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1. INTRODUÇÃO  
 

 

O relatório que se apresenta contém os resultados escolares alcançados neste 1º 

período, com os indicadores habituais: taxas de sucesso por disciplina/ano, taxas de 

transição/ano, taxas de sucesso pleno/ano e taxas de realização de ciclo.  

Neste primeiro relatório anual é também apresentada uma caracterização 

organizacional do Agrupamento. 

Os dados recolhidos são confrontados com as metas fixadas pelo Conselho 

Pedagógico, para o quadriénio 15-19 e também com os objetivos fixados no âmbito do Plano 

de Ação Estratégica.  

Esta e outra informação relevante nele contida pode ser o suporte para análises mais 

detalhadas feitas no seio do conselho de turma, no âmbito do grupo disciplinar ou de outras 

estruturas e serviços educativos que, mesmo indiretamente, contribuem para a melhoria do 

sucesso escolar. Aí a análise longitudinal do desempenho individual dos alunos e do 

desempenho organizacional ganha outra dimensão se cruzada com os recursos 

disponibilizados para apoio à atividade letiva. 
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2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E SOCIAL 

 

Referimos, desde já, um breve balanço social deste agrupamento de escolas1.  

 

Tabela 1: Caracterização social do agrupamento em 2018/2019 

Pessoal Docente 165 

Pessoal Não Docente 

Técnicos Superiores 3 

Chefe de serviços 1 

Assistentes Técnicos  10 

Assistentes Operacionais 45 

Contratos a Tempo Parcial 6 

Alunos 

Pré-escolar 212 

1º ciclo 486 

2º ciclo 312 

3ºciclo 486 

Secundário 245 

Outras modalidades (CP + EFA) 52 

 

 

 

Tabela 2: Distribuição de grupos por equipamento na educação pré-escolar 

Jardins de Infância Nº de grupos Nº de alunos 

Avenal 1 14 

Condeixa-a-Nova  nº 1 3 70 

Condeixa-a-Nova  nº 3 3 73 

Ega 1 18 

S. Fipo 1 19 

Sebal 1 18 

TOTAL 10 212 

 

 

 

 

                                                 
1 Consulta a http://web01.misi.edu.pt/escolas/Pages/NumeroAlunos_porModalidadeEnsino.aspx em 29/12/2016. 
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Tabela 3: Distribuição de turmas por equipamento no 1º ciclo 

Escolas do 1º ciclo Nº de turmas Nº de alunos 

Anobra 2 22 

Belide 2 22 

Condeixa-a-Nova  nº 1 7      161 

Condeixa-a-Nova  nº 3 9 202 

Ega 2 35 

Sebal 2 44 

Total 24 486 

 
Tabela 4: Distribuição das turmas nos 2º e 3º ciclos 

Ano de escolaridade Nº de turmas Nº de alunos 

5º ano 8 164 

6º ano 6 148 

2º ciclo 14 312 

7º ano 7 159 

8º ano 7 154 

9º ano 8 173 

3º ciclo 22 486 

 

 

 

 
Tabela 5: Distribuição das turmas no ensino secundário 

Ano de escolaridade Nº de turmas Nº de alunos 

10º ano 3 86 

11º ano 3 82 

12º ano 3 77 

TOTAL 9 245 

 

 
Tabela 6: Distribuição das turmas pelos cursos profissionais 

Cursos Profissionais Nº de turmas Nº de alunos 

Técnico de Apoio Psicossocial 

Técnico de Rede Elétricas 
1 25 

Técnico de Turismo 

Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 
1 27 
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Tabela 7: Distribuição dos alunos por equipamento 

Equipamento Nº de turmas Nº de alunos 

Jardim de Infância do Avenal 1 14 

Jardim de Infância da Ega 1 18 

Jardim de Infância de S. Fipo 1 19 

Jardim de Infância do Sebal 1 18 

Escola Básica do 1º ciclo da Anobra 2 22 

Escola Básica do 1º ciclo de Belide 2 22 

Escola Básica do 1º ciclo da Ega 2 35 

Escola Básica do 1º ciclo do Sebal 2 44 

Escola Básica nº1 de Condeixa-a-Nova 10 231 

Escola Básica nº2 de Condeixa-a-Nova 25 560 

Escola Básica nº3 de Condeixa-a-Nova 12 275 

Escola Secundária Fernando Namora 22 535 

TOTAL 81 1793 

 

 

 

 

Estão disponíveis nas escolas EB1, EB2 e EB3, Gabinetes de Mediação Escolar que 

procuram dar resposta aos problemas de integração e indisciplina no agrupamento. 

  Funcionam quatro Centros de Atividades de Tempos Livres, dinamizados pela Cáritas 

Diocesana, que dão uma resposta adequada às necessidades expressas pelas famílias de 

ocupação dos alunos durante o período de trabalho dos pais.  

 

Centro de Apoio à Aprendizagem 

É uma estrutura de apoio do Agrupamento, agregadora dos recursos humanos e materiais, 

dos saberes e competências da Escola. No presente ano letivo o CAA acolhe: 
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Serviços 

especializados do 

Agrupamento 

 Educação Especial 

 SPO 

 Serviço Social 

Estruturas de apoio (à 

aprendizagem e à 

inclusão) 

 Bibliotecas escolares 

 EB n.º 1 

 EB n.º 2 

 EB n.º 3 

 ESFN 

 Apoios pedagógicos individualizados ou em grupo: 

 Turma + 

 Apoio Educativo 1.º CEB 

 Apoio ao Estudo (1.ºCEB) 

 Apoio ao Estudo (2.ºCEB) 

 Apoio PLNM 

 Apoio às disciplinas de português, matemática, inglês, físico-

química 

 Reforço Curricular (âmbito do Contrato de Autonomia e do PAE) 

 Salas de Educação Especial (espaço complementar da ação 

desenvolvida em sala de aula) 

 EB n.º 2 

 EB n.º 3 

 ESFN 

 Tutorias 

 Gabinete de Mediação Escolar (resposta a problemas de 

integração e indisciplina no Agrupamento) 

 EB n.º 1 

 EB n.º 2 

 EB n.º 3 

 Interlocutor para o Absentismo e Abandono Escolar 

Atividades de 

enriquecimento 

curricular 

 Clubes 

 Ciência Viva (EB n.º 2/ ESFN) 

 Clube Colecionismo (ESFN) 

 Clube de Inglês (EB n.º 2) 

 Clube de Música (EB n.º 2) 

 Clube de Xadrez (EB n.º2) 

 Clube Eco Escolas (ESFN) 

 Clube Espaços Verdes (ESFN) 

 Clube Europeu (EB n.º 2/ ESFN) 

 Clube FloriArte (EB n.º 2) 

 Clube Multimédia (EB n.º 2/ ESFN) 

 Clube Programação e Robótica (ESFN) 

 Oficina Artes Performativas (EB n.º 2) 

 Radiomodelismo (EB n.º 2) 

 Projetos 

 Escola Promotora Saúde  

 A minha turma é a melhor da escola 

 Parlamento dos Jovens 

 Plano Nacional do Cinema 

 Desporto Escolar 
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 Ténis de mesa 

 Boccia 

 Badminton 

 Futsal 

 Expressões artísticas (complementares) para os alunos com ACS 

 Expressão Musical 

 Expressão Plástica 

Parcerias e protocolos 

 Técnicos do CRI-APCC (terapeutas, PIT) 

 Técnicos da Autarquia (terapeutas, Youth Condeixa) 

 CPCJ 

 CAT 

 ELI- IP (Equipa Local de Intervenção Precoce) 

 Cáritas Diocesana (Centros de Atividades de Tempos Livres- 

resposta adequada às necessidades expressas pelas famílias de 

ocupação dos alunos durante o período de trabalho dos pais) 

 EB n.º 1 

 EB n.º 2 

 EB n.º 3 

 ESFN 

 

 

A tabela seguinte apresenta uma caracterização sumária do nível sócio - económico 

que caracteriza a população estudantil, estratificada segundo os anos de escolaridade. Estes 

dados, fornecidos pelo gabinete do SASE, mostram a percentagem de alunos subsidiados 

através de três escalões A, B e C. Este apoio económico aos alunos mais carenciados, 

garantido pelo SASE, é uma variável diretamente relacionada com o nível sócio - económico 

dos alunos, e é potencialmente influente no seu desempenho escolar.  

 

 

 

Tabela 8: Número de alunos apoiados pelo Serviço de Ação Social Escolar 

Anos Escalão A Escalão B Escalão A e B Total de alunos 
1º 17   24 41  121  
2º 23   14 37  130  
3º 17   23 40 116  
4º 13 17  30  119  
5º 22  24  46  165  
6º 26  24  50   147 
7º 22   24 46  160  
8º 18   27 45  153  
9º 19   31 50  173  
10 8   20 28  115 
11º 4   17 21  81  
12º 11  15  26  106  

TOTAL 200  260  460  1586  
% 12,61   16,40 29,01   100 
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3. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 

3.1. Caracterização da população escolar 

 

 

A avaliação refere-se a 212 alunos que frequentaram o pré-escolar no 1º período, 

distribuídos pelas 10 turmas que compõem os 6 jardins-de-infância que fazem parte do 

agrupamento.  

Tabela 9: Número de alunos por equipamento 

Jardins de Infância Turma Nº de alunos 

    Avenal  14 

     EB nº1          A 25 

     EB nº1          B 20 

     EB nº1          C      25 

EB nº3 A 24 

EB nº3  B 24 

EB nº3 C 25 

      Ega  18 

S. Fipo  19 

                  Sebal  18 

      Total  212 

 

 

3.2. Resultados 

 

Das 207 crianças da educação pré-escolar, apresenta-se o seguinte balanço da 

assiduidade e pontualidade: 

 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Balanço da assiduidade 94%   

Balanço da pontualidade 95%   
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Gráfico 1: Distribuição dos desempenhos na Educação Pré-Escolar2 

 
 

 

Relativamente à avaliação, neste 1º período, a maioria das crianças encontra-se de acordo 

com o considerado dentro do expectável para as suas idades; na área da linguagem oral 

realça-se o facto de 10% dos alunos se encontrarem aquém do expectável. Esta 

percentagem corresponde a 21 alunos.  

 

 

                                                 
2 Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação Linguagem Oral; Expressão e Comunicação Abordagem à 

Escrita; Matemática; Educação Motora; Educação Artistica Arte Visuais; Educação Artistica Dramatização; Educação 

Artistica Música; Educação Artistica Dança; Área do Conhecimento do Mundo.   
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4. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 1º CICLO 
 

 

4.1. Caracterização da população escolar 

 

Tabela 10: Número de alunos por ano e por escola do Agrupamento 

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

EB1 Anobra 3 6 7 6 22 

EB1 Belide 3 1 13 5 22 

EB nº1 Condeixa 60 28 21 52 161 

EB nº3 Condeixa 35 76 50 41 202 

EB1 Ega 6 9 11 9 35 

EB1 Sebal 14 9 14 7 44 

Total 121 1293 116 1204 486 

 

4.2. Resultados 

 

Gráfico 2: Taxas de sucesso obtidas no 1º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 

 

  

                                                 
3 Inclui um aluno que transitou com CEI e que não foi contabilizado nas taxas de sucesso. 
4 Inclui 2 alunos que transitaram com CEI e que não foram contabilizados nas taxas de sucesso. 
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No 1º ano registam-se taxas de sucesso superiores a 90% em todas as disciplinas/áreas. 

Conforme se observou em anos anteriores, é a disciplina de português que obtém menor taxa 

de sucesso, sendo este ano ligeiramente superior à obtida em igual período do passado ano 

letivo. 

Na disciplina de matemática, obtém o melhor resultado do ciclo, em linha com os resultados 

do mesmo período do ano anterior. A disciplina de Estudo do Meio e a Oferta Complementar, 

Academia de Código Júnior, registam sucesso pleno. 

 

Gráfico 3: Taxas de sucesso obtidas no 2º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 

 

 

Com taxas de sucesso de 83% em português e 91% em matemática, o 2º ano de escolaridade 

é o ano que regista os resultados mais baixos do ciclo, não só nestas disciplinas, mas também 

na disciplina de Estudo do Meio e na área de Apoio ao Estudo.  

A taxa de sucesso de português sobe 1% relativamente à registada no 1º período do ano letivo 

anterior, subindo 3% a taxa de sucesso de matemática.  

Na Expressão Física Motora atinge o sucesso pleno, tal como na Oferta Complementar, 

Academia de Código Júnior, 

 



Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 

 
 

 

 12 

Gráfico 4: Taxas de sucesso obtidas no 3º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 

 
 

O 3º ano regista taxas de sucesso superiores a 94% em todas as disciplinas/áreas sendo este 

valor o obtido em Inglês, valor 2% superior ao obtido no mesmo período de 2017/2018. 

Aproxima-se do sucesso pleno na disciplina de português, subindo dois pontos face ao 1º 

período do ano passado e desce 1% na disciplina de matemática face ao mesmo período. 

Regista ainda uma taxa de 100% nas Expressões Artísticas, aproximando-se desse valor na 

ExpFisMot e na Oferta Complementar, Academia de Código Júnior. 

 

Gráfico 5: Taxas de sucesso obtidas no 4º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 
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Tal como no 1º período do passado ano letivo, o 4º ano de escolaridade regista a melhor taxa 

de sucesso na disciplina de português, atingindo este ano o sucesso pleno nesta disciplina, 

valor que se repete na disciplina de Estudo do Meio e nas áreas da ExpFisMotora, Expressões 

Artísticas e Oferta Complementar, Academia de Código Júnior. 

Na disciplina de matemática, com uma taxa de sucesso de 94%, sobe 3% relativamente a 

igual período do ano passado. També na disciplina de Inglês, a taxa melhora 1%, face ao 

mesmo período. 

 

Tabela 11: Qualidade do sucesso em Português e em Matemática  

Ano 
Português Matemática 

Ins (%) Suf (%) Bom (%) MB (%) Ins (%) Suf (%) Bom (%)  MB (%) 

1º 9,1 22,3 36,4 32,2 2,5 7,4 39,7 50,4 

2º 17,3 11,8 36,2 34,6 9,4 12,6 31,5 46,5 

3º 0,9 30,2 45,7 23,3 4,3 23,3 33,6 38,8 

4º 0,0 18,6 55,1 26,3 5,9 25,4 49,2 19,5 

 

Na disciplina de Português, atingindo este ano, no 1º período, o sucesso pleno na disciplina, o 

4º ano regista novamente a melhor qualidade das aprendizagens com 81% de menções Bom 

e MB. Ainda assim, este valor é 8% inferior ao alcançado no mesmo período do ano anterior. 

Apesar de registar a taxa de sucesso mais baixa do ciclo, é o 2º ano que obtém a segunda 

melhor qualidade das aprendizagens, ao atingir 71% de resultados Bom e MB. Este valor é 8,3% 

superior ao verificado neste ano de escolaridade, no primeiro período do ano passado. É, 

aliás, o único ano que melhora a qualidade das aprendizagens nesta disciplina. Este ano de 

escolaridade melhora ainda em 9% a qualidade das aprendizagens na disciplina de 

matemática, atingindo 78% de menções Bom e MB.  

O 3º ano reduz a percentagem de menções Bom e MB em 6%, face ao ano anterior, mas 

reduz também o valor das menções Ins em 1,7%. 

Na disciplina de matemática, tal como verificado no ano anterior, os resultados obtidos pelo 

1ºano evidenciam a melhor qualidade de aprendizagens do ciclo, com 90% de resultados 

Bom e MB. Regista apenas 2,5% de menções Ins, percentagem em linha com o mesmo 

período do ano passado.  
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Ainda nesta disciplina, o 4º ano, apesar de registar a menor qualidade das aprendizagens, 

consegue melhorar os resultados do 1º período do ano passado, ainda que residualmente, 

registando 69% de menções Bom e MB e reduzir, em 2,86%, o número de menções Ins.  

Ainda nesta disciplina, o 3º ano, com 72% de menções Bom e MB, desce 4% em relação ao 

ano anterior, subindo também 3% a percentagem de Ins. 

 

 

4.3. Comportamento 

 

Para a classificação do comportamento neste período foi escolhida a apreciação modal, isto 

é, a apreciação mais frequentemente exarada em ata pelos professores titulares de turma. 

Ano Comportamento  Ação Disciplinar 

1º ano Bom  

2º ano Satisfatório  

3º ano Satisfatório  

4º ano Bom  

 

 

4.4. Taxas de transição de ano e de conclusão de ciclo 

 

As classificações registadas neste 1º período funcionam como uma previsão das taxas de 

sucesso do final do ano e ajudam-nos a fazer uma antevisão da consecução das metas 

definidas no início deste quadriénio.  

 

Tabela 12: Taxas de sucesso por ano de escolaridade 

Ano AEC-1ºP AEC-2ºP AEC-3ºP 2017/18 

1º ano 100%   100% 

2º ano 91%   95% 

3º ano 99%   97% 

4º ano 100%   99% 

1º ciclo 98%   98% 

 

Neste período, apenas o 2º ano tem uma taxa de transição de ano abaixo do esperado, com 

uma diferença de 4%. No 1º período do ano letivo anterior, esta diferença era de 6%.  

Em relação à taxa de transição de ciclo, está em linha com a projetada. 
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A tabela seguinte mostra as taxas de realização do 1º ciclo, em 4 anos, desde 2014/15 e a sua 

previsão para 2018/19, tendo em conta os resultados obtidos no final deste período. 

 

Tabela 13: Taxa de conclusão do 1º ciclo em 4 anos 

 
2014/15 2015/16 2016/2017 2017/18 

2018/19 

1ºP 2ºP 3ºP 

Taxa 87,4% 91% 95,6% 93,6% 91,6%   
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5. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 2º CICLO 

 

 

5.1. Caracterização da população escolar 

 
Tabela 14: Distribuição dos alunos do 2º ciclo por turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Resultados 

 

Gráfico 6: Taxas de sucesso por disciplina/ano  

 

 

No 5º ano, não se registam taxas de sucesso inferiores a 81%, valor percentual registado pela 

disciplina de História e Geografia de Portugal, inferior em doze pontos percentuais ao valor 

registado em igual período letivo de 2017/18. Também abaixo dos noventa pontos 

5
º 

A
n

o
 

Turma/nº de alunos 

6
º 

A
n

o
 

Turma /nº de alunos 

A 20 A 29 

B 20 B 20 

C 20 C 29 

D 19 D 20 

E 20 E 30 

F 20 F 20 

G 25   

H 20   

Total 164 Total 148 
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percentuais, encontra-se a taxa de sucesso de oitenta e cinco pontos percentuais, registada 

na disciplina de matemática, três pontos percentuais acima da taxa registada no ano letivo 

anterior. As percentagens de sucesso mais elevadas registam-se nas disciplinas de educação 

física, educação musical, cidadania e desenvolvimento, educação visual, educação 

tecnológica e tecnologias de informação e comunicação (99%), logo seguidas das registadas 

em educação moral e inglês (98%), ciências (96%), e em ciência, tecnologia e ambiente e 

português, 98% e 93%, respetivamente.  

Com exceção da história e geografia de portugal (81%) e da matemática (85%), as restantes 

disciplinas, consideradas para efeitos de transição de ano e conclusão de ciclo, registam 

percentagens de sucesso elevadas, superiores a 92%.  

 

                                

Gráfico 7: Taxas de sucesso por disciplina/ano 

 
 

Constata-se que o sucesso no 6º ano de escolaridade não é inferior a 82%, valor 

apresentado pela disciplina de Matemática, três pontos percentuais acima do valor registado 

no ano letivo anterior, no primeiro período. De registar que este valor do sucesso é igual ao 

valor registado no quinto ano no ano letivo de 2017/18, no mesmo período letivo. Também as 

disciplinas de inglês, história e geografia de Portugal e música apresentam taxas de sucesso 

inferiores a 90 pontos, situação também registada em igual período do ano letivo de 2017/18. 

Todas as outras disciplinas apresentam um sucesso igual ou superior a 92%.  
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Tabela 15: Percentagens de sucesso pleno no 2º ciclo 
5

º 
A

n
o

 

Turma 1ºP 2ºP 3ºP 

6
º 

A
n

o
 

Turma 1ºP 2ºP 3ºP 

A 90   A 34   

B 80   B 60   

C 80   C 83   

D 89   D 75   

E 75   E 60   

F 80   F 45   

G 72       

H 50       

Total 77%   Total 59%   

 

Verificamos que a consecução plena de sucesso é real em 68,6% da população escolar 

do 2º ciclo (214 em 312 alunos), inferior ao valor do ano letivo 2017/18 em quatro pontos 

percentuais.  

 

 Apresentam-se a seguir as taxas de sucesso pleno por ano de escolaridade e a evolução 

ao longo dos últimos anos:  

 

Tabela 16: Evolução das taxas percentuais de sucesso pleno 

Ano 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

5º 66 73 64 75 77 

6º 58 69 75 71 59 

 

 

A análise dos dados da tabela revela que o valor que se regista no 5ºano, 77%, é superior em 

dois pontos percentuais, ao valor que a taxa de sucesso pleno atingiu no mesmo período 

letivo do ano anterior, 75%. 

     No sexto ano a situação inverte-se e o valor registado, 59%, é significativamente inferior, 

doze pontos percentuais, ao valor correspondente a igual período letivo do ano anterior, 71%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análise do sucesso escolar – 1º Período – 2018/2019 

 
 

 

 19 

Tabela 17: Percentagem de níveis atribuídos por ano de escolaridade  

 
Todas as disciplinas Português Matemática 

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5º ANO 

0 5 34 44 18 0 7 43 41 9 
0 15 39 28 18 

5 34 61 7 43 50 
15 39 46 

6º ANO 

0 8 35 45 12 0 4 40 51 5 
0 18 33 38 10 

8 35 57 4 40 56 
18 33 49 

2ºCICLO 

0 6 34 44 15 0 6 41 46 7 
0 16 36 33 14 

6 34 60 6 41 53 
16 37 47 

 

Em termos globais, o 5º ano de escolaridade apresenta melhores níveis de desempenho 

do que o 6ºano. A percentagem de níveis positivos é de 95% para o 5ºano e 92% para o 

6ºano. Relativamente à qualidade do desempenho, situação enquadrada pelas 

percentagens de níveis 4 e 5 registadas, o 5ºano regista também valores superiores aos do 

6ºano – 61% e 57%, respetivamente. De registar que os valores agora registados são 

significativamente superiores aos registados em igual período do ano letivo 2017/2018 - no 

5º ano, 54%, e 43% no 6º ano.  

 

Ainda de acordo com os dados da tabela, regista-se que a qualidade dos desempenhos 

é melhor a português do que a matemática, tanto no 5ºano como no 6º de escolaridade 

(50% vs 46% e 56% vs 49%, respetivamente). Também a taxa de sucesso alcançada pela 

disciplina de português é significativamente superior à registada na disciplina de 

matemática, quer no quinto, quer no sexto ano (oito pontos percentuais no 5ºano e 

catorze pontos percentuais no 6ºano).  

 

Relativamente à percentagem de níveis inferiores a três, é na disciplina de matemática 

que se encontram os valores mais elevados (15% no 5ºano e 18% no 6ºano), sendo de 

referir o desvio verificado (dez pontos percentuais tanto no 5º como no 6ºano), 

relativamente ao valor registado pela globalidade das disciplinas (5ºano-5% e 6ºano-8%). 

Na disciplina de português, os valores registados para os níveis inferiores a três assumem, 

no 5ºano, valores ligeiramente superiores aos verificados pela globalidade das disciplinas 

mas bastante inferiores no caso do sexto ano. 
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5.3.  Comportamento 

 

A tabela que se segue contém informação relativa ao comportamento fornecida pelos DT 

dos conselhos de turma de avaliação sumativa do 1 º período realizados em dezembro.  

Ano/ 

Turma 
Comportamento  Ação Disciplinar 

5ºA Muito Bom  

5ºB Muito Bom  

5ºC Muito Bom  

5ºD Muito Bom 2 semanas de atividades de integração: 1 aluno 

5ºE Bom  

5ºF Muito Bom  

5ºG Bom  

5ºH Muito Bom  

6ºA Bom  

6ºB Muito Bom  

6ºC Bom  

6ºD Muito Bom  

6ºE Bom Ordem de saída de sala de aula – 1 aluno 

6ºF Satisfatório Ordem de saída de sala de aula – GME - 2 alunos 

 

O segundo ciclo registou no parâmetro comportamento, em treze das catorze turmas que o 

constituem, menções de bom e muito bom. Apesar destes dados, contataram-se, ao longo 

deste primeiro período, algumas situações de comportamentos desadequados e que 

mereceram intervenção disciplinar. 

De referir, no âmbito desta análise, o contributo de cada conselho de turma para a 

construção destes resultados, atuando de forma harmonizada com os critérios de atuação 

definidos, prevenindo ocorrências e intervindo em tempo oportuno. De salientar também a 

disponibilidade e o apoio permanentes das estruturas pedagógicas do agrupamento na 

construção e efetivação de estratégias de melhoria dos comportamentos disciplinarmente 

perturbadores.  

 

 

5.4. Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão 

 

As informações que se seguem pretendem dar uma ideia geral sobre a percentagem de 

alunos em risco de retenção, isto é, alunos que tendo registado três ou mais níveis inferiores a 

três ou, simultaneamente, nível inferior a três nas disciplinas de português e matemática, irão 
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em cada turma, estar sujeitos a Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão a 

implementar no 2º período. É ainda descrita a incidência das disciplinas envolvidas.  

 

Tabela 18: Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão a implementar no 2ºperíodo 

Turmas 5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 5ºE 5ºF 5ºG 5ºH 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE 6ºF 

Nº 1 1 2 1 1 0 1 3 3 1 3 2 2 6 

% 
5 5 10 5 5 0 4 15 10 5 10 10 7 30 

6% 11% 

 
Em complemento a esta tabela constata-se que: 

 8,7% dos alunos (27 em 312 alunos) que frequentam o 2º ciclo vão estar sujeitos a 

medidas de suporte à aprendizagem e inclusão no 2º período; 

 A definição de medidas por parte das disciplinas de Matemática, Português, HGP, 

Inglês e Ciências Naturais, é bastante significativa, atingindo o peso percentual de 54% 

na disciplina de português, 79% na disciplina de matemática, 75% na disciplina de 

história e geografia de Portugal, 61% nas disciplinas de inglês e 46% na disciplina de 

ciências naturais.  

 As disciplinas das áreas das expressões enquadram percentagens residuais 

relativamente à incidência nas medidas delineadas pelos conselhos de turma, com 

exceção da disciplina de educação musical com uma incidência de 36% . 

 

Tabela 19: Percentagem de alunos em risco de retenção 

Final 

1ºPeríodo 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

%  11% 11% 6,5% 8,4% 8,7% 

 

 

5.5. Taxas de transição de ano e de conclusão de ciclo 

Apresentam-se as taxas de sucesso por ano e por ciclo como se o ano terminasse agora para 

comparar com as metas definidas no início deste quadriénio. 

Tabela 20: Taxas percentuais de sucesso por turma, ano e ciclo  

 
5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 5ºE 5ºF 5ºG 5ºH 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE 6ºF 

Turma 95 95 90 95 95 100 96 85 90 100 90 90 93 70 

ANO 94% 89% 

META 98% 96% 

2º 

CICLO 
92% 

META 97% 
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A tabela seguinte mostra as taxas de realização do 2º ciclo em 2 anos de 2014/15 a 2018/19 e 

a sua previsão para 2018/19, tendo em conta os resultados obtidos no final deste período. 

 

Tabela 21: Taxa de conclusão do 2º ciclo em 2 anos 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

2018/19 

1ºP 2ºP 3ºP 

Taxa 98,2% 96,7% 97% 97,5% 90,9%   
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6. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 3º CICLO 

 

6.1. Caracterização da população escolar 

 

Tabela 22: Distribuição dos alunos por turma no 3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Resultados 

 

No 8º ano, as disciplinas de Educação Tecnológica, Educação Musical, Artes Plásticas e 

Tecnologias de Informação e Comunicação não são incluídas nesta análise, tendo em conta 

a sua organização semestral.  

Um aluno do 9º ano não foi avaliado, uma vez que se encontra de atestado médico. Há ainda 

dois alunos no 7º ano, cinco no 8º ano e três no 9º ano que se encontram a fazer os respetivos 

anos em regime de disciplina, num total de dez alunos.  

De referir ainda que as disciplinas de Projeto em Ciência e Mundo Atual e Cidadania, oferta 

complementar no 7º ano e 8º e 9ºanos, respetivamente, não farão parte desta análise nesta 

análise dos resultados, assim como as disciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica ou 

Evangélica.  

 

 

 

 
 

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 21 A 21 A 27 

B 21 B 21 B 27 

C 21 C 20 C 20 

D 20 D 27 D 20 

E 27 E 23 E 19 

F 28 F 23 F 20 

G 21 G 19 G 20 

    H 20 

Total 159 Total 154 Total 173 

Total = 486 alunos 
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Gráfico 8: Taxas de sucesso por disciplina no 7º ano 

 

 

No 7º ano, não se registam taxas de sucesso inferiores a 70%, percentagem registada à 

disciplina de Ciências Naturais. As disciplinas de Inglês, Físico-química e Matemática registam 

as três taxas de sucesso de 80%.  

As disciplinas que registam maior sucesso são: Francês com 98%, Cidadania e 

Desenvolvimento com 96% e Espanhol e TiC com 95%.  

No ano letivo transato, e no mesmo período, as disciplina com maiores taxas de insucesso 

eram Matemática com 74%, Ciências Naturais com 80% e Físico-quimica com 84%.As 

disciplinas que registavam maior sucesso foram Geografia e espanholo cok 98% e educação 

Visual com 97%. 

 
Gráfico 9: Taxas de sucesso por disciplina no 8º ano 
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As taxas de sucesso no 8º ano registam valores a partir de 69%. Este valor corresponde à 

disciplina de Matemática. As disciplinas de Francês e História seguem-se com 76% e 79%, 

respetivamente. 

No 8º ano as disciplinas com maior sucesso são Educação Física e Educação Visual com 97% e 

Português com 93%.   

Comparando as taxas de sucesso nos dois anos de escolaridade verifica-se, uma descida de 

22 pontos percentuais à disciplina de Francês (uma das melhores no 7º ano) e de 11 pontos à 

disciplina de História, do 7º para o 8º ano. Verifica-se, ainda do 7º para o 8º ano, uma subida 

de 17 pontos percentuais à disciplina de Ciência Naturais e de 8 pontos à disciplina de 

Português.   

No ano letivo 2017/2018, e no mesmo período, as disciplinas com menor taxa de sucesso foram 

Matemática com 73% e Ciências Naturais com 77%, Geografia e Espanhol foram aquelas que 

registaram maior taxa de sucesso (100%).  

 

 
Gráfico 10: Taxas de sucesso por disciplina no 9º ano 

 

 

As taxas de sucesso no 9º ano registam valores a partir de 73%, sendo registado à disciplina de 

Matemática, seguida de Físico-química com 75%. 

No 9º ano as disciplinas com maior sucesso são Educação Física e Espanhol com 100% e 

Educação Visual com 98%.  

Relativamente ao 8º ano, salientam-se as subidas de 20 pontos percentuais, na disciplina de 

Francês, 14 pontos na disciplina de História e 10 pontos percentuais na disciplina de Espanhol. 

Há ainda um aumento de 4 pontos na disciplina de Matemática. A descida da taxa de 
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sucesso mais acentuada verifica-se a Físico-química, com 6 pontos, ainda que Português 

também registe uma descida, que neste caso é de 3 pontos.  

Nos três anos de escolaridade as disciplinas que apresentam resultados de sucesso mais baixo, 

são as disciplinas de Matemática nos três anos de escolaridade, Francês no 8º ano e Inglês e 

Físico-química no 7º e 9º ano, simultaneamente.  

Em contraponto, e com maior sucesso nos três anos de escolaridade, têm-se as disciplinas 

legadas às expressões sempre com taxas de sucesso superiores a 89%. 

Se se considerarem os resultados do ano letivo anterior, e para o primeiro período, no 9º ano 

registaram-se taxas de sucesso de 67% à disciplina de Matemática e de 69% a Físico-química, 

sendo as mais baixas. As taxas de sucesso mais altas foram às das disciplinas de Geografia e 

Educação Visual com 100% e Educação Física com 99%.  

 

 

Tabela 23: Nº de alunos por turma com sucesso pleno 

 

As percentagens de alunos do agrupamento que, durante este 1º período da escolaridade 

básica, atingiram níveis satisfatórios/bons de aprendizagem a todas as disciplinas, foram as 

seguintes:   

•  56%  dos alunos do 7º ano -  89 alunos num total de  159. 

•  53% dos alunos do 8º ano –  82  alunos num total de 154. 

•  61% dos alunos do 9º ano -   105 alunos num total de 173. 

•  57% dos alunos do 3º ciclo atingiram sucesso pleno - 276 alunos num total de 486. 

 

 

 

7
º 

A
n

o
 

Turma 1ºP 2ºP 3ºP 

8
ºA

n
o

 

Turma 1ºP 2ºP 3ºP 

9
ºA

n
o

 

Turma 1ºP 2ºP 3ºP 

A 6   A 14   A 18   

B 11   B 11   B 17   

C 9   C 9   C 18   

D 9   D 7   D 14   

E 12   E 17   E 7   

F 26   F 12   F 10   

G 16   G 12   G 15   

        H 6   

Total 56%   Total  53%   Total  59%   
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Tabela 24: Evolução das taxas de sucesso pleno no final do 1º período 

Ano 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

7º ano 53,5 53% 49% 65% 56% 

8º ano 45,3 43% 46% 58% 53% 

9º ano 59,3 58% 53% 64% 61% 

3º CICLO 52,9% 52% 49% 58% 57% 

 

A taxa de sucesso pleno no final do 1º período diminui em todos os anos de escolaridade, em 

relação ao ano transato, A maior diminuição verifica-se no 7º ano (nove pontos) e 

globalmente há um decréscimo de 1%.  

Se se tiver em conta os outros anos da tabela verifica-se um aumentou em relação a todos 

eles.  

 
Tabela 25: Percentagem de níveis atribuídos por ano de escolaridade 

 Todas as disciplinas Português Matemática 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7º ANO 

15 256 842 726 214 1 23 81 51 1 1 30 62 48 16 

13% 41% 46% 15% 52% 33% 20% 39% 41% 

8º ANO 

1 222 668 491 124 0 10 87 47 5 0 47 54 38 11 

14% 45% 41% 7% 58% 35% 31% 36% 33% 

9º ANO 

0 193 745 609 149 0 17 92 51 9 0 45 63 44 17 

11% 44% 45% 10% 54% 36% 27% 37% 36% 

3ºCICLO 

13 650 2064 1649 403 1 50 260 149 15 1 122 179 130 44 

13% 44% 43% 11% 55% 34% 25% 38% 37% 

 

Verifica-se que a qualidade do sucesso (níveis 4 e 5 atribuídos) é maior no 7º ano, seguida do 

9º ano e só depois o 8º ano. Verifica-se a atribuição de níveis inferiores a três é maior no 8º ano, 

seguida do 7º e depois do 9º ano.  

Nas duas disciplinas evidenciadas no quadro, a nível da percentagem de desempenhos de 

melhor qualidade (níveis 4 e 5), os melhores resultados verificam-se, na disciplina de 

Matemática no 7º ano e Português e Matemática no 9º ano (com igual percentagem). Na 

disciplina de Português verifica-se ainda um aumento da qualidade do sucesso à medida que 

se avança no ciclo.  
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O número de níveis cinco atribuído é maior na disciplina de Matemática, nos três anos e que 

no ciclo foram atribuídos 44 níveis cinco a Matemática e 15 a Português.  

Refira-se ainda, que na percentagem de níveis atribuídos e no que diz respeito ao 3º ciclo, não 

foram contabilizadas as disciplinas que são avaliadas no  7º ano, e que não o  são nos outros 

anos de escolaridade, a saber: Artes Plásticas, Educação Musical, Cidadania e 

Desenvolvimento e TIC.  

 

6.3. Comportamento 

A tabela que se segue contém informação relativa ao comportamento fornecida pelos 

diretores de turma dos conselhos de turma de avaliação sumativa do 1 º período realizados 

em dezembro.  

 

Ano/ 

Turma 
Comportamento Nº de Alunos Envolvidos /Ação Disciplinar 

7ºA Bom 

1 procedimento disciplinar instaurado: aplicação de 4 semanas de 

atividades de integração a dois alunos 

1 aluno com três ordem de saída da sala de aula 

7ºB Bom 
1 aluno – repreensão registada 

2 alunos – participação de ocorrência 

7ºC Bom 
2 alunos – ordem de saída da sala de aula 

3 alunos – participação de ocorrência 

7ºD Bom 2 alunos – ordem de saída da sala de aula 

7ºE Bom 1 aluno – ordem de saída da sala de aula 

7ºF Muito Bom  

7ºG Muito Bom  
4 alunos – ordem de saída da sala de aula 

1 aluno – participação de ocorrência 

1 aluno – procedimento disciplinar  

8ºA Bom  

8ºB Bom 3 alunos – ordem de saída da sala de aula 

8ºC Bom 1 aluno – participação de ocorrência 

8ºD Bom  

8ºE Bom  

8ºF Bom 3 alunos – participação de ocorrência 

8ºG Muito Bom  

9ºA Bom  

9ºB Bom  

9ºC Bom  

9ºD Bom  

9ºE Bom 4 alunos – participação de ocorrência 

9ºF Bom  

9ºG Bom 
2 alunos – participação de ocorrência 

1 aluno – ordem de saída da sala de aula 

9ºH Bom  1 aluno – ordem de saída da sala de aula 
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Relativamente ao comportamento, verifica-se que das vinte e duas turmas apenas duas 

registam a menção de muito bom, as restantes registam a menção de bom. As percentagens 

que dão origem à atribuição variam entre os 70% e os 88%.  

Registe-se que em algumas atas dos conselhos de turma, foram identificados alunos cujos 

comportamentos são pouco corretos ou até inadequados para a sala de aula.  

 

  

6.4. Taxas de transição de ano e de conclusão de ciclo 

 

Apresentam-se as taxas de transição por turma, ano e por ciclo como se o ano terminasse 

agora. Apesar de nos anos intermédios não existirem taxas de transição, estas são 

determinadas aplicando os critérios de aprovação de final de ciclo ou seja “o aluno não 

progride se tiver classificação inferior a 3, a três ou mais disciplinas ou a português e 

matemática simultaneamente”. Estas taxas de transição são comparadas com as metas 

definidas no início do ano para o presente quadriénio.  

 

Tabela 26: Taxas de transição por ano de escolaridade 

Turma 7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 7ºE 7ºF 7ºG 8ºA 8ºB 8ºC 8ºD 8ºE 8ºF 8ºG 9ºA 9ºB 9ºC 9ºD 9ºE 9ºF 9ºG 9ºH 

Nº 

alunos 
13 16 12 13 19 27 20 17 13 15 18 19 17 17 24 22 19 15 14 15 18 11 

% 62 76 57 65 70 96 95 81 62 75 64 83 74 89 89 82 94 79 74 79 90 55 

ANO 75%  (120 alunos) 75%  (116 alunos) 81%  (138 alunos) 

META 90%  (143 alunos) 95%  (146 alunos) 95% (164 alunos) 

3º 

CICLO 
77% (374 alunos) 

META 93% (452 alunos) 

 

 

Relativamente ao aproveitamento das vinte e duas turmas em análise, tendo em conta a taxa 

de transição no final do 1º período, verifica-se que o valor oscila entre os 96% do 7ºF e os 55% 

do 9ºH. Apenas duas registam valores iguais ou superiores às metas estabelecidas por ano, 

sendo essas turmas do 7º ano.  

Constata-se ainda, que é no 8º ano de escolaridade que se verifica o pior resultado a nível da 

taxa de repetência, encontrando-se a 20 pontos percentuais da meta pretendida. Nos outros 

anos o desvio em relação à meta é de 15% e de 14%, para o 7º e 9º anos, respetivamente.  

A nível do 3º ciclo, o desvio em relação ao resultado estipulado é de 16 pontos.  
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Comparando com o mesmo período, do ano transato, verifica-se que, em termos globais este 

ano a taxa de transição é inferior à do período referido em 3 pontos percentuais. Por ano de 

escolaridade há também um decréscimo da taxa de transição (7 ano – 79%, 8º ano – 84% e 9º 

ano – 75%).  

 

A tabela seguinte mostra as taxas de realização do 3º ciclo em 3 anos em desde 2014/15, e a 

sua previsão para 2018/19, tendo em conta os resultados obtidos no final deste período. 

 

Tabela 27: Taxa de conclusão do 3º ciclo em 3 anos 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

2018/19 

1ºP 2ºP 3ºP 

Taxa 79,7% 77,7% 75,8% 87,5% 83,3%   
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7. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO ENSINO SECUNDÁRIO 

 
 

7.1. Caracterização da população escolar 

 

Tabela 28: 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 30 A 29 A 23 

B 30 B 28 B 31 

C 26 C 25 C 23 

Total 86 Total 82 Total 77 

 

 

7.2. Resultados 

 

Gráfico 11: Taxas de sucesso por disciplina no 10º ano  

 
 

 

Neste ano, destaca-se, pela baixa percentagem de sucesso, as disciplinas de História A 

(40%), Matemática  A (60%). Todas as outras disciplinas apresentam valores acima dos 84%. É 

de notar que a taxa de transição contratualizada pelo Agrupamento para este ano de 
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escolaridade é de 88%, só se encontrando neste ou acima deste patamar as disciplinas de 

MACS, Português, Geografia A, Espanhol e Educação Física. 

O facto de serem História A e Matemática A as disciplinas com os resultados mais baixos é 

preocupante, visto tratarem-se de disciplinas específicas, dos dois percursos do Ensino 

Secundário regular para prosseguimento de estudos que a escola oferece, com exame final 

nacional no 12ºano, o que poderá prefigurar uma não transição das mesmas pelos alunos no 

próximo ano letivo, tendo de realizar o exame final na qualidade de externos. 

 

Gráfico 12: Taxas de sucesso por disciplina no 11º ano 

 
 

 

No 11ºano, Física e Química A e MACS apresentam a percentagem mais baixa de sucesso 

(74%), seguidas de História A (86%) e de Matemática A (89%). Todas as outras apresentam 

resultados superiores a 90%. É de notar que a taxa de transição contratualizada pelo 

Agrupamento para este ano de escolaridade é de 94%, o que significa que quase metade 

das disciplinas (cinco) apresentam resultados abaixo do expetável. Como é  habitual, o 11º 

ano  apresenta as melhores taxas de transição nos três anos do ciclo. 

O curso de Ciências e Tecnologias apresenta resultados superiores ao do de Línguas e 

Humanidades, o que  já costuma suceder nos anos transatos. 
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Gráfico 13: Taxas de sucesso por disciplina no 12º ano 

 

 

 

O final do ciclo de ensino é, como já é hábito, onde se registam as melhores taxas de sucesso 

a todas as disciplinas. É a disciplina de Matemática A aquela que apresenta pior taxa de 

sucesso (65%), abaixo da meta projetada (77%). De salientar que, quanto às disciplinas de 

opção, tal como em anos letivos anteriores, apresentam taxas de sucesso de 100% ou perto     

(Economia C, 98%). 

 

Tabela 29: Taxas de sucesso pleno no ensino secundário 

Ano Turmas % 

10º 

A 60 

52,8 B 60 

C 38,4 

11º 

A 72,4 

66,1 B 66 

C 60 

12º 

A 39 

62,3 B 68 

C 80 

Secundário 60,4 
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As taxas de sucesso pleno são pouco expressivas, sobretudo no 10º ano, turma C, do curso 

de Línguas e Humanidades, e no 12ºA, do curso de Ciências e Tecnologias. Quase metade 

dos alunos apresentam resultados negativos a uma ou duas disciplinas no 10º C. Neste ano, 

tal pode revelar alguma inconsistência nas aprendizagens realizadas ao longo do 3º ciclo e 

duvidosa escolha vocacional no Ensino Secundário. No 10ºC, mais de metade dos alunos 

apresentam 1 ou 2 classificações inferiores a 10 valores e no 12ºA, mais de metade dos alunos 

têm uma disciplina em atraso do 11º ano. 

 
Tabela 30: Qualidade do sucesso em Ciências e Tecnologias (%) 

 Matemática A Física e Química A Biologia Geologia 

Ano 1-7 8-9 10-13 14-20 1-7 8-9 10-13 14-20 1-7 8-9 
10-

13 
14-20 

10º 18 6 20 16 3 6 26 25 3 6 21 30 

11º 2 3 22 25 4 10 21 19 0 3 29 20 

12º 3 14 19 12 - - - - - - - - 

 

 

Tabela 31: Qualidade do sucesso em Línguas e Humanidades 

 História A Geografia A MACS 

Ano 1-7 8-9 10-13 14-20 1-7 8-9 10-13 14-20 1-7 8-9 10-13 14-20 

10º 4 11 9 1 0 1 17 8 1 2 14 8 

11º 0 3 11 8 0 2 13 7 1 5 12 5 

12º 0 2 14 4 - - - - - - - - 

 

Em relação ao curso de Ciências e Tecnologias, o número de classificações negativas no 

patamar mais baixo da escala avaliativa (1-7 valores) é superior ao do Curso de Línguas e 

Humanidades, mas o número de turmas também é superior (duas turmas no 10º e duas no 11º, 

contra uma em cada um dos anos, no caso do Curso de Línguas e Humanidades). É a 

disciplina de Matemática A que apresenta maior número de classificações neste patamar. 

 O patamar da escala avaliativa correspondente a uma classificação qualitativa de suficiente 

(10-13 valores) é o que recolhe maior número de classificações, sinónimo de um esforço 

modesto dos alunos no trabalho escolar, empenho razoável, escassez de metas de excelência 

a atingir. A exceção é a disciplina de Biologia/Geologia, no 10ºano, que apresenta o maior 

número de classificações no patamar máximo de classificação (14-20 valores). 
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7.3. Comportamento 

 

Ano/ 

Turma 
Comportamento  

Nº de Alunos Envolvidos / 

Ação Disciplinar 

10ºA Muito Bom  

10ºB Muito Bom  

10ºC Suficiente 4 Participações/ 4 alunos 

11ºA Muito Bom  

11ºB Bom  

11ºC Bom  

12ºA Bom  

12ºB Muito Bom  

12ºC Muito Bom  

 

O comportamento parece ter melhorado nas turmas do Ensino Secundário, não havendo 

menções negativas. A maior parte apresenta um comportamento muito bom. No entanto, 

destoa nesta apreciação a turma C, do 10ºano, onde quatro alunos fazem baixar o resultado 

da mesma. 

  

 

7.4. Taxas de transição de ano e de conclusão de nível de ensino 

 

Apresentam-se as taxas de transição por ano e por nível de ensino, como se o ano 

terminasse agora, para comparar com as metas definidas para o presente quadriénio.  

 

Tabela 32: Taxas de transição por ano de escolaridade 

 
10ºA 10ºB 10ºC 11ºA 11ºB 11ºC 12ºA 12ºB 12ºC 

Turma 83,3% 93,3% 65,3% 96,5% 100% 92% 39% 68% 73,9% 

ANO 80,6% 96,1% 60,3% 

META 88% 94% 77% 

SECUNDÁRIO 79% 

META 86% 

 

Os 10º e 12ºanos apresentam, no final do primeiro período, taxas de transição abaixo do 

previsto para o final deste ano letivo. No 10ºano, tal pode dever-se à dificuldade de 

adaptação dos alunos na transição do 3º Ciclo para o Ensino Secundário. No 12º, há vários 
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alunos matriculados com disciplinas em atraso do 11ºano, o que é contabilizado como 

possível  insucesso no final do ciclo. 

 No 11º ano, a taxa fica acima do expetável. 

 No conjunto dos 3 anos do ciclo de estudos, estamos abaixo da meta contratualizada. 

A tabela seguinte mostra as taxas de realização do ensino secundário nos últimos 4 anos em 

2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Apresenta, ainda, a sua previsão para 2018/19, tendo em 

conta os resultados obtidos no final deste período. Verifica-se que a taxa, neste período, é 

inferior à do final do ano letivo anterior. 

 

Tabela 33: Taxa de conclusão do secundário em 3 anos 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

2018/19 

1ºP 2ºP 3ºP 

Taxa 58,2% 68,2% 69,7% 74,8% 60,3% 58,6%  
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8. OFERTA QUALIFICANTE 

 

8.1. Resultados 

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

indicadores, a taxa de sucesso da disciplina (tsd) e a classificação média por disciplina (cmd). 

Foram consideradas todas as classificações atribuídas 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 classificações iguais ou superiores 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 concluídos da disciplina. 

 

Tabela 34: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina no 10.º TAP 

Componente Disciplinas 
N.º de 

Módulos 
Concluídos 

N.º 
alunos 

inscritos 

Taxa de 
Sucesso da 
Disciplina 

(%) 

Classificação 
Média por 

Disciplina (valores) 

Sociocultural 

Português 1 

15 

100 14,3 

Inglês 1 100 14,3 

Área Integração -- -- -- 

TIC -- -- -- 

EF 1 100 14,3 

Científica 

Psicologia 1 100 12,9 

Sociologia 1 100 11,7 

Matemática -- -- -- 

Técnica 

Psicopatologia 1 100 13,5 

Animação Socioc. -- -- -- 

Comun. Interv.Social -- -- -- 

Área Expressões 1 100 15,2 

 

A coluna “Módulos Concluídos” da tabela anterior indica os módulos concluídos em cada 

disciplina desde o início do ano letivo, de acordo com o plano formativo do curso do 

profissional de técnico de apoio psicossocial.  

As Classificações Médias das disciplinas variam entre os 11,7 e os 15,2 valores (ver Tabela 

Anterior). 

Não há alunos com módulos em atraso neste curso, consequentemente, no final do 1.º 

período, a taxa de conclusão do 10.º TAP era de 100%. 
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Tabela 35: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina no 10.º TRE 

Componente Disciplinas 
N.º de 

Módulos 
Concluídos 

N.º 
alunos 

inscritos 

Taxa de 
Sucesso 

da 
Disciplina 

(%) 

Classificação 
Média por 

Disciplina (valores) 

Sociocultural 

Português 1 

10 

100 12,9 

Inglês 1 90 13,3 

Área Integração -- -- -- 

TIC -- -- -- 

EF 1 90 16,6 

Científica 
Matemática 1 100 12,9 

Física e Química 1 100 12,8 

Técnica 

Eletrotecnia 1 100 13,7 

Tecnologias Aplic. 1 100 14,5 

Redes Elétricas 2 100 14,0 

Orient. Comun. Trab. -- -- -- 

 

A coluna “Módulos Concluídos” da tabela anterior indica os módulos concluídos em cada 

disciplina desde o início do ano letivo, de acordo com o plano formativo do curso do 

profissional de técnico de redes elétricas.  

As Classificações Médias das disciplinas variam entre os 12,8 e os 16,6 valores (ver Tabela 

Anterior). 

Em todas as disciplinas a taxa de sucesso foi de 100%, exceto nas disciplinas de Educação 

Física e Inglês que foi de 90%.  

 

Gráfico 14: Relação de módulos não concluídos por aluno 

 

No gráfico anterior podemos observar que 9 alunos concluíram com sucesso todos os módulos 

lecionados até ao final do 1.º período. Um aluno tem 2 módulos em atraso.  
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Os alunos com módulos em atraso ainda poderão realizar as provas da modalidade especial 

de progressão modular e as provas de avaliação extraordinária das épocas de julho e 

setembro. 

No final do 1.º período, a taxa de progressão do 10.º TRE era de 100%. 

 
Tabela 36: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina no 12.º TT 

Componente Disciplinas 
N.º de 

Módulos 
Concluídos 

N.º 
alunos 

inscritos 

Taxa de 
Sucesso da 
Disciplina 

(%) 

Classificação 
Média por 

Disciplina (valores) 

Sociocultural 

Português 1 

 

92,9 12,5 

Inglês 1 100,0 12,7 

Espanhol -- -- -- 

Área Integração 1 100,0 11,0 

EF 1 100,0 14,9 

Científica 
Geografia -- -- -- 

História C. Artes 1 100,0 12,1 

Técnica 

Comunicar Esp./Fran. -- -- -- 

TIAT5 -- -- -- 

TCAT6 -- -- -- 

OTET7 -- -- -- 

 

A coluna “Módulos Concluídos” da tabela anterior indica os módulos concluídos em cada 

disciplina desde o início do ano letivo, de acordo com o plano formativo do curso do 

profissional de técnico de turismo.  

As taxas de sucesso neste curso são de 100%, exceto na disciplina de Português que foi de 

92,9%.  

As Classificações Médias das disciplinas variam entre os 11,0 e os 14,9 valores.         

 

                                                 
5 Turismo: Informação e animação Turística 
6 Técnicas de Comunicação e Acolhimento Turístico 
7 Operações Técnicas em Empresas Turísticas 
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Gráfico 15: Relação de módulos não concluídos por aluno 

 

No gráfico anterior podemos observar que oito alunos concluíram com sucesso todos os 

módulos lecionados desde o início do curso até ao final do 1.º período do 3.º ano. Cinco 

alunos não capitalizaram 1 módulo e um aluno tem três módulos em atraso.  

Os alunos com módulos em atraso ainda poderão realizar as provas da modalidade especial 

de progressão modular e as provas de avaliação extraordinária das épocas de julho e 

setembro. 

No final do 1.º período, a taxa de conclusão do 12.º TT era de 57%. 

 

                                       Tabela 37: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina no 12.º TEAC 

Componente Disciplinas 
N.º de 

Módulos 
Concluídos 

N.º 
alunos 

inscritos 

Taxa de 
Sucesso da 

Disciplina (%) 

Classificação 
Média por 

Disciplina (valores) 

Sociocultural 

Português 1 

13 

100,0 12,0 

Inglês 1 84,6 12,0 

AI 1 92,3 

 

10,8 

EF 1 92,3 17,2 

Científica 
Física e Química 1 100,0 12,8 

Matemática 1 100,0 12,0 

Técnica 

Eletricidade e Eletrón. 1 88,5 11,9 

Tecnologias Aplicadas 1 92,3 12,4 

Autom. e Comando 1 92,3 12,7 

 

A coluna “Módulos Concluídos” da tabela anterior indica os módulos concluídos em cada 

disciplina desde o início do ano letivo, de acordo com o plano formativo do curso do 

profissional de técnico de eletrónica, automação e comando.  

As taxas de sucesso neste curso variam entre os 84,6% e os 100%.  

As Classificações Médias das disciplinas variam entre os 10,8 e os 17,2 valores. 
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Gráfico 16: Relação de módulos não concluídos por aluno 

 

 

No gráfico anterior podemos observar que oito alunos concluíram com sucesso todos os 

módulos lecionados desde o início do curso até ao final do 1.º período do 3.º ano. Cinco 

alunos não capitalizaram respetivamente um, dois, cinco, seis e oito módulos. 

Os alunos com módulos em atraso ainda poderão realizar as provas da modalidade especial 

de progressão modular e as provas de avaliação extraordinária das épocas de julho e 

setembro. 

No final do 1.º período, a taxa de conclusão do 12.º TEAC era de 61,5%. 

                        

                                                         

8.2. Comportamento 

 

Ano / 

Turma 

Comportamento Nº de Alunos Envolvidos / 

Ação Disciplinar 

10ºTAP/TRE 16 valores  

12º TEAC/TT 12 valores  
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9. ALUNOS COM MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E INCLUSÃO 

 

 

8.1 Caracterização da população escolar 

 

Beneficiaram de medidas no âmbito do Decreto-Lei 54/2018 de 6 de Julho no 1º 

período 286 alunos, distribuídos da seguinte forma: pré-escolar 3 alunos; 1.º Ciclo 95 alunos; 2.º 

ciclo 51 alunos; 3º. Ciclo 121 alunos, e secundário 16 alunos. Destes, 22 usufruem de medidas 

adicionais – com adaptações curriculares significativas, e 3 alunos de medidas adicionais – 

frequência do ano escolar por disciplinas. Todos os alunos com medidas adicionais usufruem 

de apoio direto por docente de educação especial, havendo ainda 11 alunos do 1.º ciclo, um 

do 2.º e um do 3.º que, não tendo medidas adicionais, a EMAEI decidiu pela intervenção 

direta do docente de educação especial, atendendo aos seus perfis de funcionalidade e à 

necessidade de uma resposta específica especializada (perfazendo um total de 38 alunos). 

Podemos considerar que na globalidade as medidas estão a ser eficazes, havendo, no 

entanto, situações particulares em que a sua ineficácia está dependente de fatores 

individuais de cada aluno ou do facto de as mesmas não responderem às necessidades dos 

alunos, tendo de se equacionar a passagem para outro nível de medidas. 

NÍVEL DE 

EDUCAÇÃO/ 

ENSINO 

N.º DE ALUNOS COM MEDIDAS DE 

SUPORTE À APRENDIZAGEM E À 

INCLUSÃO PROPOSTAS (1) 

N.º DE ALUNOS 

COM 

ADAPTAÇÕES NO 

PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO 

N.º DE 

ALUNOS 

COM 

INSUCESSO 

APOIO 

DIRETO 

DEE UNIVERSAIS  SELETIVAS ADICIONAIS 

(art.º 8.º) (art.º 9.º) (art.º 10.º) 

EPE 3 0  0  0  0  0  

1.º CEB 95 0 3 83 25 14 

2.º CEB 51 0 8 36 25 9 

3.º CEB 121 1 10 62 88 11 

SEC 6 0 4 5 4 4 

PROF 10 0  0  0  0  0  

TOTAL 286 1 25 186 142 38 

(1) Nas situações de alunos que acumulam medidas universais e seletivas, ou universais e adicionais, não 

são contabilizados nas medidas universais mas nas outras. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ainda à procura de um caminho claro para o agrupamento em ambiente de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular, vamos analisando as opções feitas, averiguando a sua 

exequibilidade e os resultados produzidos e, olhando retrospetivamente este primeiro período 

vamos perspetivando o que poderá ser a continuidade futura das apostas realizadas. Todavia, 

tratando-se de um caminho conjunto impõe-se que todos e cada um de nós conheça as 

metas traçadas pelo Agrupamento, que se envolva na sua consecução e que se discuta, nas 

várias estruturas existentes, as formas e os meios de promover o sucesso, pois os professores são 

os agentes insubstituíveis da sua promoção.  

 

  

Condeixa-a-Nova, 16 de janeiro de 2019 
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