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1. INTRODUÇÃO  
 

 

Neste documento é feita uma análise retrospetiva das taxas de sucesso obtidas ao 

longo do ano letivo para as diferentes ofertas educativas e formativas em curso. 

À semelhança dos relatórios anteriores, os indicadores estudados são as taxas de 

sucesso por disciplina e ano e as taxas de transição e/ou conclusão bem como para as taxas 

de realização de ciclo no tempo mínimo previsto.  

Dado que se trata de um relatório final de ano letivo, a sua elaboração conta com os 

dados até agora conhecidos sobre a avaliação externa efetuada e apura o indicador taxa 

de abandono escolar. 
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2. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
 

2.1. Resultados 

3.1. Resultados 

 

Das 243 crianças da educação pré-escolar, apresenta-se o seguinte balanço da 

assiduidade e pontualidade: 

 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Balanço da assiduidade 93% 93% 90% 

Balanço da pontualidade 93% 94% 96% 

 

 
 

 

Gráfico 1: Distribuição dos desempenhos na Educação Pré-Escolar
1
 

 
 

A avaliação deste 3º período é referente a 240 crianças, por falta de assiduidade de 3 dos 

alunos. A maioria das crianças encontra-se de acordo com o considerado dentro do 

expectável para as suas idades; na área da linguagem oral a percentagem de10,4% das 

                                                 
1
 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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crianças aquém do expectável diz respeito a 25 alunos que usufruíram de terapia da fala e 

não tiveram alta ou carecem, ainda, de uma reavaliação no início do próximo ano letivo.  

As duas turmas homogéneas registam uma taxa de sucesso de 100% em todas as áreas, 

com exceção da área da Linguagem Oral, que regista 94% (3 alunos). 

As turmas A, B e C da EBNº3 registam uma taxa de sucesso de 100% em todas as áreas, 

sendo que, foi avaliado aquém do expectável um aluno da turma B nas seguintes áreas: 

Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação Linguagem Oral, Expressão e 

Comunicação Abordagem à Escrita e Matemática.  

Na turma C, duas crianças  foram avaliadas além do expectável nas seguintes áreas: 

Expressão e Comunicação Linguagem Oral, Abordagem à Escrita e na Área do 

Conhecimento do Mundo, uma criança foi avaliada além do expectável na área da 

Expressão Motora. 
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3. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 1º CICLO 
 

 

3.1. Resultados 

 

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

 

 

 

Com todas as taxas de sucesso superiores a 92%, o 1º ano regista os melhores resultados do 

ciclo nas disciplinas de Estudo do Meio, a par com o 3º ano, e Expressões Artísticas, a par com 

todos os anos. As taxas de sucesso no 1º ano são similares às registadas nos períodos anteriores, 

não sofrendo significativas alterações. Em relação ao mesmo período do ano letivo anterior, 

regista-se uma melhoria das taxas a Português (2%), a Matemática (3%), a Expressões (1%), a 

Apoio ao Estudo (7%) e a Educação Cidadania (4%). Manteve-se a taxa a Estudo do Meio 

(100%). 
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Gráfico 3: Taxas de sucesso obtidas no 2º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 

 

 

O 2º ano de escolaridade regista uma taxa de insucesso de 12% na disciplina de Português e 

13% na disciplina de Matemática. É o ano que tem os resultados mais baixos em todas as 

áreas, exceto nas Expressões, verificando-se que, relativamente aos períodos anteriores, não 

houve significativas alterações. De salientar, uma ligeira subida da taxa a Português. Em 

relação ao mesmo período do ano letivo anterior, regista uma descida das taxas a Português 

(3%), a Matemática e a Apoio ao Estudo (4%), a Estudo do Meio (5%) e a Educação para a 

Cidadania (1%). Apenas melhorou a taxa a Expressões (1%). 

 

Gráfico 4: Taxas de sucesso obtidas no 3º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 
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O 3º ano regista taxas de sucesso superiores a 95% em todas as áreas. Obteve os melhores 

resultados do ciclo nas áreas de Português, Estudo do Meio (a par com o 1º ano), Expressões (a 

par com todos os anos), Inglês (a par com o 4º ano), Apoio ao Estudo e Educação para a 

Cidadania. Por apenas 1%, não tem a taxa mais alta na disciplina de Matemática. As taxas de 

sucesso no 3º ano são idênticas às registadas nos períodos anteriores, não havendo 

significativas alterações. Há uma ligeira descida a Matemática em relação ao 1º período (3%). 

Em relação ao mesmo período do ano letivo anterior, sobe a taxa a Português e a Apoio ao 

Estudo (1%), a Matemática, a Inglês e a Educação para a Cidadania (2%). Mantêm as taxas 

Estudo do Meio e Expressões (100%). 

 

 
Gráfico 5: Taxas de sucesso obtidas no 4º ano nas áreas disciplinares e não disciplinares 

 

 

O 4º ano de escolaridade regista taxas de sucesso superiores a 93% em todas as áreas. 

Constata-se o sucesso pleno a Expressões (100%) e aproxima-se do mesmo o Inglês com 99%. 

De salientar, a descida das taxas de sucesso, em relação ao período anterior,  a Português 

(4%), a Matemática e a Apoio ao Estudo (5%). Em relação ao mesmo período do ano transato, 

regista-se uma descida das taxas de sucesso a Português (4%), a Matemática  e a Estudo do 

Meio (2%) e Educação para a Cidadania (1%). 
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Tabela 1: Qualidade do sucesso em Português e em Matemática  

Ano 

Português Matemática 

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

1º 8,4 20,6 31,8 39,2 3,7 10,3 49,5 36,5 

2º 12,2 22,9 45,0 19,9 13,0 19,9 36,7 27,4 

3º 0,8 14,9 52,2 32,1 5,2 20,9 41,8 32,1 

4º 0,0 16,4 46,7 36,9 5,7 18,9 34,4 41,0 

 

Relativamente à qualidade das aprendizagens, como se pode constatar pela tabela anterior, 

predominam as boas aprendizagens em ambas as disciplinas e em todos os anos de 

escolaridade, isto é, as classificações mais frequentemente atribuídas a Português e 

Matemática são “Bom” e “Muito Bom”.  

O ano que exibe a melhor qualidade das aprendizagens a Português é o 4º ano, com uma 

percentagem global de 84,3% de classificações de Bom e Muito Bom. O 4º ano regista 0 % de 

Insuficientes e o 3º ano, apenas 0,8%. Em contrapartida, o 2º ano é o ano que regista os 

resultados mais baixos, com 64,9% de classificações Bom e Muito Bom. Em relação à 

Matemática, o 1º ano continua a apresentar o melhor desempenho com 86,0% de menções 

de Bom e Muito Bom.  

A Português, em relação aos períodos anteriores, melhoraram os resultados no 2º, 3º e 4º ano 

com uma menor taxa de menções Insuficiente.  

 

3.2. Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI) 

 

Tabela 2: Análise do sucesso dos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI) 

Ano 1º 2º 3º 4º 1º ciclo 

nº alunos 107 133 134 125 499 

nº PAPI 16 29 17 12 74 

nº transições  16 16 17 12 61 

Taxa de eficácia 100% 55,2% 100% 100% 82,4% 

 

 
Em complemento à tabela anterior pode-se acrescentar que: 
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 Dos 74 planos implementados durante o ano letivo, 61 foram concretizados com êxito, o 

que corresponde a uma taxa de eficácia de 82,4%.  

 No 1º, 3º e 4º ano, todos os planos efetuados tiveram sucesso, traduzindo uma taxa de 100% 

de eficácia. 

 No 2º ano, a taxa de eficácia situou-se nos 55,2%, uma vez que 13 dos PAPI implementados 

não tiveram sucesso.  

 Na turma do 3ºB, da EB de Anobra, foi implementado um plano de desenvolvimento. 

 Em relação ao ano anterior, registaram-se mais 13 PAPI, mas os resultados obtidos foram 

idênticos. 

 

3.3. Comportamento 

 

Ano 

Comportamento  
Ação Disciplinar / Nº de Alunos 

Envolvidos 
1ºP 2ºP 3ºP 

1º ano Bom Bom Bom  

2º ano Satisfatório Satisfatório Bom  

3º ano Bom Bom Bom  

4º ano Bom Bom Bom  

 

Para a classificação do comportamento foi escolhido a apreciação modal, isto é, a 

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

Conclui-se que o comportamento dos alunos, em todos os anos de escolaridade, é “Bom”. 

Os alunos do 2º ano melhoraram o seu comportamento em relação aos períodos anteriores.  

 

3.4. Taxas de transição e conclusão de ciclo 

 

 

As taxas de transição e conclusão de ciclo registadas situam-se nos 100% no 1º, 3º e 4º anos.  

Ano Matriculados 
Transferidos 

Abandono 
Taxa de 

abandono 
Transitados 

 

Taxa 

transição Saíram Entraram 

1º ano 108 2 1 0 0% 107 100,0% 

2º ano 138 8 3 0 0% 120 90,2% 

3º ano 135 1 0 0 0% 134 100,0% 

4º ano 124 2 3 0 0% 125 100,0% 

1º ciclo 505 13 7 0 0% 487 97,6% 
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No total do 1º ciclo, a taxa ficou nos 97,6%. 

De salientar, a taxa de abandono escolar que se situou nos 0%. 

 

A tabela seguinte ilustra, de modo complementar, a qualidade dessa transição e permite 

perspetivar algumas condicionantes do trabalho a desenvolver no próximo ano letivo. 

 

  Sucesso deficitário 

Ano de 

escolaridade 

Nº de 

alunos 

Transitados 

Transitados sem 

aproveitamento 

a Português 

 

Taxa 

Transitados sem 

aproveitamento 

a Matemática 

Taxa 

1º ano 107 8 7,5% 5 4,7% 

2º ano 120 3 2,5% 3 2,5% 

3º ano 134 2 1,5% 6 4,5% 

4º ano 125 1 0,8% 4 3,2% 

Total 486 14 2,9% 18 3,7% 

  

Em relação aos alunos transitados, é no 1º ano de escolaridade que se registam as taxas de 

sucesso deficitário mais altas do ciclo, quer na disciplina de Português (7,5%), quer na de 

Matemática (4,7%). O 4º ano regista as taxas mais baixas de sucesso deficitário a Português. O 

2º ano regista, por outro lado, o melhor resultado do ciclo (2,5%) na transição deficitária a 

Matemática. 

 

 

Tabela 3: Evolução das taxas de sucesso ao longo do ano letivo 

Ano AEC-1ºP AEC-2ºP AEC-3ºP 
META 

2016/17 

1º ano 100% 100% 100% 100% 

2º ano 88% 89% 90% 93% 

3º ano 99% 99% 100% 96% 

4º ano 100% 99% 100% 99% 

1º ciclo 96% 97% 97% 97% 

 

Neste 3º período, as taxas de sucesso registadas no 3º e 4º ano superaram as previstas para o 

final do ano letivo 2016/17.  

No 1º ano a taxa manteve-se nos 100%.  

A meta prevista para todo o 1º Ciclo foi cumprida. 
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Apenas no 2º ano, a taxa de sucesso fica 3% aquém do previsto. No entanto, melhorou 2%, em 

relação ao 1º período, e 1%, em relação ao 2º período. 

No ano letivo anterior, todas as taxas de sucesso igualavam ou superavam as previstas para o 

final do ano. 

  

Tabela 4: Evolução das taxas de sucesso ao longo dos últimos quatro anos 

 

 

 

 

 

 

 

As taxas de sucesso do 1º, 3º e 4º ano, registadas em 2016/17, foram as mais altas ao longo dos 

últimos 4 anos, a par de 2013/14 (1º ano), 2014/15 (3º e 4º ano) e 2015/16 (4º ano). As taxas de 

sucesso do 1º e 2º ano, em 2016/17, foram as segundas mais baixas neste último quadriénio. 

 

A tabela 5 mostra as taxas de conclusão do 1º ciclo, em 4 anos, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 

2016/17. Tendo em conta os resultados obtidos no final deste período, a taxa de conclusão do 

1º ciclo em 4 anos é a mais alta de todas, subindo 7,6 pontos percentuais em relação à 

registada em 2013/14, 8,2 pontos percentuais em relação a 2014/15 e 4,6 pontos percentuais 

em relação a 2015/16.  

 

Tabela 5: Taxa de conclusão do 1º ciclo em 4 anos 

 
2013/14 2014/15 2015/16 

2016/17  

1ºP 2ºP 3ºP 

Taxa 88% 87,4% 91% 95,6% 95,6% 95,6% 

 

Taxa de transição 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

1º ano 100% 98,6% 100% 100% 

2º ano 86,8% 96,8% 93% 90% 

3º ano 95% 100% 98% 100% 

4º ano 99,3% 100% 100% 100% 

1º ciclo 94,6% 99% 98% 97% 
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4. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 2º CICLO 

 

 

4.1. Resultados 

 

Os gráficos seguintes permitem apreciar, por disciplina e por ano de escolaridade, a 

evolução das taxas de sucesso ao longo dos três momentos de avaliação sumativa ocorridos 

em 2016/2017. 

 

 
Gráfico 6: Taxas de sucesso por disciplina/ano  

 

 

 

Neste 3º período constatamos um acréscimo nas taxas de sucesso da maioria das disciplinas. 

Mantiveram-se as taxas de sucesso das disciplinas de Educação Tecnológica e Educação 

Moral e Religiosa, a primeira com 99% e a segunda com 100%. As subidas mais significativas 

verificaram-se no Português, seis pontos percentuais, e na História e Geografia de Portugal, 

treze pontos percentuais. 
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Gráfico 7 - Taxas de sucesso por disciplina/ano 

 
 

  Também no 6º ano se registou uma subida nas taxas de sucesso de todas as disciplinas, 

excetuando as disciplinas de EF, EMRC e MAC que mantiveram as taxas e que registaram 

respetivamente 99%, 100% e 100%. O acréscimo verificado foi mais expressivo nas disciplinas de 

Português e Matemática, respetivamente, quatro e cinco pontos percentuais. 

As taxas de sucesso por disciplina variaram entre 94%, valor registado a Matemática (oito 

pontos percentuais superior ao valor registado em 2015/16) e 100%, valor correspondente a 

CN, ET, EV,MAC e EMRC.  

    Complementarmente, as percentagens de alunos do 2º ciclo que, durante este 3º período, 

atingiram níveis satisfatórios de aprendizagem a todas as disciplinas, isto é, atingiram sucesso 

pleno, foram as seguintes:   

 

Tabela 6: Qualidade das aprendizagens no 2º ciclo 

5
º 

A
n

o
 

Turma/nº  alunos 

Nº de alunos só com 

positivas 

6
º 

A
n

o
 

Turma/nº alunos 

Nº de alunos só com 

positivas 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

A 20 15 16 17 A 20 15 15 16 

B 21 15 16 17 B 20 14 17 17 

C 21 17 12 18 C 20 15 15 18 

D 20 10 11 13 D 20 12 17 18 

E 30 15 13 21 E 22 20 22 23 

Total 112 72 68 86 Total 102 76 86 92 

Taxa sucesso 

pleno 
64% 61% 77% 

Taxa sucesso 

pleno 
75% 83% 89% 
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 77% dos alunos do 5º ano (86 alunos num total de 112); 

 89% dos alunos do 6º ano (92 alunos num total de 103);  

 Total do 2º CEB – 83% (178 em 215 alunos).  

 

Registamos ao longo do ano letivo, no sexto ano, um acréscimo evidente na percentagem 

de alunos que atingiram níveis satisfatórios de aprendizagem a todas as disciplinas. No quinto 

ano verificou-se, no segundo período, um decréscimo do número de alunos com sucesso 

pleno compensada agora com um aumento de dezasseis pontos percentuais na taxa em 

análise. 

    Verificamos que a consecução plena de sucesso é real em cerca de 83% da população 

escolar do 2º ciclo, valor ligeiramente inferior ao registado no ano letivo 2015/16 mas, ainda 

assim, superior aos valores registados em 2013/14 e 2014/15. De realçar que foram os valores 

registados no quinto ano, semelhantes aos do ano 2013/14, os responsáveis pela queda da 

taxa de sucesso pleno, uma vez que o sexto ano registou a melhor taxa dos últimos quatro 

anos, como se pode constatar na tabela seguinte: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 8: Evolução das taxas de sucesso pleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% alunos só com 

níveis positivos 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

5º ano 76% 81% 81% 77% 

6º ano 72% 74% 86% 89% 

Total 2ºciclo 74% 78% 84% 83% 
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Foram ainda estudadas as percentagens de alunos que desenvolveram as competências 

mais elevadas no geral e nas disciplinas de Português e de Matemática. 

 

Tabela 7: 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 

9 48 397 312 223 0 9 50 35 16 2 18 51 17 22 

6% 40%           54% 8% 46% 46% 18% 46% 36% 

6º ANO 

0 15 267 369 255 0 1 47 39 12 0 6 49 19 25 

2% 29% 69% 1% 47% 52% 6% 50% 44% 

2º CICLO 

1 63 664 681 478 0 10 97 74 28 2 24 100 36 47 

4% 35% 61% 5% 46% 49% 12% 48% 40% 

 

Em termos globais, o 5º ano e o 6º ano de escolaridade apresentam níveis de desempenho 

diferenciados. A percentagem de níveis positivos é mais elevada no 6º ano: 5ºano-94% e 

6ºano-98%. A qualidade do desempenho, níveis 4 e 5 registados, é superior em quinze pontos 

percentuais no 6º ano (5º ano: 54% e 6º ano: 69%).  

O estudo efetuado, permite também registar que o sucesso alcançado na disciplina de 

Português, quer no 5º, 92%, quer no sexto ano, 99%, é sensivelmente igual ao registado quando 

considerada a globalidade das disciplinas que compõem o currículo, respetivamente 94% e 

98%. No caso da disciplina de Matemática a taxa de sucesso no 5ºano, 82%, distancia-se doze 

pontos percentuais da taxa de sucesso alcançada quando considerada a globalidade das 

disciplinas. No 6º ano a taxa de sucesso, 94%, apenas se encontra a quatro pontos percentuais 

da taxa global. Regista-se, no entanto, na disciplina de Matemática, um acréscimo 

significativo na taxa de sucesso alcançada no 6º ano, tomando como referência os valores do 

ano anterior - seis pontos percentuais. 
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4.2. Comportamento 

 

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

após reuniões dos conselhos de turma de avaliação sumativa. 

 

 

Tabela 8: Evolução ao longo do ano do comportamento das turmas do 2º ciclo 

Ano/ 

Turma 

Comportamento  

Ação Disciplinar / Nº de Alunos Envolvidos 
3ºP 

5ºA Muito Bom 1 aluno – 3 ordens de saída de sala de aula  

5ºB Muito Bom 1 aluno – 1 ordem de saída de sala de aula 

5ºC Bom  

5ºD Bom  

5ºE Satisfatório 4 alunos – 4 ordens de saída de sala de aula 

6ºA Muito Bom 1 aluno – 1 ordem de saída de sala de aula 

6ºB Bom 1 aluno – 3 ordens de saída de sala de aula  

1 aluno -atividades de integração durante duas semanas 

6ºC Bom  

6ºD Bom  

6ºE Muito Bom  

 

 

No que se refere ao comportamento, são de registar os progressos alcançados, patentes 

nas menções agora atribuídas. São de salientar neste campo, como fatores facilitadores, os 

esforços reflexivos de todos os elementos de cada conselho de turma, no sentido de se 

conseguir, em cada caso, uma mais sólida conjugação e harmonização de estratégias 

conducentes à melhoria e até inversão das posturas comportamentais desajustadas de alguns 

alunos. É de salientar que o segundo ciclo superou, neste terceiro período, a meta definida no 

PAE relativamente ao comportamento e que se situava nos setenta pontos percentuais de 

menções de Bom e/ou Muito Bom. Registou noventa pontos percentuais. 

 

 

4.3. Planos de acompanhamento Pedagógico Individual 

 

As informações que se seguem pretendem dar uma ideia do nível de consecução dos 

Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual implementados ao longo do ano.  
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Tabela 9: Taxa de sucesso dos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual  

Ano 5º 6º 2º Ciclo 

nº alunos 112 103 215 

nº PAPI 20 5 25 

nº transições 19 5 24 

Taxa de eficácia 95% 100% 96% 

 

Ao longo deste ano letivo, 12% dos alunos do 2º ciclo usufruiu de um destes planos 

elaborados pelo respetivo conselho de turma, registando-se uma taxa de sucesso dos mesmos 

de 96%, dez pontos percentuais superior ao valor registado no ano letivo anterior.  

 

 

4.4. Taxas de transição e conclusão de ciclo 

 

Tabela 10: Taxas de abandono e de transição no 2º ciclo  

 

A tabela seguinte ilustra, de modo complementar, a qualidade dessa transição e permite 

perspetivar algumas condicionantes do trabalho a desenvolver no próximo ano letivo. 

 

Tabela 11: Transição com sucesso deficitário a Português e a Matemática  

  Sucesso deficitário 

Ano  

Nº de 

alunos 

Transitados 

Transitados sem 

aproveitamento 

a Português 

Taxa 

Transitados sem 

aproveitamento 

a Matemática 

Taxa 

5º ano 111 9 8% 19 17% 

6º ano 103 1 1% 6 6% 

2º ciclo 214 10 5% 25 12% 

 

O agrupamento irá adotar, para estes alunos que transitam sem aproveitamento nas 

disciplinas de Português e/ou Matemática, medidas de promoção do sucesso escolar, 

nomeadamente acompanhamento pedagógico na forma de apoio ao estudo/aulas de 

recuperação. 

Ano Matriculados Transferidos Abandono 
Taxa de 

Abandono 
Transitados 

Taxa 

Transição 

5º 114 2 0 0 111 99% 

6º 104 1 0 0 103 100% 

2º Ciclo 218 3 0 0 204 99,5% 
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A taxa de transição, ao nível da totalidade dos alunos do 2º ciclo, foi de 99,5%, o valor mais 

alto dos últimos quatro anos letivos. 

 

Tabela 12: Evolução da taxa de transição  

 

 

 

 

 

 

A tabela seguinte ilustra, indiretamente, as taxas de transição alcançadas este ano, 

permitindo-nos analisar a realização dos compromissos assumidos relativamente às metas 

contratadas. 

Tabela 13: Taxas de transição por turma, ano e ciclo 

 
5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 5ºE 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE 

Turma 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 

ANO 99% 100% 

META 97% 95% 

2º CICLO 99,5% 

META 96% 

 

 

A tabela seguinte mostra as taxas de realização do 2º ciclo em 2 anos nos quatro últimos anos. 

 

Tabela 14: Taxa de conclusão do 2º ciclo em 2 anos 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

2016/17 

1ºP 2ºP 3ºP 

Taxa 85,1% 91% 98,2% 96,7% 92,9% 93,9% 97% 

 

Taxa de transição 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

5º ano 97% 97,7% 96% 99% 

6º ano 94% 100% 99% 100% 

2ºciclo 95% 98,8% 97,7% 99,5% 
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5. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO 3º CICLO 

 

5.1. Resultados 

 

Para cada ano de escolaridade o gráfico apresentado traduz a evolução das taxas de 

sucesso ao longo do ano e, nele, as barras agrupadas três a três traduzem ordenadamente os 

níveis de sucesso obtidos no 1º, 2º e 3º períodos.  

Relembramos que no 7º e 8ºanos, as disciplinas de Educação Tecnológica, Educação Musical, 

Artes Plásticas e TIC apenas aparecem representadas no respeitante ao terceiro período, 

dado tratar-se de disciplinas de organização semestral.  

Pelas características específicas de EMRC e EMRE, é referida a sua taxa de sucesso, que não é, 

no entanto, integrada na discussão global das taxas de sucesso. Para além disso, apresentam 

nos três anos de escolaridade taxas de 100% de sucesso.  

 

Gráfico 9: Taxas de sucesso por disciplina/ano 

 

 

No 7º ano, não se verificam taxas de sucesso inferiores a 75%,  correspondente à disciplina de 

Matemática que, ao longo do ano letivo, apresentou os valores mais baixos de sucesso, mas 

que no último período regista um acréscimo de 8% em relação ao período anterior.  

As disciplinas em que se verificou um maior aumento do sucesso, em relação ao segundo 

período foram Ciências Naturais (10%), Espanhol (7%) e Geografia (6%). 

Das dezasseis disciplinas observadas, dez apresentam taxas de sucesso superiores a 90%, com 

especial incidência na área das Expressões. 
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Gráfico 10: Taxas de sucesso por disciplina/ano 

 

 

Relativamente ao 8º ano, não se registam taxas de sucesso inferiores a 69%, o que se verificou 

na disciplina de Matemática, a qual também já havia registado o valor mais baixo no 

segundo período, mas que em relação a este período regista um aumento de 10% e de 9% em 

relação ao primeiro período.  

Em todas as disciplinas, regista-se um aumento da taxa de sucesso quer em relação ao 

primeiro período, quer em relação ao segundo. Verifica-se,  em relação ao primeiro período, 

um incremento de 28% na disciplina de Ciências Naturais, 21% na disciplina de História, 18% em 

Físico-química e 15% na disciplina de Geografia.  

As disciplinas de Espanhol, Educação Física, Educação Musical, Artes Plásticas, Educação 

Tecnológica e  MAC obtiveram 100% de sucesso. 

Das dezasseis disciplinas analisadas, doze apresentam taxas de sucesso igual ou superior a 

90%. 
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Gráfico 11: Taxas de sucesso por disciplina/ano 

 

 

No respeitante ao 9º ano, é de referir que os valores dizem respeito apenas à avaliação 

interna, não sendo por isso contabilizado o sucesso obtido na avaliação externa.  

Assim, verifica-se que a disciplina com menor taxa de sucesso foi Matemática com um valor 

percentual de 76 pontos e que regista em relação aos períodos anteriores um aumento de 5%.  

Analisando a variação entre o segundo e o terceiro período, verifica-se que as disciplinas 

onde se regista um maior aumento do sucesso são Ciências Naturais (19%), Geografia (11%), 

Físico-química (10%) e Inglês e Português com 6%.  

As disciplinas de Educação Física, Espanhol e MAC obtiveram 100% de sucesso. 

Das doze disciplinas analisadas, oito apresentam taxas de sucesso igual ou superior a 90%. 

 

Tabela 15: Taxas de sucesso pleno 

Ano 
Turma/Nº de 

alunos 

Nº de alunos só com positivas 

1ºP 2ºP 3ºP 

7º 

A 28 18 

49% 

20 

60% 

22 

67% 

B 25 13 14 15 

C 19  16 18 18 

D 20  3 8 9 

E 19 6 5 10 

F 20 8 13 14 

8º 

A 14 9 

46% 

8 

46% 

9 

60 
B 24 16 17 18 

C 19 6 6 8 

D 19  4 4 6 
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E 20 10 10 12 

F 18 7 7 15 

9º 

A 19 11 

53% 

7 

50% 

11 

59% 
B 19  10 11 11 

C 28 17 17 18 

D 26 11 11 13 

3ºCICLO 337 165 49% 176 52%  63%  

 

 

Relativamente aos alunos que transitaram ou que foram admitidos a exame, as percentagens 

dos que neste ciclo da escolaridade básica, atingiram níveis satisfatórios de aprendizagem a 

todas as disciplinas, foram as seguintes:   

 67% dos alunos do 7º ano (88 alunos num total de 131); 

 60% dos alunos do 8º ano (68 alunos num total de 113); 

 59% dos alunos do 9º ano  (53 alunos num total de 90); 

 63% dos alunos do 3º ciclo atingiram sucesso pleno, num total de 334 alunos (209 alunos).  

 Ao longo do ano letivo verificou-se uma melhoria na taxa de sucesso pleno uma vez que 

no primeiro período se registou uma taxa de 49%, no segundo de 52% e no terceiro 63%.  

 Verifica-se ainda que o maior aumento ocorre no 8º ano (14%) do 2º para o 3º período, 

mas comparando o primeiro com o ultimo é no sétimo ano que se regista num maior 

aumento (18%). 

 
 

Tabela 16: Evolução das taxas de sucesso pleno no final do 3º período (%) 

Ano 2013/2014 2014/2015 2015/16 2016/17 

7º ano 57,0 59,4 67 67 

8º ano 55,7 59,4 54 60 

9º ano 60,4 63,6 70 59 

        3º CICLO 57,7 60,9 64 63 

 

Relativamente ao ano de 2016/2017, podemos concluir que: 

- a taxa de sucesso pleno no final do 3º período a nível global do 3º ciclo, teve um decréscimo 

de 1%.  

- em relação aos resultados parcelares, verifica-se um aumento da taxa de sucesso pleno no 

8º ano,  enquanto no 9º ano se inverte essa tendência, e se mantém no 7º ano.  

Globalmente e relativamente aos anos em estudo, o ano 2016/2017 foi o melhor dos quatro, 

para o 8º ano, mas o pior para o 9º ano.  
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Tabela 17: Qualidade das aprendizagens no 3º ciclo 

 Todas as disciplinas Português Matemática 

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

7º ANO 

 

14 145 629 545 215 0 10 67 45 4 4 28 49 34 12 

9% 41% 50% 8% 53% 39% 25% 39% 36% 

8º ANO 

 

4 113 556 476 211 0 5 71 34 3 4 31 44 20 14 

8% 41% 51% 4% 63% 33% 31% 39% 30% 

9º ANO 

3 79 402 317 100 0 4 51 31 4 3 19 25 30 13 

9% 45% 46% 4% 57% 39% 24% 28% 48% 

3ºCICLO 

21 323 1587 1319 526 0 19 189 110 12 11 78 118 84 39 

9% 42% 49% 6% 57% 37% 27% 35% 38% 

 

A nível de todas as disciplinas e nos três níveis de escolaridade os níveis de desempenho são 

semelhantes, sendo que a percentagem de níveis positivos varia entre 91% (7º e 9º ano) e 92% 

(8º ano). A qualidade do sucesso (registo de níveis 4 e 5) varia entre 46% no 9º ano e 51% no 8º 

ano.  

Nas duas disciplinas focalizadas, Português regista melhores taxas de sucesso do que a 

Matemática, nos três anos de escolaridade, registando também uma maior percentagem de 

desempenhos de melhor qualidade (níveis 4 e 5), com mais evidência no 9º ano, com uma 

taxa de 98%.  

A discrepância entre as duas disciplinas é mais acentuada no 8º ano, onde a percentagem 

de níveis positivos varia entre os 96% no português contra os 69% da matemática.  

Em termos globais do 3º ciclo, constata-se que a percentagem de níveis positivos à disciplina 

de português é muito superior à registada pela disciplina de matemática e que são de 94% e 

73% respetivamente.   

Registe-se que apesar das discrepâncias entre as duas disciplinas é a disciplina de 

Matemática, nos três anos de escolaridade, que atribui um maior número de níveis 5 (39 

contra 12).  
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5.2. Comportamento 

 

A tabela que se segue contém informação relativa ao aproveitamento/ comportamento e foi 

concluída com a informação fornecida pelos DT dos conselhos de turma de avaliação 

sumativa do 3 º período realizados em junho.  

Ano/ 

Turma 

Comportamento 
Ação Disciplinar / Nº de Alunos Envolvidos 

3ºP 

7ºA Bom  
Participação de ocorrência / 4 alunos 

Participação de ocorrência / toda a turma 

7ºB Bom Ordem de saída da sala de aula / 4 alunos 

7ºC Bom   

7ºD Bom  

7ºE Bom 
Ordem de saída da sala de aula / 2 alunos 

Suspensão por 5 dias úteis / 1 aluno 

7ºF Bom 
Ordem de saída da sala de aula / 3 alunos 

Atividades de integração por uma semana / 1 aluno 

8ºA Bom   

8ºB Bom   

8ºC Bom  Ordem de saída da sala de aula / 5 alunos 

8ºD Bom   

8ºE Bom  

8ºF Bom   

9ºA Bom  

9ºB Bom   

9ºC Bom  Ordem de saída da sala de aula / 3 alunos 

9ºD Bom Ordem de saída da sala de aula / 2 alunos 

 

No respeitante ao comportamento, verifica-se que todas as turmas registam a menção de 

bom, havendo então uma melhoria ao registado nos períodos anteriores. No entanto, 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. A meta 

definida pela mediada do PAE “SER BOM É COOL!”, foi superada.  

 

 

5.3. Planos de acompanhamento Pedagógico Individual 

As informações que se seguem pretendem dar uma ideia do nível de consecução dos Planos 

de Acompanhamento Pedagógico Individual implementados ao longo do ano. Neste 3º 

período 29% dos alunos do 3º ciclo esteve sujeito a um destes planos elaborados pelo conselho 

de turma.  
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Tabela 18: Taxa de sucesso dos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual  

Ano 7º 8º 9º 3º ciclo 

nº alunos 131 113 90 334 

nº PAPI 28 36 32 96 

nº transições 24 33 27 84 

Taxa de eficácia  86% 92% 82% 88% 

 

Verifica-se que a taxa de eficácia nos três anos de escolaridade de situa nos 88% e que os 

planos surtiram mais efeito no 8º ano comparativamente com os outros anos.  

No 9º ano a taxa foi calculada tendo por base os alunos admitidos ou não a exame. 

Constata-se ainda que, em relação aos planos de acompanhamento que foram aplicados ao 

longo do ano, que: 

 7º ano -  9 planos de acompanhamento – 7 alunos transitaram, logo a taxa de eficácia 

foi de 78%; 

 8º ano – 10 planos de acompanhamento – 9 alunos transitaram, logo a  taxa de 

eficácia  foi de 90%.  

 

 

5.4. Taxas de transição e conclusão de ciclo 

 

 

 

A tabela seguinte ilustra, de modo complementar, a qualidade dessa transição e permite 

perspetivar algumas condicionantes do trabalho a desenvolver no próximo ano letivo.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Estão incluídos todos os alunos efetivamente transitados, incluindo os alunos integrados na Educação Especial. 

Ano Matriculados Transferidos Abandono 
Taxa de 

abandono 
Transitados2 

Taxa 

transição 

7º 135 4 0 0 123 95 

8º 115 1 0 0 110 97 

9º 95 3 0 0 86 93 

3º ciclo 345 8 0 0 319 96 
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Tabela 19: Transições com sucesso deficitário a Português e Matemática 

  Sucesso deficitário 

Ano 
Nº de alunos 

Transitados 

Transitados sem 

aproveitamento a 

Português 

Taxa  

Transitados sem 

aproveitamento a 

Matemática 

Taxa 

7º ano 123 3 2,4% 19 15,4% 

8º ano 110 2 1,8% 31 28,1% 

9º ano 86 1 1,1% 17 19,8% 

3ºciclo 319 6 1,8% 67 21% 

 

Nos alunos do 7º ano que transitaram, 15,4 %, registaram nível negativo a Matemática, no 8º 

ano 28,1 % e no 9º ano 19,8 %; a nível do 3º ciclo regista-se 21% de alunos com sucesso 

deficitário a Matemática e 1,8 % a Português. Estes resultados revestem-se de maior 

preocupação pelo facto de terem sido investidas várias horas letivas, na disciplina de 

matemática, distribuídas pelos diferentes projetos (Fénix e reforço). 

 

Tabela 20: Evolução das taxas de transição nos últimos quatro anos letivos 

 

 

 

 

 

 

Pode constatar-se que, em relação ao ano letivo 2015/2016, o 7º e o 8º ano registam subidas 

nas taxas de transição, enquanto que o oposto acontece no 9ºano.  

De realçar que, globalmente, dos quatro anos em evidência, o ano 2016/2017 é o melhor. 

A tabela seguinte ilustra, indiretamente, as taxas de transição alcançadas este ano por 

referência às taxas de repetência por ano de escolaridade e permite-nos analisar os 

compromissos assumidos relativamente às metas contratadas para este quadriénio. 

 

Tabela 21: Taxas de transição por ano de escolaridade 

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

% 100 96 100 78 89 100 100 100 89 89 100 100 95 94 96 88 

ANO 95%  97%  93%  

META 88% 94%  94% 

3º CICLO 95% 

META 92% 

Taxa de transição 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

7º ano 84,3 % 91,3 % 90,8% 95% 

8º ano 91,8 % 93,5 % 89,8% 97% 

9º ano 96,0 % 99,2 % 97,2% 93% 

3º ciclo 90,4 % 94,8% 92,7% 95% 
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Relativamente ao aproveitamento das dezasseis turmas em análise, tendo em conta a taxa 

de transição no final do 3º período, verifica-se que o valor oscila entre os 100% , em sete turmas 

e os 88% do 9ºD. 

Em relação aos resultados obtidos no segundo período verifica-se que a taxa de transição 

aumentou em todas as turmas, salientando-se as melhorias verificadas no 8ºF (+ 44%), 8ºE 

(+34%), 8ºD (+ 28 %), 7ºE  e 8ºC (26%) e 8ºA e 9ºC (21%).   

 

Tendo em conta as metas estabelecidas, verifica-se que em todos de escolaridade se atingiu 

a meta, sendo ultrapassada em 7% no 7º ano, 3% no 8º ano e 1% no 9º ano.  

No total do terceiro ciclo os resultados ultrapassaram os valores estipulados em 3%. 

 

A tabela seguinte mostra as taxas de realização do 3º ciclo em 3 anos em 2012/13, 2013/2014, 

2014/15 e a taxa alcançada no presente ano letivo, tendo em conta os resultados obtidos no 

final deste ano. 

 

Tabela 22: Taxa de conclusão do 3º ciclo em 3 anos 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

2016/17 

1ºP 2ºP 3ºP 

Taxa 78,2% 80% 79,7% 77,7% 68% 66,7% 75,8% 

 

 

5.5. Avaliação externa 

 

Por último, apresentam-se os desempenhos dos alunos admitidos às provas finais de Português 

e de Matemática comparando os resultados do agrupamento com os nacionais (não estão 

incluídos os alunos que fizeram prova final a nível de escola). 

 

Notas médias  % de classificações positivas 

Português Matemática  
Português Matemática 

AEC Nacional AEC Nacional 

 

AEC Nacional AEC Nacional 

63% 58% 57 53% 85% 75% 64% 57% 

+5% +4% +10% +7% 
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6. ANÁLISE DO APROVEITAMENTO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
 

 

6.1. Resultados 

 

Gráfico 12: Percentagens de sucesso no 10º ano do ensino secundário 

 

 

Este período letivo, seis disciplinas apresentam uma subida da percentagem de 

classificações superiores a dez valores (Física e Química A, Geografia A, História A, Inglês, 

Matemática A e MACS), e duas descem a sua percentagem face ao período anterior 

(Filosofia e Português). Matemática A é a disciplina com menor taxa de sucesso (74%), 

ficando todas as outras taxas acima dos 80%. 

Neste ano de escolaridade, há a realçar que é no Curso de Línguas e Humanidades que se 

registam as maiores oscilações nas classificações atribuídas ao longo do ano letivo. Assim, à 

disciplina de História A e de MACS registam-se grandes melhorias na recuperação dos alunos 

face aos resultados apresentados (História A - 75%, 52%, 82%; MACS - 86%;62%; 83%). 



 Análise do sucesso escolar – 3º Período – 2016/2017 

 
 

 

 29 

Gráfico 13: Percentagens de sucesso no 11º ano do ensino secundário 

 

 

Neste ano de escolaridade, regista-se uma menor oscilação das classificações atribuídas 

face ao 10º ano. No entanto, é de novo no Curso de Línguas e Humanidades que volta a 

haver maiores diferenças nas disciplinas da formação específica. De novo, História A 

apresenta uma franca recuperação dos alunos no final do ano letivo (86%, 79%, 86%) e agora 

também Geografia A (82%, 86%, 96%). 

Matemática A é, de novo, de todas as disciplinas do currículo do 11ºano, a que apresenta 

uma taxa de sucesso mais baixa (74%). 

Seis disciplinas subiram a sua taxa face ao 2º período letivo (Biologia Geologia, Filosofia, Física 

e Química A, Geografia A, História A e MACS). 

 

Gráfico 14: Percentagens de sucesso no 12º ano do ensino secundário 
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Todas as disciplinas apresentam uma taxa de 100% de sucesso, com exceção de Matemática 

A (81%) e Português (98%). Registe-se a melhoria nas taxas de Matemática A (76%; 81%) e de 

História A (94%; 100%). 

São estas as disciplinas que irão ser sujeitas a exame nacional no final dos 3 anos do ciclo de 

estudos.  

 
Tabela 23: Taxas de sucesso pleno no ensino secundário 

Ano Turmas 1ºP 2ºP 3ºP 

10º 

A 60% 

54% 

60% 

48,5% 

60% 

63,4% B 42% 45,5% 63,6% 

C 60% 40% 66,6% 

11º 

A 78% 

61,8% 

83,3% 

67,7% 

91,7% 

73,8% B 33,3% 45,8% 45,8% 

C 74,2% 74,2 83,9% 

12º 

A 86,9% 

89,3% 

76,1% 

82,1% 

78,26% 

89,45% B 81% 76% 90,1% 

C 100% 94,4% 100% 

Secundário  68,4%  66,1%  75,55% 

 

 

O 10ºano é o que apresenta pior taxa de sucesso pleno, revelando-se o 12º ano como o mais 

positivo neste aspeto. Para tal contribuirá, sem dúvida, um maior envolvimento nos estudos 

dos alunos que compõem as turmas desse ano, Do início para o final do ano letivo, houve 

uma melhoria na taxa de sucesso pleno deste ciclo de estudos (68,4%; 75,55%). 

 
 

Tabela 24: Qualidade do sucesso em Ciências e Tecnologias 

 
 

Matemática A Física e Química A Biologia Geologia 

 

  0-7 8-9 10-13 14-20 0-7 8-9 10-13 14-20 0-7 8-9 10-13 14-20 

A
N

O
 

10º 5 7 16 19 1 5 26 15 1 2 23    21 

11º 3 9 22 12 1 0 31 15 0 7 24 16 

12º 0 8 22 12 - - - - - - - - 
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Tabela 25: Qualidade do sucesso em Línguas e Humanidades 

 
 

História A Geografia A MACS 

 

  0-7 8-9 10-13 14-20 0-7 8-9 10-13 14-20 0-7 8-9 10-13 
14-

20 

A
N

O
 

10º 3 2 18 5 3 1 20 5 4 1 16 8 

11º 0 4 15 8 0 1 19 8 2 0 8 17 

12º 0 0 7 10 - - - - - - - - 

 

Os alunos do 11º ano de Línguas e Humanidades apresentam melhores resultados às disciplinas 

da formação específica do que os seus colegas do 10º ano do mesmo curso. No Curso de 

Ciências e Tecnologias, os resultados são semelhantes nos dois anos, havendo, no entanto um 

maior número de classificações no último intervalo no 11º ano. 

 

 

6.2.    Comportamento 

 

Ano/ 

Turma 

Comportamento  Ação Disciplinar / Nº de Alunos Envolvidos 

1ºP 2ºP 3ºP  

10ºA satisfatório satisfatório Bom  

10ºB bom satisfatório Mto Bom  

10ºC satisfatório satisfatório Bom  

11ºA satisfatório bom Mto Bom  

11ºB bom bom Mto Bom  

11ºC bom satisfatório Bom  

12ºA bom bom Mto Bom  

12ºB bom bom Mto Bom  

12ºC satisfatório satisfatório Mto Bom 1 falta disciplinar a Educação Física 

 

Todas as turmas do ensino secundário melhoraram as menções relativas ao comportamento 

neste 3º período letivo. 
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6.3. Taxas de transição e conclusão do secundário 

 

 

 

A taxa de transição / aprovação interna do ensino secundário é de 95%, isto sem atender à 

avaliação externa. É de realçar que todos os alunos do 12ºano foram admitidos a exame 

nacional com exceção de 1, à disciplina de Matemática A. No entanto, a taxa de conclusão 

do nível secundário de educação implica a obrigatoriedade da realização de quatro exames 

nacionais. 

 

 

 

 

 

Da tabela exposta, conclui-se que os resultados atingidos este ano letivo são semelhantes ao 

anterior, no que respeita ao 10º ano, superiores, no que diz respeito ao 11º ano e inferiores no 

12º ano. 

A tabela seguinte ilustra as taxas de transição alcançadas este ano, por ano de escolaridade 

e permite-nos verificar a superação dos compromissos assumidos para o quadriénio. 

 

Tabela 26: Taxas de transição por ano de escolaridade 

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

Turma 100% 91% 80% 100% 100% 100% 78,26% 90,1% 94,1% 

ANO 90,33% 100% 87,48% 

META 86% 92% 75% 

SECUNDÁRIO 92,6% 

META 84% 

 

Ano Matriculados Transferidos Abandono 
Taxa de 

abandono 
Transitados 

Taxa 

transição 

10º 78 0 0 0% 69 88,46% 

11º 80 0 0 0% 80 100% 

12º 62 0 0 0% 61 87,48% 

secundário 220 0 0 0% 210 95,45% 

Taxa de transição 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

10º ano 90,5% 78% 89,1% 88,46% 

11º ano 86% 91,5% 95,5% 100% 

12º ano 72,2% 66,7% 91% 87,48% 

secundário 85,5% 80,7% 91,5% 91,98% 
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A tabela seguinte mostra as taxas de realização do secundário em 3 anos em 2012/13 e 

2013/14, 2014/15, 2015/16 e a taxa alcançada em 2016/17, tendo em conta os resultados 

obtidos no final deste ano. 

Tabela 27: Taxa de conclusão do secundário em 3 anos 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

2016/17 

1ºP 2ºP 3ºP 

Taxa 78,6% 64,3% 58,2% 68,2% 75,8% 71,2% 69,7% 

 

 

6.4. Avaliação externa 

 

Disciplinas 
Média  nacional 

(1ª fase – alunos internos) 

Média ESFN 

(1ª fase – alunos internos) 

Português 11,1 9,8 

História A 10,3 8,6 

Matemática A 11,5 10,4 

MACS 10,1 9,9 

Física e Química A 9,9 8,5 

Biologia/ Geologia 10,3 9,1 

Geografia A 11 9,9 

Filosofia 10,7 9,4 

 



Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 

 
 

 

 34 

7.  OFERTA QUALIFICANTE 
 

A análise do aproveitamento do curso vocacional e 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 3.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. 

 

 

7.1    Cursos profissionais 

 

Tabela 28: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina no 10.º TEAC
3
 

Componente Disciplinas 
N.º de 

Módulos 
Concluídos 

N.º 
alunos 

inscritos 

Taxa de 
Sucesso da 

Disciplina (%) 

Classificação 
Média por 

Disciplina (valores) 

Sociocultural 

Português 3 

15 

97,8 11,8 

Inglês 5 84,4 13,0 

AI 2 86,7 12,0 

TIC 1 93,3 13,6 

EF 5 97,3 15,0 

Científica 
FQ 5 92,0 12,6 

Matemática 3 86,7 12,0 

Técnica 

EE 3 95,6 12,7 

TA 3 95,6 13,1 

SD 3 95,6 12,2 

AC 5 94,7 12,2 

 

A tabela acima, na coluna “Módulos Concluídos”, indica os módulos concluídos em cada 

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

profissional de eletrónica, automação e comando.  

As classificações médias das disciplinas variam entre os 11,8 e os 15 valores. 

No gráfico seguinte, podemos observar que as taxas de sucesso se situam entre os 84,4% e os 

97,8%. 

                                                 
3
 AI – Área de Integração; TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação; EF – Educação Física; FQ – Física e Química; EE – 

Eletricidade e Eletrónica; TA – Tecnologias Aplicadas; SD – Sistemas Digitais; AC – Automação e Comando. 
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Gráfico 15: Taxa de sucesso por disciplina em cada componente de formação 

 

 

Gráfico 16: Relação de módulos não concluídos por aluno 

 

 

No gráfico anterior podemos observar que 8 alunos concluíram com sucesso todos os 

módulos lecionados desde o início do curso. Quatro alunos têm um módulo em atraso, 

dois alunos têm 4 módulos e um aluno tem 24 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. 

A taxa de progressão do 10.º TEAC é de 93%, correspondente a um aluno que não 

reuniu as condições mínimas para progredir. 

 

 
Tabela 29: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina no 10.º TT

4
 

Componente Disciplinas 
N.º de 

Módulos 
Concluídos 

N.º alunos 
inscritos 

Taxa de 
Sucesso da 

Disciplina (%) 

Classificação 
Média por 

Disciplina (valores) 

Sociocultural 

Português 3 15 100,0 12,4 

Inglês 3 13 97,2 13,9 

Espanhol 3 2 100,0 13,7 

AI 2 

15 

90,0 13,3 

TIC 1 100,0 13,3 

EF 5 100,0 14,0 

Científica 

Geografia 3 95,6 12,2 

HCA 3 88,9 12,1 

Matemática 1 100,0 13,2 

Técnica 

Com. Esp./Fr. 4 100,0 15,7 

TIAT 4 90,0 12,6 

TCAT 3 100,0 14,2 

OTET 4 95,0 11,8 

 

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 Classificações Médias das disciplinas variam entre os 11,8 e os 15,7 valores (ver 

tabela Anterior). 

No gráfico seguinte, podemos observar que as taxas de sucesso neste curso se situam 

entre os 88,9% e os 100%. 

                                                 
4
 AI – Área de Integração; EF – Educação Física; HCA - História da Cultura e das Artes; TIAT – Turismo - Informação e Animação 

Turística; Com. Esp./Fr. – Comunicar em Espanhol e Francês; TCAT – Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico; OTET – 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas. 
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Gráfico 17: Taxa de sucesso por disciplina em cada componente de formação 

 

 

 

 
Gráfico 18: Relação de módulos não concluídos por aluno 

 

  

No gráfico anterior podemos observar que 6 alunos concluíram com sucesso todos os 

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

Quatro alunos têm 1 módulo em atraso, dois alunos têm três módulos não concluídos e 

três alunos têm respetivamente 2, 4 e 5 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. 

A taxa de progressão do 10.º TT é de 100%. 

 

 
Tabela 30: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina no 11.º TAP

5
 

Componente Disciplinas 
N.º de 

Módulos 
Concluídos 

N.º 
alunos 

inscritos 

Taxa de 
Sucesso da 

Disciplina (%) 

Classificação 
Média por 

Disciplina (valores) 

Sociocultural 

Português 4 

13 

100,0 13,2 

Inglês 3 100,0 12,4 

AI 2 100,0 12,6 

TIC 2 100,0 12,4 

EF 4 100,0 14,5 

Científica 

Psicologia 3 100,0 15,5 

Sociologia 3 100,0 13,3 

Matemática 2 100,0 12,7 

Técnica 

Psicopatologia 2 100,0 14,3 

A. Sociocultural 3 100,0 14,3 

CIS 3 100,0 15,1 

Área de Expressões 5 100,0 15,9 

 

 

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 12,4 e os 15,9 valores. 

Não há alunos com módulos em atraso neste curso, consequentemente, a taxa de 

progressão do 11.º TAP é de 100%. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 AI – Área de Integração; TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação; EF – Educação Física; A. Sociocultural – Animação 

Sociocultural; CIS – Comunidade e Intervenção Social. 
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Tabela 31: Taxa de sucesso e classificação média por disciplina no 11.º TGPSI
6
 

Componente Disciplinas 
N.º de 

Módulos 
Concluídos 

N.º 
alunos 

inscritos 

Taxa de 
Sucesso da 

Disciplina (%) 

Classificação 
Média por 

Disciplina (valores) 

Sociocultural 

Português 4 

14 

100,0 12,6 

Inglês 3 100,0 13,3 

AI 2 100,0 12,0 

TIC 2 100,0 13,2 

EF 4 100,0 14,3 

Científica 
Matemática 3 100,0 12,5 

FQ 4 100,0 14,4 

Técnica 

Sistemas Operativos 2 100,0 13,9 

RC 2 100,0 15,0 

PSI 4 100,0 14,3 

AC 2 100,0 14,4 

 

 

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 gestão e programação de sistemas informáticos.  

As Classificações Médias das disciplinas variam entre os 12 e os 15 valores.                                                

Não há alunos com módulos em atraso neste curso, consequentemente, a taxa de 

progressão do 11.º TGPSI é de 100%. 

 

 

 

7.2. Comportamento 

 

Ano / 

Turma 

Comportamento Ação Disciplinar 

1ºP 2ºP 3ºP 

10.º TEAC Satisfatório Satisfatório Bom  

10.º TT Insatisfatório Satisfatório Bom 1 falta disciplinar a 1 aluno. 

11.º TAP Bom Satisfatório Bom  

11.º TGPSI Satisfatório Satisfatório Bom  

 

 

 

 

 

                                                 
6
 AI – Área de Integração; TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação; EF – Educação Física; FQ – Física e Química; 

RC – Redes de Comunicação; AC – Arquitetura de Computadores. 
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7.3. Educação e Formação de Adultos 

 

No presente ano letivo entrou em funcionamento uma turma do curso de educação e 

formação de adultos com certificação escolar de nível secundário. Dos onze 

formandos que constituíam a turma no início do 3.º período, apenas oito mantiveram 

assiduidade regular e validaram algumas Unidades de Competências-chave previstas 

no calendário para as três áreas que constituem o curso, o qual foi integralmente 

cumprido.  

Com as Unidades validadas ao longo do período, no final, dois formandos concluíram 

o Ensino Secundário, sendo ambos do Percurso C. 

Ao longo do período, três formandos deixaram de frequentar as aulas, por razões 

diversas, quer pessoais quer profissionais. 

 

Turma 

Formandos inscritos 

no início do 3.º 

período 

Novas inscrições 

durante ao longo do 3.º 

período 

Formandos Certificados 

EFA 

Tipo A 

EFA Tipo B, 

C e DL 357 

(percursos 

parciais) 

EFA Tipo 

A 

EFA Tipo B, 

C e DL 357 

(percursos 

parciais) 

Certificações 

Parciais 

Certificações 

com o 12.º 

ano 

EFA 1.º ano 5 6 -- -- -- 2 

 

Assim, do balanço feito no final dos três períodos, conclui-se que foram certificados 14 

formandos, 13 com o 12.º ano e 1 com uma certificação parcial. Transitaram para o 

ano letivo seguinte seis formandos, para além de diversos outros que têm o Curso 

incompleto, a serem contactados para virem definir a sua situação escolar. 

 

 



 Análise do sucesso escolar – 3º Período – 2016/2017 

 
 

 

 41 

8. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

A avaliação refere-se a 82 alunos, integrados na Educação Especial, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro. A sua distribuição pelos diferentes ciclos de ensino/ano 

bem como as medidas educativas de que beneficiaram é a seguinte: 

 

 

Ciclo/Nível Ano Medidas educativas7 

a) b) c) d) e) f) 

Pré-Escolar 4 --- 1 --- --- --- 

1º ciclo 

1.º ano  --- --- --- --- --- --- 

2.º ano 6 2 --- 3 3 3 

3.º ano 5 4 --- 5 ---  ---  

4.º ano 6 1 ---  3 3 1 

2º ciclo 5.º ano 9 2 1 7 1 2 

6.º ano 9 2   5 4 6 

3º ciclo 
7.º ano 10 6   7 3 9 

8.º ano 11 8   10 1 10 

9.º ano 2       2 2 

Secundário 

10.º ano 3     2 1 1 

11.º ano 4 1   2 2   

12.º ano 5     2 3   

Cursos Profissionais: 

TT (10.º ano) 1     1     

TEAC(10.ºano 4     4     

PSI (11.ºano) 1     1     

TAP(11.º ano) 2     2     

TOTAL 82 26 2 54 23 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Identificação das medidas educativas aplicadas: a) Apoio pedagógico personalizado; b) Adequações curriculares individuais; 

c) Adequações no processo de matrícula; d) Adequações no processo de avaliação; e) Currículo específico individual; f) 
Tecnologias de apoio. 
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8.1. Resultados 

 

8.1.1. Pré-escolar 

         

        Frequentaram o ensino pré-escolar 4 alunos com necessidades educativas especiais, 

abrangidos pelo Decreto-Lei 3/2008 de 7 de janeiro, estando um deles com adiamento de 

escolaridade. Este aluno ingressa no 1.º ciclo, com um desenvolvimento abaixo do expectável 

no domínio da Expressão e Comunicação. Os outros três discentes fizeram alguns progressos, 

mas dois não estão dentro do expectável nas diferentes áreas, tendo sido considerado para 

um deles adiamento de escolaridade por não se encontrarem reunidas as condições mínimas 

para a sua integração no 1.º ano do 1.º Ciclo. 

 

8.1.2. Ensino Básico 

 

No 1.º ciclo há a registar a retenção de uma aluna no 2.º ano (que estava matriculada 

no 2.º, mas a fazer o currículo do 1.º ano). 

É de referir também um aluno do 2.º ano que passou a usufruir da medida CEI a partir 

do início do 3.º período. 

No 2.º ciclo não houve retenções. É de mencionar a situação de um aluno no 5.º ano 

que, apesar de apresentar cinco níveis inferiores a 3, o Conselho de Turma tendo em 

consideração a idade do aluno e as orientações de transição no ciclo, decidiu pela sua 

transição para o 6.º ano de escolaridade. 

Refere-se igualmente a situação de um aluno de 5.º ano, com adequações no 

processo de matrícula, mas cujo percurso escolar o Conselho de Turma analisou e, 

considerando os resultados da avaliação psicológica, a manutenção de um perfil de 

funcionalidade de graves limitações em que praticamente não houve evolução, a idade 

cronológica, o percurso escolar (com duas retenções no primeiro ciclo), o distanciamento do 

desempenho do aluno em relação ao que é requerido para o nível de escolaridade em que 

se encontra (pondo em evidência a exigência de mobilização de estratégias cada vez mais 

adaptadas e elementares para que o aluno realize aprendizagens) e o seu comportamento 

adaptativo, tomou a decisão de propor que no próximo ano letivo o aluno venha a usufruir 

da implementação de um Currículo Específico Individual.  

   É de referir um aluno do 5.º ano que passou a usufruir da medida CEI a partir do início 

do 3.º período. 
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No 3.º ciclo, ficou retido um aluno do 7.º ano que apresentava 8 níveis negativos (dos 

quais dois foram  nível 1). Este aluno apresentou ao longo do ano um comportamento muito 

desadequado, tendo sido alvo de várias medidas sancionatórias. Mencionam-se ainda as 

seguintes situações: um aluno de 7.º ano, que esteve a repetir o ano, mas que no final do 3.º 

período apresentou sete níveis inferiores a 3. O Conselho de Turma, analisou a situação, e 

considerando que ficar de novo retido não lhe traria qualquer ganho, e ponderadas 

também as orientações de transição no ciclo, decidiu pela sua transição para o 8.º ano de 

escolaridade, propondo a aplicação, no próximo ano letivo, da medida educativa – Alínea 

c) do Decreto-lei 3/2008 – Adequações no processo de matrícula – por disciplinas. Dois alunos 

de 7.º ano transitam para o 8.º ano com três níveis inferiores a três. 

É ainda de referir um aluno do 7.º ano que passou a usufruir da medida CEI a partir do 

início do 3.º período. 

No 8.º ano mencionam-se três alunos que transitam ao 9.º ano com três níveis inferiores 

a 3. No 9.º ano não há situações a registar. 

 

 

8.1.3   Secundário 

 

Os dois alunos do 10.º ano transitaram para o 11.º ano. Os alunos do 11.º e 12.º ano 

aguardam os resultados dos exames, mas obtiveram aproveitamento a nível interno. Três 

alunos do 12.º ano com a medida CEI concluíram a escolaridade obrigatória. 

 

8.1.4       Alunos com Currículo Específico Individual 

 

   Frequentaram o agrupamento 23 alunos com Currículo Específico Individual, 

distribuídos por quatro escolas: 5 alunos no 1º CEB na EB3, 1 aluno no 1.º CEB na EB1, 9 alunos 

na EB2 e 8 alunos na Escola Secundária Fernando Namora.     

No que respeita aos alunos com a medida CEI, de uma forma geral houve progressos 

em todos os discentes nas diferentes áreas curriculares que faziam parte dos seus currículos. A 

modalidade de estruturação dos CEI, no 2.º e 3.º ciclos iniciada este ano, proporcionou 

contextos de aprendizagem diversificados que possibilitaram maximizar o potencial destes 

alunos para desenvolver aprendizagens significativas, considerando-se fundamental a sua 

continuidade. 



Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 

 
 

 

 44 

Salienta-se a situação de um aluno do 6.º ano, com a medida CEI, e que apesar dos 

quatro níveis inferiores a três, do elevado absentismo e do incumprimento reiterado dos seus 

deveres de aluno, foi aprovado ao 7.º ano de escolaridade, atendendo aos seguintes  

factos: não estar sujeito ao regime de transição de ano escolar característico do regime 

educativo comum; ter uma idade cronológica que vai ficando desadequada em 

comparação com a dos colegas de turma e a sua retenção agravaria este desfasamento; o 

contexto familiar não se tem constituído como favorável ao estabelecimento de limites e 

regras e não tem proporcionado a necessária estabilidade para que o aluno possa melhorar 

as suas atitudes e progredir no seu percurso escolar; a retenção, ao invés de ter um efeito 

pedagógico e de maior responsabilização pelos seus deveres de aluno, iria apressar o seu 

abandono escolar. 

  O currículo dos alunos CEI do ensino secundário foi estruturado de acordo com a 

Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de junho. A lecionação da componente da formação 

académica por docentes dos respetivos grupos de recrutamento revelou-se uma experiência 

muito positiva. 

As coadjuvações prestadas aos alunos com CEI mostraram-se essenciais para o 

envolvimento e a participação dos mesmos em contexto de sala de aula. 

Os Planos Individuais de Transição (PIT) foram implementados com sucesso. 
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9. MODALIDADES DE APOIO IMPLEMENTADAS 

 

 

No final deste ano letivo é apresentado um balanço sumário das medidas de promoção do 

sucesso  implementadas ao longo deste ano letivo, disponibilizadas  sob a forma de: 

 reforços curriculares, 

 metodologia Fénix  

 oficinas da oralidade e escrita,  

 aulas de recuperação,  

 tutorias,  

 sala de estudo, 

 gabinetes de mediação escolar.  

 No caso do 2º ciclo, o apoio ao estudo funcionou como extensão curricular e como 

espaço de recuperação das aprendizagens. 

 

 

9.1. Reforços Curriculares e metodologia Fénix 

 

Os reforços curriculares privilegiaram as disciplinas de mais baixo sucesso e localizaram-se 

essencialmente nos inícios de ciclo. Foram exceção, a disciplina de Inglês, reforçada no 8º ano 

de escolaridade e a metodologia Fénix adotada na disciplina de Matemática, dirigida ao 8º 

ano de escolaridade. 

 

Ano de 

escolaridade 
Disciplina 

Sucesso 

1ºP  

Sucesso 

2ºP 

Sucesso 

3ºP 
META 

7º ano 
Português  84% 90% 92% 94% 

Matemática 68% 67% 75% 78% 

8ºano 

Inglês 71% 72% 81% 88% 

Matemática 

(metodologia Fénix) 
60% 59% 69% 71% 

10º ano 
Matemática A 63% 72% 74% 74% 

Física e Química A 84% 83% 87% 80% 
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Da tabela anterior pode constatar-se que os reforços curriculares, no ensino básico, não se 

traduziram, conforme esperado numa melhoria dos resultados das aprendizagens tendo, todos 

eles, ficado aquém das metas fixadas. No caso da disciplina de Inglês, verifica-se 

inclusivamente uma descida face à taxa de sucesso registada no ano passado (85%) pelo 

que, à falta de uma reflexão sobre os fatores endógenos explicativos da situação é, 

claramente, uma aposta perdida. Nas restantes disciplinas há melhorias mais ou menos 

relevantes face ao ano passado. 

 

9.2.  Aulas de recuperação 

 

Na tabela seguinte não é feita qualquer distinção entre o tipo de aulas de recuperação 

lecionadas, isto é, se são individualizadas ou em grupo. Estão aqui inseridos os apoios a 

Português do 1º e 2º anos, na metodologia TurmaMais e os apoios a Matemática no 8º ano, 

segundo a metodologia Fénix. No entanto, desta tabela não fazem parte os apoios 

disponibilizados no âmbito da Educação Especial. 

Ciclo/Nível Disciplinas Nº Horas  Nº Alunos 

1º Ciclo 
Português 

71 
61  

 7 turmas em Turma+ Matemática 

2º Ciclo 

Matemática 20 212 

Português 20 212 

HGP 5 112 

Inglês 5 100 

3º Ciclo 

Matemática 0+9+3 6 turmas em Fénix + 12 

Português 0+1+3 0+3+8 

Inglês 6+0+2 24+0+6 

Físico-Química 1+2+0 4+8+0 

Secundário 
Física Química A 2 7 

Biologia Geologia 0 0 
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Para além das aulas de recuperação o agrupamento providencia apoio na familiarização 

com a língua portuguesa a 3 alunos estrangeiros, dois na EB2 e um na ESFN; foram 6 os tempos 

atribuídos dois professores de português nas duas escolas. 

 

9.3.  Tutorias 

 

Tem-se tornado nos últimos anos um dos recursos mais mobilizados pelos Conselhos de Turma, 

sobretudo, quando se reconhece alguma dificuldade de supervisão no que toca o contexto 

familiar dos alunos. 

Ciclo/ Nível Nº Horas  Nº Alunos 

1º Ciclo 0 0 

2º Ciclo 6 6 

3º Ciclo 15 15 

Secundário 0 0 

 

 

9.4. Salas de estudo 

 

No decorrer do 3º período a sala de estudo da EB2 continuou a funcionar em ambiente 

educativo diferente daquele a que o aluno esteve habituado a vivenciar nas áreas 

curriculares disciplinares. Neste espaço, o aluno recebeu, sempre que se tornou necessário, um 

apoio individualizado, proporcionado pelo professor presente, que o ajudou a colmatar 

algumas das suas lacunas. Os alunos puderam também estudar e realizar os seus trabalhos 

autonomamente, com possibilidade de acesso a outros materiais variados, tais como, dossier 

com materiais pedagógicos, manuais, dicionários e computadores com acesso à Internet que 

lhes permitiram realizar trabalhos de pesquisa. 

 

Tabela 32: Distribuição das áreas disciplinares presentes na sala de estudo da EB2
8
 

HORAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

8.30 Português 
 

ET Português Português Port/Inglês 

9.15 Português Português Português ET Inglês 

10.20 Matemática Matemática 

 
Inglês 

Matemática 

CN 

Matemática 

Português/HGP 

11.05 
Matemática 

CN 
Português História 

EV / CN 

Português/HGP 
Matemática 

                                                 
8
 Distribuição feita com base no último horário da sala de estudo. 
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12.00 CN Português 
Português 

Inglês  
Português/HGP Matemática/CN 

12.45 CN ET 
Português 

CN 

Matemática 

Português/HGP 
Matemática 

13.45 ET Português 
 

Matemática Português 

14.30 ET ET 
 

Matemática Português 

15.25 Matemática ET 
 

ET Geografia 

16.10 Francês Português 
 

Matemática Português 

  

 

 

 

 
Tabela 33: Taxa de ocupação da Sala de Estudo da EB2 

TOTAL 

3ºPERÍODO 

5º ANO 
  

6º ANO 
 

7º ANO 
 

8º ANO 
 

TOTAL 
 

% 
 

TOTAL 

 

% 
 

TOTAL 
 

% 
 

TOTAL 
 

% 
 

215 80 37 62 29 8 4 65 30 

 

Os alunos que frequentaram a Sala de Estudo, continuaram a dirigir-se maioritariamente a este 

espaço de forma autónoma e de livre vontade, para realização dos seus estudos, trabalhos no 

âmbito das várias disciplinas, pesquisas realizadas nos computadores, em treze ocasiões para 

a realização de ficha de avaliação por solicitação do docente da respetiva disciplina e 

acompanhados pelo professor presente neste espaço, mas também, para mediação quando 

no respetivo gabinete não se encontrava nenhum professor presente e por treze ocasiões 

alunos com tutoria. 

No que respeita às atividades mais realizadas neste espaço, destacam-se as seguintes:  

1. 63 Frequências para o estudo de várias disciplinas; 

2. 40 Frequências para atividades diversas/jogos didácticos;  

3. 18 Frequências para o estudo específico na disciplina de Matemática.  

 

 

9.5. Gabinetes de mediação escolar 
 

Neste 3º período o gabinete continuou a funcionar em 3 escolas e nele foram investidos 59 

tempos de serviço docente na EB2, 6 tempos na EB1 e 7 tempos na EB3, o que totaliza 72 

tempos. 
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Após análise dos relatos de ocorrência produzidos pelos professores (em sala de aula) / 

alunos (no Gabinete), conclui-se que, na generalidade, os motivos estão sempre relacionados 

com o não cumprimento das regras estabelecidas: 

 Entrada atempada e disciplinada na sala de aula 

 Postura de silêncio e trabalho colaborativo na sala de aula 

 Aceitação das chamadas de atenção por parte do professor 

 Correção de atitudes desadequadas 

 

No caso do 1º ciclo, a intervenção está reservada às coordenadoras de escola, que 

atuam por iniciativa própria ou mediante solicitação dos titulares de turma. A distribuição das 

intervenções está descrita nas tabelas seguintes. 

 

Nº intervenções Escola Básica nº1 Escola Básica nº 3 

1º ano 1 0 

2º ano 2 0 

3º ano 2 0 

4º ano 1 0 

 

Turmas 5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 5ºE 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE 

Nº intervenções 

2 1 0 0 4 0 3 0 0 0 

7 3 

10 

 

 

Turmas 7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 7ºE 7ºF 8ºA 8ºB 8ºC 8ºD 8ºE 8ºF 9ºA 9ºB 9ºC 9ºD 

Nº 

intervenções 

4 4 0 2 16 3 0 0 8 0 1 4     

29 13  

42 

 

 

 

Apesar de este período ter sido bem mais curto que o segundo, o número de intervenções 

aumentou de 7 para 10, no 2º ciclo e 3º ciclos. Nalgumas turmas as ocorrências estão 

fortemente associadas a um ou dois alunos, mas não se regista nenhuma ação complementar 

dos conselhos de turma respetivos que analisando as situações, tomem medidas 

especificamente dirigidas a estes casos no sentido de os debelar. 

 



Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 

 
 

 

 50 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No advento da preparação de mais um ano letivo é, mais uma vez, retomada a necessidade 

de todos olharem para estes resultados e de se implicarem uma reflexão crítica séria que 

procure, nos aspetos internos da organização escolar, outras formas de agir que possam 

melhorar aquilo que nos deixa menos satisfeitos. As considerações preambulares dos 

normativos em vigor são tão importantes como a regulamentação que as sucede, pois 

traduzem as finalidades últimas do legislador e conferem sentido à ação que se pretende 

empreender:  

Afirmar “a dimensão eminentemente formativa da avaliação, que se quer integrada e 

indutora de melhorias no ensino e na aprendizagem” 

 “importa centrar a ação da escola nos fatores que estão diretamente sob a sua alçada de 

influência e mobilizar a intervenção de outros atores com vista a uma ação concertada e 

multifacetada na prevenção do insucesso, do abandono escolar e na melhoria das 

aprendizagens”. 

 

  

Condeixa-a-Nova, 05 de julho de 2017 
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