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1. Introdução 

 O presente relatório responde à prática instituída no AERBP, desde o ano letivo de 2016/17, com a qual 

se pretende dotar todas as instâncias e níveis de gestão e decisão no âmbito da gestão estratégica do 

agrupamento, com a informação e o conhecimento do seu contexto tendo em conta a necessidade de cumprir 

com os princípios definidos para o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar1, designadamente: 

“c) A criação de dinâmicas locais de diagnóstico e intervenção, a partir do conhecimento produzido pelas 

escolas, da sua capacitação para uma intervenção ajustada aos contextos locais e às necessidades 

específicas das suas populações -alvo; 

d) A promoção de práticas que permitam antecipar e prevenir o insucesso, através de uma aposta na 

intervenção precoce, em detrimento de um enfoque em estratégias remediativas;” 

 A criação em 2016/17, na estrutura do agrupamento, dum gabinete para a avaliação interna (GAI) teve 

por base a dotação duma entidade interna capaz de dar resposta a todas as tarefas inerentes à gestão da qualidade 

educativa e à preparação das condições para a adoção da metodologia CAF para essa mesma gestão. 

 A equipa então constituída assumiu uma metodologia e um programa de trabalho muito orientados não 

só para o estabelecimento de práticas teoricamente bem fundamentadas, mas também para o enquadramento 

legislativo que se constitui como uma orientação para as escolas e agrupamentos no âmbito das exigências 

quanto à sua atividade de avaliação interna. Essa orientação da equipa foi sempre expressa em todos os 

relatórios produzidos quer para dotar todos os elementos da comunidade educativa com a informação relevante 

sobre o seu trabalho, quer para registar e documentar todo um processo que, desde o seu início, se sabia 

contínuo e sujeito a uma revisão e correção permanentes tendo em vista a sua consolidação no tempo. 

 Porque pensamos exemplificativo dessa postura, permitimo-nos a citação dum excerto do Relatório GAI 

de abril de 2017:  

“A atual legislação, o Decreto-Lei n.º 17/2016 e o Despacho normativo n.º 1-F/2016, que enquadra a 

avaliação remete-nos, pela definição das finalidades do processo e das competências nele envolvidas, para 

uma análise que ultrapassa em muito o exercício da mera apresentação e alguma interpretação que das 

classificações dos alunos, refletindo as suas aprendizagens, se possa fazer. 

De facto, atendamos ao texto dos dois diplomas, que transcrevemos: 

 
1 Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016 
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Decreto-Lei n.º 17/2016 

Artigo 23.º 

Finalidades 

1 — A avaliação constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso 

escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas. 

2 — A avaliação tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num 

processo contínuo de intervenção pedagógica. 

3 — As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer no âmbito 

da avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola, 

quer no âmbito da avaliação externa, da responsabilidade dos serviços ou organismos do Ministério da 

Educação, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes propósitos: 

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à 

melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar; 

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo; 

c) Certificar aprendizagens. 

Despacho normativo n.º 1-F/2016 

Artigo 6.º 

Competências 

2 — O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação educativa, define critérios e procedimentos a implementar tendo em conta as finalidades 

previstas no diploma que estabelece os princípios orientadores da avaliação, do ensino e das 

aprendizagens. 

3 — Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, 

designadamente através das modalidades de avaliação diagnóstica e formativa, em harmonia com as 

orientações definidas pelos órgãos com competências nos domínios pedagógico-didático:  
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a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens; 

c) Reajustar as práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso educativo. … 

Artigo 8.º - Registo, circulação e análise da informação 

3 — A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada, 

nomeadamente, dos resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e 

os demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas 

práticas com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das 

aprendizagens. 

Parece resultar claro que, do ponto de vista da avaliação interna, está em causa não apenas a avaliação das 

aprendizagens, mas, igualmente, a avaliação do ensino, ou seja, do ajustamento das práticas educativas e das 

“estratégias que conduzam ao sucesso educativo”. 

Esta conceção, que traduz uma nova orientação que tem que ser levada em conta, não é compatível com as 

rotinas avaliativas a que estamos habituados e que são quase sempre centradas na avaliação sumativa das 

aprendizagens dos alunos. Basta analisar das atas das reuniões para podermos concluir que são inexistentes 

ou raras as referências a qualquer reflexão, em conselho de turma, sobre a adequação das práticas 

instrucionais.” 

 A partir desta análise e enquadramento a equipa GAI assumiu, como primeira prioridade, o 

desenvolvimento duma estratégia de recolha de dados e de reporte que se tentou estruturar e melhorar ao longo 

dos seis, entretanto relatórios produzidos. 

 Querendo, em boa hora, a Direção do agrupamento acelerar o processo de avaliação interna com a 

constituição, em 2017/18, da equipa CAF, foi reformulada a estrutura da avaliação interna e, desse modo, criada 

uma equipa específica para a recolha, tratamento e monitorização dos dados relativos ao processo ensino-

aprendizagem, a Equipa de Monitorização dos Resultados (EMR), que passa a ser responsável por estes 

relatórios periódicos enquanto tal se entender por justificado e útil. 

 A propósito, note-se, terão estes relatórios uma cabal inserção na metodologia CAF pelo que devem 

integrar a informação relevante para o Critério 9 (Resultados do desempenho-chave) do modelo. 
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 Por este motivo e relativamente aos relatórios GAI, passam a não ser incluídas nos relatórios EMR 

quaisquer análises relativas aos resultados apresentados nem propostas de melhoria ou de inclusão no plano 

estratégico do agrupamento já que estas devem ficar exclusivamente a cargo das instâncias próprias como sejam 

as diferentes instâncias e níveis de coordenação, o conselho pedagógico, a equipa CAF e, obviamente, a direção 

do agrupamento. 

 No presente ano letivo, 2020/2021, a Direção do Agrupamento decidiu que o relatório da Equipa de 

Monitorização de Resultados passaria a incluir toda a informação avaliativa relativa ao agrupamento, incluindo, 

assim, o 1º ciclo, 2º ciclo, ensino secundário e o ensino profissional, devendo os coordenadores enviar para a 

EMR os resultados e uma breve análise dos mesmos.   

 Neste primeiro período, independentemente da continuidade da situação de pandemia do Covid-19, as 

atividades letivas decorreram dentro da normalidade possível, sendo o ensino à distância ministrado 

pontualmente sempre que se verificava a necessidade de isolamento profiláctico de alguma turma e sempre por 

tempo limitado ou em situações pontuais de alunos em grupos de risco. Assim, os resultados finais deste 

primeiro período, independentemente das condicionantes referidas acima, deverão ser analisados numa 

perspetivas de normalidade.  
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2. Resultados do processo de ensino-aprendizagem – 1.º Período de 2020/21  

 Os dados e resultados sintetizados neste relatório pretendem constituir-se como dashboards ou painéis 

de controlo de apoio à reflexão e à decisão das estruturas de gestão do agrupamento tendo em conta os 

resultados registados: 

a) Na base de dados do INOVAR; 

b) Nas pautas de avaliação periódicas; 

c) Nas informações retiradas das atas das reuniões de conselho de turma. 

 Para permitir alguma informação de fundo que permita uma melhor caraterização do contexto do 

agrupamento e da sua população escolar, incluem-se alguns dados resultantes da análise estatística considerada 

oportuna e relevante. 

 Assim, esperamos que o presente relatório seja um adequado e útil instrumento de abertura à reflexão 

estratégica que se entenda como necessária.  

 Neste primeiro período, verificaram-se as alterações de matrícula, como sintetizadas no quadro abaixo, 

tendo sido avaliados 1728 alunos. 

Quadro 1 – Alterações de matrículas ao longo do 1º período 
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3. Caracterização geral dos alunos do AERBP, em função das variáveis de contexto 

3.1. 1º Ciclo 

3.1.1. Distribuição dos alunos do 1º ciclo, por Estabelecimento de Ensino /Turma/Ano de 

escolaridade 

Quadro 2 - Número de alunos / turma – 1º ciclo 

3.1.2. Distribuição dos alunos de acordo com o género 

Quadro 3 - Distribuição de alunos, de acordo com o género/ ano de escolaridade – 1º ciclo 

 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano TOTAL 

Género 

Feminino 
N.º 26 32 35 44 137 

% 53,06% 50% 54,68% 59,45% 54,58% 

Masculino 
N.º 23 32 29 30 114 

% 46,93% 50% 45,31% 40,54% 45,41% 

Total 49 64 64 74 251 

3.1.3. Distribuição dos alunos retidos por ano de escolaridade 

Quadro 4 - Distribuição de alunos retidos/ ano de escolaridade – 1º ciclo 

 1.º Ano  2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 
TOTAL 

49 64 64 74 

 

N.º de anos de 

retenção 

0 
N.º 

% 
49 57 63 60 

229 

91,23% 

1 
N.º 

% 

 
7 1 12 

20 

7,98%  

Mais de 1  
N.º 

% 

   
2 

2 

0,79% 
   

251 

 

EB de A-dos-

Francos 

EB de 

Alvorninha 

EB C. 

Benfeito 

EB Casais 

da Serra 

EB de 

Relvas 
EB Santa Catarina 

EB S. 

Gregório 

EB S. 

Susana 
Total 

AF 

A 

AF 

B 

AF 

C 

AL 

A 

AL 

B 

AL 

C 

CB 

A 

CB 

B 

CS 

A 

CS 

B 

RE 

A 

RE 

B 

SC 

A 

SC 

B 

SC 

C 

SC 

D 
SG A SS 

1.º Ano 7 -- -- 9 -- -- 3 -- 6 -- 4 -- 13 -- -- -- 5 2 49 

2.º Ano 11 -- -- 2 10 1 -- 8 -- 6 -- 2 2 15 -- -- 7 -- 64 

3.º Ano 2 13 -- -- 5 7 -- 4 -- 4 -- 11 -- -- 15 -- 3 -- 64 

4.º Ano -- -- 11 10 -- 12 5 -- 5 -- 3 -- -- -- 3 17 3 5 74 

Total 44 56 20 21 20 65 18 7 251 
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3.2. 2º ciclo, 3º ciclo e secundário - ensino regular 

3.2.1. Distribuição de acordo com o género 

Quadro 5 - Distribuição da população escolar, do ensino regular (5º … 12º), de acordo com o género 

 

 À semelhança dos anos anteriores, a maior percentagem de alunos do Agrupamento é do género feminino (53,9%). 

Contudo, no ensino básico predominam alunos do género masculino e no ensino secundário alunos do género feminino. 

3.2.2. Distribuição de acordo com o número de repetências (estimadas a partir da idade) 

Quadro 6 - Distribuição da população escolar, do ensino regular (5º … 12º), de acordo com o número de repetências 

 

 Salienta-se pela positiva a percentagem de 68%, correspondente aos alunos sem retenções e, pela 

negativa, a percentagem de 21,8% referente a alunos com uma retenção.  
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3.2.3. Distribuição de acordo com o escalão ASE 

Quadro 7 - Distribuição da população escolar, do ensino regular (5º … 12º), de acordo com o escalão ASE 

 

 À semelhança dos anos anteriores, a maioria dos alunos não tem escalão ASE (69,1%) e os restantes 

distribuem-se, na sua maioria, pelos escalões A e B (26,7%). 

3.2.4. Distribuição de acordo com a formação académica do Pai e da Mãe 

Quadro 8 - Distribuição da população escolar, do ensino regular (5º … 12º), de acordo com a formação académica do Pai 

 

Quadro 9 - Distribuição da população escolar, do ensino regular (5º … 12º), de acordo com a formação académica da mãe 

 

 Em ambas as variáveis, é muito relevante a percentagem de casos sem dados (SD) com 54% no caso dos 

pais e com 30% no caso das mães. Este problema, recorrente nos últimos anos, agravou-se no presente ano 



 
 

 
EQUIPA DE MONITORIZAÇÃO DE RESULTADOS – 2020/2021 

 

13 
Equipa de Monitorização de Resultados – 2020-2021 - 1.º período 

letivo, em ambas as situações, nomeadamente no que respeita à formação académica do pai, com um aumento 

percentual de 16,2%. Realça-se, uma vez mais, a necessidade de se insistir no momento das matrículas na 

recolha destes elementos considerados importantes como variáveis de contexto. 

 Para podermos, no entanto, recorrer a estas variáveis para a análise do impacto dos fatores de contexto 

nos resultados escolares, e tendo em conta o cruzamento feito com as profissões declaradas, partimos do 

princípio de que a grande maioria dos casos sem dados (SD) teria um nível de formação Básico. De facto, este 

nível de formação destaca-se no caso dos pais, com 21,8%; no entanto, no caso das mães, embora com valores 

aproximados, o nível de formação que se destaca é o secundário, com 24,9%.  

3.3. Ensino Profissional 

3.3.1. Distribuição de acordo com o género 

Quadro 10 - Distribuição da população escolar, do ensino profissional, de acordo com o género 

 

 No caso dos alunos do ensino profissional, a maior percentagem de alunos pertence ao género masculino (69,4%). 

Contudo, no 3.º ano a percentagem de alunos do género feminino (36,9%) é ligeiramente superior aos do género masculino 

(35%). 

3.3.2. Distribuição de acordo com o número de repetências (estimadas a partir da idade) 

Quadro 11 - Distribuição da população escolar, do ensino profissional, de acordo com o número de repetências 
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 Embora a percentagem de alunos que nunca repetiu seja a mais elevada (47,6%), destaca-se a 

percentagem de alunos com 1 retenção, com 32,1%. 

3.3.3. Distribuição de acordo com o escalão ASE 

Quadro 12 - Distribuição da população escolar, do ensino profissional, de acordo com o escalão ASE 

 

 Mais de metade dos alunos não tem escalão ASE (55,4%), predominando, nos restantes escalões, os 

alunos com escalão B, com 23,6%, seguidos dos alunos com escalão A, com 14,8%. 

3.3.4. Distribuição de acordo com a formação académica do Pai e da Mãe 

Quadro 13 - Distribuição da população escolar, do ensino profissional, de acordo com a formação académica do Pai 

 

Quadro 14 - Distribuição da população escolar, do ensino profissional, de acordo com a formação académica da mãe 
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 Em ambas as variáveis, e à semelhança do ensino regular, é muito relevante a percentagem de casos sem 

dados (SD) com 47,1% no caso dos pais e com 21,6% no caso das mães. Também aqui se reforça a necessidade 

de se insistir no momento das matrículas na recolha destes elementos considerados importantes como variáveis 

de contexto. 

 Para podermos, no entanto, recorrer a estas variáveis para a análise do impacto dos fatores de contexto 

nos resultados escolares, e tendo em conta o cruzamento feito com as profissões declaradas, partimos do 

princípio de que, também nesta situação, a grande maioria dos casos sem dados (SD) corresponderia a um nível 

de formação Básico. Também neste contexto de ensino profissional e à semelhança do ensino regular, o nível de 

formação Básico destaca-se no caso dos pais, com 34,1%; no entanto, no caso das mães, embora com valores 

aproximados, o nível de formação que se destaca é o secundário, com 31,6%.   
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4. Apresentação dos resultados 

4.1. Resultados no 1.º Ciclo 

4.1.1. Aproveitamento  

 Quanto ao aproveitamento global, a média das turmas avaliadas situou-se no nível 3,44 – nível 

Suficiente. Nenhuma das turmas avaliadas obteve nível 1 (Fraco), nível 2 (Insuficiente) ou nível 5 (Muito Bom).  

Quadro 15 - Aproveitamento Global /turma – 1º ciclo 

(nível 1- Fraco/nível 2- Insuficiente/ nível 3- Suficiente/ nível 4 – Bom /nível 5 – Muito Bom) 

A média das turmas, durante as atividades letivas, foi de 3,77 (nível suficiente). Nenhuma das turmas 

avaliadas obteve nível 1 (Fraco) ou nível 2 (Insuficiente) Apenas uma das turmas obteve nível 5 (Muito Bom). 

Em relação às AEC o mesmo indicador coloca a média das turmas no nível 3,88 (nível suficiente), havendo 

também a registar duas turmas com nível 5 (Muito bom). 

Quadro 16 - Ambiente de aprendizagem/turma – 1º ciclo 

(nível 1- Fraco/nível 2- Insuficiente/ nível 3- Suficiente/ nível 4 – Bom /nível 5 – Muito Bom) 
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4.1.1.1. Resultados do 1º Ano  

Quadro 17 – Resultados obtidos /Área disciplinar – 1º ciclo 

N.º alunos 

inscritos 
Áreas disciplinares 

Menção 
% Sucesso/ 

Níveis positivos 

Insuficiente Suficiente Bom M. Bom N.º % 

 

 

 

 

49 

Português 0 21 24 4 49 100% 

Matemática 0 11 30 8 49 100% 

Estudo do Meio 0 9 31 9 49 100% 

Ed. Física 0 23 26 0 49 100% 

Artes Visuais 1 23 23 2 48 97,9% 

Ex. Dram/teatro 1 24 24 0 48 97,9% 

Dança 1 27 20 1 48 97,9% 

Música 0 27 21 1 49 100% 

Apoio ao Estudo 1 19 27 2 48 97,9% 

O. Complementar 0 25 24 0 49 100% 

Total 4 209 250 27 -- ---- 

4.1.1.2. Resultados do 2.º Ano 

Quadro 18 - Resultados obtidos /Área disciplinar – 1º ciclo 

N.º alunos 

inscritos 
Áreas Disciplinares 

Menção 
% Sucesso/ 

Níveis positivos 

Insuficiente Suficiente Bom M. Bom N.º  % 

 

 

 

 

64 

Português 14 15 28 7 50 78,1% 

Matemática 9 17 27 11 55 85,9% 

Estudo do Meio 7 20 25 12 57 89,0% 

Ed. Física 1 20 36 7 63 98,4% 

Artes Visuais 1 33 28 2 63 98,4% 

Ex. Dram/teatro 0 26 34 4 64 100% 

Dança 0 28 36 0 64 100% 

Música 1 24 39 0 63 98,4% 

Apoio ao Estudo 5 21 28 10 59 92,1% 

O. Complementar 1 26 35 2 63 98,4% 

Total 39 230 316 55 -- ---- 
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 4.1.1.3. Resultados do 3.º Ano  

Quadro 19 - Resultados obtidos /Área disciplinar – 1º ciclo 

N.º alunos 

inscritos 
Áreas Disciplinares 

Menção 
% Sucesso/ 

Níveis positivos 

Insuficiente Suficiente Bom M. Bom N.º  % 

 

 

 

 

64 

Português 5 24 29 6 59 92,1% 

Matemática* 3 25 28 7 60 93,7% 

Estudo do Meio* 2 21 30 10 61 95,3% 

Ed. Física 0 17 38 11 64 100% 

Artes Visuais 0 19 35 10 64 100% 

Ex. Dram/teatro 0 16 40 8 64 100% 

Dança 0 18 41 5 64 100% 

Música 0 16 43 5 64 100% 

Apoio ao Estudo* 2 24 26 11 61 95,3% 

O. Complementar* 1 18 35 9 62 96,8% 

Inglês* 2 5 12 12 29** 93,5% 

Total 15 203 357 94 -- ---- 

*1 Aluno da turma SC C não foi avaliado a todas as áreas por referência aos critérios de avaliação (aluno de PEI e RTP). 

** Devido à inexistência de professor, até final de novembro, os alunos restantes não obtiveram classificação a inglês 

 4.1.1.4. Resultados do 4.º Ano 

Quadro 20 - Resultados obtidos /Área disciplinar – 1º ciclo 

N.º alunos 

inscritos Áreas  
Menção 

% Sucesso/ 

Níveis positivos 

Insuficiente Suficiente Bom M. Bom N.º  % 

 

 

 

74 

Português 2 35 32 5 72 97,2% 

Matemática 5 31 35 3 69 93,2% 

Estudo do Meio 0 26 40 8 74 100% 

EXP. 

Dram/Musical 

0 29 40 5 74 100% 

EXP. Plástica 0 19 48 7 74 100% 

Ex. Físico Motora 0 25 38 11 74 100% 

Ed. Para 

cidadania 

1 30 39 4 73 98,6% 

Apoio ao Estudo 1 35 33 5 73 98,6% 

Inglês* 2 24 28 14 68** 97,1% 

Total 11 254 333 62 ---- ---- 

*1 Aluno da turma SC D não frequenta as aulas de inglês. Não foi avaliado por referência aos critérios de avaliação nesta área 

(aluno de RTP). 

** Devido à inexistência de professor, até final de novembro, os alunos restantes não obtiveram classificação a inglês 
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4.1.2. Insucesso escolar 

Quadro 21 - N.º de menções negativas /Área disciplinar – 1º ciclo 

1.º Ano  2.º Ano  3.º Ano  4.º Ano 

Áreas 

disciplinares 

N.º 

INSUF. 

Áreas 

disciplinares 

N.º 

INSUF. 
Áreas disciplinares 

N.º 

INSUF. 
Áreas disciplinares 

N.º 

INSUF. 

Português 0 Português 14 Português 5 Português 2 

Matemática 0 Matemática 9 Matemática 3 Matemática 5 

E. do Meio 0 E. do Meio 7 E. do Meio 2 E. do Meio 0 

Ed. Física 0 Ed. Física 1 Ed. Física 0 EXP. Dram/Musical 0 

Artes Visuais 1 Artes Visuais 1 Artes Visuais 0 EXP. Plástica 0 

Ex. Dram/teatro 1 Ex. Dram/teatro 0 Ex. Dram/teatro 0 Ex. F. Motora 0 

Dança 1 Dança 0 Dança 0 Ed. Para cidadania 1 

Música 0 Música 1 Música 0 Apoio ao Estudo 1 

Apoio ao Estudo 1 Apoio ao Estudo 5 Apoio ao Estudo 2 Inglês 2 

O. Complementar 0 O. Complementar 1 O. Complementar 1 -- -- 

-- -- -- -- Inglês 2 -- -- 

Total 4 Total 39 Total 15 Total 11 

4.1.2.1.  Alunos com classificação negativa a português e matemática em simultâneo 

Quadro 22 - Número de alunos em risco de retenção – 1º ciclo 

Turma 
AF 

A 

AF 
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AF 

C 

AL 

A 

AL 

B 

AL 

C 

CB 

A 

CB 

B 

CS 

A 

CS 

B 

RE 

A 

RE 

B 

SC 

A 

SC 

B 

SC 

C 

SC 

D 

SG 

A 
SS 

N.º de Alunos 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 

Ano de 

escolaridade 
2.º -- 4.º 2.º -- 2.º/3.º -- -- -- 2º -- 3.º 2.º -- -- 4.º 2.º -- 

Total - 13 Alunos – 5,1% 

4.1.3. Aplicação de Medidas de suporte à aprendizagem 

Quadro 23 - Medidas de Suporte à aprendizagem/ Turma – 1º ciclo 

Turma 
AF 

A 

AF 

B 

AF 

C 

AL 

A 

AL 

B 

AL 

C 

CB 

A 

CB 

B 

CS 

A 

CS 

B 

RE 

A 

RE 

B 

SC 

A 

SC 

B 

SC 

C 

SC 

D 
SG A SS 

Nº de alunos com MUSAI  5 3 3 9 4 10 1 2 2 2 2 5 1 2 4 7 6 0 

Total- 68 alunos 

Nº de alunos com aplicação 

de MUSAI a Português 
4 3 3 9 4 10 1 2 2 2 1 5 1 2 4 7 6 0 

Total- 66 (26,2 %) 

Nº de alunos com aplicação 

de MUSAI a Matemática 
4 3 3 6 4 10 1 2 2 2 2 2 1 1 1 7 6 0 

Total- 57 (22,7 %) 

 

Nº de alunos com RTP 2 1 2 2 4 2 0 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 0 

Total- 28 (11,1%) 
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4.2.Resultados no 2.º Ciclo 

Quadro 24 - Resultados no 5.º Ano 

 

Quadro 25 - Resultados no 6.º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem   
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4.3. Resultados do 3.º Ciclo 

Quadro 26 - Resultados no 7.º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem  
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Quadro 27 - Resultados no 8.º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem 
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Quadro 28 - Resultados no 9.º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem 
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4.4. Resultados do Secundário - regular 

Quadro 29 - Resultados no 10º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem 
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Quadro 30 - Resultados no 11º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem 
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Quadro 31 - Resultados no 12º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem 
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4.5.Resultados do Secundário - profissional 

Quadro 32 - Resultados no 1º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem 
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Quadro 33 - Resultados no 2º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem 
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Quadro 34 - Resultados no 3º Ano 

 

IAA – Índice de Ambiente Aprendizagem 
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5. Risco de Insucesso  

Quadro 35 - Risco de insucesso no agregado do AERBP (2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário regular e secundário profissional)  
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 Da análise do Quadro de Evolução do Risco de Insucesso relativo ao 1º período, no ensino regular, 

salienta-se o 3º ciclo com 66,7% das turmas com Risco de Insucesso, distribuídas pelos diferentes anos e no 

secundário, salientam-se, pela negativa, o 10º ano com mais de metade das turmas em Risco de Insucesso e, pela 

positiva, o 12º ano que não apresenta turmas com Risco de Insucesso.  

 Em relação ao ensino profissional, salientam-se, pela negativa, o 2º ano com 28,6% das turmas em 

Risco de Insucesso e, pela positiva, o 1º ano que não apresenta turmas com Risco de Insucesso.  
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6. Estatística descritiva dos resultados, referentes ao ensino básico, nas disciplinas de 

Português e Matemática. 

 Nesta secção, procurando contribuir para uma abordagem da causalidade dos resultados das avaliações 

periódicas, apresentamos um estudo com estatísticas de teste para a comparação de médias para as disciplinas de 

Português e Matemática, em função das variáveis de contexto: 1) género; 2) idade que é identificada por 5 

níveis (0 a 4) referentes ao desfasamento entre a idade natural, para o ano, e os anos a mais e que, em princípio, 

devem corresponder ao número de repetências; 3) escalão ASE; 4) habilitação académica dos pais e 5) 

habilitação académica das mães.  

6.1. Estatísticas e comparação de médias em função do género 

 

Quadro 36 - Estatística a Português e Matemática, no 2.º ciclo do ensino Básico, de acordo com o género 

 

Quadro 37 - Estatística a Português e Matemática, no 3.º ciclo do ensino Básico, de acordo com o género 

 

 Dos resultados da comparação das médias, em função do género, podemos concluir que as médias 

relativas às raparigas são superiores às dos rapazes, independentemente de o número de raparigas ser inferior ao 

dos rapazes. 
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6.2. Estatísticas e comparação de médias em função do número de repetências (estimadas) 

Quadro 38 - Estatísticas a Português e Matemática, no 2.º ciclo do ensino Básico, de acordo com a idade 

 

Quadro 39 - Estatísticas a Português e Matemática, no 3.º ciclo do ensino Básico, de acordo com a idade 

 

 Dos resultados da comparação das médias em função da idade, podemos concluir que, em ambos os 

casos, as médias relativas aos alunos em idade própria são superiores e que essa diferença, por inferência, se 

pode considerar substancial. 
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6.3. Estatísticas e comparação de médias em função do escalão ASE 

Quadro 40 - Estatísticas a Português e Matemática, no 2.º ciclo do ensino Básico, de acordo com os escalões ASE 

 

Quadro 41 - Estatísticas a Português e Matemática, no 3.º ciclo do ensino Básico, de acordo com os escalões ASE 

 

 Dos resultados da comparação das médias em função dos escalões ASE, podemos concluir que as 

diferenças das médias dos vários grupos são mínimas no Português e na Matemática, o que, por inferência, se 

poderá considerar que o fator escalão não tem grande interferência nas médias finais dos alunos. 

. 
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6.4. Estatísticas e comparação de médias em função da formação académica do Pai 

Quadro 42 - Estatísticas a Português e Matemática, no 2.º ciclo do ensino Básico, de acordo com Form. Acad. do Pai 

 

Quadro 43 - Estatísticas a Português e Matemática, no 3.º ciclo do ensino Básico, de acordo com Form. Acad. do Pai 

 

 Dos resultados da comparação das médias em função da formação académica do Pai, pode concluir-se 

que, embora as médias referentes ao parâmetro de formação académica Secundário e Superior, sejam 

ligeiramente mais altas, essas diferenças não são relevantes, o que, por inferência, se pode considerar que o fator 

Formação Académica do Pai não tem interferência na média global dos alunos. 

 



 
 

 
EQUIPA DE MONITORIZAÇÃO DE RESULTADOS – 2020/2021 

 

36 
Equipa de Monitorização de Resultados – 2020-2021 - 1.º período 

6.5. Estatísticas e comparação de médias em função da formação académica da Mãe 

Quadro 44 - Estatísticas a Português e Matemática, no 2.º ciclo do ensino Básico, de acordo com Form. Acad. da Mãe 

 

Quadro 45 - Estatísticas a Português e Matemática, no 3.º ciclo do ensino Básico, de acordo com Form. Acad. da Mãe 

 

 Dos resultados da comparação das médias em função da formação académica da Mãe, conclui-se que, 

embora as médias referentes ao parâmetro de formação académica Superior sejam ligeiramente mais altas, essas 

diferenças não são relevantes, o que, por inferência, se pode considerar que o fator Formação Académica da 

Mãe não tem interferência na média global dos alunos. 
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Quadro 48 – Gráfico de Correlação - disciplina de Português 

(regular) 

Quadro 47 - Gráfico de Correlação Agregado disciplinas (regular) 

7. Avaliação do indicador do ambiente de aprendizagem  

7.1. Ensino Regular 

 Para testar a avaliação do ambiente de aprendizagem (IAA), referente ao ensino regular, analisámos a 

sua relação com o número de alunos nas turmas e o número e a percentagem de negativas registadas em todas as 

disciplinas e, especificamente, às disciplinas de português e Matemática, do Básico e do Secundário, recorrendo 

ao coeficiente de correlação, tendo-se verificado correlações fracas ao agregado das disciplinas e à disciplina de 

Português e correlação desprezível à disciplina de Matemática. 

Quadro 46 - Correlação e associação entre o IAA e outras variáveis – Ensino regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da análise dos gráficos, sobressai a ausência de correlação entre o IAA e o maior ou menor % de 

negativas, o que poderá inferir que os critérios para avaliação do IAA não estão a ser bem aplicados e isto 

porque, um IAA elevado, deveria implicar uma menor % de negativas, o que nem sempre se verifica.  

Quadro 49 - Gráfico de Correlação - disciplina de Matemática (regular) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_Pearson
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Quadro 51 - Gráfico de Correlação - disciplina de Português (prof.) Quadro 52 - Gráfico de Correlação Agregado disciplinas (prof.) 

Quadro 53 - Gráfico de Correlação - disciplina de Matemática (prof.) 

7.2. Ensino Profissional 

 Para testar a avaliação do ambiente de aprendizagem (IAA), referente ao ensino profissional, analisámos 

a sua relação com o número de alunos nas turmas e o número e a percentagem de módulos em atraso em todas 

as disciplinas e, especificamente, às disciplinas de português e Matemática, recorrendo ao coeficiente de 

correlação, tendo-se verificado correlação fraca a todas as disciplinas e à disciplina de Matemática e correlação 

forte à disciplina de Português. 

Quadro 50 - Correlação e associação entre o IAA e outras variáveis – Ensino profissional 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da análise dos gráficos, e à semelhança do verificado no ensino regular, observa-se que o IAA não se 

correlaciona com o maior ou menor % de negativas, o que poderá inferir que os critérios para avaliação do IAA, 

também aqui, não estão a ser devidamente aplicados e isto porque, um IAA elevado, deveria implicar uma 

menor % de módulos em atraso, o que nem sempre se verifica.  
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8. Prevenção da indisciplina  

 Apresentam-se os dados do GPI, em síntese, relativos aos 2º e 3º ciclos, secundário regular e 

profissional, para o Agrupamento, durante o 1.º Período e comparativamente a período homólogo do ano letivo 

passado. 

Quadro 54 - Alunos com participações disciplinares por turma, ano e ciclo de ensino 

 

Quadro 55 - Participações e medidas disciplinares aplicadas 

 

 Da análise dos quadros acima, independentemente de o 3º ciclo do ensino básico representar apenas 

21,7% do universo dos alunos analisados, é sobre ele que recaem os piores números de indisciplina, com 50% 

dos alunos com participações disciplinares, 69,3% de participações disciplinares, total de 70 participações 

disciplinares e 50% das medidas corretivas/sancionatórias aplicadas, no total de 16. 
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Quadro 56 - Participações disciplinares – resumo agregado 

 

 Das 67 turmas analisadas, 26 turmas apresentam participações disciplinares, o que corresponde a uma 

percentagem de 38.81% de turmas e do total de 1449 alunos, 64 alunos foram alvo de participações 

disciplinares, o que corresponde a uma percentagem de 4,42% no universo de alunos analisados. 
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