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1. INTRODUÇÃO  

 

Neste documento é feita a análise da avaliação trimestral das aprendizagens dos 

alunos, tendo como base o primeiro período escolar, para as diferentes ofertas educativas e 

formativas em curso 

À semelhança do ano passado, os gráficos continuam a exprimir as taxas de sucesso 

por disciplina (níveis superiores ou iguais a 3 e classificações iguais ou superiores a 10) e as 

taxas de sucesso por área curricular não disciplinar (menções de Satisfaz ou Satisfaz Bem) pois, 

pela sua natureza transversal, também aqui são reflectidos os problemas de aproveitamento, 

comportamento e atitude face à vida escolar. 

 

2. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 

“A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente 

formativa, pois trata-se, essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se 

interessa mais pelos processos do que pelos resultados e procura tornar a criança protagonista 

da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu e das 

dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. A Educação Pré-Escolar é 

perspectivada no sentido da educação ao longo da vida, assegurando à criança condições 

para abordar com sucesso a etapa seguinte.” 

In “Avaliação na Educação Pré-Escolar”, 

 documento da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação 

 

 

3.1. Caracterização da população escolar 

 

A avaliação1 refere-se aos 297 alunos que frequentaram o pré-escolar no 1ºperiodo, 

distribuídos pelas 14 turmas que compõem os 6 jardins de infância que fazem parte do 

agrupamento.  

 

JARDIM DE INFÂNCIA Nº DE ALUNOS 

EB nº1 – Turma A 19 

                                                 
1
 Não foi efetuada a avaliação de uma aluna, da turma B da EBNº 3, por elevado absentismo. 
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EB nº1 – Turma B 25 

EB nº1 – Turma C 20 

EB nº3 – Turma A 25 

EB nº3 – Turma B 22 

EB nº3 – Turma C 25 

EB nº3 – Turma D 20 

EB nº3 – Turma E 19 

EB nº3 – Turma F 12 

S. Fipo – Turma A 22 

S. Fipo – Turma B 21 

Ega – Turma A 25 

Avenal 17 

Sebal 25 

TOTAL 297 

 

 

3.2. Resultados 

 

Os instrumentos de avaliação permitem uma recolha sistemática de dados e envolvem: 

 Registo de observações 

 Análise de trabalhos produzidos pelas crianças 

 Registo de auto-avaliação 

 Análise da avaliação dos encarregados de educação 

 

A avaliação incidiu sobre: 

 A pontualidade 

 A assiduidade 

 As competências definidas nas áreas curriculares: 

 Formação Pessoal e Social 

 Expressão/Comunicação 

 Domínio das expressões (plástica, musical, físico-motora e dramática)  

 Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 

 Domínio da matemática 

 Área de Conhecimento do Mundo 
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Foi utilizada, por cada educadora, uma ficha de balanço para cada turma utilizando as 

terminologias: aquém do expectável, de acordo com o expectável e além do expectável. 

 

 

 

Neste item foi dada relevância: à autonomia e responsabilidade, ao conhecimento que 

possuem sobre si e os seus, à capacidade de cuidar de si próprio, às relações sociais e à 

capacidade de entreajuda, apoio e orientação dos mais novos. 

 

 

 

Nesta área é destacada: a capacidade de comunicar, a linguagem correcta, a 

capacidade de interpretar e responder correctamente à mensagem, a interpretação e 

compreensão de textos, a aplicação das directivas da escrita, o gosto e interesse pela leitura 

e escrita, o manuseamento correcto e cuidado dos livros. 
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Nesta área é destacado: o interesse e empenho na construção de jogos, o gosto por 

contar e a curiosidade demonstrada pelos algarismos, a noção de número, o interesse e 

empenho em encontrar soluções para problemas do dia a dia, a capacidade de raciocínio, 

as tentativas de pensamento abstracto. 

 

 

 

Neste item foi dada relevância: capacidade de participação, interesse e entusiasmo 

manifestado, respeito pelas regras de jogo, interacção entre todos, entre equipas e pares, a 

capacidade de resposta às solicitações, a percepção e ocupação do espaço. 

 

 

 

Nesta área é destacada: a capacidade de utilizar e manusear instrumentos, o gosto, o 

interesse e o empenho pelas atividades, a criatividade e o domínio e controle dos 

movimentos.  

 



Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 

 
 

 

 6 

 

 

Nesta área é destacada: à capacidade de reproduzir sons e ritmos, o acompanhamento 

musical, o gosto e interesse por esta área, a coesão musical da turma.  

 

 

Nesta área é destacada: sobretudo à capacidade de participação e de resposta aos 

desafios, o interesse e o envolvimento dos alunos.  

 

 

 

Nesta área é destacada: a curiosidade e interesse por saber, o gosto por experimentar, 

a capacidade de participar e aplicar conhecimentos, a capacidade de atenção e 

concentração, os comportamentos e atitudes de respeito para com o ambiente. 
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Os gráficos, apresentados, mostram que a maioria das crianças que frequentam o pré-

escolar adquiriu as competências esperadas para a sua faixa etária, no 1º período deste ano 

letivo. 

  As maiores dificuldades continuam a ser na área da Expressão e Comunicação mas, 

relativamente à avaliação do mesmo período do ano letivo anterior houve uma melhoria de 

2% . Está a decorrer, como planeado, o projeto, A Falar Bem é que a Gente se Entende, que a 

par de estratégias de apoio individualizado e em conjunto com as famílias começa, na 

opinião das titulares das turmas, a apresentar alguns  dos resultados  a que este grupo 

disciplinar se propôs. 

 

 

3. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 1º CICLO 
 

 

 

3.1. Caracterização da população escolar 

 

Tabela 1: Número de alunos por ano e por escola do Agrupamento 

Escolas 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Total 

EB1 Anobra 6 5 6 10 27 

EB1 Belide 8 11 4 9 32 

EB nº1 Condeixa 20 44 51 26 141 

EB nº3 Condeixa 75 52 62 72 261 

EB1 Ega 10 7 15 7 39 

EB1 Sebal 4 17 10 10 41 

Total 123 136 148 134 541 

Alunos abrangidos 

pelo DL 3/2008 

2 8 10 9 29 
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3.2. Resultados 

 

 

  

Com taxas de sucesso superiores a 90%, os resultados obtidos pelo 1º ano aproximam-se 

bastante dos obtidos no mesmo período do passado ano letivo. A área de português mantém 

a taxa de menor sucesso, com 10 alunos a registarem menção negativa. É no entanto a área 

de educação para a cidadania, que deverá ser objeto de reflexão.  

 

 

 

 

Figura 2: Taxas de sucesso obtidas no 2º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 
 

Figura 1: Taxas de sucesso obtidas no 1º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 



 Análise do sucesso escolar – 1º Período – 2011/2012 

 
 

 

 9 

No 2º ano de escolaridade destaca-se a taxa de insucesso na área de matemática que é a 

mais elevada de todo o ciclo, em todas as áreas disciplinares. São 19 os alunos (14%) que 

obtiveram menção não satisfatória, sendo este número de menções exatamente igual ao 

obtido no 1º período do ano passado. Os resultados da área de português são também 

pouco satisfatórios, com 17 alunos (12,5%) a obterem menção negativa. 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos pelo 3º ano situam-se todos acima dos 90%, com a área de português a 

registar a taxa de menor sucesso. Na área de matemática, registam uma evolução muito 

positiva relativamente ao 1º período do passado ano letivo, tendo baixado para metade a 

taxa de insucesso (8 alunos com menção negativa). A taxa de sucesso na área de formação 

cívica aproxima-se dos 95%, com apenas 8 alunos a registarem menção negativa. 

 

 

Figura 3: Taxas de sucesso obtidas no 3º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 
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Este ano de escolaridade é o que regista a maior taxa de sucesso na área de português, 98%, 

taxa ligeiramente superior à meta estabelecida para este ano que é 96%. A área de 

matemática, com 94% de sucesso, encontra-se em linha com a meta estabelecida para 

2012/13. As taxas de insucesso destas duas áreas baixaram para metade em relação ao 

mesmo período do ano passado.Regista-se ainda o sucesso pleno nas expressões plástica e 

musical, bem como na expressão física-motora. 

 

Figura 4: Taxas de sucesso obtidas no 4º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 
 



 Análise do sucesso escolar – 1º Período – 2011/2012 

 
 

 

 11 

4. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 2º CICLO 

 

 

4.1. Caracterização da população escolar 

 

Tabela 2: Distribuição dos alunos no 2º ciclo 
5
º 

A
n

o
 

Turma/nº de alunos 

6
º 

A
n

o
 

Turma /nº de alunos 

A 19 A 21 

B 25 B 19 

C 19 C 18 

D 19 D 20 

E 22 E 18 

Total 104 F 17 

   
G 17 

   
Total 130 

 

 

4.2. Resultados 

 

Figura 5: Taxas de sucesso por disciplina/ano 

 

 

No 5º ano, as taxas de sucesso situam-se ente os 90% e 94%, excetuando-se Educação 

Moral e Religião Católica com 100% e Matemática, disciplina em que os alunos apresentam 

menor sucesso (86%).  
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Figura 6: Taxas de sucesso por disciplina/ano 

 
 

          
Constata-se que o sucesso no 6º ano de escolaridade não é inferior a 79%, exceção feita 

na disciplina de Matemática que apresenta a taxa mais baixa, 68%.  

Com uma taxa de sucesso igual ou superior a 90% encontram-se as disciplinas de EMRC 

(100%), Educação Visual (93%), Educação Física (90%) e Educação Tecnológica (90%). 

Na globalidade o sucesso decresce no 6º em relação ao 5º ano, registando-se a maior 

diferença (18%) em Matemática, mas as disciplinas de Educação Musical, Português, Inglês, 

HGP e Ciências Naturais também apresentam respetivamente uma diferença de 13, 12, 10, 10 

e 7 pontos percentuais. 

 

Torna-se importante lembrar que as metas estabelecidas pelo agrupamento, no âmbito do 

programa Educação 2015, apontam para uma taxa de sucesso nas exames 

nacionais(2012/2013) de Português e Matemática, de 89% e 76% respetivamente, o que se 

torna motivo de apreensão se as taxas de sucesso interno se situarem abaixo destes valores. 
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5. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 3º CICLO 

 

 

5.1. Caracterização da população escolar 

 

Tabela 3: Distribuição dos alunos por turma no 3º ciclo 

7
º 

A
n

o
 

Turma/nº de 

alunos 
7
º 

A
n

o
 

Turma /nº de 

alunos 

8
º 

A
n

o
 

Turma /nº de 

alunos 

9
º 

A
n

o
 

Turma /nº de 

alunos 

A 20 G 19 A 15 A 20 

B 25   B 17 B 20 

C 20   C 13 C 26 

D 18   D 18 D 22 

E 20   E 19 E 20 

F 19   F 20   

  Total 141 Total 102 Total 108 

 

 

 

5.2. Resultados 

 

No 7º e 8ºanos, as disciplinas de Educação Tecnológica, Educação Musical, Artes 

Plásticas  e Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação não são incluídas nesta 

análise em virtude da sua organização semestral. 

 

Figura 7: Taxas de sucesso por disciplina no 7º ano 

 

 

No 7º ano, não se registam taxas de sucesso inferiores a 68%  (67%).  
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EMRC 100% (100%), Educação Visual 100% (97%), Espanhol 100% (96%), Educação Física 98% 

(93%), Físico Química 90% (86%) e Francês 90% (72%) , são as disciplinas que registam maior 

sucesso.  

As disciplinas com menor sucesso são : Matemática 68% (67%), Geografia  72%  (81%), Inglês 

76% (69%), Português  86% (77%), História 88% (91%), Mundo Atual e Cidadania 88% (87%) e 

Ciências Naturais 89% (82%). 

As disciplinas de História e Geografia , viram a sua percentagem de sucesso diminuir, 

relativamente ao ano letivo 2011-2012, enquanto que as disciplinas de Francês e Português são 

as que registam uma maior subida na percentagem de sucesso. 

 

Figura 7: Taxas de sucesso por disciplina no 8º ano 

 

Nota os dados 

entre parêntesis, são relativos ao ano letivo 2011-2012. 

 

As taxas de sucesso no 8º ano registam valores a partir de 68 % (68%). 

No 8º ano as disciplinas com mais sucesso são EMRC 100% (100%)2, Educação Visual 100% 

(92%), Francês 97% (68%) Educação Física 96% (97%), Espanhol 95% (96%), Mundo Atual e 

Cidadania 95% (94%), Geografia 94% (81%) e Ciências Naturais 92% (76%) . 

Com menor sucesso registam-se  Matemática 68% (67%), Físico Química 70% (86%), Inglês 84% 

(69%), Português 86% (77%) e História 87% (91%).  

As disciplinas de Físico Quimica e História , registam as maiores diminuições na 

percentagem de sucesso, relativamente ao ano letivo 2011-2012, enquanto que as maiores 

subidas se verificaram nas disciplinas de Ciências Naturais e Inglês. 

                                                 
2
 Os dados entre parêntesis são relativos a momento idêntico do ano 2011/2012. 
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A disciplina de Geografia regista uma  subida percentual de 22% em relação ao 7º ano, 

Inglês uma subida de 8% e Francês e MAC, uma subida de 7%, enquanto a disciplina de Físico 

Química regista uma diminuição de 20% e a de Espanhol 5%.  As disciplinas de Português (86%) 

e Matemática (68%) registam os mesmos valores de sucesso, nos dois anos de escolaridade 

 

 
Figura 8: Taxas de sucesso por disciplina no 9º ano 

 

 

As taxas de sucesso no 9º ano registam valores a partir de 64%  (63 %). 

No 9º ano as disciplinas com mais sucesso são EMRC 100% (100%), Educação Física 100% 

(95%), ITIC 100%  (97%), Educação Visual 98% (75%), Espanhol 98% (93%), Português 92% (75%), Mundo 

Atual e Cidadania 90% (96%) e Inglês 91% (73%). 

As disciplinas de menor sucesso são: Físico-Química 64% (63%), Matemática 74% (72%),  

História 80% (71%), Francês 85% (76%)  Ciências Naturais 85% ( 86%) e Geografia 86% (84%).  

A disciplina de Mundo Atual e Cidadania , regista a maior diminuição na percentagem de 

sucesso, relativamente ao ano letivo 2011-2012, enquanto que as maiores subidas se 

verificaram nas disciplinas de Educação Visual, Português e Inglês. 

Verifica-se que as disciplinas de Educação Visual, Ciências Naturais, Físico Química, História 

e Francês registam, neste ano,  a taxa mais baixa de sucesso no conjunto dos três anos do 3º 

ciclo, enquanto nas disciplinas de Educação Física, Inglês, Português e Matemática se verifica 

o contrário. 

 Salienta-se uma subida de 6 pontos percentuais, em comparação com o 8º ano, nas 

disciplina de Inglês, Português e Matemática. Tendência inversa é registada nas disciplinas de 

Francês, com uma descida de 12 % em comparação com o 8º ano, Geografia com menos 8 

%, História e Ciências Naturais, registam uma descida de 7 %.  

Com a realização de exames nacionais a Português e a Matemática, é importante 

começar já a perspetivar o trabalho em termos de avaliação externa. Assim, as taxas de 
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sucesso agora registadas de 92% (75%) a Português e de 74% (72%) a Matemática, deverão ser 

alvo de uma análise cuidada, uma vez que as metas de sucesso em exame nacional fixadas 

no âmbito do programa Educação 2015, para este ano de escolaridade, situam-se nos 74% 

(72%) e 68% (68%), respetivamente. Na disciplina de Matemática está a funcionar um tempo 

semanal, com o objetivo de preparar os alunos para o exame nacional. 

 

 

6. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
 

6.1. Caracterização da população escolar 

 

Tabela 4: Distribuição dos alunos por turma no ensino secundário 

1
0

º 
A

n
o

 

Turma/nº de alunos 

1
1

º 
A

n
o

 

Turma /nº de alunos 

1
2

º 
A

n
o

 

Turma /nº de alunos 

A 20 A 28 
A 

24 

B 24 B 24 
B 

11 

C 20 C ------- 
C 

18 

Total 64 Total 52 Total 53 

 

 

6.2. Resultados 

 
Figura 9: Percentagens de sucesso no 10º ano do ensino secundário 
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Neste ano de ensino, as disciplinas que apresentam menor taxa de sucesso são as 

específicas do curso de Línguas e Humanidades (História A, Geografia A com, 

respetivamente, 35% e 50%), seguindo-se Matemática A (56%) e Físico-Química A (63%), 

específicas do Curso de Ciências e Tecnologias. Este facto pode ser preocupante dado 

serem disciplinas estruturantes dos cursos escolhidos livremente pelos alunos e às quais vão ser 

sujeitos a exame nacional, podendo estes servir de ingresso no ensino superior. 

Apenas Educação Física e Educação Moral Religiosa Católica apresentam 100% de sucesso. 

 

Figura 10: Percentagens de sucesso no 11º ano do ensino secundário 

 

 

 

Todas as disciplinas apresentam melhores percentagens  de sucesso em relação ao ano de 

escolaridade precedente com exceção de Físico-Química A ( de 63%, no 10ºano, passa 

agora para 61%). A seguir a esta disciplina, Matemática A mantem-se como a segunda a 

apresentar menor taxa ( 79%). Regista-se, ainda, um maior número de disciplinas com 100% 

de sucesso ( Espanhol,Português e Educação Física). 
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Figura 11: Percentagens de sucesso no 12º ano do ensino secundário 

 

 

Este é o ano em que as percentagens de sucesso são mais satisfatórias (Biologia, Economia C, 

Educação Física, Educação Moral Religiosa Católica e História A apresentam 100% de 

sucesso). De realçar a discrepância de resultados na disciplina de História A quando 

comparada com o 10ºano. 

Saliente-se que as metas estabelecidas no âmbito do Programa Educação 2015 para os 

resultados da avaliação externa em Português e Matemática são 80% em ambas disciplinas. 
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7. OFERTA QUALIFICANTE 
 

 

7.1. Cursos de Educação e Formação 

 

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos (1.º IOSI) 

 

 

Eletricista de Instalações (2.º EI) 
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Os resultados obtidos contêm, numa turma com 14 alunos, 2 alunos que não comparecem à 

escola e que foram objeto de classificação.  

Assim, no gráfico em análise, ao considerarmos os 12 alunos assíduos verificamos que o 

sucesso alcançado aumenta consideravelmente em todas as componentes de formação, 

passando nas componentes de formação sociocultural e científica de 78,6% a 91,7% e na 

tecnológica de 85,7% a 100%.  

Tendo em conta os 4 períodos em avaliação observamos, uma vez mais, a tendência para 

uma melhoria dos resultados à medida que a formação vai prosseguindo. 

 

 

7.2. Cursos profissionais 

 

 

A análise do aproveitamento dos cursos profissionais foi realizada com base em dois 

indicadores, a taxa de sucesso (TSD) e a classificação média por disciplina (CMD). Foram 

consideradas todas as pautas afixadas até ao final do 1.º período.  

A taxa de sucesso reflete a percentagem de aprovação modular em cada disciplina, 

tendo em consideração o número de alunos inscritos e o número de módulos lecionados 

(percentagem de avaliações atribuídas que permitiram concluir os módulos com classificação 

igual ou superior a 9,5 valores). 

Com a classificação média por disciplina pretendemos dar uma imagem da qualidade 

das aprendizagens realizadas pelos formandos e representa o valor médio das classificações 

obtidas pelos formandos em todos os módulos lecionados da disciplina (não foram 

consideradas as classificações dos alunos que não concluíram o(s) módulo(s) com 

aproveitamento). 

 

Técnico de Apoio Psicossocial (10.º TAP) 

 
Tabela 5: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina 

Componente Disciplinas 
Módulos 

Concluídos 
N.º alunos 
inscritos 

Taxa de Sucesso 
da Disciplina 

(%) 

Classificação Média 
por Disciplina 

(valores) 

Sociocultural 

Português 1 18 100 14,3 

Inglês 1 17 100 13,6 

Francês 0 2 - - 

AI 0 18 - - 

TIC 0 18 - - 

EF 1 18 100 14,9 
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Científica 
Psicologia 0 19 - - 

Sociologia 1 19 100 13,3 

Técnica 

Psicopatologia 0 19 - - 

Anim. Sociocultural 0 19 - - 

CIS 0 19 - - 

Área de Expressões 0 19 - - 

Legenda: AI – Área de Integração; TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação; EF – Educação Física; CIS – Comunidade e 

Intervenção Social. 

 

A taxa de sucesso foi de 100% em todas as disciplinas e as Classificações Médias das 

disciplinas variam entre os 13,3 e os 14,9 valores (ver Tabela 15). 

 

 

 Técnico de Análise Laboratorial (11.º TAL) 

 

Tabela 6: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina 

Componente Disciplinas 
Módulos 

Concluídos 
N.º alunos 
inscritos 

Taxa de Sucesso 
da Disciplina 

(%) 

Classificação Média 
por Disciplina 

(valores) 

Sociocultural 

Português 0 15 -- -- 

Inglês 1 14 92,9 11,3 

AI 0 15 -- -- 

Francês 0 1 -- -- 

TIC 0 15 -- -- 

EF 1 15 100 14,9 

Científica 
Matemática Aplicada 1 15 100 12,3 

Física e Química 1 15 100 14,5 

Técnica 

Química Aplicada 1 15 100 12,4 

Tecnologia Química 0 15 -- -- 

QSA 0 15 -- -- 

Análises Químicas 2 15 83,3 13,7 

Legenda: AI – Área de Integração; TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação; EF – Educação Física; QSA – Qualidade e 

Segurança Alimentar. 

 

As taxas de sucesso do 1.º período neste curso são de 83,37% na disciplina de Análises 

Químicas, 92,9% na disciplina de Inglês e de 100% nas disciplinas de Educação Física, 

Matemática Aplicada, Física e Química e Química Aplicada. 

As Classificações Médias das disciplinas variam entre os 11,3 e os 14,9 valores (ver 

Tabela 16). 
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 Técnico de Turismo (TT) 

 

Tabela 7: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina 

Componente Disciplinas 
N.º de Módulos 

Concluídos 
N.º alunos 
inscritos 

Taxa de Sucesso 
da Disciplina 

(%) 

Classificação Média 
por Disciplina 

(valores) 

Sociocultural 

Português 1 14 100 12,9 

Inglês 1 12 83,3 12,8 

Francês 0 2 -- -- 

AI 0 14 -- -- 

EF 1 14 100 14,1 

Científica 
Geografia 1 14 100 14,1 

HCA 1 14 71,4 11,1 

Técnica 

Espanhol 1 14 100 13,6 

TIAT 1 14 71,4 12,6 

TCAT 0 14 -- -- 

OTET 1 14 50 11,4 

Legenda: AI – Área de Integração; TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação; EF – Educação Física; HCA - História da 

Cultura e das Artes; TIAT – Turismo - Informação e Animação Turística; TCAT – Técnicas de Comunicação em Acolhimento 

Turístico; OTET – Operações Técnicas em Empresas Turísticas. 

 

 

 

8. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A avaliação refere-se a 75 alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, sendo a sua 

distribuição pelos diferentes ciclos de ensino/ano/escolas a seguinte: 

Ciclo de ensino Ano Escola/Jardim/Turmas N.º 
alunos 

N.º Total de alunos 
por ano/ciclo 

Pré-escolar JI Condeixa n.º1 3                    4 
 JI Condeixa nº 3 1 

1.º ciclo 1.º EB N.º1 Condeixa  1  
2 

29 

EB N.º3 Condeixa  1 

2.º EB1 Belide 1  
 

8 
EB N.º1 Condeixa  1 

EB1 N.º3 Condeixa  3 

EB1 Ega 2 

EB1 Sebal 1 

3.º EB1 Anobra 1  
10 EB N.º1 Condeixa  2 

EB N.º3 Condeixa  5 

EB1 Sebal 1 

EB1 Belide 1 

4º EB1 Nº1 4  
9 EB1 Nº 3 5 

2.º ciclo 5.º A (1), C (1), D (2),  4 
13 

6.º  B(1), C(2), D(2), E(1),F(2) e G(1) 9 

3.º ciclo 7.º  C(1), D(2), E(1), F(1) e G (2) 7 

18 8.º A (1), C(2),D (2) e  E(3) 8 

9.º A (1), B(1), e E(1) 3 
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Secundário 10.º A (1) e C(1), 2 
3 

12.º B/C (1) 1 

CEF 1º  4 5 

2º  1 

TAP   3 3 

 

Todos os alunos beneficiam de apoio de professores de Educação Especial. 

 

8.1. Pré-escolar 

Os quatro alunos com necessidades educativas especiais que frequentam o pré-escolar 

responderam todos dentro do expectável na área do Desenvolvimento Pessoal e Social. A 

área onde 3 destes alunos mostram maior dificuldade, ficando aquém do expectável, é a 

área da Expressão e Comunicação.  

 

 

8.2. Unidade de Apoio à Multideficiência 

  

 Este ano letivo a Unidade responde apenas a uma aluna, a qual beneficia de um CEI, 

integrando a turma em 6 áreas curriculares, nas quais teve resultados muito satisfatórios. No 

seu tempo de permanência na Unidade, desenvolveu competências funcionais na área da 

leitura, escrita e cálculo.  

 

8.3. Unidade de Ensino Estruturado 

 

A UEE responde a quatro alunos com necessidades educativas especiais, dos quais dois 

seguem um currículo comum, um no 7.º ano e o outro no 8.º ano de escolaridade. Além dos 

intervalos e períodos de almoço, apenas pontualmente, em situações de crise ou para algum 

apoio, estes dois alunos recorrem à UEE.  

As terapias proporcionadas a estes alunos continuam a ser uma mais-valia para o seu 

sucesso e bem-estar na escola. 

Os resultados alcançados pelos alunos revelaram-se satisfatórios. 

 

8.4. 1.º Ciclo 

 

Relativamente aos 29 alunos que frequentam o 1.º ciclo é de salientar que é no 4º ano 

que se situam os melhores desempenhos dos alunos com necessidades educativas especiais. 
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Figura 12: Áreas curriculares disciplinares do 1º ano 

 

 

 

Figura 13: Áreas curriculares disciplinares do 2º ano 

 

 

 

Figura 14: Áreas curriculares disciplinares do 3º ano 
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Figura 15: Áreas curriculares disciplinares do 4º ano 

 

 

 

8.5. 2.º Ciclo 

 

Neste ciclo e no seguinte, a análise dos gráficos exige a seguinte contextualização: 

alguns alunos têm currículo específico individual e, por isso não frequentam todas as disciplinas 

com a turma onde estão integrados. Outros alunos há que Têm adequações no processo e 

matrícula e, como tal, frequentam em cada ano metade das disciplinas que constam 

doplanos curriculares. 

 

 

Figura 16: Áreas curriculares disciplinares do 5º ano 

 

 



Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 

 
 

 

 26 

Figura 17: Áreas curriculares disciplinares do 6º ano 

 

 

 

8.6. 3.º Ciclo 

  

 

 

Figura 18: Áreas curriculares disciplinares do 7º ano 
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Figura 19: Áreas curriculares disciplinares do 8º ano 

 

 

Figura 20: Áreas curriculares disciplinares do 9º ano 
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8.7. Secundário 

 

Dos 3 alunos que frequentam o secundário, um beneficia de um CEI. Dos outros dois, um 

está no 10.º, e o outro no 12º. Tal como no ensino regular é no 10º ano que o desempenho é 

de menor qualidade. 

 

 
Figura 21: Áreas curriculares disciplinares do 10º ano 

 

 

 

Figura 22: ´reas curriculares do 12º ano 

 

 

Face a alguns resultados menos satisfatórios obtidos pelos alunos com necessidades 

educativas especiais ao abrigo do DL 3/2008, foram sugeridos alguns ajustes nos PEI no final do 

1.º Período. Para a maioria, não estão esgotadas as possibilidades de implementação de 

outras medidas. Espera-se que a continuidade e a implementação de novas medidas, o 

reforço de estratégias de diferenciação pedagógica em sala de aula, e uma mudança de 

atitude parte de alguns alunos face ao estudo e às suas responsabilidades de aluno, bem 



 Análise do sucesso escolar – 1º Período – 2011/2012 

 
 

 

 29 

como a colaboração solicitada aos encarregados de educação, possam contribuir para uma 

melhoria do seu aproveitamento escolar ao longo do ano letivo. Em relação ao tempo 

disponibilizado para apoio por parte da educação especial, para cada aluno, fez-se a gestão 

do mesmo atendendo às dificuldades de cada um, mas dado o número de alunos existentes 

é impossível esse tempo vir a ser acrescido. 

 

 

9. MODALIDADES DE APOIO IMPLEMENTADAS 

 

Não sendo este o momento oportuno para realizar o balanço das medidas de apoio 

implementadas é importante que toda a comunidade escolar tenha presente que, 

contribuem para o sucesso alcançado às várias disciplinas, muitas horas disponibilizadas pela 

gestão para colmatar défices de vária ordem: cognitivos, de autonomia e até de hábitos e 

métodos de trabalho dos alunos.  

Esses apoios, cada vez mais diversificados e abrangentes incluem: 

 Apoio ao estudo e aulas de apoio educativo no 1º ciclo; 

 Apoio ao estudo no 2º ciclo; 

 Aulas de recuperação a Português, Inglês e Matemática nos 2º e 3º ciclos; 

 Aulas de preparação para exames nas disciplinas sujeitas a avaliação externa no 9º, 11º 

e 12º anos; 

 Tutorias; 

 2 salas de estudo; 

 4 bibliotecas escolares; 

 Bolsa de substituições; 

 2 gabinetes de mediação escolar na EB2 e na ESFN 

  

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente documento é uma síntese de um documento mais vasto elaborado pela Secção 

de Avaliação dos Resultados Escolares do Conselho Pedagógico. 

Dos resultados obtidos é importante notar a preocupação do Agrupamento dar a conhecer o 

trabalho realizado à comunidade local em geral e, em especial, às famílias. Os resultados 

escolares constroem-se não apenas no espaço escola mas também no ambiente familiar e, 
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por isso, entendemos que a responsabilidade pelo maior ou menor êxito dos alunos é 

partilhada pelos professores e pelos pais que, com o seu incentivo e visão valorizadora da 

escola, transmitem aos filhos a importância de uma escolaridade bem sucedida como 

passaporte para uma plena formação intelectual, profissional, pessoal e social das crianças e 

jovens do concelho.  

 

 

Documento apresentado no Conselho Municipal de Educação em 29/01/2013 e no Conselho 

Geral 

 

 

 

Anabela Rodrigues de Lemos 


