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Introdução 

 

O presente relatório, elaborado pela Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas 

de Portel, pretende dar a conhecer a análise global dos resultados obtidos pelos alunos na 

avaliação sumativa do final do 2.º período letivo, assim como as tabelas e gráficos que contêm 

a compilação dos dados resultantes do tratamento estatístico previamente efetuado. Os 

dados estatísticos apresentados, serviram de base para a análise realizada por cada 

departamento curricular, sendo a mesma apresentada em reunião de Conselho Pedagógico, 

realizada no dia 26 de maio de 2021. 

Neste relatório consta a análise global efetuada pela Equipa de Autoavaliação, as 

apreciações emanadas dos vários departamentos e do Conselho Pedagógico. Consoante o 

órgão ou departamento, as análises focaram-se em grupos de alunos, numa turma específica, 

no ano de escolaridade ou ciclo de ensino, numa disciplina ou conjunto de disciplinas, nas 

medidas do Plano de Ação Estratégica ou noutras medidas em vigor no Agrupamento de 

Escolas de Portel. 

O relatório é finalizado com algumas reflexões realizadas pelos docentes dos diferentes 

departamentos e pela Equipa de Autoavaliação. 

Em anexo apresenta-se o conjunto de tabelas e gráficos que constam do documento inicial 

apresentado aos departamentos e ao Conselho Pedagógico, e que é constituído pelos 

seguintes elementos: resultados escolares dos alunos dos três ciclos do ensino básico, com 

as respetivas percentagens de sucesso e de qualidade do sucesso por turma e ano de 

escolaridade; as taxas de sucesso pleno; a percentagem de alunos que se encontram em 

risco de retenção; os resultados associados às medidas do Plano de Ação Estratégica. 

Importa realçar que nas tabelas e gráficos dos resultados do 3.º ciclo, aparece a designação 

LE II, abreviatura de Língua Estrangeira II, e que respeita às disciplinas de Francês e 

Espanhol consoante a turma ou grupo de alunos. Todas as outras siglas ou abreviaturas são 

as que constam nas pautas e documentos oficiais com os resultados da avaliação sumativa. 
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Análise global dos resultados 

Procedemos, de seguida, à análise estatística dos resultados obtidos pelos alunos, do 

Agrupamento de Escolas de Portel, durante o 2.º período, comparando com os resultados 

obtidos no 1.º período. 

 

Análise por ciclo de ensino e ano de escolaridade 

Relativamente ao 1.º ano, observamos uma diminuição na taxa de sucesso nas disciplinas 

de Português, Matemática e Apoio ao Estudo, encontrando-se, neste momento, nos 93,8%. 

Analisando por turmas, verificamos que apenas a turma do 1.º A apresenta uma taxa de 

sucesso abaixo dos 100% (mais concretamente, 89,5%, correspondente a 2 alunos com nível 

insuficiente). 

Quanto à qualidade do sucesso, encontramos no geral valores acima de 50%, com as 

disciplinas de Português e Apoio ao Estudo a revelarem os valores mais baixos (59,4%). Em 

sentido oposto encontramos as disciplinas de Estudo do Meio (87,5%), OFC (81,3%) e 

Educação Física (93,8%). Já a taxa de sucesso pleno situa-se nos 93,8%, o que revela uma 

ligeira descida (3,1%) relativamente ao período transato. 

Quanto ao 2.º ano, a taxa de sucesso encontra-se num nível bastante elevado, sendo a 

disciplina de Português aquela que apresenta um valor mais baixo (80%), seguida de 

Matemática e Apoio ao Estudo com 91,1%, correspondendo, nestes dois casos, a uma 

diminuição de aproximadamente 2% relativamente ao 1.º período, o mesmo ocorrendo na 

disciplina de Estudo do Meio (atualmente 97,8%). Destacamos ainda os 100% de Educação 

Artística, Educação Física e OFC. Neste momento, as turmas que apresentam taxas de 

sucesso mais baixas são a turma do 2.º A (com os seguintes valores: Português, 70,4%; 

Matemática e Apoio ao Estudo, 85,2% e Estudo do Meio 96,3%) e Santana com 80% a 

Português. As restantes turmas e disciplinas apresentam uma taxa de sucesso de 100%. 

Em relação à qualidade do sucesso, este encontra-se igualmente em valores positivos, 

sendo, novamente a disciplina de Português a apresentar a taxa mais baixa (60%). No 

entanto, na globalidade, esta taxa subiu em praticamente todas as disciplinas, com OFC 

(7,2%), Português (5,5%) e Matemática e Apoio ao Estudo (ambas com um aumento de 

5,4%). Em sentido inverso encontramos Educação Física que apresentou uma descida de 

aproximadamente 2%.  
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Já relativamente ao sucesso pleno, este encontra-se nos 80%, uma subida de 0,5% 

relativamente ao período anterior. A taxa de retenção encontra-se nos 8,9%, correspondendo 

a uma subida de 2,1% em relação ao 1.º período, consubstanciado em 4 alunos da turma do 

2.º A. 

No 3.º ano, a taxa de sucesso nas diferentes disciplinas, situa-se acima dos 97%, 

destacando-se Português, Matemática, Educação Artística, Educação Física e OFC com uma 

taxa de 100%. As restantes disciplinas apresentaram uma taxa de 97,4%, motivada pelo 

aproveitamento insuficiente de um aluno na turma do 3.º A. Comparando com os valores 

obtidos no 1.º período, verificamos que houve uma melhoria de 10,2% a Estudo do Meio e de 

5,1% a Português e a Inglês. 

A qualidade do sucesso apresenta igualmente valores positivos, sendo a disciplina de 

Matemática (50%) e de Português (57,9%) aquelas que obtiveram valores mais modestos. 

No entanto, tal representa uma melhoria de 9% e 14,3%, respetivamente, relativamente ao 

1.º período. Destacam-se ainda os 19,8% de melhoria a Estudo do Meio que apresenta, neste 

2.º período, uma taxa de sucesso de 73,7%. Em sentido inverso, encontramos a disciplina de 

Inglês com uma taxa de qualidade do sucesso de 71,1% à qual corresponde uma diminuição 

de 3,3%. 

A taxa de sucesso pleno apresenta este período, uma subida de 12,6%, situando-se nos 

94,7%. Já a taxa de retenção situa-se, neste período, nos 0%.  

 No 4.º ano e, em relação à taxa de sucesso, deparamo-nos com valores acima de 90%, 

sendo o mais baixo 91,9% na disciplina de Matemática (equivalente a uma subida de 3% 

relativamente ao período anterior). Destacamos ainda a melhoria de 8,3% a Estudo do Meio 

(100%) e de 2,9% a Português (94,6%). As restantes disciplinas mantiveram os valores do 

período passado. 

Situação idêntica encontramos relativamente à qualidade do sucesso. Assim, observamos 

uma melhoria de 14,9% a Inglês (62,2%), 11,8% a Estudo do Meio (75,7%) e 11,6% a 

Educação Artística (81,1%). Também as disciplinas de Matemática, Apoio ao Estudo e OFC 

apresentam uma subida relativamente ao 1.º período (6,9%, 6,4% e 6% respetivamente). Em 

sentido contrário encontramos a disciplina de Educação Física com uma diminuição desta 

taxa na ordem dos 2,2%.  

Quanto à taxa de sucesso pleno situa-se nos 89,2%, referente a um aumento na ordem dos 

3,1%. A taxa de retenção situa-se nos 5,4% referente a dois alunos de turmas diferentes (4.º 

A e Monte do Trigo B). 
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No que concerne às medidas do Plano de Ação Estratégica, CAL – Criar Artes e Letras, situa-

se, a Português, nos 91,4%, uma subida de 0,7% relativamente ao período anterior e bastante 

acima da meta proposta de 85%, com uma taxa de qualidade de sucesso de 61,8%, também 

ela superior à meta de 45% e que corresponde a uma melhoria de 2,9%.  

No Matematic@r verificamos uma taxa de sucesso de 94,1%, com uma taxa de qualidade de 

sucesso de 57,9%, ambas acima das metas estabelecidas. No entanto, se a taxa de 

qualidade de sucesso melhorou em relação ao 1.º período (3,8%), já a taxa de sucesso 

recuou 0,6%. 

Passemos agora à análise dos resultados do 2.º ciclo.  

No 5.º ano, a taxa de sucesso mais baixa encontra-se na disciplina de Matemática com 69,6% 

referente a um agravamento de 7,9% relativamente ao 1.º período. Tal situação pode ser 

encontrada, ainda, nas disciplinas de Educação Visual e CAL com um agravamento de 1,8% 

e 5,4% respetivamente, situando-se atualmente nos 96,4% e 94,6%. Em sentido inverso 

encontramos as restantes disciplinas, destacando-se a disciplina de Ciências Naturais com 

uma melhoria significativa (24,1%). Podemos, ainda, observar neste ano letivo várias 

disciplinas com uma taxa de sucesso de 100% (Ciências Naturais, Educação Física, 

Educação Musical, Cidadania, TIC e AE_C@), sendo que as restantes se situam acima dos 

85%.  

Quanto à qualidade do sucesso, observamos melhorias na ordem dos 28% às disciplinas de 

Educação Tecnológica (67,9%) e de Cidadania (64,3%). Destacam-se ainda as disciplinas de 

Educação Visual (71,4%), de AE_C@ (96,4%), de Inglês (53,6%), de CAL (60,7%), de 

Português (51,8%) e de Ciências Naturais (46,4%) por apresentarem valores superiores aos 

do 1.º período. Já a Educação Musical (60,7%), Matemática (39,3%) e Educação Física 

(51,8%) os valores foram inferiores em 8,3%, 2,1% e 1,7%, respetivamente. De referir que as 

disciplinas de História e Geografia de Portugal e TIC apresentaram uma taxa de qualidade de 

sucesso de 55,4% e de 58,9%. Para estas disciplinas não é possível fazer uma comparação 

com o período anterior pois apenas agora foram avaliadas. 

Em relação à taxa de sucesso pleno, esta situa-se, agora, nos 64,3%, uma melhoria de 2,2% 

em relação ao período transato. Em risco de retenção, encontram-se, neste momento, 8,9% 

dos alunos do 5.º ano, o que corresponde a 5 alunos distribuídos pelas três turmas, sendo 

que este valor corresponde a uma melhoria de 4,9%. 

Quanto ao 6.º ano, observamos uma melhoria da taxa de sucesso apenas na disciplina de 

Inglês, situando-se agora nos 92,5% (mais 10,4% do que no 1.º período). Relativamente às 

disciplinas de Matemática (67,5%), Ciências Naturais (85%%), CAL (87,5%), Educação 
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Visual (92,5%), Português (87,5%) e Cidadania (95%), todas elas sofreram um agravamento 

face ao período anterior (17,1%, 15%, 12,5%, 7,5%, 7,4% e 5%, respetivamente). 

Em relação à qualidade do sucesso, esta melhorou nas disciplinas de Inglês (mais 6,7%), 

Matemática (mais 1,7%), Ciências Naturais (mais 3,9%) e AE_C@ (mais 6,2%). Nas restantes 

disciplinas, observamos um agravamento, nomeadamente, nas disciplinas de Educação 

Visual e CAL, a apresentarem valores 16,6% inferiores aos do 1.º período, situando-se a taxa 

no 2.º período nos 47,5%. 

À semelhança do 5.º ano, também no 6.º ano não foi possível comparar as avaliações nas 

disciplinas de História e Geografia de Portugal e TIC.  

Relativamente à taxa de sucesso pleno, esta sofreu uma diminuição (31,9%) face ao período 

anterior, situando-se atualmente nos 45%, equivalendo a 18 alunos de entre os 40 que 

frequentam o 6.º ano de escolaridade. 

Também a taxa de retenção sofreu um agravamento (neste caso de 14,9%) situando-se este 

período nos 17,5%, correspondendo a 7 alunos em risco de retenção localizados em duas 

turmas (6.º A e 6.º B).  

Quanto às medidas do Plano de Ação Estratégica, CAL – Criar Artes e Letras, situa-se, a 

Português, nos 90,6%, uma subida de 3% relativamente ao período anterior e bastante acima 

da meta proposta de 80%, com uma taxa de qualidade de sucesso de 46,9%, também ela 

superior à meta de 30% e que corresponde a uma melhoria de 4,6%. Em Educação Visual, a 

taxa situa-se nos 94,8%, uma descida de 4,2% relativamente ao período anterior e 

ligeiramente abaixo da meta proposta de 95%. Já a taxa de qualidade de sucesso é de 61,5%, 

superior à meta de 60% e que corresponde a uma melhoria de 4,8%. Na disciplina de 

CEA_CAL observamos uma descida para 91,7% com uma qualidade de sucesso de 55,2%.  

Também no Matematic@r verificamos um recuo de 11,6% da taxa de sucesso, encontrando-

se agora nos 68,8%, com uma taxa de qualidade de sucesso de 37,5%. Verificamos, pois, 

que a taxa de sucesso se encontra ligeiramente abaixo da meta e que a qualidade se encontra 

acima desta. 

Analisemos, agora, os resultados referentes ao 3.º ciclo de escolaridade. 

Assim, relativamente ao 7.º ano, observamos uma taxa de sucesso acima de 68%, sendo a 

disciplina de Matemática aquela que apresenta a taxa mais baixa (68,5%), mantendo-se 

inalterada relativamente ao período anterior. 

Por outro lado, as disciplinas de Inglês (88,9%), Português (77,8%), Ciências Naturais 

(90,7%) e OFC (88,9%) apresentaram as maiores subidas relativamente ao 1.º período com 

subidas na ordem dos 20,4%, 13%, 9,3% e 7,4%, respetivamente. Em sentido inverso 
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encontramos as disciplinas de Cidadania (90,7%) e Geografia (81,5%) com uma descida de 

7,4% na taxa de sucesso. 

Quanto à qualidade do sucesso, apenas duas disciplinas apresentaram valores acima dos 

50% (LEII com 53,7% e TIC com 61,1%) e outras duas situam-se nos 50% (Cidadania e OFC). 

No entanto, será de destacar a disciplina de Cidadania que apresentou uma melhoria de 

27,8% relativamente ao período anterior e Geografia que, em sentido inverso, apresentou 

uma descida de 20,4%. 

Será, ainda, de referir que não foi possível comparar os resultados nas disciplinas de 

Educação Visual, OA e TIC por não terem sido avaliadas no 1.º período. 

A taxa de sucesso pleno subiu no 7.º ano para 51,9% (+11,2%) e a taxa de retenção diminuiu 

para 20,4%, o que corresponde a uma descida de 9,2%, equivalendo a 11 alunos num 

universo de 54. 

Analisando, agora, o 8.º ano, verificamos que houve uma melhoria na ordem dos 20% nas 

disciplinas de Língua Estrangeira II (23,2%), de Português (23,4%) e de Matemática (27,6%). 

Com uma melhoria mais baixa, mas ainda assim de louvar, temos as disciplinas de Ciências 

Naturais (12,8%) e OFC (8,5%). Em sentido inverso surgem apenas as disciplinas de História 

(-0,1%), de Físico-Química (-2,7%) e de Matemática (-4,9%). No entanto, ao analisarmos os 

resultados globais, verificamos que a taxa de sucesso de todas as disciplinas se situa acima 

dos 69%, havendo inclusive várias disciplinas com 100% de sucesso, caso de Português, 

Ciências Naturais, Educação Visual, Cidadania, AO, TIC e OFC. 

Quanto à qualidade do sucesso, apenas Cidadania, OA e TIC apresentam uma taxa superior 

a 50%, situando-se a média de todas as disciplinas nos 33,5%. De salientar os 10,9% de 

qualidade de sucesso a Português e os 13% a Língua Estrangeira II. No entanto, será 

importante frisar que, excetuando as disciplinas de Geografia (-3,7%), de Educação Física    

(-1,7%) e de TIC (-11,7%), em todas as outras houve melhoria na taxa de sucesso 

relativamente ao 1.º período. 

A taxa de sucesso pleno situa-se atualmente nos 47,8%, uma melhoria de 20,1% 

relativamente ao período anterior. Também ao nível da taxa de retenção verificamos uma 

melhoria de 16,8%, situando-se atualmente nos 13%, correspondendo a 6 alunos divididos 

entre as turmas do 8.º A e do 8.º B. 

Relativamente ao 9.º ano, salientamos uma melhoria significativa na taxa de sucesso nas 

disciplinas de Português (16,1%), de Inglês (19,4%) e de Língua Estrangeira II (12,9%). 

Também nas disciplinas de Matemática, Físico-Química (ambas com uma melhoria de 3,2%) 
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e de OFC (6,5%) foi possível verificar um aumento da taxa de sucesso. Já nas disciplinas de 

Geografia e de TIC encontramos uma diminuição de 3,2% desta taxa. 

Quanto à qualidade do sucesso, na generalidade verificou-se uma melhoria face ao período 

anterior, destacando-se as disciplinas de Cidadania (51,6%), História (16,1%), Língua 

Estrangeira II e Inglês (12,9%). Destaca-se pela negativa a disciplina de Físico-Química com 

uma descida de 22,6% na qualidade do seu sucesso. Relativamente às restantes disciplinas, 

a variação não foi muito significativa, situando-se entre os -3,2% de Matemática e Ciências 

Naturais (únicas com variação negativa), os 0% de Geografia, os 3,2% de TIC e OFC, os 

6,5% de Português e os 9,7% de Educação Física. 

Voltamos a referir que, no caso de Educação Visual e OA, não foi possível comparar os 

resultados face à ausência de resultados no 1.º período. No entanto, salientamos que a 

Educação Visual a qualidade do sucesso situa-se nos 41,9% e a OA nos 64,5%.    

Verificamos ainda que 80,6% dos alunos do 9.º ano obtiveram sucesso pleno, face aos 64,5% 

do 1.º período. 

Quanto à taxa de retenção, verificamos que, no final do 2.º período, apenas 3 alunos se 

encontram em risco, o que corresponde a 9,7% do total de alunos do 9.º ano. Estamos, pois, 

perante uma melhoria de 16,8% relativa ao período anterior. 

Quanto à medida Matematic@r, verificou-se uma ligeira descida quer na taxa de sucesso       

(-0,9%), quer na taxa de qualidade do sucesso (-2%), situando-se este período nos 73,3% e 

nos 31,3%, respetivamente, ainda assim acima dos valores estabelecidos para esta meta. 

Em relação à turma de ensino profissional do 10.º ano, Técnico de Produção Agropecuária, 

os 3 alunos mantiveram uma taxa de sucesso de 100%, concluindo a totalidade dos módulos 

já lecionados. 
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Análise por departamento 

Departamento de Educação Pré-escolar 

Em relação ao ensino pré-escolar, as avaliações assumem um papel marcadamente 

formativo e qualitativo, tendo por referência as aprendizagens a promover, em cada área de 

conteúdo, preconizadas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, sendo 

valorizados os progressos realizados. 

Assim, neste 2.º período, as avaliações focaram-se essencialmente na aquisição das 

aprendizagens realizadas em contexto de ensino presencial e das evidências de execução 

das atividades propostas semanalmente, aquando do E@D.  

Deve salientar-se que, no contexto de E@D, a participação e execução das atividades 

propostas estão dependentes da disponibilidade, apoio e empenho das famílias, assim como 

o envio das evidências de realização das mesmas, pelas crianças. 

Aquando da realização da reunião de avaliações do segundo período, foi referido pelas 

educadoras presentes que a participação das famílias foi muito satisfatória, tendo a maioria 

das crianças realizado todas ou quase todas as atividades propostas. 

No final deste período, estavam a ser apoiadas pela Equipa Local de Intervenção Precoce, 

dez crianças, nos JI’s de Vera Cruz, Portel e Oriola. No JI de Santana, aguarda-se o resultado 

da avaliação de uma criança, depois de ter sido sinalizada. 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Após análise dos resultados do segundo período, o departamento de primeiro ciclo referiu 

que à semelhança do período anterior, os resultados escolares alcançados pelos alunos 

apresentam-se bastante satisfatórios, apesar de todos os constrangimentos relativos ao 

Ensino a Distância. 

Relativamente ao 1.º ano de escolaridade, o sucesso decresceu, verificando-se uma 

diminuição na taxa de sucesso nas disciplinas de Português, Matemática e Apoio ao Estudo, 

encontrando-se, neste momento, nos 93,8%, o que no entender do departamento é um 

resultado muito bom. No que se refere à qualidade do sucesso, os valores situam-se acima 

de 50%. A taxa de sucesso pleno revela uma ligeira descida, na ordem dos 3,1% 

relativamente ao período transato, o que não é significativo para um primeiro ano de 

escolaridade. 
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No que se refere ao 2.º ano, a taxa de sucesso encontra-se bastante satisfatória, verificando-

se um acréscimo de meio ponto percentual relativamente ao primeiro período. 

Em relação à qualidade do sucesso, este encontra-se igualmente em valores considerados 

satisfatórios. 

No que respeita ao sucesso pleno, este revelou uma subida de 0,5% relativamente ao período 

anterior. A taxa de retenção revelou uma subida de 2,1% em relação ao primeiro período, 

consubstanciado em quatro alunos da turma do segundo ano da turma A de Portel. Esta 

situação verifica-se pelo facto da turma ter recebido uma aluna que se encontrava ao nível 

de uma iniciação de primeiro ano de escolaridade, o que provocou uma diminuição em 

relação aos valores obtidos no primeiro período. 

Relativamente ao 3.º ano, a taxa de sucesso nas diferentes disciplinas revela-se também 

bastante boa, situando-se acima dos 97%. Comparativamente ao período anterior registou-

se uma melhoria nas disciplinas de Estudo do Meio, Português e Inglês. A qualidade do 

sucesso apresenta igualmente valores positivos. A taxa de sucesso pleno apresenta este 

período, uma subida de 12,6%.  Relativamente à taxa de retenção, esta situa-se nos 0%, 

contrariamente ao período anterior que se situava nos 6,8%. 

O 4.º ano apresenta também uma taxa de sucesso bastante elevada, situando-se acima dos 

90%. A qualidade do sucesso apresentou uma subida relativamente ao período transato, em 

todas as disciplinas excetuando a disciplina de Educação Física. 

Relativamente à taxa de sucesso pleno, verifica-se um aumento na ordem dos 3,1%. A taxa 

de retenção situa-se nos 5,4%, não sendo considerado um valor excessivo. 

No que concerne às medidas do Plano de Ação Estratégica, CAL – Criar Artes e Letras e 

Matematic@r, verificamos que houve uma evolução positiva das taxas de sucesso, tendo as 

metas propostas sido atingidas e superadas à semelhança do primeiro período. 

Também a medida Cienci@qui, na opinião de todos os docentes continuou a ser uma mais-

valia para os alunos, bem como todos os apoios prestados tanto em psicologia como nas 

terapias, apesar do tempo do ensino a distância que decorreu no segundo período. 

A Sala Aprende+, para os alunos do Centro Escolar de Portel continuou a ser considerada 

pelos docentes envolvidos, um bom recurso como melhoria das aprendizagens e recuperação 

de alunos. 

Considera o departamento que apesar de se verificar alguma oscilação nos valores dos 

resultados escolares comparativamente ao primeiro período, esta não é significativa, tendo 

em linha de conta a irregularidade na docência efetivada, no decorrer do segundo período, 

devido à situação pandémica. 



 

12 

 

Assim, foram delineadas propostas de intervenção pedagógica com base em algumas 

dificuldades detetadas ou situações a potenciar para que seja possível, no próximo período 

letivo, melhorar os níveis de sucesso educativo, conforme se indica na seguinte tabela. 

 

Identificação Dificuldade diagnosticada 

e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar 

no 3º período letivo 

 1.º e 2.º ano Português (Potenciar) 

 

- Potenciar a compreensão 

leitora. 

- Reforçar/ Aprofundar as 

competências de produção de 

texto. 

  

- Sala Aprende+ (Portel); 

- Medidas Universais e diferenciação 

pedagógica; 

- Implementação dos Plano de 

Acompanhamento Individual; 

- Apoio pedagógico direto e/ou individual; 

- Terapia da fala para os alunos que 

necessitem; 

- Momentos de leitura individual e em grupo; 

- Escrita de palavras e frases para 

consolidação dos casos de leitura; 

- Caça ao erro em pequenos textos; 

- Ditados a pares; 

- Partilha de obras lidas pelos alunos ao grupo 

turma; 

- Construção de textos coletivos, a pares ou 

de forma individual a partir de uma 

planificação dada ou de várias opções 

disponíveis para as diversas partes do texto 

(introdução, desenvolvimento e conclusão); 

- Coadjuvância na medida CAL. 

Matemática (Dificuldade) 

 

- Rever/ reforçar as estratégias 

de cálculo, a resolução de 

problemas. 

- Treino do cálculo mental, com explicação da 

forma como o aluno pensou (comunicação 

matemática); 

- Esquemas de sistematização de conteúdos 

para facilitar o estudo; 

- Apoio pedagógico direto e/ou individual; 

- Coadjuvância no âmbito da medida 

Matematic@r; 

-Utilização de recursos/materiais pedagógicos 

que facilitem a aquisição de conteúdos; 

- Criar contextos facilitadores de partilha do 

raciocínio matemático utilizado na resolução 

de problemas. 

3.º ano Português (dificuldade) 

  

- Competência escrita e 

capacidade de 

compreensão/interpretação; 

- Produção de texto. 

  

- Sala Aprende+ (Portel) 

- Momentos de leitura individuais e coletivos 

(histórias, pequenos textos, notícias, poemas, 

lengalengas…); 

- Coadjuvância - medida Cal; 

- Planificação coletiva de texto; 

- Produção coletiva e individual de texto. 
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Matemática (dificuldade) 

  

- Compreensão e comunicação 

matemática; 

- Resolução de situações 

problemáticas. 

- Jogos matemáticos para desenvolver a 

capacidade de compreensão e comunicação; 

- Coadjuvância na medida Matematic@r; 

- Treino de situações problemáticas a partir de 

situações concretas do quotidiano dos alunos. 

4º ano  Português (dificuldade) 

  

- Compreensão e interpretação 

da leitura; 

- Gramática; 

- Produção de texto; 

- Utilização de TIC 

(computador…). 

- Sala Aprende+ (Portel) 

- Realizar atividades específicas com os alunos 

utilizando as TIC (word, email,  utilização de 

plataformas digitais, trabalhos de pesquisa,...; 

- Apoio individualizado; 

- Dinamização de tempos de leitura; 

- Produção de texto a pares e individual; 

- Coadjuvância - medida CAL. 

  

Matemática (dificuldade) 

  

- Resolução de situações 

problemáticas; 

- Raciocínio matemático; 

- Comunicação matemática; 

- Estratégias de cálculo. 

  

- Resolução de exercícios de consolidação e 

reforço de aprendizagens; 

- Apoio nos momentos de diferenciação 

pedagógica através da coadjuvação com o 

professor titular de turma na mesma sala, 

beneficiando da dinâmica da turma – medida 

Matematic@r; 

- Apoio individualizado do professor titular de 

turma; 

- Sala Aprende+ (Portel). 

 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Neste departamento, a análise dos resultados teve como base o documento com os 

resultados escolares do 2.º período elaborado pela Equipa de Autoavaliação do 

Agrupamento. Neste sentido, procedeu-se à avaliação das estratégias definidas no final do 

1.º período e aplicadas durante o 2.º período, por ano de escolaridade e disciplina, bem como 

à definição de novas estratégias que possam aumentar o sucesso escolar; 

No 2.º ciclo, nas turmas de 5.º ano, relativamente à Matemática, referiu-se que cada uma das 

três turmas têm dinâmicas de trabalho e ritmos diferentes, o que contribui para os diferentes 

resultados obtidos pelos alunos. As turmas do 5.º A e 5.º C têm um bom ritmo de trabalho, a 

maioria dos alunos mostra interesse e empenho pelas aprendizagens, o que se reflete nos 

bons resultados, tanto no sucesso como na qualidade do mesmo. Em relação ao 5.º B foi 

mencionado que é uma turma com dificuldade em cumprir regras, a maioria dos alunos 

demonstra pouca autonomia e um grande número de alunos revela dificuldades de 

aprendizagem. Nesta turma as estratégias vão sendo adaptadas continuamente, mas nem 
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sempre surtem efeito devido ao facto de muitos alunos ainda não terem adquirido hábitos de 

trabalho. 

Na disciplina de Ciências Naturais a situação é semelhante ao que acontece na disciplina de 

Matemática, nas três turmas de quinto ano.  

No 6.º ano de escolaridade a Matemática e Ciências Naturais, a maioria dos alunos da turma 

A, não foram empenhados nem trabalhadores no ensino à distância, o que condicionou 

bastante as aprendizagens. Os resultados obtidos nas três turmas foram condicionados por 

aquela turma em particular, no final do período em ambas as disciplinas.  

No que concerne à Matemática, neste mesmo ano de escolaridade, irá dar-se continuidade 

ao trabalho em coadjuvância, promovendo um apoio mais efetivo para os alunos com mais 

dificuldade, incidindo mais na avaliação formativa e estratégias diversificadas de avaliação.  

Na disciplina de Ciências Naturais também se continuará a reajustar e diversificar as 

estratégias para que os alunos recuperem as aprendizagens que ficaram comprometidas, 

reforçando a realização de trabalhos de pesquisa e atividades práticas e laboratoriais, para 

os quais os alunos se sentem mais motivados, e ainda estratégias diversificadas de avaliação, 

como forma de recuperar as aprendizagens;  

Relativamente ao 3.º ciclo, na disciplina de Matemática, referiu-se que entre as turmas de 7.º 

ano se verifica uma diferença de resultados, devido à postura dos alunos ser também 

diversificada. Enquanto que nos sétimos anos A e B há uma maior taxa de sucesso, no 7.º C 

os alunos com sucesso são pouco mais de metade da turma e, destes, a maioria têm muito 

bons resultados. Ou seja, é uma turma bastante heterogénea, em que há alunos que não 

investem para melhorar as suas aprendizagens na disciplina, apesar dos esforços tanto da 

docente titular como da docente coadjuvante para alterar essa situação, enquanto outros 

revelam bastante interesse e empenho e realizam aprendizagens com muita qualidade. Foi 

ainda referido que, no caso do 7.º C, face às características destes alunos, o horário não é 

propício às aprendizagens, uma vez que têm dois tempos na quinta-feira de tarde, situação 

que dificulta a concentração dos alunos aliada à falta de assiduidade frequente nesse dia.  

Em Ciências Naturais, as turmas A e B do 7.º ano apresentaram uma taxa de sucesso muito 

satisfatória. Contudo a qualidade do sucesso continuou a ser o maior desafio destas turmas 

muito heterogéneas, com muitos alunos a usufruírem de acomodações curriculares e a 

demonstrarem fraco empenhamento nas suas aprendizagens. Irá dar-se continuidade à 

diversificação de estratégias e instrumentos de avaliação no sentido da melhoria deste 

parâmetro. Embora ainda exista uma discrepância de resultados entre a turma C e as 

restantes turmas do 7.º ano, verificou-se naquela um aumento do sucesso, assim como 

melhoria na qualidade do mesmo. No entanto, continua a existir um grupo de alunos que 
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apresenta grande dificuldade em cumprir regras, concentrar-se e empenhar-se nas atividades 

propostas.    

Ao nível da disciplina de Físico-Química nas turmas A e C do 7.º ano, verificou-se um aumento 

do sucesso com uma tendência de aumento relativamente semelhante nas duas turmas. No 

entanto, verificou-se uma grande discrepância entre as duas turmas na forma como 

decorreram as suas aprendizagens. A turma C apresenta-se muito heterogénea, coexistindo 

nela ritmos de aprendizagem e de trabalho muito diferenciados, os seus alunos mostraram 

maiores dificuldades no cumprimento de regras e em manterem um nível adequado de 

concentração. A turma do 7.º A mostrou-se mais homogénea e constante na sua 

aprendizagem e comportamento, com um trabalho na sala de aula mais satisfatório o que se 

traduziu na sua consolidação de conhecimentos. O facto de a turma do 7.º C ter esta disciplina 

nos últimos tempos da manhã, dificulta a concentração dos alunos nas tarefas solicitadas. A 

turma B do 7.º ano de escolaridade é uma turma heterogénea a nível do aproveitamento, há 

alunos que apresentam bons resultados e um grande empenho nas tarefas realizada em sala 

de aula, tendo, por isso obtido resultados bastante satisfatórios. Contudo, existe um grupo de 

alunos que manifesta grande dificuldade na interpretação de situações-problema nesta 

disciplina, verificando-se alguma falta de pré-requisitos ao nível da interpretação, raciocínio e 

cálculo matemático.  

No que se refere às turmas de 8.º ano, na disciplina de Matemática, o 8.º A é uma turma 

maior, mas com melhores resultados. Tanto no 8.º B como no 8.º C há um conjunto de alunos 

com muitas dificuldades, que mesmo usufruindo de medidas adaptadas às suas 

características não têm conseguido obter resultados satisfatórios. Ao longo do 2.º período a 

maioria destes alunos continuou a apresentar dificuldade na realização de trabalhos 

completos e com qualidade, continuaram a denotar pouco empenho e poucos hábitos de 

estudo. De forma a otimizar as medidas de apoio implementadas é fundamental um maior 

envolvimento e responsabilização dos discentes pelo processo de aprendizagem. O trabalho 

que realizam em sala de aula é muito satisfatório, no entanto é preciso que consolidem 

conhecimentos de forma autónoma e isso não se tem verificado.  

Em Ciências Naturais, as turmas A e B do 8.º ano apesar de apresentarem, no 2.º período, 

uma taxa de sucesso de 100%, revelam uma qualidade de sucesso insuficiente. Salienta-se 

que esta taxa resulta de um leque alargado de acomodações curriculares face à existência 

de muitos alunos com fraco empenhamento nas suas aprendizagens e contextos familiares 

muito desfavoráveis ao desempenho escolar e à atenção e empenho necessário nas 

atividades escolares, especialmente na turma B. Irá dar-se continuidade à diversificação de 

estratégias, instrumentos de avaliação e relevar todas as prestações positivas no sentido da 

melhoria deste parâmetro. Alguns alunos do 8.º C, ao longo do 2.º período apresentaram 
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algumas dificuldades, mas conseguiram obter resultados satisfatórios. No entanto, esta turma 

tem alunos que manifestaram empenho nas tarefas propostas e conseguiram obter bons 

resultados. 

Relativamente à disciplina de Físico-Química, as três turmas do 8.º ano de escolaridade 

apresentam ritmos e características muito distintas, sendo que a turma A, apesar de ser a 

que tem maior número de alunos, apresenta um ritmo de trabalho muito satisfatório em sala 

de aula, são alunos que se mostram interessados em realizar as tarefas propostas e, regra 

geral, apresentam os trabalhos solicitados nesta disciplina. A turma B caracteriza-se por uma 

certa apatia face ao solicitado na disciplina. No geral, são alunos que não realizam as tarefas 

de forma autónoma na aula e não consolidam em casa as matérias dadas, verificando-se 

falta de métodos de trabalho e organização. Em relação ao 8.º C, a turma é heterogénea no 

que se refere ao aproveitamento, há alunos que apresentam bons resultados e manifestam 

empenho nas tarefas realizadas, quer em sala de aula quer em casa, tendo, por isso obtido 

resultados bastante satisfatórios. Contudo, existe um grupo de alunos que revela falta de 

métodos de trabalho e empenho na realização das tarefas indicadas; verifica-se também, em 

alguns casos, dificuldades muito significativas na interpretação de situações-problema e na 

sua resolução. São alunos que necessitam de consolidar em casa as matérias dadas na aula 

com maior regularidade, por forma a poderem ultrapassar as suas dificuldades nesta 

disciplina. 

Em relação às turmas de 9.º ano, na disciplina de Matemática há um grupo de alunos com 

muito interesse e empenho, realizam todas as tarefas propostas com empenho e qualidade, 

frequentam de forma voluntária a Sala Aprende+ e procuram esclarecer todas as suas 

dúvidas pelos mais variados meios, principalmente os alunos com bom desempenho, o que 

se reflete nos resultados obtidos com uma taxa de qualidade do sucesso acima dos 50%. No 

entanto, é importante referir que, no período de ensino a distância, verificou-se uma quebra 

no ritmo de trabalho de muitos dos alunos, o que se tem refletido na qualidade do trabalho 

que têm vindo a realizar após o regresso ao ensino presencial. Para melhoria dos resultados 

apresentados, as docentes de Matemática consideram que as propostas de intervenção que 

se têm estado a aplicar nas várias turmas estão adequadas. 

A Ciências Naturais, no geral os alunos são cumpridores e a maioria realizou as tarefas 

propostas. No entanto, no período de ensino a distância, verificou-se uma diminuição no ritmo 

de trabalho de alguns alunos. 

Ainda em relação às turmas de 9.º ano de escolaridade, na disciplina de Físico-Química, 

referiu-se que no geral são alunos cumpridores e procuram realizar as tarefas solicitadas, 

sendo que, no período de ensino a distância foram as turmas que melhor corresponderam, 
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tendo a maior parte dos alunos enviado os trabalhos indicados. Contudo, notou-se algum 

decréscimo nos resultados obtidos por estes alunos, no regresso ao ensino presencial. 

Os alunos do 10.º ano do Curso Profissional de Técnico de Produção Agropecuária 

realizaram todos os módulos lecionados no 2.º período, pelo que o sucesso é de 100%, 

apesar de os alunos revelarem dificuldades e pouca autonomia. No entanto têm aceitado bem 

a ajuda prestada pela equipa pedagógica, sendo que as estratégias estabelecidas têm dado 

bons resultados. No que respeita à componente técnica os alunos revelam autonomia e 

empenho nas atividades realizadas. Continua-se a trabalhar na melhoria da pontualidade. 

Os docentes frisaram que os resultados apresentados nas várias disciplinas, dos vários anos 

de escolaridade, se devem à diversidade de estratégias e ao grande número de acomodações 

curriculares implementadas nas turmas, muitas vezes, na maioria dos alunos da turma. 

Relativamente à medida Matematic@r detetou-se dificuldade na implementação de todas as 

atividades previstas por falta do número de horas inicialmente atribuído à referida medida. 

No que diz respeito à medida Cienci@qui, identificaram-se lacunas em equipamentos digitais 

dos laboratórios. Referiu-se a necessidade de aquisição de equipamentos em falta, 

nomeadamente adaptadores para microscópios para projeção no quadro e a resolução dos 

problemas de internet nos laboratórios de Físico-Química e Ciências. 

No que concerne à Sala Aprende+ apontaram-se como dificuldades a periodicidade ser 

somente quinzenal, a docente que presta o apoio não ser docente da turma e o apoio ser 

pouco utilizado pelos alunos da maioria das turmas. Solicitou-se que este tipo de apoio tivesse 

uma periodicidade semanal, fosse prestado pelo docente titular ou coadjuvante e que se 

apostasse na atribuição de tempos para apoio online aos alunos. 

Identificação 
Dificuldade diagnosticada  

e/ou situação a potenciar 
 Estratégias a implementar no 3.º período 

5.º ano  

- Falta de métodos de estudo e 

trabalho; 

- Comportamentos 

desadequados (5ºB); 

- Dificuldades de aprendizagem. 

- Diversificação e adaptação dos instrumentos 

de avaliação de acordo com as características 

e progressão dos alunos; 

- Implementação das medidas Matematic@r e 

Cienci@qui. 

6.º ano 

- Alunos com ritmos de trabalho 

muito diferenciados; 

- Falta de métodos de estudo e 

trabalho; 

- Alguns alunos desmotivados, 

distraídos e pouco autónomos. 

  

- Aplicação de trabalhos diferenciados; 

- Diversificação dos instrumentos de 

avaliação; 

- Implementação das medidas Matematic@r e 

Cienci@qui. 

7.º ano 

- Poucos hábitos de estudo; 

- Lacunas de vocabulário; 

- Dificuldades na compreensão 

oral e escrita; 

- Elaboração de resumos e a criação de 

mapas de conceitos; 

- Construção de portefólios; 

- Reforço positivo com regularidade; 
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- Alguns alunos desmotivados e 

sem hábitos de estudo; 

- Falta de manuais escolares. 

- Instrumentos de trabalho e de avaliação 

diversificados; 

- Incentivo à utilização das plataformas online 

onde estão disponíveis os manuais escolares; 

- Outras, de acordo com necessidades 

específicas, as quais têm sido explicitadas 

nos relatórios da medida Matematic@r. 

8.º ano 

- Alunos com ritmos de trabalho 

diferenciados; 

- Dificuldades de aprendizagem; 

- Alguns alunos desmotivados e 

com poucos e irregulares hábitos 

de estudo. 

- Pouco tempo para implementar 

o trabalho autónomo com 

regularidade ideal; 

- No período de confinamento, 

verificou-se uma quebra no ritmo 

de trabalho da maioria dos 

alunos, o que se refletiu na 

qualidade do trabalho que têm 

vindo a realizar após o regresso 

ao ensino presencial. 

- Reforço positivo dos pequenos progressos; 

- Adequação da linguagem utilizada; 

- Elaboração de resumos; 

- Listas de verificação de conteúdos; 

- Instrumentos de avaliação diversificados; 

- Fichas de trabalho e de avaliação 

adaptadas; 

- Construção de portefólios; 

- Criação de experiências de aprendizagem 

diversificadas e relacionadas com o 

quotidiano e/ou interesse dos alunos; 

- Incentivo à utilização das plataformas online 

onde estão disponíveis os manuais escolares; 

- Outras, de acordo com necessidades 

específicas, as quais têm sido explicitadas 

nos relatórios da medida Matematic@r. 

9.º ano 

- Alunos com ritmos de trabalho 

muito diferentes; 

- Alguns alunos continuam a 

revelar dificuldades de 

aprendizagem e poucos hábitos 

de estudo; 

- Pouco tempo para implementar 

o trabalho autónomo com 

regularidade ideal; 

- No período de confinamento, 

verificou-se uma quebra no ritmo 

de trabalho da maioria dos 

alunos, o que se refletiu na 

qualidade do trabalho que têm 

vindo a realizar após o regresso 

ao ensino presencial; 

- A frequência na Sala Aprende+, 

pelos alunos com mais 

dificuldades é muito reduzida, 

verifica-se maior assiduidade 

pelos alunos que têm vindo a 

obter melhores resultados. 

- Reforço positivo com regularidade; 

- Instrumentos de trabalho e de avaliação 

diversificados; 

- Construção e verificação regular do 

portefólio; 

- Criação de experiências de aprendizagem 

diversificadas e relacionadas com o 

quotidiano e/ou interesse dos alunos; 

- Incentivo à utilização das plataformas online 

onde estão disponíveis os manuais escolares; 

- Outras, de acordo com necessidades 

específicas, as quais têm sido explicitadas 

nos relatórios da medida Matematic@r. 

Curso TPA 

Nas disciplinas de carácter 

teórico: 

- Dificuldades de aprendizagem; 

- Pouco interesse e empenho. 

Estratégias motivacionais como: 

- envolvência dos alunos com experiências de 

aprendizagem diversificadas e relacionadas 

com o seu quotidiano e/ou interesses; 

- desenvolvimento de trabalhos práticos; 

- valorização da participação oral positiva.  
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Medida 
Dificuldade diagnosticada  

e/ou situação a potenciar 
 Estratégias a implementar  

Matematic@r  
- Implementação de todas as 

atividades previstas na medida. 

- Aumento do número de horas atribuída à 

medida; 

- Aumento de recursos humanos. 

Cienci@qui 

- Lacunas em equipamentos digitais 

dos laboratórios. 

  - Aquisição de equipamentos em falta, 

nomeadamente de adaptadores para 

microscópios para projeção no quadro; 

- Resolução dos problemas de internet nos 

laboratórios de Físico-Química e Ciências.  

Sala Aprende+ 

- Periodicidade quinzenal; 

- A docente que presta o apoio não é 

docente da turma; 

- Apoio pouco utilizado pelos alunos 

da maioria das turmas. 

- Periodicidade semanal; 

- Apoio prestado pela docente titular ou 

coadjuvante; 

- Atribuição de tempos para apoio online aos 

alunos. 

 

 

Departamento de Línguas 

Relativamente à análise dos resultados obtidos pelos alunos do AEP nas disciplinas que 

compõem este departamento curricular, constata-se que na maioria dos casos os resultados 

do 2.º período foram mais positivos do que tinha acontecido no 1.º período letivo. 

Assim, fazendo a média dos valores de sucesso apresentados nestas disciplinas (Português, 

Inglês, Espanhol, Francês e Oferta Complementar de Escola – no 2.º e 3.º ciclo) obtém-se o 

valor de 92,8%. 

Relativamente à qualidade do sucesso, juntando as mesmas disciplinas, verifica-se uma 

média de 35%. 

Em contraciclo com esta tendência positiva destacam-se apenas duas situações.  

O caso de Português do 6.º ano, que baixou de uma média de sucesso no 1.º período de 

94,9% para 87,5% neste 2.º período. Ou seja, os resultados pioraram em 7% no universo das 

três turmas deste ano de escolaridade, sendo que, numa análise horizontal, percebe-se que 

a turma A acaba por ser aquela que contribui de forma mais significativa para esta quebra, 

facto que se verifica ser comum à grande maioria das disciplinas lecionadas. 

Relativamente ao 7.º ano, verifica-se também uma quebra de rendimento nas línguas 

estrangeiras II, cuja percentagem de sucesso no primeiro período foi de 96,3%, sendo de 

90,7% no segundo período.  

Apesar de tudo, pelos valores apresentados em ambas as situações, não se considera que 

se possam entender como algo de muito preocupante. 
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Identificação 
Dificuldade diagnosticada  
e/ou situação a potenciar 

Estratégias a implementar  
 

1.º Ciclo: 

Inglês  

 

- Falta de assiduidade, 

empenho e interesse pela 

escola; 

- Dificuldades na compreensão 

e aplicação de conhecimentos. 

- Promoção de metodologias de trabalho de 

grupo e sentido de entreajuda, 

proporcionando um clima de aprendizagem 

colaborativo;  

- promoção de atividades lúdicas, que 

motivem os alunos e espicace a sua 

curiosidade com o objetivo de potenciar as 

suas capacidades; 

- continuar a favorecer a diferenciação 

pedagógica; 

- valorização de todas as iniciativas dos 

alunos que demonstrem empenho em alargar 

os seus conhecimentos e competências;  

- colaboração com a BE, no âmbito do Projeto 

“Ideias com Mérito”; 

- utilização de ferramentas digitais 

diversificadas; 

- aplicação de medidas universais definidas 

no Decreto-Lei n.º 54/2018.  

2.º Ciclo: 

Inglês 

 

- Fraco empenho nas tarefas, 

poucos hábitos de estudo, e por 

vezes, comportamentos 

desajustados à sala de aula; 

- Dificuldades na expressão 

oral. 

- Fomentação do trabalho colaborativo (em 

pares/grupo);  

- promoção de atividades extra, que permitam 

aos alunos com maiores capacidades 

potenciar essas mesmas capacidades; 

- valorização de todas as iniciativas dos 

alunos que demonstrem empenho em alargar 

os seus conhecimentos e competências; 

- participação em projetos interdisciplinares e 

internacionais (Erasmus+ nas turmas de 6.º 

ano); 

- colaboração com a BE, no âmbito do Projeto 

“Ideias com Mérito”;  

- utilização de ferramentas digitais 

diversificadas;  

- recurso à gamificação; 

- aplicação de medidas universais definidas 

no Decreto-Lei no 54/2018; 

- incentivo a uma maior frequência da Sala 

Aprende+.  

5.º ano: 

Português 

 

Dificuldades diagnosticadas: 

- Fraco empenho;  

- Dificuldade no cumprimento de 

regras e no saber estar. 

 

 

Situações a potenciar: 

- Alunos empenhados; 

- Participação motivada para 

atividades fora da sala de aula. 

- Promoção de atividades extra, que permitam 

aos alunos com maiores capacidades 

potenciarem essas mesmas capacidades;  

- valorização de todas as iniciativas dos 

alunos que demonstrem empenho em alargar 

os seus conhecimentos e competências; 

- incentivo à produção de textos escritos 

livres, com vista ao desenvolvimento da 

criatividade e melhoria da capacidade de 

expressão escrita;  



 

21 

 

- aplicação de medidas universais, seletivas e 

adicionais, definidas no Decreto-Lei n.º 

54/2018; 

- incentivo a uma maior frequência da Sala 

Aprende+, enquanto espaço privilegiado para 

desenvolvimento de competências.  

6.º ano: 

Português 

 

Dificuldades diagnosticadas: 

- Dificuldades na expressão 

escrita. 

 

 

Situações a potenciar: 

- Alunos empenhados; 

- Participação motivada para 

atividades fora da sala de aula. 

- Promoção de atividades extra, que permitam 

aos alunos com maiores capacidades 

potenciarem essas mesmas capacidades;  

- valorização de todas as iniciativas dos 

alunos que demonstrem empenho em alargar 

os seus conhecimentos e competências; 

- incentivo à produção de textos escritos 

livres, com vista ao desenvolvimento da 

criatividade e melhoria da capacidade de 

expressão escrita;  

- aplicação de medidas universais, seletivas e 

adicionais, definidas no Decreto-Lei n.º 

54/2018; 

- incentivo a uma maior frequência da Sala 

Aprende+, enquanto espaço privilegiado para 

desenvolvimento de competências.  

7ºano: 

Português 

- Dificuldades no domínio da 

língua materna; 

- Falta de hábitos e estratégias 

de estudo que permitam obter 

efetivas aprendizagens, feitas 

sólida e autonomamente; 

- Falta de atenção e 

concentração de alguns alunos 

nas atividades letivas; 

- Falta de apoio das famílias aos 

alunos para o bom desempenho 

dos mesmos; 

- Ausência de expectativas de 

alguns alunos quanto ao futuro. 

Continuar a diversificar estratégias de 

trabalho, procurando adequar as mesmas às 

características específicas dos alunos, tais 

como: 

- promoção de atividades extra, que permitam 

aos alunos com maiores capacidades 

potenciar essas mesmas capacidades; 

- valorização de todas as iniciativas dos 

alunos que demonstrem empenho em alargar 

os seus conhecimentos e competências; 

- incentivo à produção de textos escritos 

livres, com vista ao desenvolvimento da 

criatividade e melhoria da capacidade de 

expressão escrita; 

- aplicação de  medidas universais e 

seletivas, definidas no Decreto-Lei nº 

54/2018; 

- incentivo a uma maior frequência da Sala 

Aprende+, enquanto espaço privilegiado para 

desenvolvimento de competências. 

9ºano 

Português 

 

- Dificuldades no domínio da 

língua materna; 

- Falta de hábitos e estratégias 

de estudo que permitam obter 

efetivas aprendizagens, feitas 

sólida e autonomamente. 

 

Continuar a diversificar estratégias de 

trabalho, procurando adequar as mesmas às 

características específicas dos alunos, tais 

como: 

- promoção de atividades extra, que permitam 

aos alunos com maiores capacidades 

potenciar essas mesmas capacidades; 

- valorização de todas as iniciativas dos 

alunos que demonstrem empenho em alargar 

os seus conhecimentos e competências; 
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- incentivo à produção de textos escritos 

livres, com vista ao desenvolvimento da 

criatividade e melhoria da capacidade de 

expressão escrita; 

- aplicação de  medidas universais,  seletivas 

e adicionais definidas no Decreto-Lei nº 

54/2018; 

- incentivo a uma maior frequência da Sala 

Aprende+, enquanto espaço privilegiado para 

desenvolvimento de competências. 

TPA-

Português  

 

- Ausência de expectativas 

quanto ao futuro. 

- Promoção de atividades extra, que permitam 

aos alunos com maiores capacidades 

potenciarem essas mesmas capacidades; 

- valorização de todas as iniciativas dos 

alunos que demonstrem empenho em alargar 

os seus conhecimentos e competências; 

- incentivo à produção de textos escritos 

livres, com vista ao desenvolvimento da 

criatividade e melhoria da capacidade de 

expressão escrita. 

3.º Ciclo: 

Espanhol  

 

- Falta de hábitos de estudo 

regulares; ausência de 

expectativas quanto ao futuro. 

-  Implementar práticas de trabalho 

colaborativo em sala de aula;  

-  explorar ferramentas digitais como forma de 

consolidar conteúdos;  

-  fomentar a frequência da Sala Aprende+;  

-  aplicar as medidas universais, seletivas e 

adicionais definidas no Decreto-Lei n.º 

54/2018.  

7.º ano: 

Francês 

 

Ausência de expetativas de 

alguns alunos quanto ao futuro; 

dificuldade em compreender e 

aceitar regras. 

- Promoção de atividades extra, que permitam 

aos alunos com maiores capacidades 

potenciar essas mesmas capacidades;  

- valorização de todas as iniciativas dos 

alunos que demonstrem empenho em alargar 

os seus conhecimentos e competências; 

- aplicação de medidas universais, definidas 

no Decreto-Lei no 54/2018; 

- fomentar a frequência da Sala Aprende+. 

8.º ano: 

Francês 

Falta de hábitos de estudo 

regulares; ausência de 

expectativas quanto ao futuro. 

-  Implementar práticas de trabalho 

colaborativo em sala de aula;  

-  explorar ferramentas digitais como forma de 

consolidar conteúdos;  

-  aplicar as medidas universais, seletivas e 

adicionais definidas no Decreto-Lei n.º 

54/2018.  

9ºano: 

Francês 

Nada a referir – só há uma 

aluna 

 

3.º Ciclo: 

Inglês 

7.º e 8.º Anos 

 

- Inércia face às tarefas 

propostas; fraco ritmo de 

trabalho; falta de empenho; 

ausência no cumprimento de 

regras; dificuldades de 

-  Continuar a usar ferramentas diversificadas 

no ensino do inglês;  

-  fomentar a frequência da Sala Aprende+;  

-  continuar a aplicação de medidas universais 

definidas no Decreto-Lei n.º 54/2018 (grande 

parte dos alunos beneficiou destas medidas); 
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adaptação a ritmo de trabalho 

mais complexo; 

- Ausência de expetativas de 

alguns alunos quanto ao futuro; 

- Dificuldades na compreensão 

e aplicação de conhecimentos. 

-  utilizar mais ferramentas digitais;  

-  continuar a participar em projetos 

interdisciplinares e nacionais; 

- reforço positivo face a comportamentos 

desejados. 

3.º Ciclo: 

Inglês 

9º Ano 

- Ritmo de trabalho homogéneo; 

alguma falta de empenho; 

- Ausência de expetativas de 

alguns alunos quanto ao futuro. 

-  Continuar a usar ferramentas diversificadas 

no ensino do inglês;  

-  fomentar a frequência da Sala Aprende+;  

-  continuar a aplicação de medidas universais 

definidas no Decreto-Lei n.º 54/2018 (grande 

parte dos alunos beneficiou destas medidas); 

-  utilizar mais ferramentas digitais;  

-  continuar a participar em projetos 

interdisciplinares e nacionais. 

3.º Ciclo: 

OFC  

 

- Responsabilidade na 

realização das atividades 

propostas; 

- Taxa de qualidade do sucesso. 

 

 

- Fomentar mais o trabalho colaborativo; 

- incentivar o uso de novas plataformas 

digitais na realização dos trabalhos;  

- definir metas intermédias na realização dos 

trabalhos com datas/prazos específicos; 

- continuar a colaboração com a BE, no 

âmbito do Projeto “Ideias com Mérito”; 

- incrementar a participação espontânea oral. 

 
 

Medida 
Dificuldade diagnosticada 

e/ou situação a potenciar 
Estratégias a implementar 

2.º ciclo: 

SA+ Inglês 

 

- Não há horas disponíveis. 

- Se possível, atribuir um tempo a cada turma, 

para que tenham a oportunidade de 

frequentar a Sala Aprende+ da disciplina com 

(maior) regularidade.  

CAL  - Nada a referir. 

- De forma a potenciar o trabalho na medida 
CAL, a sua lecionação deverá continuar a ser 
atribuída ao professor de Português de cada 
turma.  
- As aulas de CAL serem ministradas nas 

salas de EV/ET por haver muitas atividades 

eminentemente práticas. 

3.º ciclo: 

SA+ 

Português 

- Falta de frequência dos 

alunos. 

- Assegurar a possibilidade de frequência a 

todos os alunos que demonstrem interesse.  

3.º Ciclo: 

Espanhol 

Inglês 

SA+  

- Não há horas disponíveis. 

- Disponibilizar um horário mais apelativo; 

- Assegurar disponibilidade no horário para 

todas as turmas (Inglês). 
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Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

Relativamente à análise por disciplina, no 5.º ano de História e Geografia de Portugal, os 

resultados obtidos nos vários parâmetros são bastante satisfatórios, principalmente ao nível 

do sucesso. De salientar que, devido à colocação tardia das respetivas docentes, esta 

disciplina não foi avaliada no 1.º período e, por isso, não haver um termo de comparação. 

No 6.º ano, na disciplina de História e Geografia de Portugal, considerou-se que, de um modo 

geral, os alunos não corresponderam ao desejável em termos de aproveitamento, no final do 

2.º período, devido a vários constrangimentos relacionados com a apresentação tardia da 

docente na escola, no mês de dezembro, não possuindo quaisquer elementos de avaliação 

mais consistentes e tendo tido muito pouco contacto presencial com os alunos, uma vez que 

o seu isolamento profilático, no início do mês de janeiro, colidiu com a interrupção letiva 

decretada pelo Governo devido à atual situação pandémica. Assim sendo, a referida docente 

começou a trabalhar em regime não presencial e online sem praticamente conhecer os 

alunos, o que por si só já origina bastantes dificuldades. 

Ao longo do trabalho desenvolvido online, a docente constatou que, de um modo geral, os 

alunos apresentaram dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos, falta de 

hábitos e métodos de trabalho e de estudo, muito evidentes na generalidade das turmas do 

6.º ano, com as devidas exceções de alguns alunos. Durante o trabalho desenvolvido em 

regime não presencial, muitas vezes os alunos não entregaram os trabalhos solicitados 

revelando falta de responsabilidade, ou faziam-no fora de prazo. Também a qualidade do 

trabalho realizado e entregue foi, muitas vezes, insuficiente. Ainda assim, a docente ressalva 

o facto de ter aceite todos os trabalhos realizados fora de prazo, sem qualquer penalização, 

no entanto, reconhece que tal facto apenas contribui para desresponsabilizar os alunos 

relativamente àquilo que devem ser os seus deveres, uma vez que a responsabilidade 

também deve ser avaliada. Devido aos constrangimentos com que se deparou, a docente 

optou por salvaguardar a avaliação aos alunos, relativamente a níveis de avaliação mais 

elevados para quando obtivesse dados mais consistentes, após um melhor conhecimento 

dos alunos e depois de aplicar os instrumentos e estratégias que permitissem com mais 

segurança avaliá-los em regime presencial. 

Relativamente ao Sucesso Pleno na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento do 6.º ano 

de escolaridade, que desceu de 64,1% (dados do 1.º período), para 57,5%, no 2.º período, 

tal  se deveu  sobretudo ao facto de alguns alunos, durante o período de Ensino a Distância 

não terem atingido alguns dos objetivos propostos, nomeadamente ao nível da participação 

ativa nas aulas síncronas e na realização de algumas  tarefas.  
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No que se refere à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, à exceção da turma C do 7.º 

ano, as restantes registaram 100% de sucesso nessa disciplina. A descida no 

aproveitamento, em relação ao período anterior, deveu-se às dificuldades de 

atenção/concentração e à pouca responsabilidade em cumprir as tarefas solicitadas. Alguns 

alunos revelam ainda pouco interesse em melhorar os seus resultados e direcionam o seu 

interesse para assuntos alheios ao contexto de sala de aula, manifestando comportamentos 

e atitudes inadequadas. Nas aulas a distância, uma grande parte dos alunos utilizaram as 

dificuldades tecnológicas como desculpa para não entrarem nas aulas síncronas da disciplina 

(quando entravam nas aulas de outras disciplinas), nem anexar/enviar trabalhos, nem ligar 

as câmaras ou entregar trabalhos em branco. Apesar dos contactos com os encarregados de 

educação, esses alunos mantiveram a mesma postura perante o ensino a distância e não 

realizaram os trabalhos em atraso, que podiam ser entregues em qualquer momento. 

No 8.º ano de escolaridade, os resultados nas disciplinas deste departamento 

melhoraram/mantiveram os níveis de sucesso e conseguiram manter o nível da qualidade do 

sucesso nas disciplinas de História e Cidadania, o que se pode concluir que o ensino a 

distância não foi prejudicial para os alunos, pois cumpriram as tarefas propostas e 

conseguiram melhorar os seus resultados. 

Em relação aos nonos anos os docentes consideraram não haver nada a registar 

relativamente ao período anterior, uma vez que houve praticamente 100% de sucesso. Na 

qualidade do sucesso verificou-se uma melhoria significativa em que se atribui vantagem à 

metodologia adotada no ensino a distância, diversidade de estratégias e papel mais ativo dos 

alunos que se revelaram mais empenhados em relação às atividades propostas. 

Na disciplina de Geografia, a percentagem de sucesso nos sétimos e oitavos anos foi de 82% 

e 87%, respetivamente, enquanto que as turmas de nono ano obtiveram um nível de sucesso 

mais elevado, de 97%. Comparativamente com os resultados do 1.º período verifica-se uma 

ligeira queda, nomeadamente nos valores da qualidade do sucesso, em particular no 7.º e 8.º 

ano de escolaridade, que continuam a revelar-se manifestamente insuficientes. A docente 

referiu ainda que os valores relativamente mais baixos da qualidade do sucesso poderão 

estar associados a fatores sociológicos, como por exemplo, o modo pouco valorizado com 

que os alunos e respetivas famílias encaram a escola e, consequentemente, o desinteresse 

instalado, nalguns casos, por muitas das atividades e aprendizagens fundamentais. Os 

constrangimentos logísticos provocados pelo ensino a distância que predominou no 2.º 

período, associados à heterogeneidade das turmas, também podem ser fatores que tenham 

contribuído para estes resultados. Além disso, tal como vem acontecendo há vários anos, os 

docentes deste departamento consideram que a reduzida carga letiva semanal atribuída a 
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cada disciplina, dificulta a oportunidade de se concretizarem atividades de consolidação e 

desenvolvimento das aprendizagens. 

Em termos globais, nas disciplinas que compõem este departamento curricular, considerou-

se que os resultados foram bastante satisfatórios e que a qualidade do sucesso melhorou na 

maioria das disciplinas.  

 

Departamento de Expressões 

O Departamento de Expressões procedeu à análise dos resultados escolares do segundo 

período, tendo os professores concluído que os resultados nas disciplinas de expressões são 

bastante satisfatórios pois quase todas elas apresentam uma taxa de sucesso na casa dos 

90%, sendo que se atingem os 100% em muitos dos casos analisados.  

A taxa de sucesso obtida nas disciplinas de Educação Visual e Oficina de Artes, no 3.º ciclo, 

resultaram da adaptação das respetivas planificações ao período de ensino a distância e da 

consequente aplicação de alguma flexibilidade, no que se refere à avaliação da qualidade e 

rigor dos trabalhos realizados pelos alunos. 

No caso da qualidade do sucesso, o Departamento salienta que, na generalidade, se 

verificam bons resultados, ultrapassando os 50% em várias das disciplinas e anos de 

escolaridade.  

Relativamente à análise do quadro do Sucesso Pleno, nas disciplinas do Departamento, 

verifica-se que é nos sétimos e oitavos anos que se verificam os resultados menos 

satisfatórios, embora não preocupantes. Houve, no entanto, ligeiras melhorias, que se devem 

às metodologias utilizados no ensino a distância. 

Relativamente aos resultados obtidos na disciplina de Educação Física, no 7.º ano, turma A, 

há a referir que os alunos que obtiveram nível dois, ou não cumpriram com as tarefas pedidas 

mesmo que fora do prazo, ou entregaram tarefas de fraca qualidade, durante o 2.º período 

que decorreu em ensino a distância. Refira-se, ainda, que alguns alunos se recusaram a 

realizar algumas tarefas propostas, não cumpriram com a obrigação de manter a câmara 

ligada nas aulas síncronas, ou não se mantinham em frente a esta, por forma à professora 

poder assistir ao que estavam a realizar. Apesar de todas as tentativas para alterar esta 

postura, mantiveram a opção de não o querer fazer, e é-lhes indiferente que esta sua decisão 

leve a uma avaliação inferior a três. 

Relativamente às turmas do 5.º ano, nas disciplinas do departamento, cabe informar que a 

turma do 5.º A atingiu o sucesso pleno e que as turmas do 5.º B e 5.º C ficaram à beira do 
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sucesso pleno, uma vez que só nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica 

é que não atingiram os 100%, tendo ficado mesmo assim acima dos 94%. 

Relativamente à qualidade do sucesso no 5.º ano houve uma melhoria de 19,7% na disciplina 

de Educação Visual e de 28,2% na disciplina de Educação Tecnológica.  

Tais resultados derivam de um maior empenho por parte dos alunos na entrega 

atempadamente dos trabalhos propostos e da qualidade dos mesmos, bem como uma 

melhoria significativa no comportamento de alguns alunos e de um maior acompanhamento 

por parte de alguns Encarregados de Educação. 

Relativamente ao 6.º ano de escolaridade, a turma A continua a apresentar resultados 

inferiores, tanto no sucesso como na qualidade do sucesso. Assim sendo, continuam a ser 

aplicadas estratégias para superar algumas lacunas detetadas. É notório que a turma 

continua a ter um aproveitamento inferior em todas as disciplinas comparativamente às outras 

duas turmas. Até na medida CAL, os alunos continuam a apresentar níveis inferiores aos 

obtidos na disciplina de Educação Visual. Estes alunos apresentam falta de hábitos e 

métodos de trabalho, uma postura apática relativamente à participação, à criatividade e a 

novas aprendizagens. Na maior parte das vezes não se fazem acompanhar de nenhum 

material para trabalharem, mesmo que tenha sido pedido com muita antecedência. Não 

cumprem com as tarefas que são propostas, nem mostram preocupação pelos resultados 

obtidos. Por último referir ainda, que a assiduidade irregular de alguns alunos da turma, não 

contribuiu em nada para que a qualidade do sucesso em Educação Visual e CAL neste 

segundo período, tal como no período anterior, fossem alcançadas. 

O Departamento continuará a aplicar as medidas previstas na lei nº 116/2019, de 13 de 

setembro, que republica o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que mais se adequem às 

necessidades dos alunos.  

Quanto à previsão de retenções verifica-se, de forma preocupante, uma subida da taxa de 

retenções nos sextos anos, ao contrário de todos os outros anos em que se verificou uma 

descida, relativamente ao 1.º período. Relativamente a este aspeto o Departamento constata 

que os resultados obtidos nas suas disciplinas, só em raras exceções contribuem para as 

retenções dos alunos. 

Com base na análise do quadro da medida 1 - C.A.L. (Criar Artes e Letras), considera-se que 

a meta proposta para a qualidade do sucesso foi alcançada no 5.º ano (60,7%). No 6.º ano, 

tal não aconteceu, a meta não foi alcançada (47,5%). No entanto o grupo de Educação Visual 

considera que os resultados poderão ser alcançáveis no decorrer deste ano letivo. 
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Identificação 
Dificuldade diagnosticada 

e/ou situação a potenciar 
 Estratégias a implementar 

 

 

5.º B 

 

5.º C 

 

6.º A 

 

7.º A 

 

7.º C 

- Turmas com características 

diferentes. 

- Falta de métodos e hábitos de 

trabalho. 

- Os alunos não tinham os 

materiais necessários e 

indispensáveis para o Ensino à 

Distância (E@D). 

- A Não entrega dos trabalhos, 

nem mesmo fora de prazo. 

- Desinteresse em aprender e 

melhorar os seus resultados. 

- Recusa em realizar as tarefas  

- Comportamento desajustado 

(não cumprir o estar com a 

câmera ligada e de forma a que 

o professor pudesse 

acompanhar o trabalho do 

aluno) 

- Assiduidade irregular. 

 

- Diversificação de estratégias de trabalho, 

procurando adequar as mesmas às 

características específicas dos alunos, tais 

como:  

- Valorização de todas as iniciativas dos alunos 

que demonstrem empenho em alargar os seus 

conhecimentos e competências; 

- Implementação de diversas estratégias de 

recuperação e de remediação a alunos que 

revelem maiores dificuldades, nomeadamente: 

- Valorização da participação, 

- Apoio individualizado em sala de aula. 

- Implementação de metodologias facilitadoras 

da aprendizagem, 

- Incrementação de atividades e estratégias de 

aprendizagem no sentido de desenvolver 

atitudes e capacidades que tornem os alunos 

mais autónomos,  

- Diversificação de instrumentos de avaliação e 

maior valorização das prestações positivas 

como estratégia motivacional. 

- Continuação da aplicação das medidas 

previstas na lei nº 116/2019, de 13 de 

setembro, que republica o Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, que mais se adequem 

às necessidades dos alunos. 

 

 

Medida 
Dificuldade diagnosticada 

e/ou situação a potenciar 
 Estratégias a implementar 

 

C. A. L. 

 

E. V. 

(2.º ciclo) 

 

SUCESSO - META PROPOSTA 

(95%) 

Meta quase alcançada (faltam 

0,2%) 

5.º Ano – 96,4%          

6.º Ano – 92,5% 

 

QUALIDADE DO SUCESSO - 

META PROPOSTA (60%) 

Meta alcançada (61,5%), 

Devido a uma subida verificada 

no 5.º Ano (71,4%), mas com 

uma acentuada descida no 6.º 

Ano (47,5%). 

    A meta proposta para a qualidade do 

sucesso foi alcançada no 5.º ano. 

 

    No 6.º ano, a meta não foi alcançada, houve 

uma acentuada descida, relativamente ao 1º 

período, no entanto o grupo de Educação 

Visual considera que os resultados poderão ser 

alcançáveis até ao final do ano letivo. 
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Departamento dos Serviços Especializados de Apoios Educativos 

No departamento, foi realizada a análise dos resultados dos 46 alunos com medidas seletivas 

e adicionais: sete alunos do 1.º ciclo, treze do 2.º ciclo e vinte e seis do 3.º ciclo. Será 

importante referir que este período letivo decorreu quase exclusivamente em regime E@D 

com as condicionantes que tal comporta.  

Assim, relativamente aos alunos matriculados no 1.º ciclo, assistimos a um ligeiro 

agravamento nas avaliações de Português e Matemática com alunos a não conseguirem 

manter o nível satisfatório obtido no final do 1.º período. Por outro lado, a Inglês e Expressão 

Artística, houve alunos que conseguiram melhorar as suas prestações, obtendo um Bom nível 

de desempenho. Na disciplina de Apoio ao Estudo temos, neste momento, 33% de alunos 

nos seguintes níveis: Insuficiente, Suficiente e Bom, tendo ocorrido um aumento nos níveis 

Bom e Insuficiente em detrimento do nível Satisfatório. De salientar a continuação de 17% de 

alunos com nível Muito Bom a Português, Matemática e Estudo do Meio. Dos sete alunos 

acompanhados, seis mantiveram a sua taxa de sucesso.  

Quanto ao 2.º ciclo, mantém-se a tendência de agravamento das avaliações, com as 

disciplinas de Português, Matemática e Ciências Naturais a aumentarem a percentagem de 

níveis dois, diminuindo a quantidade de níveis três. As disciplinas de Educação Visual e de 

Cidadania aumentaram a percentagem de níveis dois diminuindo a quantidade de níveis 

quatro. Com melhorias na taxa de qualidade do sucesso temos as disciplinas de Português, 

passou de 15% para 23% de alunos com nível quatro; Inglês, passou de 0% para 10% de 

alunos com nível quatro (de salientar que esta disciplina melhorou também no sucesso 

passando de 20% de alunos com nível dois para apenas 10%); Ciências Naturais, onde 15% 

dos alunos passaram a ter nível quatro; Cidadania passando a contar com 15% de alunos 

com nível cinco. Destacamos ainda o facto de apenas as disciplinas de Educação Musical, 

Cidadania, CEA e TIC apresentarem taxa de qualidade de sucesso de nível cinco. No 2.º 

ciclo, a maioria dos alunos manteve a sua taxa de sucesso (seis alunos) e cinco obtiveram 

um ou mais níveis negativos relativamente ao 1.º período. 

No 3.º ciclo, a taxa de sucesso diminuiu nas disciplinas de Matemática (28%), Língua 

Estrangeira II (24%), História (8%), Geografia (21%), Cidadania (8%) e TIC (12%). Já a taxa 

referente à qualidade do sucesso também desceu nas disciplinas de Matemática (4%), 

História (16%), Geografia (21%) e Educação Física (8%), de alunos com nível quatro. Em 

sentido contrário, temos as disciplinas de Português (12%), Inglês (9%), Ciências Naturais 

(8%), Educação Física (16%) e OFC (17%) com melhoria na taxa de sucesso de níveis dois 

e Língua Estrangeira II (16%), Ciências Naturais (28%), Cidadania (36%) e OFC (17%) a 

melhorarem ao nível da qualidade do sucesso de níveis quatro. No 3.º ciclo encontramos 
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alunos que melhoraram a sua taxa de sucesso (sete alunos), mas quatro aumentaram o 

número de níveis dois e quinze mantiveram o mesmo número de níveis negativos. Tal facto, 

poderá estar relacionado com uma maior autonomia neste último nível de ensino que lhes 

permitiu apresentar um desempenho mais satisfatório, quer no acesso, quer na realização 

das tarefas propostas pelos docentes durante o E@D.  

Ao analisarmos os resultados globais do Agrupamento, destacamos a ligeira subida na taxa 

de sucesso pleno, situado agora nos 69,9%, tendo descido apenas no 1.º ano, 

correspondendo a um aluno que deixou de apresentar sucesso pleno, e no 6.º ano, em que 

doze alunos se afastaram do sucesso pleno.  

Também a previsão de retenção apresentou melhorias globais relativamente ao período 

anterior, voltando a destacar-se o 6.º ano como aquele em que esta taxa apresentou uma 

maior subida, o que, neste caso, sugere um maior número de alunos em risco de retenção 

(sete alunos, mais seis do que no período anterior). 

Será talvez importante, analisar as razões para a degradação do sucesso ao nível do 6.º ano. 

 

Identificação 
Dificuldade diagnosticada  

e/ou situação a potenciar 
Estratégias a implementar/implementadas 

Alunos com 

dislexia 

 

- Dificuldades ao nível da 

leitura, escrita e 

compreensão da 

mensagem escrita; 

- Velocidade leitora baixa; 

- Erros ortográficos; 

- Caligrafia quase ilegível. 

- Promover a participação oral em sala de aula; 

- Articular estratégias de intervenção com a terapeuta 

da fala e docente de educação especial; 

- Despenalização do erro;  

- Treino antecipado de textos a serem abordados nas 

aulas; 

- Questões curtas, diretas e objetivas; 

- Atividades de reeducação da leitura e escrita. 

- Permitir a realização de testes em sala à parte 

sempre que necessário com apoio na leitura do 

enunciado. 

Alunos com 

défice de 

atenção e/ou 

hiperatividade 

- Pouco empenho e 

organização, falta de 

métodos de estudo e de 

responsabilidade; 

- Falta de autonomia; 

- Dificuldades na 

compreensão da 

mensagem escrita; 

- Muita impulsividade na 

resposta. 

- Dificuldades significativas 

na atenção. 

- Combinar “códigos” para chamadas de atenção; 

- Instruções (orais, escritas) claras e diretas; 

- Realizar tarefas curtas; 

- Planificar aulas atendendo aos interesses do aluno; 

- Criar o hábito de refletir uns segundos antes de 

responder; 

- Sentar o aluno na primeira fila longe da janela; 

- Aumentar a atenção sustentada; 

- Usar o envolvimento direto, a manipulação física e as 

atividades manuais para melhorar a motivação, o 

interesse e a memória;  

- Utilizar a técnica de “aprendizagem ativa” (high 

response strategies): respostas orais, possibilidade do 

aluno gravar as aulas e/ou trazer seus trabalhos 

gravados em pendrive ou nuvem para a escola; 
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- Manter sempre o reforço positivo relativamente ao 

comportamento esperado; 

-Comunicação entre a escola e a família. 

- Realizar avaliações de forma faseada, não 

concentrando toda a matéria num único teste. 

Alunos com 

défice 

cognitivo 

- Falta de motivação, 

interesse e empenho nas 

aprendizagens; 

- Falta de autonomia e 

dificuldades em gerir a vida 

escolar; 

- Dificuldades na 

compreensão da 

mensagem escrita; 

- Dificuldades na 

sistematização e 

compreensão das 

aprendizagens. 

 

- Reforço positivo e reconhecimento dos pequenos 

progressos; 

- Promover a participação oral em sala de aula; 

- Potenciar a compreensão leitora; 

- Reforçar/Aprofundar as competências de produção 

de texto; 

- Potenciar a capacidade de comunicação do raciocínio 

matemático; 

- Realizar um diagnóstico antes de iniciar novos 

conteúdos, permitindo ajustar desde o início a 

intervenção a realizar, de modo a que o aluno “não 

desligue”; 

- Instruções (orais e escritas) claras e diretas; 

- Utilização de materiais pedagógicos que facilitem a 

aquisição dos conteúdos explorados; 

- Acompanhamento mais próximo e individual aos 

alunos com maiores dificuldades, de forma individual; 

- Reforço/consolidação de conteúdos, através de 

atividades individuais, e pequenos grupos. 

- Diversificar as formas de avaliação; fazer avaliações 

faseadas; permitir a realização dos testes em sala à 

parte com apoio na leitura; permitir que o aluno 

melhore as questões onde teve piores resultados 

Alunos com 

dificuldades 

emocionais 

e/ou na 

interação 

- Mal-estar emocional do 

aluno;  

- Défice na interação com 

os pares nos diversos 

contextos escolares; 

- Baixa autoestima. 

- Solicitar a participação do aluno; 

 

- Elogiar o aluno; 

 

- Apoio psicológico. 

Alunos com 

multi- 

deficiência  

- Déficit na interação com 

os pares em contexto de 

sala de aula; 

- Fraca autonomia para 

organização de tarefas 

mesmo as mais simples; 

-Dificuldades de 

atenção/concentração em 

períodos mais longos; 

- Pouco envolvimento 

familiar na vida escolar; 

- Pouca articulação com a 

Saúde.  

- Articulação entre os vários intervenientes é 

fundamental; 

- Interação dos docentes e colegas de turma com o/a 

aluno/a; 

- Planificar a aula tendo em conta também o/a aluno/a, 

permitindo a participação de acordo com as suas reais 

capacidades; 

- Continuação do Grupo de Estimulação Sensorial 

“Jardim dos Sentidos”; 

- Realização de atividades da vida diária 

preferencialmente articuladas com conteúdos 

abordados nas diferentes disciplinas. 

Alunos em 

E@D 

- Dificuldades de acesso; 

- Dificuldades na 

compreensão das tarefas 

propostas; 

- Treino, na plataforma Google Classroom e Google 

Forms, em sala de aula (TIC); 

- Criação de trabalhos específicos e individualizados;  

- Fichas de trabalho com questões simples e diretas; 
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- Dificuldades na leitura (no 

ecrã) de textos e tarefas; 

- Dificuldades na entrega 

das tarefas; 

- Pouca autonomia; 

- Pouco 

apoio/acompanhamento em 

casa; 

- Dificuldade em obter 

apoio individualizado. 

- Utilização de Google Forms como meio privilegiado 

para a resolução das fichas de trabalho; 

- Utilização de textos e exercícios do manual; 

- Permitir a entrega de tarefas por outros meios (email, 

por exemplo); 

- Apresentações orais em detrimento de entrega em 

papel (foto); 

- Utilização das aulas assíncronas para apoio direto 

aos alunos com medidas seletivas e que, 

comprovadamente, não têm apoio em casa. 

 

Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico, perante a análise dos resultados escolares relativos ao 2.º período 

considera que as estratégias aplicadas, de um modo geral estão a funcionar, uma vez que os 

resultados assim o comprovam. Contudo, foram assinalados alguns constrangimentos que 

condicionaram, de alguma forma, os resultados. Assinalou-se que a modalidade de ensino a 

distância dificultou e prejudicou alguns dos resultados, nomeadamente nalgumas turmas de 

5.º, 6.º e 7.º anos, que registaram maior dificuldade de adaptação a esta modalidade de 

ensino e, quando voltaram ao ensino presencial, foi difícil recuperarem o ritmo de trabalho e 

o cumprimento de algumas regras de sala de aula, assim como da sua concentração para o 

estudo. O ensino a distância prejudicou sobretudo os alunos que não têm autonomia, 

nomeadamente aqueles que beneficiam do acompanhamento de um docente da Educação 

Especial no Apoio Educativo. 

Assinalou-se que existem ofertas educativas que não estão a ser rentabilizadas, 

nomeadamente a Sala Aprende+, que foi frequentada apenas pelos alunos das turmas do 9.º 

ano de escolaridade, parecendo ser recursos que não são valorizados pelos alunos e 

respetivas famílias. 

O Conselho Pedagógico manifestou preocupação relativamente aos alunos que frequentam 

o 1.º ano de escolaridade, uma vez que a modalidade de ensino a distância, nesta fase inicial 

do seu percurso escolar, poderá ter condicionado de forma determinante as suas 

aprendizagens iniciais. 

Relativamente à qualidade do sucesso, pensamos que a aposta forte no trabalho colaborativo 

entre docentes dos conselhos de turma e docentes, bem como a articulação de conteúdos 

das várias disciplinas, potencia uma aplicação de estratégias mais dirigidas e 

individualizadas que vão ao encontro dos interesses e necessidades dos alunos, facilitando 

as aprendizagens e privilegiando a pedagogia diferenciada. Para que tudo isto seja aplicável, 
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é necessário criar grupos e espaços de trabalho onde os docentes planifiquem conjuntamente 

e de forma concertada, visando as aplicações estratégicas em sala de aula. 

O envolvimento de alunos e docentes nos vários projetos que o Agrupamento dinamiza é 

outro pilar que motiva para as aprendizagens, disseminando simultaneamente a indisciplina 

nos envolvidos, proporcionando um clima saudável de cumplicidade entre docentes e alunos, 

podendo levar a um alcançar de competências de uma forma mais descontraída, flexível e 

inclusiva. 

Um outro aspeto que nos parece de extrema importância é a existência de articulação vertical 

entre anos e ciclos de ensino. Esta articulação beneficiará o trabalho de alunos e professores, 

na assunção das aprendizagens essenciais das várias disciplinas. 

Encontrando-nos num clima de pandemia, que tanto nos preocupa, a aplicação das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) de uma forma transversal é um fator que 

poderá anular alguns problemas com que nos debatemos no processo de ensino a distância. 

O desenvolvimento do trabalho autónomo em sala de aula, poderá também servir, 

principalmente para os 2.º e 3.º ciclos, para a promoção da autonomia do aluno no papel de 

protagonista da sua aprendizagem, tal como dita o documento “Orientações para a 

recuperação e consolidação das aprendizagens ao longo do ano letivo de 2021”. 

Perante as dificuldades diagnosticadas pelos Coordenadores de Departamento, cada um 

deles apresentou estratégias de remediação a implementar no 3.º período, o que se 

considerou bastante importante com vista à obtenção de uma melhoria dos resultados. 

Por fim, considerou-se que a envolvência de pais e encarregados de educação no processo 

ensino/aprendizagem, quer através de reuniões, projetos ou outros é uma mais-valia no 

sucesso educativo dos alunos, pois a proximidade/cumplicidade e compromisso criados, 

podem ajudar a contruir pontes e ajudar a desenvolver estratégias de atuação. 
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Reflexões finais 

 

Numa análise global aos resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento no 2.º período 

letivo, constata-se que o 1.º ciclo apresenta melhores resultados que os restantes ciclos de 

ensino, em todos os parâmetros analisados.  

Em cada mudança de ciclo verifica-se, normalmente, uma descida nos vários parâmetros de 

avaliação, sendo mais evidente do 2.º para o 3.º ciclo. 

Ao observar cada ano de escolaridade, verifica-se que é no 1.º ano que se registam as taxas 

mais elevadas, com a maioria das disciplinas a atingir os 100% de sucesso, valores acima de 

70% de qualidade de sucesso e uma taxa de sucesso pleno de 96,9%. 

Por outro lado, os anos de escolaridade que merecem uma atenção mais cuidada são o 6º, 

o 7.º e 8.º anos, com, respetivamente, 17,5%, 20,4% e 13% dos alunos em situação de 

retenção e uma menor percentagem de sucesso pleno que os restantes anos de 

escolaridade. 

No que respeita às metas definidas para as medidas do Plano de Ação Estratégica CAL e 

Matematic@r foram, na sua maioria, atingidas. Os docentes dos departamentos que estão a 

aplicar estas medidas e a medida Ciênci@qui consideram que a sua aplicação tem 

contribuído de forma positiva para a melhoria das aprendizagens dos alunos. 

De entre as estratégias indicadas pelos docentes dos diferentes departamentos e pelo 

Conselho Pedagógico para dar resposta às dificuldades ou potenciar as capacidades dos 

alunos destacam-se a diversificação de estratégias de trabalho e de instrumentos de 

avaliação, a utilização das TIC, a articulação a vários níveis, tanto entre docentes como entre 

estruturas e destas com os vários projetos do Agrupamento e com Biblioteca Escolar e o 

envolvimento dos encarregados de educação no processo de ensino/aprendizagem. 

 

junho de 2021 

A Equipa de Autoavaliação do AEP 
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Anexos 

1.º Ciclo - Sucesso e Qualidade do Sucesso 

 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC 

1.º A 
1.º P 19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 19 89,5% 89,5% 100,0% 89,5% 100,0% 100,0% 100,0% 

MT-B 
1.º P 8 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 8 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ORI 
1.º P 1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1.º ANO 
1.º P 32 100,0% 96,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 32 93,8% 93,8% 100,0% 93,8% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC 

1.º A 
1.º P 19 78,9% 84,2% 94,7% 84,2% 89,5% 94,7% 89,5% 

2.º P 19 57,9% 68,4% 84,2% 52,6% 84,2% 94,7% 89,5% 

MT-B 
1.º P 8 87,5% 87,5% 100,0% 75,0% 62,5% 100,0% 62,5% 

2.º P 8 87,5% 87,5% 100,0% 87,5% 75,0% 100,0% 62,5% 

ORI 
1.º P 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2.º P 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

STA 
1.º P 4 25,0% 50,0% 75,0% 50,0% 50,0% 100,0% 50,0% 

2.º P 4 25,0% 50,0% 75,0% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 

1.º ANO 
1.º P 32 71,9% 78,1% 93,8% 75,0% 75,0% 93,8% 75,0% 

2.º P 32 59,4% 68,8% 87,5% 59,4% 75,0% 93,8% 81,3% 
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Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC 

2.º A 
1.º P 26 69,2% 88,5% 100,0% 88,5% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 27 70,4% 85,2% 96,3% 85,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

MT-A 
1.º P 11 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 11 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ORI 
1.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 5 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º ANO 
1.º P 44 79,5% 93,2% 100,0% 93,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 45 80,0% 91,1% 97,8% 91,1% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC 

2.º A 
1.º P 26 50,0% 46,2% 53,8% 46,2% 73,1% 88,5% 65,4% 

2.º P 27 55,6% 51,9% 55,6% 55,6% 74,1% 85,2% 74,1% 

MT-A 
1.º P 11 72,7% 72,7% 90,9% 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 11 72,7% 72,7% 90,9% 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

ORI 
1.º P 2 0,0% 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 

2.º P 2 50,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 

STA 
1.º P 5 60,0% 80,0% 80,0% 40,0% 80,0% 80,0% 80,0% 

2.º P 5 60,0% 80,0% 80,0% 40,0% 80,0% 80,0% 100,0% 

2.º ANO 
1.º P 44 54,5% 56,8% 68,2% 56,8% 81,8% 88,6% 77,3% 

2.º P 45 60,0% 62,2% 68,9% 62,2% 82,2% 86,7% 84,4% 
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Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC ING 

3.º A 
1.º P 21 90,5% 100,0% 76,2% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 

2.º P 20 100,0% 100,0% 95,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 

MT-A 
1.º P 11 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 11 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ORI 
1.º P 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º ANO 
1.º P 39 94,9% 100,0% 87,2% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 

2.º P 38 100,0% 100,0% 97,4% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 97,4% 

 

 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC ING 

3.º A 
1.º P 21 33,3% 28,6% 47,6% 57,1% 66,7% 66,7% 71,4% 81,0% 

2.º P 20 60,0% 35,0% 65,0% 65,0% 70,0% 65,0% 70,0% 80,0% 

MT-A 
1.º P 11 63,6% 54,5% 54,5% 72,7% 90,9% 100,0% 100,0% 72,7% 

2.º P 11 72,7% 63,6% 72,7% 72,7% 90,9% 100,0% 100,0% 63,6% 

ORI 
1.º P 5 40,0% 40,0% 80,0% 60,0% 20,0% 80,0% 20,0% 60,0% 

2.º P 5 20,0% 60,0% 100,0% 60,0% 40,0% 80,0% 40,0% 60,0% 

STA 
1.º P 2 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

2.º P 2 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

3.º ANO 
1.º P 39 43,6% 41,0% 53,8% 64,1% 69,2% 79,5% 74,4% 74,4% 

2.º P 38 57,9% 50,0% 73,7% 68,4% 73,7% 78,9% 76,3% 71,1% 
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Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC ING 

4.º A 
1.º P 21 95,2% 90,5% 95,2% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 

2.º P 22 95,5% 90,9% 100,0% 95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 95,5% 

MT-B 
1.º P 9 88,9% 88,9% 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 9 100,0% 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ORI 
1.º P 4 75,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 4 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 2 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4.º ANO 
1.º P 36 91,7% 88,9% 91,7% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 97,2% 

2.º P 37 94,6% 91,9% 100,0% 97,3% 100,0% 100,0% 100,0% 97,3% 

 

 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC ING 

4.º A 
1.º P 21 76,2% 52,4% 66,7% 66,7% 66,7% 81,0% 81,0% 28,6% 

2.º P 22 81,8% 59,1% 77,3% 77,3% 81,8% 77,3% 86,4% 50,0% 

MT-B 
1.º P 9 66,7% 55,6% 66,7% 55,6% 66,7% 100,0% 66,7% 77,8% 

2.º P 9 66,7% 55,6% 88,9% 55,6% 66,7% 100,0% 66,7% 88,9% 

ORI 
1.º P 4 50,0% 0,0% 50,0% 75,0% 100,0% 75,0% 100,0% 50,0% 

2.º P 4 25,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% 75,0% 100,0% 50,0% 

STA 
1.º P 2 50,0% 0,0% 50,0% 50,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

2.º P 2 50,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

4.º ANO 
1.º P 36 69,4% 44,4% 63,9% 63,9% 69,4% 80,6% 77,8% 47,2% 

2.º P 37 70,3% 51,4% 75,7% 70,3% 81,1% 78,4% 83,8% 62,2% 
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2.º e 3.º Ciclos - Sucesso e Qualidade do Sucesso 

 

Turmas 
Período 
letivo 

N.º 
Alunos 

POR ING HGP MAT CN EF EV ET EM CID CAL TIC AE_C@ 

5.º A 
1.º P 20 90,0% 95,0% a) 90,0% 85,0% 100,0% 100,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% a) 100,0% 

2.º P 20 95,0% 95,0% 90,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

5.º B 
1.º P 18 72,2% 66,7% a) 61,1% 72,2% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% a) 100,0% 

2.º P 18 94,4% 77,8% 88,9% 55,6% 100,0% 100,0% 94,4% 94,4% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 

5.º C 
1.º P 20 85,0% 85,0% a) 80,0% 70,0% 95,0% 95,0% 90,0% 95,0%  a) 100,0% a) 95,0% 

2.º P 18 88,9% 83,3% 88,9% 72,2% 100,0% 100,0% 94,4% 94,4% 100,0% 100,0% 88,9% 100,0% 100,0% 

5.º  
ANO 

1.º P 58 82,8% 82,8% a) 77,6% 75,9% 98,3% 98,3% 93,1% 98,3% 100,0% 100,0% a) 98,3% 

2.º P 56 92,9% 85,7% 89,3% 69,6% 100,0% 100,0% 96,4% 96,4% 100,0% 100,0% 94,6% 100,0% 100,0% 

a) Sem elementos de avaliação 

 

 

Turmas 
Período 
letivo 

N.º 
Alunos 

POR ING HGP MAT CN EF EV ET EM CID CAL TIC AE_C@ 

5.º A 
1.º P 20 65,0% 60,0% a) 60,0% 50,0% 55,0% 65,0% 75,0% 100,0% 60,0% 75,0% a) 85,0% 

2.º P 20 65,0% 70,0% 60,0% 55,0% 55,0% 50,0% 85,0% 85,0% 85,0% 75,0% 80,0% 70,0% 95,0% 

5.º B 
1.º P 18 33,3% 33,3% a) 27,8% 38,9% 50,0% 44,4% 22,2% 38,9% 50,0% 27,8% a) 88,9% 

2.º P 18 44,4% 38,9% 50,0% 27,8% 44,4% 50,0% 66,7% 55,6% 38,9% 66,7% 38,9% 38,9% 94,4% 

5.º C 
1.º P 20 30,0% 25,0% a) 35,0% 25,0% 55,0% 45,0% 20,0% 65,0% 0,0% 45,0% a) 65,0% 

2.º P 18 44,4% 50,0% 55,6% 33,3% 38,9% 55,6% 61,1% 61,1% 55,6% 50,0% 61,1% 66,7% 100,0% 

5.º ANO 
1.º P 58 43,1% 39,7% a) 41,4% 37,9% 53,4% 51,7% 39,7% 69,0% 36,2% 50,0% a) 79,3% 

2.º P 56 51,8% 53,6% 55,4% 39,3% 46,4% 51,8% 71,4% 67,9% 60,7% 64,3% 60,7% 58,9% 96,4% 

a) Sem elementos de avaliação 
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Turmas 
Período 
letivo 

N.º 
Alunos 

POR ING HGP MAT CN EF EV ET EM CID CAL TIC AE_C@ 

6.º A 
1.º P 14 92,9% 78,6% a) 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% a) 100,0% 

2.º P 14 78,6% 78,6% 57,1% 57,1% 64,3% 100,0% 85,7% 100,0% 100,0% 85,7% 78,6% 100,0% 100,0% 

6.º B 
1.º P 14 100,0% 85,7% a) 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% a) 100,0% 

2.º P 14 85,7% 100,0% 85,7% 71,4% 92,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,9% 100,0% 100,0% 

6.º C 
1.º P 11 90,9% 81,8% a) 81,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% a) 100,0% 

2.º P 12 100,0% 100,0% 58,3% 75,0% 100,0% 100,0% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0% 91,7% 100,0% 100,0% 

6.º ANO 
1.º P 39 94,9% 82,1% a) 84,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% a) 100,0% 

2.º P 40 87,5% 92,5% 67,5% 67,5% 85,0% 100,0% 92,5% 100,0% 100,0% 95,0% 87,5% 100,0% 100,0% 

a) Sem elementos de avaliação 

 

 

Turmas 
Período 

letivo 
N.º Alunos POR ING HGP MAT CN EF EV ET EM CID CAL TIC AE_C@ 

6.º A 
1.º P 14 21,4% 28,6% a) 28,6% 21,4% 42,9% 42,9% 92,9% 50,0% 42,9% 35,7% a) 21,4% 

2.º P 14 7,1% 21,4% 0,0% 14,3% 7,1% 35,7% 21,4% 78,6% 57,1% 28,6% 21,4% 64,3% 42,9% 

6.º B 
1.º P 14 57,1% 42,9% a) 28,6% 64,3% 64,3% 78,6% 92,9% 92,9% 71,4% 78,6% a) 78,6% 

2.º P 14 57,1% 42,9% 42,9% 50,0% 71,4% 64,3% 71,4% 92,9% 78,6% 78,6% 71,4% 64,3% 71,4% 

6.º C 
1.º P 11 45,5% 27,3% a) 45,5% 45,5% 54,5% 72,7% 63,6% 72,7% 81,8% 81,8% a) 63,6% 

2.º P 12 58,3% 58,3% 0,0% 41,7% 66,7% 50,0% 50,0% 66,7% 50,0% 66,7% 50,0% 75,0% 66,7% 

6.º ANO 
1.º P 39 41,0% 33,3% a) 33,3% 43,6% 53,8% 64,1% 84,6% 71,8% 64,1% 64,1% a) 53,8% 

2.º P 40 40,0% 40,0% 15,0% 35,0% 47,5% 50,0% 47,5% 80,0% 62,5% 57,5% 47,5% 67,5% 60,0% 

a) Sem elementos de avaliação 
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Turmas 
Período 
letivo 

N.º 
Alunos 

POR ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

7.º A 
1.º P 21 61,9% 66,7% 100,0% 90,5% 85,7% 76,2% 76,2% 85,7% 71,4% a) 100,0% a) a) 81,0% 

2.º P 21 76,2% 90,5% 90,5% 95,2% 90,5% 76,2% 85,7% 100,0% 71,4% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 90,5% 

7.º B 
1.º P 15 73,3% 73,3% 100,0% 100,0% 100,0% 73,3% 86,7% 93,3% 86,7% a) 100,0% a) a) 86,7% 

2.º P 15 86,7% 93,3% 93,3% 100,0% 100,0% 73,3% 73,3% 93,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,3% 93,3% 

7.º C 
1.º P 18 61,1% 66,7% 88,9% 88,9% 83,3% 55,6% 77,8% 66,7% 100,0% a) 94,4% a) a) 77,8% 

2.º P 18 72,2% 83,3% 88,9% 88,9% 55,6% 55,6% 88,9% 77,8% 100,0% 100,0% 72,2% 100,0% 94,4% 83,3% 

7.º ANO 
1.º P 54 64,8% 68,5% 96,3% 92,6% 88,9% 68,5% 79,6% 81,5% 85,2% a) 98,1% a) a) 81,5% 

2.º P 54 77,8% 88,9% 90,7% 94,4% 81,5% 68,5% 83,3% 90,7% 88,9% 100,0% 90,7% 100,0% 94,4% 88,9% 

a) Sem elementos de avaliação 

 

 

Turmas 
Período 
letivo 

N.º 
Alunos 

POR ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

7.º A 
1.º P 21 9,5% 19,0% 38,1% 38,1% 47,6% 19,0% 38,1% 28,6% 19,0% a) 28,6% a) a) 33,3% 

2.º P 21 9,5% 19,0% 57,1% 23,8% 28,6% 14,3% 28,6% 33,3% 19,0% 19,0% 38,1% 33,3% 71,4% 52,4% 

7.º B 
1.º P 15 20,0% 26,7% 53,3% 46,7% 66,7% 26,7% 33,3% 33,3% 13,3% a) 0,0% a) a) 40,0% 

2.º P 15 20,0% 40,0% 53,3% 53,3% 46,7% 26,7% 40,0% 53,3% 26,7% 46,7% 80,0% 53,3% 53,3% 53,3% 

7.º C 
1.º P 18 16,7% 22,2% 44,4% 33,3% 50,0% 33,3% 50,0% 27,8% 33,3% a) 33,3% a) a) 38,9% 

2.º P 18 16,7% 27,8% 50,0% 27,8% 27,8% 27,8% 38,9% 33,3% 33,3% 33,3% 38,9% 38,9% 55,6% 44,4% 

7.º ANO 
1.º P 54 14,8% 22,2% 44,4% 38,9% 53,7% 25,9% 40,7% 29,6% 22,2% a) 22,2% a) a) 37,0% 

2.º P 54 14,8% 27,8% 53,7% 33,3% 33,3% 22,2% 35,2% 38,9% 25,9% 31,5% 50,0% 40,7% 61,1% 50,0% 

a) Sem elementos de avaliação 
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Turmas 
Período 
letivo 

N.º 
Alunos 

POR ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

8.º A 
1.º P 22 86,4% 63,6% 68,2% 100,0% 90,9% 81,8% 81,8% 95,5% 100,0% a) 100,0% a) 100,0% 81,8% 

2.º P 21 100,0% 95,2% 90,5% 95,2% 90,5% 76,2% 81,0% 100,0% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8.º B 
1.º P 13 69,2% 53,8% 69,2% 92,3% 84,6% 61,5% 76,9% 84,6% 69,2% a) 92,3% a) 100,0% 100,0% 

2.º P 13 100,0% 92,3% 92,3% 84,6% 69,2% 61,5% 69,2% 100,0% 84,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8.º C 
1.º P 12 66,7% 91,7% 66,7% 83,3% 66,7% 75,0% 58,3% 75,0% 91,7% a) 100,0% a) 100,0% 100,0% 

2.º P 12 100,0% 100,0% 91,7% 100,0% 100,0% 66,7% 58,3% 100,0% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8.º ANO 
1.º P 47 76,6% 68,1% 68,1% 93,6% 83,0% 74,5% 74,5% 87,2% 89,4% a) 97,9% a) 100,0% 91,5% 

2.º P 46 100,0% 95,7% 91,3% 93,5% 87,0% 69,6% 71,7% 100,0% 91,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

a) Sem elementos de avaliação 

 

 

Turmas 
Período 
letivo 

N.º 
Alunos 

POR ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

8.º A 
1.º P 22 9,1% 9,1% 0,0% 40,9% 45,5% 31,8% 36,4% 50,0% 27,3% a) 27,3% a) 59,1% 22,7% 

2.º P 21 9,5% 23,8% 14,3% 38,1% 33,3% 33,3% 38,1% 42,9% 19,0% 38,1% 33,3% 42,9% 47,6% 38,1% 

8.º B 
1.º P 13 0,0% 15,4% 7,7% 46,2% 15,4% 15,4% 7,7% 15,4% 23,1% a) 15,4% a) 76,9% 30,8% 

2.º P 13 7,7% 23,1% 7,7% 53,8% 15,4% 15,4% 23,1% 46,2% 23,1% 23,1% 53,8% 61,5% 46,2% 61,5% 

8.º C 
1.º P 12 16,7% 25,0% 16,7% 33,3% 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 16,7% a) 16,7% a) 58,3% 33,3% 

2.º P 12 16,7% 25,0% 16,7% 33,3% 33,3% 25,0% 16,7% 33,3% 25,0% 25,0% 100,0% 58,3% 66,7% 33,3% 

8.º ANO 
1.º P 47 8,5% 14,9% 6,4% 40,4% 31,9% 25,5% 23,4% 36,2% 23,4% a) 21,3% a) 63,8% 27,7% 

2.º P 46 10,9% 23,9% 13,0% 41,3% 28,3% 26,1% 28,3% 41,3% 21,7% 30,4% 56,5% 52,2% 52,2% 43,5% 

a) Sem elementos de avaliação 
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Turmas 
Período 

letivo 

N.º 

Alunos 
POR ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

9.º A 
1.º P 18 88,9% 83,3% 83,3% 100,0% 100,0% 83,3% 88,9% 100,0% 88,9% a) 100,0% a) 100,0% 88,9% 

2.º P 18 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 94,4% 83,3% 83,3% 100,0% 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 

9.º B 
1.º P 13 61,5% 76,9% 92,3% 92,3% 100,0% 84,6% 69,2% 100,0% 100,0% a) 100,0% a) 100,0% 100,0% 

2.º P 13 84,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 84,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

9.º ANO 
1.º P 31 77,4% 80,6% 87,1% 96,8% 100,0% 83,9% 80,6% 100,0% 93,5% a) 100,0% a) 100,0% 93,5% 

2.º P 31 93,5% 100,0% 100,0% 96,8% 96,8% 87,1% 83,9% 100,0% 93,5% 100,0% 100,0% 100,0% 96,8% 100,0% 

a) Sem elementos de avaliação 

 

 

Turmas 
Período 
letivo 

N.º 
Alunos 

POR ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

9.º A 
1.º P 18 16,7% 16,7% 11,1% 38,9% 66,7% 61,1% 55,6% 50,0% 22,2% a) 33,3% a) 88,9% 27,8% 

2.º P 18 27,8% 33,3% 27,8% 66,7% 61,1% 55,6% 22,2% 44,4% 38,9% 44,4% 72,2% 61,1% 88,9% 38,9% 

9.º B 
1.º P 13 23,1% 38,5% 30,8% 53,8% 61,5% 53,8% 38,5% 53,8% 69,2% a) 30,8% a) 76,9% 61,5% 

2.º P 13 23,1% 46,2% 38,5% 53,8% 69,2% 53,8% 30,8% 53,8% 69,2% 38,5% 100,0% 69,2% 84,6% 53,8% 

9.º ANO 
1.º P 31 19,4% 25,8% 19,4% 45,2% 64,5% 58,1% 48,4% 51,6% 41,9% a) 32,3% a) 83,9% 41,9% 

2.º P 31 25,8% 38,7% 32,3% 61,3% 64,5% 54,8% 25,8% 48,4% 51,6% 41,9% 83,9% 64,5% 87,1% 45,2% 

a) Sem elementos de avaliação 
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Sucesso Pleno 
 

 1º Período 2º Período 

Ano/Turma 
N.º de alunos 

avaliados (*) 
N.º de alunos Percentagem 

N.º de alunos 

avaliados (*) 
N.º de alunos Percentagem 

Total 383 253 66,1% 382 267 69,9% 

1.º Ano 32 31 96,9% 32 30 93,8% 

1.º A 19 19 100,0% 19 17 89,5% 

MT-B 8 7 87,5% 8 8 100,0% 

ORI 1 1 100,0% 1 1 100,0% 

STA 4 4 100,0% 4 4 100,0% 

2.º Ano 44 35 79,5% 45 36 80,0% 

2.º A 26 18 69,2% 27 19 70,4% 

MT-A 11 10 90,9% 11 11 100,0% 

ORI 2 2 100,0% 2 2 100,0% 

STA 5 5 100,0% 5 4 80,0% 

3.º Ano 39 32 82,1% 38 36 94,7% 

3.º A 21 14 66,7% 20 18 90,0% 

MT-A 11 11 100,0% 11 11 100,0% 

ORI 5 5 100,0% 5 5 100,0% 

STA 2 2 100,0% 2 2 100,0% 

4.º Ano 36 31 86,1% 37 33 89,2% 

4.º A 21 19 90,5% 22 20 90,9% 

MT-B 9 8 88,9% 9 8 88,9% 

ORI 4 3 75,0% 4 3 75,0% 

STA 2 1 50,0% 2 2 100,0% 

5.º Ano 58 36 62,1% 56 36 64,3% 

5.º A 20 15 75,0% 20 15 75,0% 

5º B 18 8 44,4% 18 9 50,0% 

5º C 20 13 65,0% 18 12 66,7% 

6º Ano 39 30 76,9% 40 18 45,0% 

6.º A 14 11 78,6% 14 3 21,4% 

6.º B 14 12 85,7% 14 9 64,3% 

6.º C 11 7 63,6% 12 6 50,0% 

7.º Ano 54 22 40,7% 54 28 51,9% 

7.º A 21 7 33,3% 21 12 57,1% 

7.º B 15 8 53,3% 15 9 60,0% 

7.º C 18 7 38,9% 18 7 38,9% 

8.º Ano 47 13 27,7% 46 22 47,8% 

8.º A 22 9 40,9% 21 12 57,1% 

8.º B 13 1 7,7% 13 5 38,5% 

8.º C 12 3 25,0% 12 5 41,7% 

9.º Ano 31 20 64,5% 31 25 80,6% 

9.º A 18 14 77,8% 18 15 83,3% 

9.º B 13 6 46,2% 13 10 76,9% 

TPA 3 3 100,0% 3 3 100,0% 

(*) Não são contabilizados os alunos com PEI  
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Previsão de retenções 
 

 1º Período 2º Período 

Ano/Turma 
N.º de alunos 

avaliados (*) 
N.º de alunos Percentagem 

N.º de alunos 

avaliados (*) 
N.º de alunos Percentagem 

Total 348 51 14,7% 347 38 11,0% 

2.º Ano 44 3 6,8% 45 4 8,9% 

2.º A 26 3 11,5% 27 4 14,8% 

MT-A 11 0 0,0% 11 0 0,0% 

ORI 2 0 0,0% 2 0 0,0% 

STA 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

3.º Ano 39 1 2,6% 38 0 0,0% 

3.º A 21 1 4,8% 20 0 0,0% 

MT-A 11 0 0,0% 11 0 0,0% 

ORI 5 0 0,0% 5 0 0,0% 

STA 2 0 0,0% 2 0 0,0% 

4.º Ano 36 2 5,6% 37 2 5,4% 

4.º A 21 1 4,8% 22 1 4,5% 

MT-B 9 1 11,1% 9 1 11,1% 

ORI 4 0 0,0% 4 0 0,0% 

STA 2 0 0,0% 2 0 0,0% 

5.º Ano 58 8 13,8% 56 5 8,9% 

5.º A 20 1 5,0% 20 1 5,0% 

5º B 18 4 22,2% 18 2 11,1% 

5º C 20 3 15,0% 18 2 11,1% 

6º Ano 39 1 2,6% 40 7 17,5% 

6.º A 14 1 7,1% 14 5 35,7% 

6.º B 14 0 0,0% 14 2 14,3% 

6.º C 11 0 0,0% 12 0 0,0% 

7.º Ano 54 16 29,6% 54 11 20,4% 

7.º A 21 7 33,3% 21 3 14,3% 

7.º B 15 3 20,0% 15 3 20,0% 

7.º C 18 6 33,3% 18 5 27,8% 

8.º Ano 47 14 29,8% 46 6 13,0% 

8.º A 22 5 22,7% 21 3 14,3% 

8.º B 13 5 38,5% 13 3 23,1% 

8.º C 12 4 33,3% 12 0 0,0% 

9.º Ano 31 6 19,4% 31 3 9,7% 

9.º A 18 3 16,7% 18 2 11,1% 

9.º B 13 3 23,1% 13 1 7,7% 

(*) Não são contabilizados os alunos com PEI  
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Medidas do Plano de Ação Estratégica 
 

 

CAL - Criar Artes e Letras 
 

1.º período 

Disciplina Ciclo 
Anos de 

escolaridad

e 

Total de 
alunos 

avaliado
s 

Sucesso Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

Ano 

Ciclo 
Meta

* 

Ano 

Cicl
o 

Meta* N.º 
aluno

s 
% 

N.º 
aluno

s 
% 

Portuguê
s 

1.º 

Cicl
o 

1º ano 32 32 
100,0

% 

90,7% 85,0% 

23 
71,9

% 

58,9
% 

45,0% 

2º ano 44 35 79,5% 24 
54,5

% 

3º ano 39 37 94,9% 17 
43,6

% 

4º ano 36 33 91,7% 25 
69,4

% 

2.º 
Cicl

o 

5º ano 58 48 82,8% 

87,6% 80,0% 

25 
43,1

% 42,3
% 

30,0% 

6º ano 39 37 94,9% 16 
41,0

% 

Educação 
Visual 

2.º 
Cicl

o 

5º ano 58 57 98,3% 

99,0% 95,0% 

30 
51,7

% 56,7
% 

60,0% 

6º ano 39 39 
100,0

% 
25 

64,1
% 

CEA_CAL 
2.º 

Cicl

o 

5º ano 58 58 
100,0

% 100,0
% 

_ 

29 
50,0

% 55,7
% 

_ 

6º ano 39 39 
100,0

% 
25 

64,1
% 

 
 

2.º período 

Disciplina Ciclo 
Anos de 

escolaridad
e 

Total de 

alunos 
avaliado

s 

Sucesso Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

Ano 

Cicl

o 

Meta

* 

Ano 

Ciclo Meta* N.º 
aluno

s 
% 

N.º 
alunos 

% 

Portuguê
s 

1.º 

Cicl
o 

1.º ano 32 30 93,8% 

91,4
% 

85,0% 

19 59,4% 

61,8% 45,0% 

2.º ano 45 36 80,0% 27 60,0% 

3.º ano 38 38 
100,0

% 
22 57,9% 

4.º ano 37 35 94,6% 26 70,3% 

2.º 
Cicl

o 

5.º ano 56 52 92,9% 
90,6

% 
80,0% 

29 51,8% 

46,9% 30,0% 

6.º ano 40 35 87,5% 16 40,0% 

Educação 
Visual 

2.º 
Cicl

o 

5.º ano 56 54 96,4% 
94,8

% 
95,0% 

40 71,4% 

61,5% 60,0% 

6.º ano 40 37 92,5% 19 47,5% 

CEA_CAL 
2.º 

Cicl

o 

5.º ano 56 53 94,6% 
91,7

% 
_ 

34 60,7% 

55,2% _ 

6.º ano 40 35 87,5% 19 47,5% 
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Matematic@r 
 

1.º período 

Ciclo 

Anos de 

escolaridad
e 

Total de 

alunos 
avaliado

s 

Sucesso Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

Ano 

Ciclo Meta* 

Ano 

Ciclo Meta* N.º 

aluno
s 

% 

N.º 

aluno
s 

% 

1.º 

Ciclo 

1.º ano 32 31 96,9% 

94,7% 85,0% 

25 78,1% 

54,3% 45,0% 
2.º ano 44 41 93,2% 25 56,8% 

3.º ano 39 39 100,0% 16 41,0% 

4.º ano 36 32 88,9% 16 44,4% 

2.º 
Ciclo 

5.º ano 58 45 77,6% 

80,4% 70,0% 

24 41,4% 

38,1% 30,0% 

6.º ano 39 33 84,6% 13 33,3% 

3.º 
Ciclo 

7.º ano 54 37 68,5% 

74,2% 65,0% 

14 25,9% 

33,3% 20,0% 8.º ano 47 35 74,5% 12 25,5% 

9.º ano 31 26 83,9% 18 58,1% 

 
 

2.º período 

Ciclo 

Anos de 

escolaridad
e 

Total de 

alunos 
avaliado

s 

Sucesso Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

Ano 

Ciclo Meta* 

Ano 

Ciclo Meta* N.º 
aluno

s 

% 
N.º 

aluno

s 

% 

1.º 
Ciclo 

1.º ano 32 30 93,8% 

94,1% 85,0% 

22 68,8% 

57,9% 45,0% 

2.º ano 45 41 91,1% 28 62,2% 

3.º ano 38 38 100,0% 19 50,0% 

4.º ano 37 34 91,9% 19 51,4% 

2.º 

Ciclo 

5.º ano 56 39 69,6% 

68,8% 70,0% 

22 39,3% 

37,5% 30,0% 

6.º ano 40 27 67,5% 14 35,0% 

3.º 

Ciclo 

7.º ano 54 37 68,5% 

73,3% 65,0% 

12 22,2% 

31,3% 20,0% 8.º ano 46 32 69,6% 12 26,1% 

9.º ano 31 27 87,1% 17 54,8% 

 

 


