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Capítulo I – Alunos do Agrupamento 

Comparando o número de alunos do agrupamento, nestes dois últimos anos letivos, 

verificamos que este diminuiu em 1,6%, havendo 17 alunos a menos.  

Esta redução verificou-se, fundamentalmente, no  pré-escolar (-5,8%),  3.º ciclo (-0,5%) e EFA 

(-23,8%). Relativamente ao 3.º ciclo, o decréscimo foi mais notório no 8.º ano com um diferencial de 

12 alunos. 

O número de alunos com Necessidades Educativas Especiais aumentou 3,5% 

comparativamente ao ano anterior. Este acréscimo deu-se nos 2º e 3º ciclos, com +3,0% e +3,4%, 

respetivamente.  

No 1º ciclo diminuiu o número de alunos NEE, embora no 2º ano tenha havido um acréscimo 

de +3,8%, em relação ao ano anterior. 

Os anos letivos com maior número de alunos NEE são o 5º ano, seguido do 6º ano e do 3º ano, 

com 18,6%, 16,6% e 11,2%, respetivamente. 

 

Capítulo II – Avaliação no Pré-Escolar 

No ensino pré-escolar, num total de 169 alunos (excetuam-se os alunos com Currículo 

Específico Individual), todos adquiriram competências nas diferentes áreas curriculares. Salienta-se, 

ainda, que as áreas com mais alunos com a Competência em Desenvolvimento são a Dramatização e 

a Música (ambas com 24 alunos).  

Em relação à meta de sucesso de ≥93%, definida para cada uma das áreas curriculares, 

verifica-se que todas cumpriram com 100% de sucesso. 

 No presente ano letivo, quatro alunos foram avaliados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, 

de 7 de janeiro e um em documento próprio do Sistema Nacional de Intervenção Precoce. 

 

Capítulo III – Avaliação no 1º Ciclo 

No 1ºciclo, na avaliação interna, as taxas de sucesso foram de 93,6% a Português, de 94,4% a 

Matemática e de 99,2% a Estudo do Meio. As taxas de sucesso no ano letivo transato foram, 

respetivamente, de 88,4%, 87,8% e 96,4%. Notou-se uma melhoria mais significativa a Português e 

Matemática, com +5,2% e +6,6%, respetivamente. A Estudo do Meio, a melhoria foi apenas de 

+2,8%.  
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No Inglês (3º ano) a taxa de sucesso foi de 98,1% (+3,3% do que no ano letivo transato). 

Em relação à taxa de sucesso por disciplina, no 1º ciclo, todas as áreas obtiveram resultados 

superiores aos do ano anterior. 

Neste ano letivo, no 1º ciclo, alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 97,91%, 

superior à do ano letivo anterior que ficou nos 93,83% (+4,08%).  

A taxa de aprovações/transições, no final do 1º ciclo, cumpriu com a meta estipulada que é ≥ 

93,7%, não tendo sido cumprida no 1º ano, onde a meta estipulada é de 100%, tendo apenas 

chegado aos 98,94% (+0,17% em relação ao ano anterior). 

A taxa de sucesso para alunos NEE no 1º ciclo é de 99,74%, registando-se apenas uma 

retenção no 2º ano. Cumpre com a meta estipulada da taxa de sucesso para alunos NEE que é >85%. 

 

Capítulo IV – Avaliação no 2ºciclo 

Em relação à taxa de sucesso por disciplina no 5º ano, as disciplinas que não obtiveram 

resultados superiores aos do ano anterior foram: Inglês (-2,41%), Ed. Física (-8,12%), EV (-3,1%) e ET 

(-1,93%). 

Em relação à taxa de sucesso por disciplina no 6º ano, as disciplinas que não obtiveram 

resultados superiores aos do ano anterior foram: Português (-4,03%), Inglês (-9,78%), HGP (-1,75%), 

Ciências Naturais (-7,38%), Ed. Física (-1,99%) e EV (-1,11%).  

Em relação à taxa de sucesso por disciplina, no 2º ciclo, todas as áreas obtiveram resultados 

superiores aos do ano anterior, com exceção das disciplinas de Inglês (-6,08%), de Ciências Naturais 

(-3,05%) e de EV (-2,14%). 

No 2º ciclo, neste ano letivo, as disciplinas com menor taxa de sucesso foram: Matemática, 

Inglês, Ciências Naturais e Português. 

Em comparação ao ano anterior, verificam-se os seguintes resultados: 

A Matemática, no 5ºano, com 80,00% (+7,91%) e no 6ºano, com 79,78% (+2,40%).  

A Português, no 5ºano, com 91,11% (+5,06%) e no 6º ano, com 87,64% (-4,03%).  

A Inglês, no 5º ano, com 82,47% (-2,41%) e no 6º ano, com 84,27% (-9,78%). 

Neste ano letivo, no 2º ciclo, alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 93,6%, 

inferior à do ano letivo anterior que alcançou os 94,8%.  

A taxa de aprovações/transições cumpriu com a meta estipulada que é ≥90,3%. 



 
 

4 Relatório conclusivo – Estatística 2016-2017                           

 

A taxa de sucesso para alunos NEE, no 2º ciclo, é de 98,4%, registando-se duas retenções no 5º 

ano e uma no 6º ano. Cumpre com a meta estipulada da taxa de sucesso para alunos NEE que é 

>85%. 

 

Capítulo V – Avaliação no 3ºciclo   

Em relação à taxa de sucesso por disciplina no 7º ano, as disciplinas que não obtiveram 

resultados superiores aos do ano anterior foram: História (-3,49%) e Física Química (- 6,08%).  

Em relação à taxa de sucesso por disciplina no 8º ano, as disciplinas que não obtiveram 

resultados superiores aos do ano anterior foram: Português (-7,21%), História (-2,14%) e Educação 

Visual (-1,61%).  

Em relação à taxa de sucesso por disciplina no 9º ano, a disciplina que não obteve resultados 

superiores aos do ano anterior foi Português (-1,31%).  

Em relação à taxa de sucesso por disciplina, no 3º ciclo, a disciplina que não obteve resultados 

superiores aos do ano anterior foi apenas a de Português (-0,11%). 

 No presente ano letivo, as disciplinas com menor taxa de sucesso, no 3º ciclo, foram: 

- no 7º ano, Matemática com 85,71%, superior a 71,19% do ano anterior, e Física Química 

com 87,14%, inferior a 93,22% do ano anterior; 

- no 8ºano, Matemática com 66,67%, superior a 58,11% do ano anterior, Inglês com 82,26%, 

superior a 81,08% do ano anterior, Português com 83,33%, inferior a 90,54%, e Física Química com 

87,10%, superior a 83,78% do ano anterior; 

- no 9º ano, Matemática com 64,79%, superior a 62,86% do ano anterior, e Física Química 

com 90,28%, superior a 87,14% do ano anterior. 

No que concerne aos resultados das Provas Finais do 9ºano, quanto aos níveis de sucesso, 

neste ano letivo, alcançaram-se os seguintes resultados: a Português 77,5% e a Matemática 57,1%. 

Fazendo a comparação dos resultados obtidos nas Provas Finais de 3º ciclo do presente ano 

letivo com o anterior, verifica-se que: na disciplina de Português, a percentagem de positivas 

diminuiu em 8,90% e a média desceu de 3,29 para 2,96 (-0,33) e na disciplina de Matemática a 

percentagem de positivas aumentou em 5,62% e a média desceu de 2,82 para 2,80 (-0,02).  

Porém, é de salientar que, fazendo a comparação da percentagem de positivas entre a 

avaliação interna e a externa, a Português diminuiu 14,09% e a Matemática diminuiu 8,57%. 



 
 

5 Relatório conclusivo – Estatística 2016-2017                           

 

Relativamente à média de percentagens obtidas nas provas finais do 9º ano, verifica-se que: 

- a Português, comparando com a média nacional, os resultados de 57,3% do agrupamento 

foram inferiores aos nacionais que foram de 58% (-0,7%); 

- a Matemática, comparando com a percentagem média nacional, os resultados de 53,2%, do 

agrupamento foram superiores aos nacionais que foram de 53%, (+0,2%). 

No 3º ciclo, ambas as disciplinas de Português e de Matemática cumprem a meta referente à 

diferença entre as classificações internas e externas, visto que obtiveram uma discrepância média, 

em valor absoluto, inferiores ou iguais a 0,4 (=0,32 e =0,16, respetivamente).  

Em relação à meta da percentagem de sucesso nas provas finais de ciclo, ambas as disciplinas 

atingiram valores acima dos obtidos nas provas finais de ciclo, +1,92% e +0,53%, a Português e a 

Matemática, respetivamente.  

Em relação às metas correspondentes aos valores médios da avaliação externa, apenas a 

disciplina de Matemática obteve valores acima dos médios nacionais (+0,2%), enquanto a disciplina 

de Português obteve valores abaixo dos médios nacionais (-0,7%). 

Neste ano letivo, no 3º ciclo, alcançou-se uma taxa de aprovações/transições de 91,8%, 

inferior à do ano letivo anterior que alcançou os 93,3%. A taxa de aprovações/transições não 

cumpriu com a meta estipulada que é ≥93,2%. 

A taxa de sucesso para alunos NEE no 3º ciclo é de 99,52%, registando-se uma retenção no 7º 

ano. Cumpre com a meta estipulada da taxa de sucesso para alunos NEE que é >85%. 

 

Capítulo VI – Avaliação dos Cursos Vocacionais 

No curso vocacional do 2º ano do 3º ciclo, verificou-se que as disciplinas de Inglês e de História 

e Geografia são as que têm menor taxa de sucesso (ambas com 86,4%). Com maior taxa de sucesso, 

destaca-se a disciplina de Francês (com 90,9%).  

Na sua globalidade, o curso apresenta uma taxa de sucesso de 88,0%, com -10,0% de diferença 

em comparação ao curso do 2º ano do ano letivo anterior.  

Em relação à taxa de conclusão dos módulos de cada disciplina do curso vocacional, a disciplina 

de Francês é a única que cumpre com a meta prevista ≥90%, com uma taxa sucesso de 90,9%.  

Relativamente à avaliação global do curso vocacional do 2º ano do 3º ciclo, a taxa de aprovação 

de módulos realizados é inferior à respetiva taxa do ano anterior com uma diferença de 9,3%. 
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 No que respeita à meta prevista para a taxa de conclusão do curso vocacional (≥70%), verifica-

se que este curso atingiu a meta prevista, com 86,4% de sucesso. 

 

Capítulo VII – Cursos EFA 

Relativamente aos dados recolhidos no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, constata-se 

que dos 44 alunos inscritos, 11 desistiram, o que corresponde a 25,0% (+1,2% do que no ano 

anterior).  

No que concerne à certificação, e tendo em conta o n.º de formandos no final do ano, verifica-

se uma percentagem de 60,6% de certificações totais e 39,4% de certificações parciais (-5,0% em 

ambos os casos comparativamente ao ano anterior).  

Quanto às certificações totais, e tendo como referencial o número de formandos que 

permaneceram até ao final do ano letivo, a percentagem mais alta ocorre na Formação Modular de 

Francês, com 69,2% (-30,8% do que no ano anterior) e Português para Falantes de Outras Línguas, 

com 60,0%.  

Relativamente aos dados recolhidos no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, constata-

se que dos 38 alunos inscritos, 14 desistiram, o que corresponde a 36,8% (+0,7% do que no ano 

anterior).  

No que concerne à certificação, e tendo em conta o n.º de formandos no final do ano, verifica-

se uma percentagem de 54,2% de certificações totais (+10,6% do que no ano anterior) e 45,8% de 

certificações parciais (-10,6% do que no ano anterior).  

Quanto às certificações totais, e tendo como referencial o n.º de formandos que 

permaneceram até ao final do ano letivo, a percentagem mais alta ocorre na Formação Modular de 

Espanhol, com 100% (igual ao do ano anterior). 

 

Capítulo VIII – Outros Indicadores 

Os planos de acompanhamento pedagógico individual existentes neste ano letivo, em 

comparação ao ano letivo transato, sofreram um decréscimo em todos os anos, à exceção dos 7º e 

8º anos. 
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No presente ano letivo, elaboraram-se 135 planos, menos 23 do que no ano letivo anterior. A 

percentagem de sucesso destes planos, nos três ciclos de ensino, foi de 77,8% (+5,0%), sendo esta 

percentagem superior à existente no ano anterior.  

Em relação aos planos de turma, houve um acréscimo de 2 planos neste ano letivo, em 

comparação ao anterior. 

Em relação às metas previstas para o sucesso dos alunos com PAPI, conclui-se que: 

- no 1º ciclo, obteve-se 66,7%, não cumprindo a meta estabelecida (≥75%); 

- no 2º ciclo, obteve-se 89,5%, cumprindo a meta estabelecida (≥68%); 

- no 3º ciclo, obteve-se 76,6%, cumprindo a meta estabelecida (≥58%). 

No que concerne ao abandono escolar, verifica-se um maior número de absentismo no 2ºciclo 

(3), comparativamente aos 1º e 3º ciclos (2). No 1º ciclo, o abandono é de dois alunos, um no 1º ano 

e outro no 2º ano. No 2º ciclo, o abandono verificou-se no 5º ano e no 3º ciclo no curso vocacional. 

Em relação às metas previstas para o abandono escolar, conclui-se que: 

- no 1º ciclo, a taxa é de 0,5%, cuja meta foi cumprida (<1%); 

- no 2º ciclo, a taxa é de 1,6%, cuja meta foi cumprida (<2%); 

- no 3º ciclo, a taxa é de 0,0%, cuja meta foi cumprida (<2%); 

- no curso vocacional, a taxa é de 9,1%, sendo que não cumpre com a meta estabelecida 

(<8%). 

Relativamente aos Quadros de Excelência, de Valor e de Mérito Desportivo, comparando com 

o ano letivo anterior, constatou-se que: 

- no Quadro de Excelência, na totalidade, manteve-se o número de alunos,  no entanto, no 6º 

e 8º anos aumentou, respetivamente, 10 e 8 alunos; 

- no Quadro de Valor, houve menos 4 alunos que no ano anterior. Esta diferença verifica-se 

apenas no 5º ano; 

- no Quadro de Mérito Desportivo, diminuiu 7 alunos, comparativamente ao ano letivo 

transato. 

Em relação à meta da percentagem de alunos distinguidos nos Quadros de Excelência, no 

presente ano, não houve alteração no número de alunos, no entanto, a percentagem foi de 12,7% 

(+0,7% que no ano anterior). Esta meta foi assim cumprida, uma vez que a percentagem de alunos 

distinguidos foi superior à do ano anterior.  
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Quanto à meta da percentagem de alunos distinguidos nos Quadros de Valor e de Mérito 

Desportivo, no presente ano, houve uma diferença de 3 alunos, cuja percentagem foi de 11,3% (-

0,1% que no ano anterior). Esta meta não foi cumprida, uma vez que a percentagem de alunos 

distinguidos, em relação ao ano anterior, não aumentou em 1%. 

Em relação ao prosseguimento de estudos, observa-se que cerca de 23,5% dos alunos do 9º 

ano que se matricularam pretendem frequentar um Curso Profissional, menos 4,4% do que no ano 

letivo transato, e 76,5% dos mesmos pretendem frequentar um Curso Não Profissional, mais 4,4% 

do que no ano letivo anterior.  

Em relação à meta prevista para a integração nos cursos de prosseguimento de estudos, 

prevista em pelo menos 50%, foi cumprida com uma taxa de 76,5%.  

Quanto à meta de obtenção de uma taxa de prosseguimento de estudos dos alunos que 

concluíram o ensino básico, prevista em pelo menos 90%, a mesma foi cumprida em 100%. 

Note-se que dos 19 alunos que terminaram o curso vocacional, todos prosseguirão os estudos 

em cursos profissionais, não tendo sido considerados na tabela anterior. 

 

Capítulo IX – Destaques 

Fazendo a comparação da Taxa de Aprovação do presente ano com o anterior, verifica-se que 

esta aumentou no 1º ciclo (de 93,83% para 97,91%), no 2º ciclo diminuiu (de 94,8% para 93,6%) e 

no 3º ciclo também diminuiu (de 93,3% para 91,8%). 

Neste ano letivo, os anos que apresentam menor taxa de aprovação continuam a ser o 2º e o 

8º anos, tendo o 2º ano subido (+5,93%) e o 8º ano descido (-3,2%). 

Quanto às metas de sucesso por disciplina: 

No 1ºciclo, os resultados obtidos em todas as áreas são superiores às metas estabelecidas.  

No 2ºciclo, os resultados obtidos também são superiores às metas estabelecidas, à exceção 

das disciplinas de Inglês (com -3%) e de Ciências Naturais e de HGP (ambas com 0%). 

No 3ºciclo, os resultados obtidos a todas as disciplinas são superiores às metas estabelecidas, 

à exceção da disciplina de Física Química (com 0%).  

As metas de insucesso por ano melhoraram e foram cumpridas em todo o 1º ciclo. No 

entanto, no 2º ciclo foram cumpridas em todos os anos, mas pioraram em relação ao ano anterior. 

No 3º ciclo, também pioraram em relação ao ano anterior, mas não foram cumpridas no 8º ano, o 

que influenciou o incumprimento da meta no global do 3º ciclo. 
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Fazendo o balanço das metas referidas no Projeto Educativo, conclui-se que, da análise do 

quadro referente ao presente ano letivo, num total de 43 metas, foram cumpridas 31, 

correspondente a 72,1% do total, menos 8,9% em relação ao ano anterior. 

De referir que relativamente à meta aumentar a taxa de sucesso por disciplina, apenas se 

considera cumprida a que se refere à totalidade das disciplinas, ou seja, a do 1.º ciclo. 

 

 

Fim 


