seio do Conselho Pedagógico. 

2.1 Cumprimento 

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

Agrupamento e que foram transferidos. 

TABELA 2.1. Fluxos escolares. 

 
MATRICULADOS 

AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

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

1.º Ano 224 223 227 224 0 0 2 1 8 2 

2.º Ano 287 286 284 284 0 0 0 1 11 2 

3.º Ano 235 231 229 229 2 2 2 2 8 4 

4.º Ano 247 239 238 
 

238 2 0 0 6 10 8 

1.º Ciclo 993 979 978 975 4 2 4 10 37 20 
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MATRICULADOS 

AVALIADOS ABANDONO TRANSFERIDOS 

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

5.º Ano 314 299
1
 300

2
 301 1 0 0 12 14 14 

6.º Ano 284 282 281 282 1 1 1 1 6 2 

2.º Ciclo 598 5811 5812 583 2 1 1 13 20 16 

7.º Ano 219 213
3
 212

2
 211 1 1 1(+1) 4 6 8 

8.º Ano 270 260
4
 259 258 1 1 2 6 9 9 

9.º Ano 246 235
5
 235 235 0 0 0 8 9 10 

3.º Ciclo 735 7086 706 704 2 2 3 (+1) 18 24 27 

           
TOTAL 2326 22686 2265 2262 8 5 8(+1) 41 81 63 

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

abandono aumentou para 8 (+1). Esta sinalética resulta do facto de existir um aluno retido por excesso de 

faltas injustificadas no final do ano mas que, em rigor, não se ausentou claramente da escola, situação esta 

que carece de um estreito acompanhamento desde o início do próximo ano letivo. 

A Equipa alerta, mais uma vez, para a necessidade de se agilizarem processos que permitam ao 

Agrupamento tomar conhecimento das inscrições ou transferências de alunos para escolas estrangeiras de 

modo a que estes casos não sejam considerados de abandono, desvirtuando uma realidade que parece mais 

grave do que poderá ser. 

Relembra-se que a diferença existente entre o número de alunos transferidos no final dos 1.º e 2.º 

períodos não é real, uma vez que se constatou que os dados recolhidos no final do 1.º, através dos 

instrumentos de cada turma, não eram fidedignos, não representando, efetivamente, o fluxo de alunos para 

fora do Agrupamento. Estas falhas poderão ter por base um processo de recolha de dados pouco familiar para 

os docentes deste Agrupamento, assim como denominações menos corretas, em caso de mudanças de turma 

dentro do Agrupamento. Nessa altura a Equipa verificou todas as anotações nas pautas no software de gestão 

dos registos biográficos dos alunos, processo que não voltou a repetir no final do ano, facto que poderá 

explicar a discrepância entre os dados dos 2.º e 3.º períodos. 

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

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

(2,75% versus 2,98%). 

  

                                                           
1 Um aluno não foi avaliado por falta de elementos de avaliação e outro mudou de turma. 
2 Um aluno não foi avaliado por falta de elementos de avaliação. 
3 Um aluno mudou de turma. 
4 Dois alunos não foram avaliados por falta de elementos e um aluno mudou de turma. 
5 Três alunos mudaram de turma. 
6 Ver notas de rodapé anteriores. 
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2.2 Eficácia e Qualidade (nas disciplinas) 

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

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

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

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

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

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

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

Português (PORT) 

n 191 202 201 242 253 248 207 205 209 218 220 222 

% 85,7 89,4 90,1 84,6 89,1 87,3 90,8 90,7 92,5 92,4 93,6 94,5 

Média 3,6 3,9 3,9 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 

Matemática (MAT) 

n 215 211 210 236 244 243 191 189 188 201 208 219 

% 96,4 93,4 94,6 82,5 85,9 85,6 83,8 83,6 83,2 85,2 88,5 93,2 

Média 4,0 4,0 4,0 3,4 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,7 

Estudo do Meio (ESTM) 

n 217 217 218 272 269 275 215 217 220 228 229 232 

% 97,3 96 97,8 95,1 94,7 96,8 94,3 96,0 97,3 96,6 97,4 98,7 

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

Expressões (EXP) 

n 211 216 217 283 284 284 227 225 225 236 235 235 

% 94,6 95,6 97,7 99,0 100 100 99,6 99,6 99,6 100 100 100 

Média 3,6 3,8 4,0 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 

Apoio ao Estudo (AE) 
n 203 210 212 270 270 269 222 213 220 231 231 233 

% 91,0 92,9 95,5 94,4 95,1 94,7 97,4 94,2 97,3 97,9 98,3 99,1 

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

Cidadania e Conhecimento (CC) 
n 213 218 220 283 276 278 227 219 223 234 235 235 

% 95,5 96,5 99,1 99,0 97,2 97,9 99,6 96,9 98,7 99,2 100 100 

Média 3,8 3,9 4,0 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 

 No 1.º ano de escolaridade pode constatar-se uma ligeira recuperação da taxa de sucesso da disciplina 

de Matemática (MAT), relativamente ao 2.º período, embora a média se tenha mantido no nível quatro. A 

média das restantes disciplinas também melhorou à exceção de Português (PORT), que manteve a média, 

apesar de ter melhorado a nível da taxa de sucesso. 

 Quanto ao 2.º ano, verificou-se que a taxa de sucesso das disciplinas de Português (PORT), Matemática 

(MAT) e Apoio ao Estudo (AE) baixou ligeiramente. Nas duas primeiras a média manteve-se mas no Apoio ao 

Estudo (AE) a média subiu uma décima. Nas restantes disciplinas houve evolução ascendente não muito 

significativa relativamente ao período anterior. 

 No 3.º ano, continuou a decrescer a taxa de sucesso na disciplina de Matemática, o que poderá 

indiciar a existência de um aluno que obteve um nível inferior a três apenas no terceiro período. Não se 

verifica, contudo, alterações à média. 

 O 4.º ano de escolaridade continuou a apresentar a maior taxa de sucesso da disciplina de Português 

(PORT). Este é o único ano onde todos os indicadores das diversas disciplinas melhoraram (ou se mantiveram - 

taxa de sucesso de 100%). 

 No 3.º período, as disciplinas de Estudo do Meio (ESTM), Expressões (EXP), Apoio ao Estudo (AE) e 

Cidadania e Conhecimento (CC) continuaram a registar as melhores taxas de sucesso, independentemente do 

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

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

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

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

DISCIPLINAS  
5.º ANO 6.º ANO 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Português (PORT) 

n 213 208 220 206 217 233 

% 72,2 70,3 74,1 73,3 77,5 83,2 

Média 3,0 3,0 3,1 3 3,1 3,2 

Inglês (ING) 

n 238 210 227 179 212 209 

% 80,7 70,9 76,4 63,7 75,7 74,6 

Média 3,3 3,2 3,3 2,9 3,2 3,2 

História e Geografia de 
Portugal (HGP) 

n 231 235 255 206 240 246 

% 78,3 79,4 85,9 73,3 85,7 87,9 

Média 3,3 3,4 3,5 3,1 3,3 3,4 

Matemática (MAT) 

n 187 176 198 143 173 178 

% 63,4 59,5 66,7 50,9  61,8 63,6 

Média 2,9 2,9 3,0 2,8 2,9 3,0 

Ciências Naturais (CN) 

n 241 248 272 242 239 251 

% 81,7 83,8 91,6 86,1 85,4 89,6 

Média 3,3 3,4 3,6 3,2 3,4 3,4 

Educação Visual (EV) 

n 283 285 287 258 264 273 

% 95,9 96,3 96,6 91,8 94,3 97,5 

Média 3,4 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 

Educação Tecnológica (ET) 

n 242 247 251 216 216 225 

% 96,4 98,0 99,2 95,2 95,2 99,1 

Média 3,3 3,5 3,7 3,3 3,5 3,6 

Educação Musical (EM) 

n 245 243 249 217 213 219 

% 97,6 96,4 98,4 95,6 93,8 96,5 

Média 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 

Educação Física (EF) 

n 291 291 295 275 274 279 

% 98,6 98,3 99,3 97,9 97,9 99,6 

Média 3,5 3,6 3,8 3,7 3,6 3,8 

Cidadania e Cultura  
Local (CCL) 

n 242 247 251 222 224 226 

% 96,4 98,0 99,2 97,8 98,7 99,6 

Média 3,5 3,8 4,0 3,7 3,7 3,9 

Educação Moral e Religiosa 
(EMR) 

n 267 271 275 265 264 264 

% 98,9 98,5 98,9 100 100 100 

Média 3,9 4,2 4,4 3,9 4,2 4,3 

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

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

todo o 2.º ciclo. 

 No 5.º ano de escolaridade verificou-se uma progressão gradual do 1.º para o 3.º período nas taxas de 

sucesso das seguintes disciplinas: História e Geografia de Portugal (HGP), Educação Visual (EV), Ciências 

Naturais (CN) – que ultrapassou o patamar dos 90% -, Educação Tecnológica (ET) e Cidadania e Cultura Local 

(CCL). 
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 As taxas de sucesso das disciplinas de Português (PORT), Matemática (MAT), Educação Musical (EM) e 

Educação Física (EF) que tinham registado um decréscimo no 2.º período recuperaram e ultrapassaram os 

valores registados no 1.º período. 

 Apenas na disciplina de Inglês (ING), se constata que a taxa de sucesso do 3.º período, embora tenha 

subido relativamente à do 2.º período (5,6%) ficou aquém da alcançada no 1.º período (4,3%). 

 No 6.º ano de escolaridade também se verificou uma progressão gradual das taxas de sucesso na 

generalidade das disciplinas sendo de realçar a regressão, embora ligeira, na disciplina de Inglês (ING). 

 A maioria das disciplinas registou uma melhoria a nível da média, com exceção da disciplina de  

Educação Musical (EM) no 5.º ano e das de Inglês (ING) e Ciências Naturais (CN) no 6.º ano. Destaca-se a  

disciplina de Matemática (MAT) por ter alcançado a média “positiva”. 
 

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

disciplinas dos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. Também se destacou a verde as taxas de sucesso superiores 

a 90% e as médias superiores a 4 e a vermelho as taxas inferiores a 60% e as médias inferiores a 3. 

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

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

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

Português (PORT) 

n 124 152 163 141 154 175 161 177 200 

% 59,0 72,4 78,0 55,3 60,4 68,9 70,3 77,3 87,3 

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

Inglês (ING) 

n 174 178 188 177 150 196 166 160 189 

% 82,9 84,8 90,0 69,1 58,8 77,2 72,5 69,9 82,5 

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

Francês (FRA) 

n 159 164 165 163 148 180 126 131 146 

% 87,8 90,6 91,7 69,4 63,2 77,3 60,4 63,0 70,2 

Média 3,4 3,6 3,7 2,9 2,9 3,1 2,8 2,9 3,1 

História (HIST) 

n 167 166 178 166 154 173 165 167 191 

% 79,5 79,0 85,2 64,8 60,4 68,1 72,1 72,9 83,4 

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

Geografia (GEO) 

n 185 196 200 199 218 232 186 204 214 

% 88,1 93,3 95,7 77,7 85,5 91,3 81,2 89,1 93,4 

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

Matemática (MAT) 

n 133 137 151 131 132 142 124 109 131 

% 63,3 65,2 72,2 51,2 51,8 55,9 54,1 47,6 57,2 

Média 3,0 3,0 3,1 2,7 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 

Ciências Naturais (CN) 

n 156 182 192 182 200 221 204 204 216 

% 74,3 86,7 91,9 71,1 78,4 87,0 89,1 89,1 94,3 

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

Físico-Química (FQ) 

n 163 171 175 172 178 194 125 168 174 

% 67,6 81,4 83,7 67,2 69,8 76,4 54,6 73,4 76,0 

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

Educação Visual (EV) 

n 182 187 197 253 253 253 212 216 223 

% 86,7 89,0 94,3 98,8 99,2 99,6 99,6 94,3 97,4 

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

Educação Física (EF) 

n 205 208 209 242 240 250 223 216 226 

% 97,6 99,0 100 94,5 94,1 98,4 97,4 94,3 98,7 

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

Educação Moral e 
Religiosa (EMR) 

n 184 183 183 241 240 239 193 193 193 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação (TIC) 

n 151 164 167 186 218 218    

% 89,9 97,6 100 84,5 99,5 100    

Média 3,2 3,6 3,8 3,1 3,5 3,6    

Educação Tecnológica 
(ET) 

n 168 167 167 220 219 218    

% 100 99,4 100 100 100 100    

Média 3,4 3,7 3,7 3,4 3,8 3,8    

Espanhol (ESP) 

n 25 
86,2 

 

25 27 14 13 20 18 17 21 

% 86,2 86,2 93,1 66,7 61,9 95,2 85,7 81 100 

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

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

do Departamento de Expressões e na disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR), tal como ocorreu nos 1.º 

e 2.º períodos. Contudo, também se verificaram taxas de sucesso acima dos 90% na disciplina de Francês 

(FRA), no 7º ano, Ciências Naturais (CN), nos 7.º e 9.º anos, Geografia (GEO) e Espanhol (ESP), nos três anos do 

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

A disciplina de Matemática (MAT) apresenta as taxas de sucesso mais baixas nos três anos, estando 

mesmo abaixo de 60% nos 8.º e 9.º anos, apesar de uma ligeira melhoria em todos os anos (inclusive na 

média). 

As taxas de sucesso das disciplinas de Português (PORT) nos 7.º e 8º anos e Físico-Química (FQ) no 9.º 

ano, referidas no relatório anterior como tendo melhorado de 5 a 12 pontos percentuais, continuaram a 

evidenciar progressos, situando-se agora acima dos 70%, exceto a taxa de Português (PORT) do 8.º ano. 

A taxa de sucesso da disciplina de Inglês (ING) no 8.º ano, que no período anterior se situava abaixo do 

limiar de 60%, regista agora uma melhoria de 18,4 pontos percentuais. 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR) continuaram a destacar-se com as médias mais 

elevadas (4,3 no 7.º ano, 4,4 no 8.º ano e 4,5 no 9.º ano). Por outro lado, as disciplinas de Matemática (MAT), 

nos 8.º e 9.º anos, e de Português (PORT), no 8º, registaram novamente médias inferiores a 3 (2,9), embora se 

tenha verificado uma ligeira melhoria em relação ao período anterior. 

Destaca-se ainda a melhoria registada nas disciplinas de Inglês (ING), no 8º ano, Francês (FRAN), nos 

8.º e 9.º anos, História (HIST), Físico-Química (FQ) e Espanhol (ESP), no 8.º ano, cujas médias passaram a ser 

iguais ou superiores a 3. 

Por tudo o que se elencou, facilmente se volta a constatar que o 8.º ano de escolaridade tornou a 

registar, em geral, médias e taxas de sucesso inferiores relativamente aos outros anos deste ciclo. 

Analisados os resultados académicos alcançados no 3.º período nas diferentes disciplinas, importa 

agora apresentar os juízos de valor produzidos em torno dos critérios eficácia e qualidade (tabela 2.5) pela 

Equipa.  

Esclarece-se que, quando as taxas de sucesso não diferiam mais de 2% ou as médias mais de 0,1, 

relativamente aos valores alcançados no ano letivo anterior (no limite superior ou inferior) a Equipa 

considerou-as como “Idênticas”, mantendo o mesmo critérios em todas as disciplinas.  
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Tabela 2.5. Síntese da análise desenvolvida pela Equipa.
7
 

R E F E R E N C I A L  

CRITÉRIO Eficácia   Qualidade  

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

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

 

      

Disciplinas 

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

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

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

Inglês (ING) ↘ ↘ ↗ ↘ ↘  ↔ ↔ ↗ ↔ ↔ 

Francês (FRA)   ↗ ↘ ↘    ↗ ↘ ↘ 

Espanhol (ESP)   ↗ ↗ ↔    ↗ ↔ ↗ 

História e Geografia de Portugal (HGP) ↔ ↗     ↗ ↔    

História (HIST)   ↗ ↘ ↗    ↔ ↘ ↗ 

Geografia (GEO)   ↔ ↘ ↔    ↗ ↔ ↔ 

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

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

Físico-Química (FQ)   ↘ ↘ ↔    ↘ ↘ ↔ 

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

Educação Tecnológica (ET) ↗ ↗ ↔ ↔   ↗ ↔ ↔ ↗  

Educação Musical (EM) ↔ ↘     ↔ ↔    

Educação Física (EF) ↔ ↔ ↗ ↔ ↔  ↗ ↗ ↗ ↗ ↔ 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) 

  ↔ ↔     ↗ ↔  

Educação Moral e Religiosa (EMR) ↔ ↔ ↔ ↔ ↔  ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

 Em geral, há mais taxas de sucesso abaixo do desejável do que médias, o que poderá indiciar uma 

maior polarização nos resultados alcançados no final deste ano letivo. 

 A disciplina de Inglês (ING) foi aquela que se distanciou mais do esperado, com exceção do sétimo ano 

de escolaridade, onde quer a nível de taxas, quer a nível de médias, os resultados superaram os do ano letivo 

anterior. 

 O ano de iniciação da disciplina de Francês (FRA) foi o único, desta disciplina, que obteve taxa de 

sucesso e média acima das registadas no ano letivo anterior. Nos restantes anos estes indicadores estiveram 

abaixo dos valores de referência. 

 Por sua vez, a disciplina de Físico-Química (FQ) apresentou, nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, taxas e 

médias abaixo dos valores de referência, o que não sucedeu no 9.º, em que se mantiveram. 

 A melhoria verificada no último período na disciplina de História (HIST), no 8.º ano de escolaridade não 

foi suficiente para alcançar os valores de referência. Aliás, este ano de escolaridade foi aquele em que se 

                                                           
7
 Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima. 
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verificaram mais discrepâncias, para pior, em termos de taxas e médias, comparativamente ao ano letivo 

anterior. 

 Por outro lado, no 7.º ano, as únicas taxas e médias abaixo dos valores de referência (apenas 4 a 6 por 

cento, num patamar acima dos 80 por cento) foram as das disciplinas de Educação Visual (EV) e Físico-Química 

(FQ), o que contrasta com os resultados da maioria das restantes disciplinas.  

O elevado número de alunos versus a exiguidade dalguns espaços de aula; a excessiva 

heterogeneidade de cada grupo-turma; a incomum diversidade de índices de motivação/interesse e de ritmos 

de trabalho e de aprendizagem; o pouco envolvimento e acompanhamento dos encarregados de educação na 

verificação da elaboração das tarefas dos seus educandos; a falta de atenção/concentração/empenho nas 

atividades realizadas e o parco tempo disponível para trabalho colaborativo entre os docentes, poderão ajudar 

a compreender parte dos resultados alcançados. 
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2.3 Eficácia e Qualidade (nas transições) 

 Nos gráficos que se seguem são apresentadas as taxas de transição (com sucesso Perfeito e Imperfeito), bem como, o peso percentual das disciplinas (1. º, 

2.º e 3.º Ciclos) na imperfeição no sucesso das transições.  

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

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

 

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

Constata-se que essa melhoria se verifica no 5º ano (a taxa subiu 0,3%), e no 7º ano (a melhoria mais significativa: 13,4%). Contudo, nos 4.º, 6º, 8º e 9.º anos as 

taxas de transição com sucesso perfeito ficam aquém das do ano anterior (com uma diferença de 0,1% no 4.º; 5,2% no 6º; 5% no 8.º e 9% no 9.º ano). É no 8.º ano 

que o número de alunos que transitam com sucesso perfeito e imperfeito praticamente se igualam, o que deverá implicar algumas medidas para o ano letivo em 

curso. No 9.º ano constata-se que a percentagem de transições com sucesso imperfeito é superior à percentagem de transições com sucesso perfeito. 
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 Nos gráficos 2.2. a 2.4. observam-se o peso das disciplinas integradas nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico nas transições com sucesso imperfeito. 

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

 
No 1.º ano, a disciplina de Português (PORT) destacou-se como a que mais contribuiu para as transições com sucesso imperfeito, podendo indiciar lacunas 

ao nível da motricidade fina e, eventualmente, da postura / predisposição para a aprendizagem, aquando do ingresso no 1.º ciclo.  

O peso desta disciplina decresceu ao longo do ciclo, ao invés do da Matemática (MAT), que atinge o valor mais elevado (91,9%), no 3.º ano, o que se 

poderá compreender pela introdução de muitos conteúdos novos, que carecem de uma elevada capacidade de abstração e raciocínio. Isto implicará um maior 

apuramento no grau de cumprimento das metas definidas para os anos de escolaridade anteriores. 
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GRÁFICO 2.3. Peso das disciplinas integradas na matriz curricular do 2.º ciclo nas transições com sucesso imperfeito. 

 
No 2.º ciclo, a disciplina com maior peso no sucesso imperfeito é Matemática (MAT), no 5.º ano com 77,3% e no 6.º com 67,8%. Destaca-se também a 

disciplina de Português (PORT) no 5.º ano com 54,6%, embora no 6.º ano apresente um peso muito inferior, apenas 5,6%. A disciplina de inglês (ING) apresenta 

também um peso significativo nas transições com sucesso imperfeito, 49,5% no 5.º ano e 38,9% no 6.º ano. As restantes disciplinas apresentam valores bastante 

mais baixos, entre o 0% de Educação Moral e Religiosa (EMR), Educação Tecnológica (ET), Educação Musical (EM) e Cidadania e Cultura Local (CCL) e o 19,6% de 

História e Geografia de Portugal (HGP). 
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GRÁFICO 2.4. Peso das disciplinas integradas na matriz curricular do 3.º ciclo nas transições com sucesso imperfeito. 

 
No 3.º ciclo, a disciplina com maior peso nas transições com sucesso imperfeito continua a ser Matemática (MAT), com valores semelhantes no 7.º (63,0%) 

e no 8.º ano (63,5%), diminuindo para 52% no 9.º ano, seguida da disciplina de Português (PORT) com 40,7% no 7.º ano; 36,5% no 8.º mas apenas 6,9% no 9.º ano. 

O contributo das disciplinas de Inglês (ING), Francês (FRAN) e História (HIST) para as transições com sucesso imperfeito é significativamente superior no 8.º ano, 

verificando-se entre os dois anos uma diferença de 10%, 14,9% e 23,5%, respetivamente. As disciplinas do Departamento de Expressões e Educação Moral e 

Religiosa (EMR) apresentam um contributo residual, embora se destaque a disciplina de Educação Visual (EV), no 7.º ano, com 13%. 

 Apresentada a realidade alcançada ao nível das transições / conclusões, importa agora confronta-la com os valores de referência definidos, mais 

propriamente, com as metas constantes num dos Projetos Educativos ainda em vigor (Gráfico 2.11.). 
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GRÁFICO 2.11. Cruzamento das Taxas de Transição interligadas com os valores de referência definidos. 

 
No que diz respeito ao 1º ciclo, as metas foram atingidas nos 1º, 2º e 3º e 4.º anos, respetivamente com 100%, 90,5%; 98,3% e 96,2%. 

No 2º ciclo a meta foi atingida no 5º ano (a taxa de transição foi de 92%, sendo a meta de 90,1%). Já no 6º ano a taxa de transição alcançada (86,9%) ficou 

aquém da meta definida (90,1%), registando-se uma diferença de 3,2%. Constata-se a dificuldade de atingir a meta no ano terminal de ciclo, ano esse em que se 

realizam provas finais nacionais de Português e de Matemática e em que a lei determina que os alunos não podem transitar com nível inferior a três em 

simultâneo a estas duas disciplinas ou a três disciplinas, o que não acontece no 5º ano. Registe-se que, apesar destas diferenças, as metas destes dois anos 

apresentam o mesmo valor (90,1%). 

Relativamente ao 3º ciclo, constata-se que no 7º e no 8º anos as taxas de transição conseguidas (88,2% e 81%, respetivamente) não atingem as metas 

definidas para estes anos (90,1% em ambos). Se no 7º ano a diferença entre a taxa alcançada e a meta é apenas de 1,9%, no 8º ano essa diferença é mais 

significativa: 9,1%. A situação verificada no 8º ano está em consonância com a análise efetuada anteriormente (taxas de sucesso e médias), na qual se concluiu 

que este ano apresentou, no geral, as taxas e as médias mais baixas do ciclo. No 9.º ano a meta (85%) não foi alcançada por apenas 0,7%. 
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2.4 Juízos de valor globalizante da componente interna do Sucesso Académico 

No quadro 2.1., relembra-se o referencial que traduz o ideal do Sucesso Académico do Agrupamento 

de Escolas de Vila Verde. 

QUADRO 2.1. Referencial. 

Á R E A  A  A V A L I A R :  5. Resultados 

DIMENSÃO: Construído SUBÁREA: 5.1 Sucesso Académico 

P E R Í O D O  

D E  

A V A L I A Ç Ã O  
2 0 13/ 2 0 14 

R
EF

ER
EN

TE
S EXTERNOS 

Administração central  
Lei nº 31/2002; Lei nº 51/2012; Decreto-Lei nº 139/2012; Despacho Normativo nº 
24A/2012 

Investigação  
Sammons, Hillman & Mortimore (1995) 

INTERNOS 
PEA-MEA; 
PEA-VV; 
RI 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 
CRITÉRIOS INDICADORES 

PISTAS A 

INVESTIGAR 

Avaliação Interna 

Eficácia - As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores 
às registadas no ano letivo anterior (5.º ano + 7.º ano). 
- As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores 
às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo grupo de 
alunos (4.º ano + 6.º ano + 8.º ano + 9.º ano). 
 

Pautas de 
avaliação 

 
 

Relatórios 
disponibilizados 

pela 
administração 

central 

Qualidade - As médias das classificações das diferentes disciplinas são 
superiores às registadas no ano letivo anterior (5.º ano + 7.º 
ano). 
- As médias das classificações das diferentes disciplinas são 
superiores às registadas no ano letivo anterior, pelo mesmo 
grupo de alunos (4.º ano + 6.º ano + 8.º ano + 9.º ano). 
- As taxas de transição por ano de escolaridade estão em 
consonância com as metas definidas. 

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

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

Avaliação Externa 

Eficácia - As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos 
alunos (exames nacionais às disciplinas de Português e 
Matemática) aproximam-se das taxas de sucesso nacional. 
- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos 
alunos (exames nacionais às disciplinas de Português e 
Matemática) são superiores às taxas de sucesso do concelho. 
 

Qualidade - As médias alcançadas na avaliação externa dos alunos 
(exames nacionais às disciplinas de Português e Matemática) 
aproximam-se das taxas de sucesso nacional. 
- As médias alcançadas na avaliação externa dos alunos 
(exames nacionais às disciplinas de Português e Matemática) 
são superiores às médias do concelho. 
 

Coerência - As taxas de sucesso interno e as taxas de sucesso externo 
(das disciplinas de Português e Matemática) são idênticas. 
- As médias das classificações internas e as médias das 
classificações externas (das disciplinas de Português e 
Matemática) são idênticas. 
 

Cumprimento - Os alunos concluem o Ensino Básico. 
 

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

 No quadro 2.2., podem observar-se os juízos de valor globalizantes do Sucesso Académico alcançado 

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

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

transições e dos fluxos escolares. 
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QUADRO 2.2. Avaliação Final do Sucesso Académico  

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 
CRITÉRIOS INDICADORES  

Avaliação Interna 

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

Verifica-se 
parcialmente 

Verifica-se 
parcialmente - As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são 

superiores às registadas no ano letivo anterior, pelo 
mesmo grupo de alunos (6.º ano + 8.º ano + 9.º ano). 
 

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 
parcialmente 

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 
parcialmente 

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

Verifica-se 

.  A grande maioria dos indicadores e critérios apenas se verificaram parcialmente uma vez que houve 

situações divergentes. 

3. ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

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

pelos coordenadores e subcoordenadores dos grupos disciplinares, para além dos subcoordenadores de ano, 

para serem aplicadas no próximo ano letivo. 

TABELA 3.1. Estratégias Organizacionais 

 
Subcoordenações / 
Disciplinas 

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

1.º CICLO 1.º ano  Pelo menos os alunos de cinco anos deveriam integrar grupos 
homogéneos. 

 Considera-se também importante, face ao apurado no presente ano letivo, 
manter o momento de aferição interna de resultados uma vez por período. 
 

2.º, 3.º e 4.º anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A formação de grupos de homogeneidade relativa poderá ser uma forma 
de ultrapassar algumas das dificuldades reveladas por grupos de alunos, 
dada a existência de turmas heterogéneas com dois ou mais anos/níveis de 
aprendizagem. 

 Nos estabelecimentos de menor dimensão com turmas de dois anos de 
escolaridade na mesma turma, poder-se-ia, semanalmente, na hora do 
apoio ao estudo, obedecer à seguinte organização: 

1) Dois professores titulares de turma com dois professores de apoio 
educativo – seriam formados 3 grupos – 1.º grupo com alunos do 1.º e 2.º 
ano com menor sucesso; 2.º grupo com alunos do 3.º e 4.º ano, com 
menor sucesso. – 3.º grupo com os restantes alunos que são mais 
autónomos na realização de tarefas; 

2) Três professores titulares de turma, um professor de apoio e outro 
professor de apoio para os alunos com maior sucesso – Seriam formados 4 
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Subcoordenações / 
Disciplinas 

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

2.º, 3.º e 4.º anos grupos – 1.º grupo com dificuldades a Português/Matemática – 2.º grupo 
com dificuldades a Português/Matemática -  3.º grupo com os alunos com 
maior sucesso – 4.º grupo com os restantes alunos; 

 Para as turmas com menor sucesso académico e /ou com problemas de 
comportamento, dos diferentes anos de escolaridade, para além da 
organização dos espaços, da definição de regras, diálogos  e 
responsabilização dos alunos, adequações/alterações das praticas do 
professor entre outras estratégias: equacionar a hipótese de formação de 
turmas com coadjuvação nas disciplinas de menor sucesso (Português e 
/ou Matemática); 

 Envolver e responsabilizar os encarregados de educação através de 
encontros com o professor titular para lhe ser passada a informação; 
realização de assembleias de turma para debater e ouvir os alunos na 
procura de estratégias para  a resolução de problemas de comportamento; 
advertência feita pelos órgãos de gestão ao aluno e ao encarregado de 
educação;  participação de um elemento dos órgãos de gestão e do 
professor e encarregado de educação na assembleia de alunos,...  
acompanhamento da turma/aluno/professor por psicólogo, para 
despiste/acompanhamento/orientação,.... 
 

2.º E 3.º 

CICLOS 

Português (PORT)  Coadjuvação – mediante proposta dos professores e feita após a avaliação 
de diagnóstico;  

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

 A disciplina de português não ser colocada nos últimos tempos da tarde; 

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

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

 Evitar um número elevado de níveis, em particular aos anos alvo de exame 
nacional; 

 Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho 
colaborativo. 
 

 Inglês (ING)  Atribuição de 45 minutos por cada turma para apoio específico de alunos 
com dificuldades acentuadas e pontuais; 

 Utilizar os tempos de apoio ao estudo dos professores de inglês para 
colmatar dificuldades específicas de alguns alunos, preferencialmente nas 
suas turmas; 

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

 A disciplina de inglês não ser colocada nos últimos tempos da tarde; 

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

 Evitar um número elevado de níveis atribuídos; 

 Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho 
colaborativo. 
 

 Francês (FRAN)  Reposição dos quarenta e cinco minutos semanais para a disciplina nos 
oitavo e nono anos; 

 Utilizar os tempos de apoio ao estudo dos professores de francês para 
colmatar dificuldades específicas de alguns alunos, preferencialmente nas 
suas turmas; 

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

 A disciplina de francês não ser colocada nos últimos tempos da tarde; 

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

 Evitar um número elevado de níveis atribuídos; 

 Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho 
colaborativo. 
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Subcoordenações / 
Disciplinas 

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

 Espanhol (ESP)  Privilegiar o turno da manhã para a disciplina poderá contribuir para uma 
melhoria dos resultados. 
 

 História (HIST)  Ponderação da melhor forma de integração das aulas desta disciplina, em 
virtude das suas caraterísticas intrínsecas, nos horários das turmas, 
particularmente daquelas em que o insucesso se fez mais notar, evitando, 
na medida do possível, a prevalência das aulas no final da tarde.  

 Um outro aspeto a ter em consideração é a distribuição das salas, 
procurando-se evitar as salas exíguas, sem mobiliário adequado e com 
nítida falta de isolamento acústico.  

 Sugere-se ainda que, no âmbito das modalidades de apoio a implementar 
no próximo ano letivo, esta disciplina possa ser tida em linha de conta. 

 Frisa-se igualmente a necessidade de alertar quem de direito para a 
necessidade de existir uma maior equidade na atribuição de direções de 
turma, contemplando professores de todas as disciplinas. 
 

 Geografia (GEO)  Sugere-se que, na elaboração dos horários e na distribuição de serviço, seja 
tida em conta a circunstância de os professores desta disciplina lecionarem 
um elevado número de turmas, em resultado do reduzido número de 
tempos semanais por turma. 

 A um professor de Geografia que apenas lecione turmas de sétimo e 
oitavos anos serão atribuídas, no seu horário, onze turmas. Para além de 
conceber materiais de trabalho e fichas de avaliação formais, este 
professor corrigirá, aproximadamente, ao longo do ano, sempre que se 
tratar de avaliações individuais, cerca de duzentas e quarenta e duas 
unidades (considerando uma média de vinte e dois alunos por turma) e, se 
pensarmos em pelo menos cinco momentos ao longo do ano, isto implicará 
a correção de cerca de mil e duzentas e dez unidades, excluindo ainda 
trabalhos de casa ou outros instrumentos de avaliação formativa 
individuais que o professor possa considerar fundamentais para cumprir as 
metas da disciplina. Assim, considera o grupo de Geografia, que seria de 
evitar a atribuição do cargo de diretor de turma a um professor que lecione 
nestas circunstâncias. 
 

 Matemática (MAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A disciplina de Matemática deve, preferencialmente, ter aulas no turno da 
manhã e evitar o último bloco do turno da tarde. Esta proposta tem como 
objetivo melhorar o rendimento escolar da matemática pois os alunos 
revelam um maior rendimento no turno da manhã e uma maior 
predisposição para o raciocínio lógico-matemático. É de salientar que a 
Matemática é uma das disciplinas sujeita a avaliação externa e que será um 
dos indicadores do sucesso educativo do nosso Agrupamento e classificada 
assim nas “rankings” nacionais; 

 O apoio específico a Matemática, deve fazer parte de um bloco de aulas 
conjuntamente com os quarenta e cinco minutos da disciplina; 

 Como consequência, o apoio específico à disciplina deve ser lecionado pelo 
professor titular da turma; 

 O apoio específico deve ser obrigatório para todos os alunos da turma.; 

 A coadjuvação deve ser na aula de apoio específico, em virtude de ser uma 
aula prática; 

 Na Escola Monsenhor Elísio de Araújo (EBMEA), serão retomados, como 
estratégia de melhoria dos resultados na disciplina de matemática do 2º 
ciclo, os denominados “minicursos”, organizados em módulos para cada 
período, e que serão planificados, tendo em conta as “áreas onde os alunos 
revelam maiores dificuldades, nomeadamente no “Cálculo matemático”. A 
população alvo, os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, 
poderá frequentar um ou mais “módulos”, de acordo com as suas 
necessidades específicas. Estes “minicursos” serão destinados a “grupos de 
homogeneidade”, em que o ritmo de aprendizagem, bem como eventuais 
faltas de pré-requisitos são idênticos, o que permitirá uma abordagem 
“mais eficaz” e com maiores hipóteses de promoção do sucesso na 
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Subcoordenações / 
Disciplinas 

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

Matemática (MAT) disciplina. Estes “minicursos” poderão posteriormente ser alargados à 
Escola Básica de Vila Verde (EBVV); 

 Os professores de matemática não serem  diretores de turma, já que a 
legislação aponta nesse sentido e estes docentes estão sujeitos a uma 
pressão e sobrecarga de trabalho adicional em virtude desta disciplina 
estar sujeita a avaliação externa.  
 

 Ciências Naturais (CN)  Atribuição da mesma carga horária na disciplina de Ciências Naturais no 
ensino articulado semelhante à das restantes turmas e, 
consequentemente, o desdobramento dessas turmas destinado à 
concretização da componente experimental; 

 Distribuição das salas de Ciências Naturais na  EBMEA  aos alunos de 
Ciências Naturais de 2º e 3º ciclos, a fim de garantir o trabalho 
laboratorial/experimental; 

 Atribuir um bloco de 90 minutos da componente não letiva de cada 
professor do grupo, comum a todos, com o objetivo de promover o 
trabalho colaborativo ao nível da produção de recursos didático-
pedagógicos e instrumentos de avaliação. 
 

 Físico-Química (FQ)  Atribuir, semanalmente, um bloco de 90 minutos da componente não 
letiva a cada professor do grupo, em horário comum a todos, com o 
objetivo de promover o trabalho colaborativo ao nível da produção de 
recursos didático-pedagógicos e instrumentos de avaliação; 

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

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

 Desdobrar as turmas do ensino articulado, à semelhança das restantes 
turmas, a fim de dar cumprimento à concretização da componente 
experimental prevista nas metas de aprendizagem da disciplina de Físico-
Química; 

 Distribuir a sala 25 (laboratório de FQ) da EBVV apenas a turmas com o 
máximo de 20 alunos ou preferencialmente a turmas desdobradas, a fim de 
garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança. 
 

 Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) 

 Disciplina de TIC semestral, com um bloco de 90 minutos semanal; 

 Atribuir a sala 1 da EBVV para as aulas de TIC. 
 

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

 A nível do pré-escolar,  

o sendo possível, os alunos de cinco anos deveriam integrar grupos homogéneos; 

 A nível do 1.º ciclo,  

o existir um momento de aferição interna de resultados uma vez por período;  

o formar grupos de homogeneidade relativa e, nos estabelecimentos de menor dimensão 

com turmas de dois anos de escolaridade na mesma turma, semanalmente, na hora do 

apoio ao estudo, com os dois professores titulares de turma e um professor de apoio 

educativo; 

 A nível dos 2.º e 3.º ciclos,  

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

um bloco de 90 minutos semanal;  

o implementar a coadjuvação mediante apuramento de necessidades e proposta dos 

professores;  
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o considerar a atribuição de apoio específico a qualquer disciplina em turmas ou a alunos 

com dificuldades acentuadas e pontuais devendo estas aulas serem dadas pelos 

professores da turma;  

o retomar, na Escola Monsenhor Elísio de Araújo (EBMEA), os denominados “minicursos” 

de Matemática, organizados em módulos para cada período, e que serão planificados, 

tendo em conta as áreas onde os alunos revelam maiores dificuldades;  

o evitar que qualquer disciplina tenha todos os tempos de aula no final da tarde e em 

dias consecutivos;  

o sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma de 6.º e 9.º anos aos 

potenciais professores classificadores de provas finais assim como a docentes com 

elevado número de turmas (mais de 8);  

o evitar a atribuição de mais de três níveis a cada docente;  

o atribuir um tempo da componente não letiva (CNL) em horário comum, para trabalho 

colaborativo entre docentes do mesmo grupo disciplinar (pelo menos Português, Inglês, 

Ciências Naturais e Físico-Química);  

o considerar a possibilidade de repor os 90 + 45 minutos semanais para a disciplina de 

Francês no 9.º ano de escolaridade;  

o desdobrar as turmas do ensino articulado, à semelhança das restantes turmas, a fim de 

dar cumprimento à concretização da componente experimental prevista nas metas de 

aprendizagem da disciplina de Físico-Química e Ciências Naturais;  

o distribuir a sala 25 (laboratório de FQ) da EBVV apenas a turmas com o máximo de 20 

alunos ou preferencialmente a turmas desdobradas, a fim de garantir um bom 

ambiente de trabalho e a segurança;  

o evitar a atribuição das salas mais exíguas (20, 22, 23 e 26) da Escola Básica de Vila 

Verde (EBVV) sempre às mesmas turmas / disciplinas;  

o atribuir a sala 1 da EBVV para as aulas de TIC; 

o distribuir as salas de Ciências Naturais na  EBMEA  aos alunos de Ciências Naturais de 2º 

e 3º ciclos, a fim de garantir o trabalho laboratorial/experimental;  

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

funções um diretor de instalações em cada escola;  

o apetrechar os laboratórios com material e equipamento para o desenvolvimento da 

componente experimental do currículo. 

 Em termos mais específicos, atendendo aos resultados obtidos, será de considerar o seguinte: 

 nas turmas H, I e L do 5º ano, reforço das estratégias adotadas na disciplina de Matemática 

(apoio específico e coadjuvação, nomeadamente), uma vez que se registou algum progresso 

ao longo do ano letivo. Estas turmas apresentaram taxas de sucesso inferiores a 60% na 

disciplina referida; 

 nas turmas J e O do 5º ano, adoção de estratégias diferentes na disciplina de Matemática, 

decorrentes de uma cuidada avaliação diagnóstica, uma vez que as medidas implementadas 

este ano letivo não tiveram efeitos positivos na promoção do sucesso. Na turma J, a 

percentagem de sucesso (44,4%) manteve-se inalterada nos três períodos letivos, enquanto 

que, na turma O a taxa de sucesso diminuiu (58,3% no primeiro período e 54,2% nos segundo 

e terceiro períodos). Uma das estratégias a adotar poderá ser a constituição de grupos de 

homogeneidade relativa (Artigo 22º do Despacho normativo n.º 24-A/2012); 

 nas turmas C, H, I, J, K e L do 6º ano, reforço das estratégias adotadas na disciplina de 

Matemática (apoio específico e coadjuvação, nomeadamente,) uma vez que se registou algum 
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progresso ao longo do ano letivo. As turmas C, H, I, J e L apresentaram taxas de sucesso 

inferiores a 60% na disciplina referida. A percentagem de sucesso da turma K foi inferior a 

50%; 

 na turma B do 7º ano, adoção de medidas como coadjuvação e/ou lecionação de “minicursos” 

(baixa taxa de sucesso, 45%) na disciplina de Matemática.  

 no 8º ano, devido a aparentes desvios nas taxas de sucesso da turma L deverá realizar-se uma 

avaliação diagnóstica cuidada para apurar as reais dificuldades dos alunos. Aconselha-se a 

realização de um conselho de turma intercalar, se o diagnóstico efetuado pelos docentes o 

justificar, para definição das estratégias a implementar. Nesta turma registam-se taxas de 

sucesso inferiores a 50% nas disciplinas de Francês e História. Nestas disciplinas, recomenda-

se a adoção de novas estratégias, que podem passar pela constituição de grupos de 

homogeneidade relativa. As medidas implementadas não foram bem-sucedidas. Em Francês 

as taxas de sucesso foram de 35,8% no 1º período e de 35,3% nos 2º e 3º períodos. Na 

disciplina de História registou-se uma percentagem de sucesso de 58,8% no 1º período, 29,4% 

no 2º período e 41,2% no 3º período. Por outro lado, e em claro contraste, a taxa de sucesso 

de Português é de 100%. Nas turmas E e J, com taxas de sucesso superiores a 60% em todas 

as disciplinas, recomenda-se a continuidade das estratégias adotadas. Na turma K, não se 

registou uma evolução positiva nas taxas de sucesso ao longo do ano na disciplina de 

Matemática: 42,1% no 1º período, 47,4% no 2º período e novamente 42,1% no 3º período. 

Assim, recomenda-se apoio específico na disciplina aos alunos, tanto transitados como 

retidos, com nível inferior a 3 na disciplina. Nas turmas F, G, H e I, sugere-se que, na 

sequência da avaliação diagnóstica, se implemente apoio individualizado, coadjuvação ou 

constituição de grupos temporários de homogeneidade relativa, especialmente nas disciplinas 

de Português (PORT) (turmas F e G), Inglês (turmas G e I), Matemática (turma F), Francês 

(turma H) e História (turma H). A disciplina de Matemática nas turmas A, B e C apresenta 

taxas de sucesso preocupantes, 46,2%, 36% e 32%, respetivamente. Esta situação requer a 

adoção de medidas como coadjuvação, minicursos e/ou constituição de grupos de 

homogeneidade relativa. Destaca-se ainda as taxas de sucesso inferiores a 60% nas turmas A 

e B a Português e na turma C a História. 

De forma a promover um maior envolvimento dos encarregados de educação, bem como uma maior 

responsabilização dos próprios alunos no cumprimento dos seus deveres enquanto estudantes sugere-se: 

 propor aos pais e encarregados de educação uma formação parental, isto é, uma formação 

prática sobre o dia a dia na escola, abrangendo o como ajudar o educando a estudar e as 

ferramentas de pesquisa mais adequadas, entre outras;  

 os representantes dos pais e encarregados de educação participarem em reuniões prévias de 

preparação (com os outros encarregados de educação) com a presença inicial do diretor de 

turma / titular de turma, para partilhar informações/preocupações a transmitir aos docentes 

nas reuniões de avaliação (além das intercalares). 

Também é premente que neste ano se reflita, em sede de conselho de turma de avaliação, sobre 

aparentes (ou reais) desvios nas taxas de sucesso de cada turma. 
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4. RECOMENDAÇÕES 

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

Recomenda que, no próximo ano, haja um conjunto de docentes (dois a três) que a ajude na 

verificação e correção dos ficheiros das turmas, uma vez que foram detetados imensos erros e falhas no 

preenchimento dos mesmos, assim como no seu envio atempado, situação que não melhorou ao longo do 

ano. Isto implicou um esforço acrescido a vários níveis, para se poderem cumprir os prazos de elaboração e 

publicitação dos relatórios. A Equipa deverá ter crédito horário atribuído para desenvolvimento de todas as 

tarefas e etapas previstas no projeto de autoavaliação do Agrupamento. 

Também aconselha veementemente uma definição mais rigorosa e clara dos critérios de transição no 

1.º ciclo de escolaridade (2.º e 3.º anos), inclusivamente de alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

pois detetaram-se alguns casos de alunos que transitaram, pelo menos, com nível dois a Português e 

Matemática. Certamente que estes alunos precisarão de um acompanhamento mais individualizado de forma 

a não adensarem as suas dificuldades. Seria importante apurar a contextualização, em ata, destas situações. 

No programa de gestão Alunos (software de controlo dos registos biográficos) devem ser atualizadas 

as terminologias utilizadas (nomenclaturas, abreviaturas, alíneas), em função da legislação vigente e dos 

regulamentos aprovados no Agrupamento. 

Para finalizar, é premente que as indicações relativas aos alunos e suas transferências ou mudanças de 

turma sejam assumidas com rigor pelos serviços administrativos e demais agentes, com a indicação precisa no 

programa supracitado, de onde deverão ser exportados os dados para as listas e pautas das turmas. Neste 

contexto, poderia ser solicitado a cada subcoordenador dos 1.º, 2.º e 3.º anos (1.º ciclo) que verificasse e 

atualizasse os dados referentes à avaliação dos alunos sob a “sua” alçada, com a ajuda dos docentes titulares 

de turma, uma vez que, nestes anos, não são elaboradas pautas por turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Verde, 15 de julho de 2014 
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ANEXOS 

1. GRELHAS DE REGISTO 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO 

 1º ano; 

 2º ano; 

 3º ano: 

 4ª ano. 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS  

Português (PORT); 

Inglês (ING);  

Francês (FRA); 

Espanhol (ESP). 

 

 DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

Matemática (MAT); 

Ciências Naturais (CN);  

Físico-Química (FQ); 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC);  

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

História e Geografia de Portugal (HGP); 

História (HIST); 

Geografia (GEO);  

Educação Moral e Religiosa (EMR);. 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  

Educação Física (EF); 

Educação Visual (EV); 

Educação Tecnológica (ET);  

Educação Musical (EM). 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 

 Apoio ao Estudo (AE) 

 Cidadania e Conhecimento (CC) 

 Estudo do Meio (ESTM) 

 Expressões (EXP) 

 Matemática (MAT) 

 Português (PORT) 
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1º ANO 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

Tendo em conta as dificuldades referidas pelos colegas nas reuniões de 1º ano considera-se importante refletir sobre o seguinte: 

 As educadoras de infância deveriam ser integradas de alguma forma neste processo de avaliação do sucesso académico especialmente no primeiro período. 

Recorde-se que na avaliação do 1º período houve referência generalizada dos professores titulares de turma a muitas situações de imaturidade dos alunos 

especialmente quanto á postura inadequada na sala de aula com períodos de concentração demasiado curtos e baixa predisposição para a realização de tarefas 

de várias índoles. Sugerem os professores uma maior aproximação da tipologia das atividades desenvolvidas pelos alunos finalistas do jardim-de-infância ao tipo 

de atividades desenvolvidas no início do 1º ciclo. Não se trata de encontrar culpados ou justificar resultados. A organização dos grupos/turmas do pré-escolar em 

homogeneidade (por idades) poderia contribuir para contornar estas questões. O educador de infância titular de um grupo de alunos de cinco anos teria mais 

facilidade/condições em prepará-los melhor para o ingresso no 1º ciclo, poderia até desenvolver-se uma articulação específica entre os educadores com alunos de 

cinco anos e os professores de 1º ano. Porque não haver coadjuvação entre professores e educadores em situações específicas? Analisando o currículo do 1º ano 

na fase inicial, verifica-se que há muitos temas em comum ao trabalho no jardim-de-infância, daí que se esta parte vier já bem vincada aquando do ingresso no 1º 

ciclo  e a postura dos alunos mais moldada (habituados a pensar, expor raciocínios, fase de grafismos ultrapassada, orientação espacial consolidada) ao avançar 

no 1º período, ganha-se tempo para consolidar a leitura e escrita e diversos domínios da matemática. A justificar este raciocínio temos o facto de os resultados no 

inicio do ano serem mais elevados do que no final do ano, pois á medida que o programa aumenta em complexidade o tempo de consolidação é menor,  ficando 

muitas vezes as matérias essenciais trabalhadas de forma superficial (pelo mínimo) o que condicionará todo o percurso futuro dos alunos. Considera-se pois que, 

pelo menos os alunos de cinco anos, deveriam integrar grupos homogéneos. 

 Considera-se também importante, face ao apurado no presente ano letivo, manter o momento de aferição interna de resultados uma vez por período. 
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2.º, 3.º e 4.º ANOS 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

A formação de grupos de homogeneidade relativa poderá ser uma forma de ultrapassar algumas das dificuldades reveladas por grupos de alunos, dada a existência de 

turmas heterogéneas com dois ou mais anos/níveis de aprendizagem. 

Nos estabelecimentos de menor dimensão com turmas de dois anos de escolaridade na mesma turma, poder-se-ia, semanalmente, na hora do apoio ao estudo, obedecer 

à seguinte organização: 

i. Dois professores titulares de turma com dois professores de apoio educativo – seriam formados 3 grupos – 1.º grupo com alunos do 1.º e 2.º ano com menor 

sucesso; 2.º grupo com alunos do 3.ºe 4.º ano, com menor sucesso. – 3.º grupo com os restantes alunos que são mais autónomos na realização de tarefas; 

ii. Três professores titulares de turma, um professor de apoio e outro professor de apoio para os alunos com maior sucesso – Seriam formados 4grupos – 1.º grupo 

com dificuldades a Português/Matemática – 2.º grupo com dificuldades a Português/Matemática -  3.º grupo com os alunos com maior sucesso – 4.º grupo com 

os restantes alunos; 

São exemplos que poderão ser adaptados à realidade dos diversos estabelecimentos de ensino do agrupamento e de acordo com as dificuldades detetadas. 

Para as turmas com menor sucesso académico e /ou com problemas de comportamento, dos diferentes anos de escolaridade, para além da organização dos espaços , da 

definição de regras, diálogos  e responsabilização dos alunos, adequações/alterações das praticas do professor entre outras estratégias: 

1. Equacionar a hipótese de formação de turmas com coadjuvação nas disciplinas de menor sucesso (Português e /ou Matemática); 

2. Fazer o levantamento dos pontos fortes dos alunos com comportamento menos adequados e envolvê-los  em tarefas  de sala de aula -  contar ou dramatizar  

uma história aos colegas, apresentar um tema específico, resolver/exemplificar uma operação, pintar cartaz,... ou em tarefa fora da sala de aula - organizar um 

jogo, exemplificar/demonstrar um jogo, responsabilizá-lo por algo que lhe dê visibilidade naquilo em que ele seja bom; 

3. Envolver e responsabilizar os encarregados de educação através de encontros com o professor titular para lhe ser passada a informação; realização de 

assembleias de turma para debater e ouvir os alunos na procura de estratégias para a resolução de problemas de comportamento; advertência feita pelos órgãos 

de gestão ao aluno e ao encarregado de educação; participação de um elemento dos órgãos de gestão e do professor e encarregado de educação na assembleia 

de alunos,... acompanhamento da turma/aluno/professor  por psicólogo, para despiste/acompanhamento/orientação,.... 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Espanhol (ESP) 

 Francês (FRA) 

 Inglês (ING) 

 Português (PORT) 
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ESPANHOL 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

Atendendo aos excelentes resultados ao nível da eficácia (93.1% no 7ºano, 95.2% no 8ºano e 100% no 9ºano), não se justifica a proposta de  estratégias  organizacionais.  

Quando aos resultados relativos à qualidade, alguma preocupação no que respeita aos resultados da turma de 8ºano  ( 3,0). Privilegiar o turno da manhã para a disciplina 

poderá contribuir para uma melhoria dos resultados. 

 

 

 

FRANCÊS 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

 Reposição dos quarenta e cinco minutos semanais para a disciplina nos oitavo e nono anos; 

 Utilizar os tempos de apoio ao estudo dos professores de francês para colmatar dificuldades específicas de alguns alunos, preferencialmente nas suas turmas; 

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

 A disciplina de francês não ser colocada nos últimos tempos da tarde; 

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

 Evitar um número elevado de níveis atribuídos; 

 Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho colaborativo. 
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INGLÊS 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

 Atribuição de 45 minutos por cada turma para apoio específico de alunos com dificuldades acentuadas e pontuais; 

 Utilizar os tempos de apoio ao estudo dos professores de inglês para colmatar dificuldades específicas de alguns alunos, preferencialmente nas suas turmas; 

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

 A disciplina de inglês não ser colocada nos últimos tempos da tarde; 

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

 Evitar um número elevado de níveis atribuídos; 

 Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho colaborativo. 

 

 

 

PORTUGUÊS 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

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

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

 A disciplina de português não ser colocada nos últimos tempos da tarde; 

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

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

 Evitar um número elevado de níveis, em particular aos anos alvo de exame nacional; 

 Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho colaborativo. 
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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 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

- Atribuição da mesma carga horária na disciplina de Ciências-Naturais no ensino articulado semelhante à das restantes turmas e, consequentemente, o desdobramento 

dessas turmas destinado à concretização da componente experimental; 

- Distribuição das salas de Ciências Naturais na  EMEA  aos alunos de ciências Naturais de 2º e 3º ciclos, a fim de garantir o trabalho laboratorial/experimental; 

- Atribuir um bloco de 90 minutos da componente não letiva de cada professor do grupo, comum a todos, com o objetivo de promover o trabalho colaborativo ao nível da 

produção de recursos didático-pedagógicos e instrumentos de avaliação. 

 

 

 

FÍSICO-QUÍMICA 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

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

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

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

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

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

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

metas de aprendizagem da disciplina de Físico-Química;  

 Distribuir a sala 25 (laboratório de FQ) da EBVV apenas a turmas com o máximo de 20 alunos ou preferencialmente a turmas desdobradas, a fim de garantir um bom 

ambiente de trabalho e a segurança; 

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

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

trabalho. 
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MATEMÁTICA 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

 A disciplina de Matemática deve, preferencialmente, ter aulas no turno da manhã e evitar o último bloco do turno da tarde. Esta proposta tem como objetivo 

melhorar o rendimento escolar da matemática pois os alunos revelam um maior rendimento no turno da manhã e uma maior predisposição para o raciocínio 

lógico-matemático. É de salientar que a Matemática é uma das disciplinas sujeita a avaliação externa e que será um dos indicadores do sucesso educativo do 

nosso Agrupamento e classificada assim nas “rankings” nacionais. 

 O apoio específico a Matemática, deve fazer parte de um bloco de aulas conjuntamente com os quarenta e cinco minutos da disciplina. 

 Como consequência, o apoio específico à disciplina deve ser lecionado pelo professor titular da turma. 

 O apoio específico deve ser obrigatório para todos os alunos da turma.  

 A coadjuvação deve ser na aula de apoio específico, em virtude de ser uma aula prática.  

 Na Escola Monsenhor Elísio de Araújo, serão retomados, como estratégia de melhoria dos resultados na disciplina de matemática do 2º ciclo, os denominados 

“Mini cursos”, organizados em módulos para cada período, e que serão planificados, tendo em conta as “áreas onde os alunos revelam maiores dificuldades, 

nomeadamente no “Cálculo matemático”. A população alvo, os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, poderá frequentar  um ou mais “módulos”, de 

acordo com as suas necessidades específicas. Estes mini cursos serão destinados a “grupos de homogeneidade”, em que o ritmo de aprendizagem, bem como 

eventuais faltas de pré-requisitos são idênticos, o que permitirá uma abordagem “mais eficaz” e com maiores hipóteses de promoção do sucesso na disciplina. 

Estes “minicursos” poderão posteriormente ser alargados à Escola de Vila Verde.  

 Os professores de matemática não serem  diretores de turma, já que a legislação aponta nesse sentido e estes docentes estão sujeitos a uma pressão e 

sobrecarga de trabalho adicional em virtude desta disciplina estar sujeita a avaliação externa.  
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

Durante o presente ano letivo as estratégias implementadas na disciplina de TIC surtiram efeito uma vez que se verifica uma taxa de sucesso, no 3º período, de 100%. No 

entanto o grupo propões para o próximo ano letivo as seguintes estratégias organizacionais: 

 Disciplina de TIC semestral, com um bloco de 90 minutos semanal; 

 Atribuir a sala 1 da Escola Básica de Vila Verde para as aulas de TIC. 
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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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GEOGRAFIA 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

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

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

de serviço, seja tida em conta a circunstância de os professores desta disciplina lecionarem um elevado número de turmas, em resultado do reduzido número de tempos 

semanais por turma. 

Senão, atente-se no seguinte: 

 A matriz curricular para a nossa escola define 90+45 min, para a  disciplina de Geografia, no 9º ano, mas na turma do ensino articulado de Música apenas são 

atribuídos 90min, o que, naturalmente, impede/dificulta  o aprofundamento de alguns conteúdos e a utilização de metodologias de trabalho diversificadas e 

enriquecedoras para os alunos; 

 A um professor de Geografia que apenas lecione turmas de sétimo e oitavos anos serão atribuídas, no seu horário, onze turmas. Para além de conceber materiais 

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

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

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

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

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

Além disso, a nível do funcionamento da disciplina, tendo igualmente em consideração o contributo decisivo desta disciplina para a almejada formação integral dos alunos, 

propõe-se um reforço das seguintes estratégias e experiências de aprendizagem: 

 Desenvolvimento de atividades práticas no âmbito da localização e caraterização espacial; 

 Recurso às novas tecnologias da informação e da comunicação; 

 Solicitação de trabalhos práticos e/ou de pesquisa com vista à consolidação e aprofundamento das aprendizagens significativas; 

 Aposta na interação professor/alunos e alunos/alunos com o intuito de conferir ainda maior dinamismo às atividades letivas.  
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HISTÓRIA 

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

Os resultados globalmente menos satisfatórios da disciplina de História, em contraste com o amplo sucesso registado nas demais disciplinas do departamento, além das 

reflexões internas que deverão ter lugar no sentido de encontrar antídotos que possam ajudar a obviar a esta situação, reclamam medidas que poderão revelar-se 

igualmente determinantes, nomeadamente a ponderação da melhor forma de integração das aulas desta disciplina, em virtude das suas caraterísticas intrínsecas, nos 

horários das turmas, particularmente daquelas em que o insucesso se fez mais notar, evitando, na medida do possível, a prevalência das aulas no final da tarde. Um outro 

aspeto a ter em consideração é a distribuição das salas, procurando-se evitar as salas exíguas, sem mobiliário adequado e com nítida falta de isolamento acústico. Sugere-

se ainda que, no âmbito das modalidades de apoio a implementar no próximo ano letivo, esta disciplina possa ser tida em linha de conta. Frisa-se igualmente a 

necessidade de alertar quem de direito para a necessidade de existir uma maior equidade na atribuição de direções de turma, contemplando professores de todas as 

disciplinas. 

Relativamente a estratégias e experiências de aprendizagem a implementar, destacam-se as seguintes alicerçadas numa perspetiva construtivista e, que os alunos são 

desafiados a participar ativamente na construção de aprendizagens significativas: 

• Elaboração participada de esquemas e sínteses dos conteúdos programáticos; 

• Sistemática exploração das diversas fontes históricas insertas no manual escolar; 

• Recurso criterioso às TIC; 

• Correção, sempre que possível, individualizada dos trabalhos de casa solicitados com vista à consolidação de conhecimentos estruturantes; 

• Analogias, quando possível e pertinente, com a atualidade, tendo em vista a elevação dos níveis de motivação e interesse dos alunos e de modo a facultar uma 

melhor compreensão das temáticas e problemáticas em estudo; 

• Valorização e exploração das ideias prévias/tácitas e das vivências dos alunos; 

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

 

Propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo: 

 

Devido às dificuldades que todos os anos uma grande parte dos alunos demonstra na localização geográfica, as docentes propõem que aquando do tratamento do 

subtema 1, “ Ambiente natural e primeiros povos”, no ponto 1.1. “A Península Ibérica na Europa e no Mundo”, os mesmos sejam tratados com o recurso a mapas, levados 

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

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

Relativamente à utilização dos rumos da rosa-dos-ventos para orientação (pontos cardeais e colaterais), serão levadas a cabo atividades lúdicas que motivem os alunos, 

que poderão passar pela construção de uma “rosa- dos -ventos” recorrendo a materiais recicláveis, a exemplo deste ano letivo.  

As docentes irão prestar uma maior atenção ao trabalho/participação dos alunos na sala de aula e à realização dos trabalhos de casa, sobretudo daqueles que revelam 

mais dificuldades na compreensão/ aplicação dos conhecimentos a novas situações e memorização. Incentivarão e valorizarão constantemente os hábitos de estudo, 

assim como a organização dos cadernos diários, fazendo chegar as suas preocupações aos Encarregados de Educação, via caderneta do aluno.  

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

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

situações que os levem a construir o conhecimento histórico; levantamento das ideias tácitas; trabalhos de grupo e/ou individuais de investigação; debates; produção de 

biografias. 

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

envolvimento/responsabilização dos mesmos na vida escolar dos seus educandos. Nas aulas, sempre que possível, será facultado tempo aos alunos para a orientação na 

elaboração de resumos da matéria. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DAS EXPRESSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 Educação Física (EF) 

 Educação Musical (EM) 

 Educação Tecnológica (ET) 

 Educação Visual (EV) 

 



 

PAR - Projeto de Avaliação em Rede 

 
 

 41 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

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

 

Em face dos resultados obtidos onde o elevado índice de sucesso neste grupo se evidencia pelos níveis percentuais alcançados, os docentes são de opinião que irão 

continuar a manter as mesmas estratégias organizacionais não tendo por isso nenhuma alteração a efetuar. 

 

 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

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

 

Tendo em conta a percentagem de sucesso da disciplina (5.º ano, média de 97% e 6º ano, média de 95%), iremos continuar a manter as estratégias definidas pelo grupo 

disciplinar, a saber: utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação na prática do ensino da Educação Musical, através de uma correta utilização e integração no 

processo de ensino/aprendizagem (desenvolvimento de competências de literacia digital); desenvolver o espírito critico, através da análise e seleção de materiais a 

trabalhar nas aulas; motivar os alunos para a aprendizagem colaborativa e promover as aprendizagens significativas relativas aos conteúdos da Educação Musical, através 

da realização de trabalhos em pequeno e grande grupo (trabalhos de grupo, tocar flauta, executar ritmos, cantar, audição e identificação auditiva, instrumental Orff, etc...) 

e responsabilização dos alunos e Encarregados de Educação, no que diz respeito ao cumprimento dos deveres dos alunos (apresentar os materiais para o desenvolvimento 

das aulas e o cumprimento das regras definidas pelo Agrupamento. 
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VALORES DE REFERÊNCIA (avaliação interna) 
 

Taxas de sucesso e médias - 2.º Ciclo 

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

5.º Ano 
n 239 239 254 199 260 283 232 243 297 244 284    
% 79,4 79,3 84,6 66,6 86,3 94,0 94,1 98,4 98,6 98,8 99,6    

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

6.º Ano 
n 239 239 254 199 260 283 232 243 297 244 284    
% 79,4 79,3 84,6 66,6 86,3 94,0 94,1 98,4 98,6 98,8 99,6    

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

Taxas de sucesso e médias - 3.º Ciclo 

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

7.º Ano 
n 210 244 223 234 282 182 254 261 289 286 264 252 253 24 

% 71,5 83,1 83,7 81,3 96,1 62,2 87,0 89,1 98,3 97,1 100,0 98,5 98,8 85,7 

Média 3,0 3,3 3,3 3,2 3,5 3,0 3,3 3,4 3,7 3,5 4,3 3,5 3,6 3,1 

8.º Ano 
n 210 244 223 234 282 182 254 261 289 286 264 252 253 24 

% 71,5 83,1 83,7 81,3 96,1 62,2 87,0 89,1 98,3 97,1 100,0 98,5 98,8 85,7 

Média 3,0 3,3 3,3 3,2 3,5 3,0 3,3 3,4 3,7 3,5 4,3 3,5 3,6 3,1 

9.º Ano 
n 180 207 195 178 231 150 226 187 239 240 218   24 

% 74,3 85,5 89,2 73,9 95,2 61,6 93,3 76,8 98,4 98,8 100,0   100,0 

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

Obs Por falta de dados relativos ao 3º ano do ano letivo anterior não se coloca nenhum valor de referência nesta campo. Nos 6º, 8º e 9º anos de escolaridade os valores 
de referência têm em consideração o mesmo grupo de alunos. 
 

 

Taxa de Transição       →       Metas (M) 
1.º Ciclo  2.º Ciclo  3.º Ciclo  

1.º Ano % 100,0  5.º Ano % 90,1  7.º Ano % 90,1 

2.º Ano % 90,1  6.º Ano % 90,1  8.º Ano % 90,1 

3.º Ano % 95,1      9.º Ano % 85,0 

4.º Ano % 95,1         

 

 

 


