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NOTA INTRODUTÓRIA 

  

A natureza e o objeto deste documento estão definidos legalmente nos termos da alínea c) 

do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei 137/2012 de 2 de Julho: “Relatório de autoavaliação é o do-

cumento que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto 

educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agru-

pada e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares 

e à prestação do serviço educativo”. 

 Porque assumimos que a avaliação interna deve alicerçar-se nos mesmos pressupostos 

sobre os quais assentam a avaliação externa mas não cingir-se apenas aos domínios tratados nes-

ta, a estrutura deste relatório baseia-se parcialmente na dos documentos de avaliação produzidos 

pela Inspeção Geral de Escolas. O período analisado é o ano letivo 2018-2019 e incide nos seguin-

tes domínios: 

 o grau de concretização das metas estabelecidas no Contrato de Autonomia; 

 a avaliação da organização e gestão da escola em termos de resultados obtidos pelos alunos 

quer a nível interno quer externo; 

 os resultados sociais, nomeadamente o desempenho nas áreas do comportamento/disciplina; 

 o balanço final do Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens. 

O encerramento da escola na sequência da pandemia de Covid 19 e os subsequentes cons-

trangimentos dele decorrentes implicaram uma diminuição do tempo útil para a leitura e a análise 

de documentos e para a necessária discussão interna da qual emerge a perspetivação do trabalho 

realizado na escola. Assim, este relatório tem uma abrangência mais restrita em relação ao inici-

almente pensado. 

Como é sabido, o processo de autoavaliação não está circunscrito à atividade desenvolvida pe-

lo Grupo de Avaliação; é eminentemente colaborativo e envolve vários intervenientes. Importa, 

por isso, agradecer aos que nele participaram, designadamente o Observatório Económico e Social 

– Gabinete de Estatística (produtor de uma parte muito significativa da informação estatística 

apresentada), a Direção e ainda o Portal InfoEscolas do Ministério da Educação. De salientar, que 

deste último é utilizada e tratada informação relativa à avaliação externa dos alunos, nomeada-

mente, Provas Finais de 3.º Ciclo, Exames Nacionais de Secundário e também Provas de Aferição 

(8.º ano). 
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1. RESULTADOS 

 

1.1. RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

1.1.1. CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE AUTONOMIA (2012-2015)  

 

1.1.1.1. Atingir ou aproximar o abandono de 0%. 

Ano letivo Abandono no Básico Abandono no Secundário 

2011/2012 0,90 %  0,60 % 

2012/2013 0,00 % 1,44 % 

2013/2014 0,00 % 0,00 % 

2014/2015  0,00%  0,20% 

2015/2016  0,00%  0,20% 

2016/2017 3,07% 0,20% 

2017/2018 6,22% 0,00% 

2018/2019 0,00% 0,00% 
 

1.1.1.2. Aumentar a taxa global de sucesso escolar de 82,7% em 1,5% ao ano, até ao final da 

vigência do Contrato de Autonomia. 

Ano letivo 
Taxa global de  

sucesso escolar (%) 

2011/2012 82,70 

2012/2013 80,98 

2013/2014 84,50 

2014/2015 84,50 

2015/2016 87,00 

2016/2017 80,79 

2017/2018 87,38 

2018/2019 87,25 
 

 

1.1.1.3. Alcançar, em 2015, 66% de alunos com classificação superior a nível 2 no exame nacional 

de Português do Ensino Básico. 

Ano letivo % 

2011/2012 62,80  

2012/2013 50,00 

2013/2014 75,40 

2014/2015 73,30 

2015/2016 79,30 

2016/2017 77,14 

2017/2018 96,00 

2018/2019 72,97 
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1.1.1.4. Alcançar, em 2015, 63% de alunos com classificação superior a nível 2 no exame nacional 

de Matemática do Ensino Básico. 

Ano letivo % 

2011/2012 60,30  

2012/2013 56,06 

2013/2014 69,20 

2014/2015 56,70 

2015/2016 61,43 

2016/2017 61,43 

2017/2018 52,00 

2018/2019 62,16 

 

1.1.1.5. Alcançar, em 2015, 50% de alunos com classificação superior a 9 valores no exame nacio-

nal de Português do Ensino Secundário. 

Ano letivo % 

2011/2012 47,60  

2012/2013 32,46 

2013/2014 48,90 

2014/2015 67,20 

2015/2016 45,00 

2016/2017 52,38 

2017/2018 49,10 

2018/2019 70,29 

 

1.1.1.6. Manter, em 2015, pelo menos 50% de alunos com classificação superior a 9 valores no 

exame nacional de Matemática A do Ensino Secundário, dada a excecionalidade das classificações 

obtidas pela escola no último ano letivo. 

Ano letivo % 

2011/2012 63,90  

2012/2013 24,24 

2013/2014 31,10 

2014/2015 60,60 

2015/2016 49,20 

2016/2017 40,43 

2017/2018 41,86 

2018/2019 61,97 

 

 

1.1.1.7. Atingir, em 2015, pelo menos 90% de sucesso no 3.º ciclo. 

Ano letivo Sucesso escolar (%) 

2011/2012 89,70  

2012/2013 88,52  

2013/2014 90,00  

2014/2015 92,00 
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2015/2016 91,60 

2016/2017 87,04 

2017/2018 88,04 

2018/2019 88,39 

 

 

1.1.1.8. Atingir, em 2015, pelo menos 82% de sucesso no Ensino Secundário. 

Ano letivo Sucesso escolar (%) 

2011/2012 79,30  

2012/2013 76,73 

2013/2014 82,00 

2014/2015 80,70 

2015/2016 84,70 

2016/2017 77,75 

2017/2018 87,07 

2018/2019 86,67 

 

 

1.1.1.9. Atingir, em 2015, 0% de absentismo no 3.º ciclo. 

Ano letivo Básico (%) 

2011/2012 0,90  

2012/2013 0,00 

2013/2014 0,00 

2014/2015 0,00 

2015/2016 0,00 

2016/2017 3,70 

2017/2018 7,18 

2018/2019 0,45 

 

 

1.1.1.10. Atingir, em 2015, 1% de absentismo no Ensino Secundário. 

Ano letivo Secundário (%) 
2011/2012 2,60 
2012/2013 2,06  
2013/2014 0,00  
2014/2015 0,20 
2015/2016 0,20 
2016/2017 0,22 
2017/2018 0,46 
2018/2019 0,92 
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1.1.1.11. Atingir, em 2015, 79,2 % de presenças de pais/encarregados de educação do 3.º ciclo 

   nas reuniões realizadas pelos diretores de turma da escola. 

(Pretende-se aumentar, em média, 0,5% ao ano) 

Ano letivo Presenças de EE (%) 

2011/2012 77,7   

2012/2013 80,1 

2013/2014 80,2  

2014/2015 80,6 

2014/2015 80,6 

2015/2016 81,2 

2016/2017 79,23 

2017/2018 80,00 

2018/2019 85,65 

 

  

1.1.1.12. Atingir, em 2015, 67,1 % de presenças de pais/encarregados de educação do Ensino Se-

cundário nas reuniões realizadas pelos diretores de turma da escola. 

(Pretende-se aumentar, em média, 1 % ao ano) 

Ano letivo Presenças de EE (%) 

2011/2012 64,10  

2012/2013 65,70  

2013/2014 66,15 

2014/2015 64,50 

2015/2016 68,80 

2016/2017 64,37 

2017/2018 69,79 

2018/2019 68,05 

 

1.1.1.13. Atingir, em 2015, 51,9 % de taxa de eficácia dos apoios prestados aos alunos do 3.º ciclo. 

 (Pretende-se aumentar, em média, 1 % ao ano) 

Ano letivo 
Taxa de eficácia dos 

apoios (%) 

2011/2012 48,90  

2012/2013 39,50 

2013/2014 55,90 

2014/2015 53,00 

2015/2016 46,20 

2016/2017 57,75 

2017/2018 93,26 

2018/2019 87,72 
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1.1.1.14. Atingir, em 2015, 63,1 % de taxa de eficácia dos apoios prestados aos alunos do Ensino  

   Secundário. 

(Pretende-se aumentar, em média, 0,5% ao ano) 

Ano letivo 
Taxa de eficácia dos apoios 

(%) 

2011/2012 61,60  

2012/2013 50,60 

2013/2014 86,50 

2014/2015 69,00 

2015/2016 65,90 

2016/2017 53,85 

2017/2018 78,95 

2018/2019 75,86 

  

Em 2018/2019, dos 14 objetivos operacionais contratualizados, 10 foram atingidos e 4 não 

foram atingidos, tendo-se registado uma melhoria na concretização dos objetivos operacionais 

relativamente aos anos anteriores. 

 OBJE TIV OS OPE RAC IONA IS ATINGID OS EM 2018/2019: 

 

1.1. “Atingir ou aproximar o abandono de 0%”.  

1.2. “Alcançar, em 2015, 66% de alunos com classificação positiva no exame nacional de Português 

do ensino básico”. 

1.5 “Alcançar, em 2015, 50% de alunos com classificação superior a 9 valores no exame nacional 

de Português do Ensino Secundário”. 

1.6 “Manter, em 2015, pelo menos 50% de alunos com classificação superior a 9 valores no exame 

nacional de Matemática A do Ensino Secundário, dada a excecionalidade das classificações 

obtidas pela escola no último ano letivo”. 

1.8. “Atingir, em 2015, pelo menos 82% de sucesso no ensino secundário”. 

1.10. “Atingir, em 2015, 1% de absentismo no ensino secundário”. 

1.11. “Atingir, em 2015, 79,2 % de presenças de pais/encarregados de educação do terceiro ciclo 

nas reuniões realizadas pelos diretores de turma da escola”. 

1.12. “Atingir, em 2015, 67,1 % de presenças de pais/encarregados de educação do Ensino Secun-

dário nas reuniões realizadas pelos diretores de turma da escola”. 
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1.13. Atingir, em 2015, 51,9 % de taxa de eficácia dos apoios prestados aos alunos do terceiro ci-

clo”.  

1.14. “Atingir, em 2015, 63,1 % de taxa de eficácia dos apoios prestados aos alunos do ensino se-

cundário”.  

 

OBJE TIV OS OPE RACIONA IS NÃ O A TINGID OS EM 2018/2019:  

1.2. “Aumentar a taxa global de sucesso escolar de 82,7% em 1,5% ao ano, até ao final da vigência 

do Contrato de Autonomia”. 

1.4. “Alcançar, em 2015, 63% de alunos com classificação superior a nível 2 no exame nacional de 

Matemática do Ensino Básico”. 

1.7. “Atingir, em 2015, pelo menos 90% de sucesso no 3.º ciclo”. 

1.9. “Atingir, em 2015, 0% de absentismo no 3.º ciclo”. 

Apesar de estes quatro objetivos não terem sido atingidos, constata-se que os valores ob-

tidos configuram uma aproximação muito significativa das metas e uma melhoria relativamente ao 

ano anterior (objetivos 1.4, 1.7 e 1.9). 

 Face ao exposto, considera-se que, em 2018/2019, a execução deste Contrato de Autonomia foi 

bastante positiva. 

 
ANOS LETIVOS EM QUE OS OBJETIVOS FORAM/NÃO FORAM ATINGIDOS 

 

Objetivos 

Anos letivos em 

que foram atin-

gidos 

Anos letivos 

em que não 

foram atingi-

dos 

 

Observações 

 

 

 

Atingir ou 

aproximar o 

abandono de 

0%. 

Básico:  

2012/2013, 

2013/2014, 

2014/2015, 

2015/2016, 

2018/2019 

Secundário:  

2013/2014, 

2017/2018, 

Básico:  

2011/2012, 

2016/2017, 

2017/2018 

 

Secundário:  

2011/2012, 

2012/2013, 

2014/2015, 

Em simultâneo, no básico e no secundário, 

só em dois anos letivos é que o objetivo foi 

conseguido (2013/2014 e 2018/2019). Nes-

tes oito anos, o abandono foi menor no bási-

co do que no secundário, pois só em três 

anos é que a taxa foi diferente de 0%. No 

entanto, a maior taxa de abandono registou-

se no básico, no ano 2017/2018, com o valor 

de 6,22%. No secundário, o valor mais alto 

foi obtido em 2012/2013 com 1,44% 
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2018/2019 2015/2016, 

2016/2017 

Aumentar a 

taxa global de 

sucesso esco-

lar de 82,7% 

em 1,5% ao 

ano, até ao 

final a vigência 

do Contrato 

de Autonomia. 

2013/2014, 

2015/2016, 

(valores mais 

próximos do 

objetivo, arre-

dondado às uni-

dades) 

2012/2013, 

2014/2015, 

2016/2017, 

2017/2018, 

2018/2019 

 

Este objetivo foi um dos que apresentou 

mais dificuldades na sua concretização. Só 

com um arredondamento às unidades é que 

se pode dizer que foi atingido em dois anos 

letivos. Nos últimos dois anos, as percenta-

gens são próximas, no entanto, a maior taxa 

global de sucesso registou-se em 2017/2018 

com 87,38%. A menor percentagem foi obti-

da em 2016/2017. Os valores da taxa global 

de sucesso têm oscilado de ano para ano, 

mas na verdade, nunca aumentou 1,5% ao 

ano. 

Alcançar, em 

2015, 66% de 

alunos com 

classificação 

superior a 

nível 2 no 

exame nacio-

nal de Portu-

guês do Ensi-

no Básico. 

2013/2014, 

2014/2015, 

2015/2016, 

2016/2017, 

2017/2018, 

2018/2019 

(2011/2012)*, 

(2012/2013)* 

Um dos objetivos atingidos em mais anos 

letivos (incluindo 2015). Em 2011/2012 e 

2012/2013, as percentagens foram inferiores 

a 66%, mas não se pode concluir que o obje-

tivo não foi atingido porque são anos letivos 

anteriores a 2015. Desde 2013/2014 até 

2018/2019, os alunos da escola têm mais de 

66% de classificações superiores a 2 na prova 

final de Português no ensino básico. A maior 

percentagem registou-se em 2017/2018 e a 

menor foi obtida em 2012/2013. 

Alcançar, em 

2015, 63% de 

alunos com 

classificação 

superior a 

nível 2 no 

exame nacio-

nal de Mate-

mática do En-

sino Básico. 

(2013/2014)* 2011/2012, 

2012/2013, 

2014/2015, 

2015/2016, 

2016/2017, 

2017/2018, 

2018/2019 

Este objetivo foi um dos que apresentou 

mais dificuldades na sua concretização e só 

em 2013/2014 (antes de 2015) é que a per-

centagem foi superior a 63%. Em 2015, não 

foi atingido. A percentagem mais baixa foi 

obtida em 2017/2018 (52%). 

Alcançar, em 

2015, 50% de 

alunos com 

classificação 

superior a 9 

2014/2015, 

2016/2017, 

2018/2019 

2011/2012, 

2012/2013, 

2013/2014, 

2015/2016, 

Objetivo atingido em 3 anos, incluindo 2015. 
A maior percentagem registou-se em 
2018/2019 (70%) A percentagem mais baixa 
foi obtida em 2012/2013 (32%). 
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valores no 

exame nacio-

nal de Portu-

guês do Ensi-

no Secundá-

rio. 

2017/2018, 

Manter, em 

2015, pelo 

menos 50% de 

alunos com 

classificação 

superior a 9 

valores no 

exame nacio-

nal de Mate-

mática A do 

Ensino Secun-

dário, dada a 

excecionalida-

de das classifi-

cações obtidas 

pela escola no 

último ano 

letivo. 

2011/2012, 

2014/2015, 

2018/2019 

2012/2013, 

2013/2014, 

2015/2016, 

2016/2017, 

2017/2018 

Objetivo atingido em 3 anos, incluindo 2015. 
A maior percentagem registou-se em 
2011/2012 (64%) A percentagem mais baixa 
foi obtida em 2012/2013 (24%). 
 

 

Atingir, em 

2015, pelo 

menos 90% de 

sucesso no 3.º 

ciclo. 

2013/2014, 

2014/2015, 

2015/2016 

2011/2012, 

2012/2013, 

2016/2017, 

2017/2018, 

2018/2019 

Objetivo atingido em 3 anos, incluindo 2015. 
A maior percentagem registou-se em 
2014/2015 (92%) A percentagem mais baixa 
foi obtida em 2016/2017 (87%). 
 

 

Atingir, em 

2015, pelo 

menos 82% de 

sucesso no 

Ensino Secun-

dário. 

2013/2014, 

2015/2016, 

2017/2018, 

2018/2019 

(2011/2012)*, 

(2012/2013)*, 

2014/2015, 

2016/2017 

Objetivo atingido em 4 anos, mas não em 
2015. Em 2011/2012 e 2012/2013 as percen-
tagens foram inferiores a 82%, mas não se 
pode concluir que o objetivo não foi atingi-
dos porque são anos letivos anteriores a 
2015. 
A maior percentagem registou-se em 
2017/2018 (87%). A percentagem mais baixa 
foi obtida em 2012/2013 (77%). 
 
 

Atingir, em 

2015, 0% de 

2012/2013, 

2013/2014, 

2011/2012, 

2016/2017, 

Objetivo atingido em 4 anos, incluindo 2015. 
A maior percentagem registou-se em 
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absentismo no 

3.º ciclo. 

2014/2015, 

2015/2016 

2017/2018, 

2018/2019 

2017/2018 (7%)  

Atingir, em 

2015, 1% de 

absentismo no 

Ensino Secun-

dário. 

2013/2014, 

2014/2015, 

2015/2016, 

2016/2017, 

2017/2018, 

2018/2019 

2011/2012, 

2012/2013 

Um dos objetivos atingidos em mais anos 

letivos (incluindo 2015), pois só em 

2011/2012 e 2012/2013 é que não foi con-

cretizado. Em 2011/2012 e 2012/2013, as 

percentagens foram superiores a 1%, mas 

não se pode concluir que o objetivo não foi 

atingido porque são anos letivos anteriores a 

2015. Desde 2013/2014 até 2018/2019, o 

absentismo na escola foi inferior a 1%. Em 

2013/2014, a taxa de absentismo foi 0%. No 

ano letivo 2011/2012, obteve-se uma per-

centagem de 2,60%. 

Atingir, em 

2015, 79,2 % 

de presenças 

de 

pais/encarre-

gados de edu-

cação do 3.º 

ciclo nas reu-

niões realiza-

das pelos dire-

tores de tur-

ma da escola. 

(Pretende-se 

aumentar, em 

média, 0,5% 

ao ano) 

2012/2013, 

2013/2014, 

2014/2015, 

2015/2016, 

2018/2019 

2016/2017, 

2017/2018 

Um dos objetivos atingidos em mais anos 

letivos (incluindo 2015), pois só em 

2016/2017 e 2017/2018 é que não foi con-

cretizado. A menor taxa foi obtida no ano 

2011/2012 com 77,7%. Nos anos seguintes, 

os valores foram sempre superiores a 79,2% 

mas em 2016/2017 e 2017/2018 não houve 

um aumento 0,5%. A maior percentagem de 

presenças de pais/encarregados de educação 

do 3.º ciclo nas reuniões realizadas pelos 

diretores de turma da escola foi de 85,65%, 

obtida em 2018/2019.  

Atingir, em 

2015, 67,1 % 

de presenças 

de 

pais/encarre-

gados de edu-

cação do Ensi-

no Secundário 

nas reuniões 

realizadas 

pelos direto-

2012/2013, 

2013/2014, 

2015/2016, 

2017/2018 

2014/2015, 

2016/2017, 

2018/2019 

Objetivo atingido em 4 anos, mas não em 
2015. 
Com exceção dos anos 2014/2015, 
2016/2017 e 2018/2019, pode considerar-se 
que a presença dos EE aumentou 1% ao ano. 
Em 2014/2015 e 2016/2017, a taxa obtida foi 
inferior a 67,1%. Em 2018/2019, a percenta-
gem obtida foi superior a 67,1% mas a subida 
não foi de 1%. 
A maior percentagem registou-se em 

2017/2018 (70%). 
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res de turma 

da escola. 

(Pretende-se 

aumentar, em 

média, 1 % ao 

ano) 

Atingir, em 

2015, 51,9 % 

de taxa de 

eficácia dos 

apoios presta-

dos aos alunos 

do 3.º ciclo. 

(Pretende-se 

aumentar, em 

média, 1 % ao 

ano) 

2013/2014, 

2014/2015, 

2016/2017, 

2017/2018, 

2018/2019 

(2012/2013)*, 

2015/2016 

Um dos objetivos atingidos em mais anos 

letivos (incluindo 2015), pois só em 

2012/2013 (antes de 2015) e 2015/2016 é 

que não foi concretizado. Não se registou um 

aumento gradual da percentagem, pois os 

valores têm oscilado de ano para ano. A par-

tir de 2013/2014 pode considerar-se que a 

taxa aumentou 1% ao ano, com exceção de 

2015/2016. A maior taxa de eficácia regis-

tou-se em 2017/2018. A menor percentagem 

foi obtida em 2012/2013 (39,5%). 

Atingir, em 

2015, 63,1 % 

de taxa de 

eficácia dos 

apoios presta-

dos aos alunos 

do Ensino Se-

cundário. (Pre-

tende-se au-

mentar, em 

média, 0,5% 

ao ano) 

 

2013/2014, 

2014/2015, 

2015/2016, 

2017/2018, 

2018/2019 

2012/2013, 

2016/2017, 

Um dos objetivos atingidos em mais anos 

letivos (incluindo 2015), pois só em 

2012/2013 e 2016/2017 é que não foi con-

cretizado. Não se registou um aumento gra-

dual da percentagem, pois os valores têm 

oscilado de ano para ano. A partir de 

2013/2014, pode considerar-se que a taxa 

aumentou 0,5% ao ano, com exceção de 

2016/2017. A maior taxa de eficácia regis-

tou-se em 2013/2014. A menor percentagem 

foi obtida em 2012/2013 (51%). 

*Anterior a 2015 

 Em nenhum ano letivo os objetivos foram todos atingidos.  

 Pode considerar-se que o objetivo “Aumentar a taxa global de sucesso escolar de 82,7% em 

1,5% ao ano, até ao final da vigência do Contrato de Autonomia” nunca foi atingido, pois as per-

centagens obtidas ao longo destes oito anos nunca cumpriram o aumento de 1,5%/ano. Por apro-

ximação (arredondamento às unidades), as taxas obtidas nos anos letivos 2013/2014 e 2015/2016 

concretizaram o objetivo. 

 

 



Grupo de avaliação                 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2019  (Referente a 2018-2019) 

  Página 
14 

 

  

NÚMERO DE OBJETIVOS ATINGIDOS/NÃO ATINGIDOS POR ANO 
 

Ano letivo Nº de objetivos atingidos Nº de objetivos não atingidos % de objetivos 

atingidos 

(2011/2012)* 

Ponto de partida 

3 6 33,3 % 

(2012/2013* 6 8 42,9 % 

(2013/2014)* 11 3 78,6 % 

2014/2015 9 5 64,3 % 

2015/2016 8 6 57,1 % 

2016/2017 4 10 28,6 % 

2017/2018 6 8 42,9 % 

2018/2019 10 4 71,4 % 

               *Anterior a 2015 

Ao longo destes oito anos de Contrato de Autonomia, observa-se que no ano letivo 

2013/2014 se registou a maior percentagem de objetivos atingidos (78,6%) e em 2017/2018 se 

obteve a menor (28,6%). 

O ano letivo 2014/2015 foi o ano de referência, para o qual foram traçados a maior parte 

dos objetivos e em que se atingiram 64,3 % dos objetivos propostos. Nos três anos letivos seguin-

tes essa percentagem baixou, mas em 2018/2019 houve uma recuperação, tendo-se alcançado 

novamente a percentagem de 64,3% tal como em 2015. 
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1.1.2. ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS A NÍVEL INTERNO – ENSINO BÁSICO 

 

1.1.2.1. Médias das classificações das disciplinas e médias gerais por ano 

 

 
  

A média geral foi de 3,55, o que se pode considerar de Satisfatório. As disciplinas que obti-

veram as melhores médias foram: TIC (4,06), Cidadania e Desenvolvimento (3,87), e Educação Físi-

ca (3,87). As classificações médias mais baixas foram atingidas nas disciplinas de Físico-Química 

(3,03), Matemática (3,09) e Português (3,12), as mesmas que no ano letivo anterior, mas com as 

médias mais baixas a subir para valores acima de 3. 

 
 

No 8.º ano de escolaridade, a média geral foi de 3,55, o que se pode considerar de Satisfa-

tório. As disciplinas que obtiveram as melhores médias foram: Educação Visual (3,87), Educação 

Física (3,84) e Educação Tecnológica (3,83). As classificações médias mais baixas foram atingidas 
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nas disciplinas de Matemática (2,97), Físico-Química (3,07) e Português (3,27), as mesmas que no 

ano letivo anterior. 

 

 
 

 

No 9.º ano, a média geral foi de 3,63, o que se pode considerar Satisfatório. As disciplinas 

que obtiveram as melhores médias foram: Educação para a Cidadania (4,30), Educação Física 

(4,18) e Educação Visual (4,13). As classificações médias mais baixas foram atingidas nas discipli-

nas de Matemática (2,89), Físico-Química (3,28) e Português (3,28), as mesmas que no ano letivo 

anterior. 

 

 
 

Analisando as médias no 3.º ciclo, conclui-se que: 

- a média geral do 3.º Ciclo foi de 3,57 (ligeiramente superior à do ano letivo anterior), o 

que se pode considerar Satisfatório; 
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- a disciplina de Matemática é a única a apresentar uma média inferior a 3 (2,98), tal como 

nos anos letivos anteriores; 

- as disciplinas que obtiveram as melhores médias foram Educação para a Cidadania (4,01) 

Educação Física (3,97), e Educação Visual (3,93), as mesmas que no ano letivo anterior; 

- as classificações médias mais baixas foram alcançadas em Matemática (2,98), Físico-

Química (3,13) e Português (3,22), as mesmas que no ano letivo anterior; 

- as médias dos 7.º e 8º anos (3,55) são as mais baixas do ciclo e a do 9.º ano (3,63) é a 

mais alta.   

 

1.1.2.2. Níveis atribuídos  

 

 
 

 

No 7.º ano, os níveis 3 e 4 são os predominantes nas três turmas. 

A turma C é a que apresenta maior percentagem de níveis inferiores a 3 e maiores 

percentagens de níveis 1, 3 e 4 e menores percentagens de níveis 2 e 5. 
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No 8.º ano, os níveis 3 e 4 são os predominantes nas quatro turmas. 

A turma B é a que apresenta maior percentagem de níveis 2 (29,2%). 

 Pode considerar-se que a turma com mais sucesso foi a D, uma vez que não há níveis 1 

atribuídos e apresenta a menor percentagem de níveis 2 (6,0%), a maior percentagem de níveis 4 

(34,1%) e 22,1% de níveis 5. 

A turma A é a que tem maior percentagem de níveis 5 (25,2%). 

A turma C apresenta maior percentagem de níveis 3 (43,3%). 
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No 9.º ano, os níveis 3 e 4 são os predominantes nas três turmas. 

A turma D é a que apresenta menor percentagem de níveis 3 (1,5%) e maior percentagem 

de níveis 5 (23,4%). 

A turma A é a que apresenta maior percentagem de níveis 3 (45,0%) e 4 (39,8%). 
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Nos três anos de escolaridade, predominam os níveis 3 e 4.  

A percentagem de níveis 1 é 1,2% e de níveis 2 é 10,3%. 

A percentagem de níveis inferiores a 3 é de 11,5% (cerca de 1% acima da percentagem 

registada no ano letivo anterior. 

A soma das percentagens de níveis 4 e 5 é ligeiramente superior à soma das percenta-

gens dos restantes níveis (50%). 

 

1.1.2.3. Percentagem de níveis inferiores a 3 por ano/disciplina  
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No 7.º ano, a percentagem média de níveis inferiores a 3 foi de 13,8 % (relativamente ao 

ano letivo anterior, desceu cerca de 1,3%). 

As três disciplinas que apresentaram maior percentagem de níveis inferiores a 3 foram  

Matemática (34,8 %), Físico-Química (28,4 %) e Português (23,2 %), as mesmas disciplinas do ano 

letivo anterior. Apenas o Português subiu a percentagem de níveis inferiores a 3 em cerca de 4,3%. 

 As disciplinas com menor percentagem de níveis inferiores a 3 foram: Cidadania e Desen-

volvimento (1,4%), Educação Visual (4,3%) e Educação Tecnológica (5,8%), todas com valores in-

feriores aos do ano passado. 

 
 

No 8.º ano, a percentagem média de níveis inferiores a 3 foi de 13,3 % (cerca de dobro do 

ano letivo anterior).  

Destaca-se, quanto ao maior número de níveis inferiores a 3, a disciplina de Matemática 

(38,7%), à qual se seguem as disciplinas de Físico-Química (29,7 %) e Inglês (16,0 %). 

As disciplinas com menor percentagem de níveis inferiores a 3 foram: Educação Visual 

(6,7%), Educação Tecnológica (6,7%) e Educação Física (6,7). 
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No 9.º ano, a percentagem média de níveis inferiores a 3 situou-se nos 7,1 % (inferior à 

do ano letivo anterior, em cerca de 2,1%). 

As disciplinas que apresentaram as maiores percentagens de níveis inferiores a 3 foram 

Matemática (39,5%), História (10,5%) e Ciências Naturais (9,2%), todas inferiores às do ano letivo 

anterior. 

As disciplinas com menor percentagem de níveis inferiores a 3 foram: Educação Física e 

Inglês (0,0%) e Espanhol (1,3%) e Educação para a Cidadania (1,3%). 
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Analisando as percentagens de níveis inferiores a 3 no 3.º ciclo, conclui-se que: 

 A percentagem média de níveis inferiores a 3 se situou nos 11,5% (1,1% superior à 

do ano letivo anterior). 

 As disciplinas com menor percentagem de níveis inferiores a 3 são Cidadania e De-

senvolvimento (1,4%), Educação Visual (4,5%) e Educação para a Cidadania (4,6%). 

 As disciplinas com percentagem mais elevada de níveis inferiores a 3 são Matemá-

tica (37,7%), Físico-Química (22,1%) e História (13,3%). 

 A disciplina de Matemática é a que apresenta maior percentagem de níveis inferio-

res a 3. Continua a verificar-se que, ao nível do 3.º ciclo, mais de um terço dos alu-

nos (37,7%) obtém níveis inferiores a 3 em Matemática.  

 

1.1.3. ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS A NÍVEL INTERNO – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

1.1.3.1. Médias das classificações internas – CI 
 

 
 

No 10.º ano, a média foi superior a 10 valores em todas as disciplinas.  

A média geral foi de 13,3 (nos últimos quatro anos a média tem aumentado), podendo 

considerar-se satisfatória.  

As disciplinas que obtiveram as melhores médias foram Espanhol Continuação (15,5), In-

glês Continuação (15,0) e Educação Física (14,9).  

As classificações médias inferiores foram alcançadas nas disciplinas de História e Cultura e 

das Artes (11,0) Literatura Portuguesa (10,4) e Filosofia (12,2). 
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No 11.º ano, a média da classificação interna foi superior a 10 valores em todas as discipli-

nas. 

A média geral foi de 13,5 (ligeiramente abaixo da média do ano letivo anterior), podendo 

considerar-se satisfatória.  

As classificações internas médias mais altas verificaram-se nas disciplinas de História A 

(15,8), Física e Química A (15,4) e Espanhol Continuação (14,9). Estas médias estão acima das 

médias do ano letivo anterior. 

As classificações médias inferiores foram alcançadas nas disciplinas de Literatura Portu-

guesa (11,9), Matemática A (11,9) e Português (12,2).  
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No 12.º ano, a média da classificação interna foi superior a 12 valores em todas as discipli-

nas (semelhante ao ano letivo anterior). 

A média geral foi de 14,8 (ligeiramente superior aos dois anos letivos anteriores), o que se 

pode considerar Bom.  

As médias mais altas verificaram-se em Biologia (16,4), Química (16,4) e Psicologia B 

(16,2). 

As classificações médias inferiores foram alcançadas nas disciplinas de Desenho A (12,3), 

Oficina de Artes (13,0) e História A (13,1).  

 
 

Globalmente, os resultados das classificações internas do Ensino Secundário são Satisfató-

rios.  

No 10.º ano, a média foi superior a 10 valores em todas as disciplinas e a média global foi 

de 13,3. 

No 11.º ano, a média foi superior a 10 valores em todas as disciplinas e a média global foi 

de 13,5. 

No 12.º ano, a média foi superior a 12 valores em todas as disciplinas e a média global foi 

de 14,8. 

À semelhança dos anos letivos anteriores, dos três anos de escolaridade, é no 10.º ano que 

se verifica uma média global mais baixa, mas muito próxima da do 11º ano, e no 12.º regista-se a 

média mais alta.  
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A média global das classificações do Ensino Secundário é de 13,8 valores (subiu ligeira-

mente em relação aos dois anos anteriores). 

As disciplinas de Aplicações Informáticas (18,7), Biologia (16,4), Química (16,4 e Psicologia 

B (16,2) são as disciplinas (opção do 12.º ano) que apresentam as médias mais elevadas em todo 

o Ensino Secundário.  

As disciplinas do Ensino Secundário que apresentam médias mais baixas são Literatura 

Portuguesa (11,6), História da Cultura e das Artes (11,7), e Filosofia (12,4).  

 

1.1.3.2. Médias das classificações internas finais (total do ensino secundário) 

 

Disciplina CIF (2016)  Disciplina CIF (2017) 

Matemática B 11,78  Matemática B 12,31 

Física e Química A 12,63  Física e Química A 12,96 

Geografia A 12,92  Português 12,37 

Filosofia 13,02  Matemática A 12,73 

M.A.C.S. 13,18  Geografia A 13,07 

Geometria Descritiva A 13,22  Filosofia 13,07 

Desenho A 13,60  M.A.C.S. 13,09 

Matemática A 13,84  Biologia e Geologia 13,48 

Economia A 13,88  História A 13,52 

História A 15,6  MÉDIA  14,08 

Espanhol Continuação 13,94  Desenho A 14,21 

Português 13,95  Geometria Descritiva A 14,36 

Biologia e Geologia 13,97  Espanhol Continuação 14,43 

MÉDIA  14,55  Oficina de Artes 14,50 

Oficina de Artes 14,70  Educação Física 14,54 

Inglês Continuação 14,76  Psicologia B 14,81 

Psicologia B 15,46  Economia A 15,06 

Sociologia 15,48  Geografia C 15,28 

Educação Física 16,04  Inglês Continuação 15,95 

Biologia 16,08  Economia C 16,38 

Geografia C 16,34  Biologia 16,40 

Economia C 16,44  Oficina de Multimédia B 17,08 

Química 16,89    

 

 

Disciplina CIF (2018)  Disciplina CIF (2019) 

Hist. da Cult. e das Artes 12,40  Literatura Portuguesa 12,00 

Português 12,78  Hist. Cultura Artes 13,33 

M.A.C.S. 13,13  Filosofia 13,17 

Geografia A  13,14  Matemática A 13,68 

Matemática A 13,14  M.A.C.S. 13,50 

Filosofia  13,38  Geometria Descritiva A 14,19 
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Desenho A 13,56  Português 13,61 

Física e Química A 13,62  Oficina das Artes 13,00 

História A  13,78  Geografia A 13,67 

Economia A 13,83  Biologia Geologia 13,29 

Oficina de Artes 14,06  Desenho A 12,00 

MÉDIA  14,16  Economia A 13,96 

Biologia e Geologia  14,24  MÉDIA 14,48 

Inglês Continuação 14,33  História A 13,10 

Espanhol Continuação 14,53  Física e Química A 15,00 

Geometria Descritiva A 14,57  Educação Física 15,01 

Psicologia B  14,57  Economia C 14,78 

Biologia 14,83  Inglês Continuação 14,60 

Educação Física 14,95  Espanhol Continuação 14,81 

Literatura Portuguesa 15,07  Oficina Multimédia B 15,25 

Inglês (Opção 12.º) 15,92  Geografia C 15,94 

Química 16,00  Psicologia B 16,22 

Geografia C 16,27  Química 16,38 

Oficina Multimédia B 16,44  Biologia 16,38 

Economia C 16,93  E.M.R.C. 18,00 

E. M. R. C. 18,05  Aplicações Informáticas 18,67 

 

A média da totalidade das classificações internas finais do ensino secundário é de 14,48 va-

lores, mais 0,3 valores do que em 2018 e mais 1,1 valores do que em 2017. 

Todas as disciplinas de opção do 12.º ano de escolaridade apresentam uma média da clas-

sificação interna final superior à média global, com exceção de Oficina de Artes, situação seme-

lhante ao ano letivo anterior. 

As disciplinas de História A e Física e Química A são as únicas disciplinas sujeitas a exame 

nacional que têm média mais elevada do que a média total da classificação interna final. 

As disciplinas que apresentam menor CIF são Literatura Portuguesa, História da Cultura e 

das Artes e Filosofia. 

As disciplinas que apresentam maior CIF são Aplicações Informáticas, Biologia e Química. 

Desde 2016, a totalidade das classificações internas finais do ensino secundário tem oscila-

do entre 14,08 e 14,55 valores. 

 

 

 

 

 

 



Grupo de avaliação                 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2019  (Referente a 2018-2019) 

  Página 
28 

 

  

1.1.3.3.  Percentagem de classificações inferiores e superiores ou iguais a 10 valores  

 

 
No 10.º ano, as disciplinas que apresentaram maior percentagem de classificações inferio-

res a 10 valores foram: Geometria Descritiva A (25,0%), História e Cultura e das Artes (25,0%) e 

Matemática A (18,8%). 

Nas disciplinas de Economia A não houve classificações inferiores a 10 valores e as discipli-

nas que apresentaram menor percentagem de classificações inferiores a 10 valores foram: Espa-

nhol Continuação (1,5%), História A (2,4%) e Educação Física (3,1%). 

No total do 10.º ano, a percentagem das classificações inferiores a 10 tem descido em re-

lação ao ano anterior, registando-se em 2019 um valor de 7,4%. 
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No 11.º ano, as disciplinas que apresentaram maior percentagem de classificações inferio-

res a 10 valores foram: Geometria Descritiva A (25,0%), Matemática A (24,3%) e História e Cultu-

ra e das Artes (14,3%). 

Nas disciplinas de Biologia e Geologia, Desenho A, Economia A, Educação Física, Espanhol 

Continuação, Física e Química A, Geografia A, História A, Inglês Continuação e Matemática Aplica-

da às Ciências Sociais, não houve classificações inferiores a 10 valores.  

No total do 11.º ano, a percentagem das classificações inferiores a 10 é 5,3% (cerca de 

1,9% superior à do ano letivo anterior). 

 

 
 

No 12.º ano, as únicas disciplinas que apresentaram classificações inferiores a 10 valores 

foram: Matemática A (13,2%), Educação Física (3,0%) e História A (2,1%). 

Nas restantes disciplinas, não foram atribuídas classificações inferiores a 10. 

No total do 12.º ano, a percentagem de classificações inferiores a 10 foi ligeiramente infe-

rior à do ano anterior (-0,6%). 
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TOTAL DO ENSINO SECUNDÁRIO - CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

 

 
Nos cursos científico-humanísticos, as disciplinas que apresentam maior percentagem de 

classificações inferiores a 10 valores são: Geometria Descritiva A (25,0%), História da Cultura e 

das Artes (20,6%) e Matemática A (18,7%). 

Deste modo, no total dos cursos científico-humanísticos, a percentagem de classificações 

superiores a 10 é de 94,8%, o que se pode considerar um valor Muito Bom, uma vez que apenas 

5,2 % das classificações internas é inferior a 10 valores. 

De uma maneira geral, no Ensino Secundário, conclui-se que a maior percentagem de clas-

sificações inferiores a 10 se verifica no 10º ano (7,4%) e a menor no 12º ano (2,2 %). Esta conclu-

são é semelhante à dos anos letivos anteriores. 

 

1.1.4. ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS A NÍVEL EXTERNO – PROVAS DE AFERIÇÃO 

 

1.1.4.1. Distribuição dos alunos, em percentagem, por domínio e conteúdo avaliado nas provas 

 

Segundo a nota técnica do REPA (Relatório de Escola das Provas de Aferição), as categorias 

de desempenho são as seguintes: 

C – Conseguiu… (o aluno respondeu de acordo com o esperado, ou fê-lo com falhas pontu-

ais); 

CM – Conseguiu… Mas… (o aluno respondeu de acordo com o esperado, mas ainda pode 

melhorar); 
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RD – Revelou Dificuldades (o aluno mostrou dificuldades na resposta); 

NC – não conseguiu… (o aluno não respondeu de acordo com o esperado). 

 “A diferença entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das 

categorias de desempenho C, RD e NC corresponde à categoria NR – Não respondeu, cujo valor 

não está representado nas fichas informativas. 

Os resultados apresentados em cada domínio por categoria de desempenho não resultam 

de uma média aritmética dos resultados apresentados por subdomínio de conteúdo, na medida 

em que o tratamento da informação é fortemente condicionado pelo número e pela tipologia de 

itens que constituem cada subdomínio ou conteúdo. Tendo presente esta especificidade, a leitura 

dos resultados deve ser feita per se”. 

 
 

Na prova da disciplina de Português, a soma dos parâmetros positivos (C + CM) é superior 

à média nacional nos domínios da oralidade (+3,3), da leitura e educação literária (+15,6) e inferio-

res nos domínios da gramática (-3,9) e da escrita (-12,9). 

Quanto à prova da disciplina de História, a soma dos parâmetros positivos (C + CM) é supe-

rior à média nacional nos domínios das atividades económicas (+12,8) e inferior à média nacional 

nos restantes domínios: a terra (-14), o meio (-13,3) e população e povoamento (-5,7). 
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Relativamente à prova da disciplina de Geografia, a soma dos parâmetros positivos (C + 

CM) é superior à média nacional no domínio “O Contexto Europeu do Século XII ao XIV” (+2,7) e 

inferior em todos os outros (A Herança do Mediterrâneo Antigo, A Formação da Cristandade Oci-

dental e a Expansão Islâmica, Expansão e Mudança nos Séculos XV e XVI, O Contexto Europeu dos 

Séculos XVII e XVIII, O Arranque da «Revolução Industrial» e o Triunfo Dos Regimes Liberais), ape-

sar de nos dois últimos os resultados estarem praticamente alinhados (-0,1% e -1,3%). 

 
 

Português 

Relativamente ao desempenho por domínios cognitivos, os resultados são superiores no 

domínio Conhecer/Reproduzir tanto à média nacional (+3,6) como à média da NUTS III (+6,1) e no 

domínio Raciocinar/Criar: + 4,3 do que a média nacional; +4,7 do que a média da NUTSIII. No do-

mínio Aplicar/Interpretar, os resultados estão alinhados com a média nacional (-0,1) e da NUTSIII 

(+0,4).  

 

Geografia 

Relativamente ao desempenho por domínios cognitivos, os resultados os resultados no 

domínio Aplicar/Interpretar estão alinhados tanto com a média nacional (-0,1) como à média da 

NUTS III (+0,4). No domínio Raciocinar/Criar, é inferior à média nacional (-11) e à média da NUTSIII 

(-6,8). No domínio Conhecer/Reproduzir, os resultados também são inferiores à média nacional (-

3,3), embora superiores à da NUTSIII (+2,2).  
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História 
Relativamente ao desempenho por domínios cognitivos, os resultados no domínio Apli-

car/Interpretar estão alinhados com a média nacional e superiores à da NUTS III (+3,4). No domí-

nio Raciocinar/Criar, é inferior à média nacional (-3,5) e à média da NUTSIII (-1,3). No domínio Co-

nhecer/Reproduzir, os resultados também são inferiores tanto à média nacional (-3,3) como à da 

NUTSIII (-0,3).  

1.1.5. ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS A NÍVEL EXTERNO – PROVAS FINAIS DO ENSINO 

BÁSICO 

 

1.1.5.1. Número de níveis < e ≥ a 3 obtidos na prova final 

2013-2014 

Disciplina < 3 ≥ 3 

Matemática 20         (30,8 %) 45     (69,2 %) 

Português 16        (24,6 %) 49     (75,4 %) 

 

2014-2015 

Disciplina < 3 ≥ 3 

Matemática 26         (43,3 %) 34     (56,7 %) 

Português 16        (26,7 %) 44     (73,3 %) 

 

2015-2016 

Disciplina < 3 ≥ 3 

Matemática 30         (36,6 %) 52     (63,4 %) 

Português 17        (20,7 %) 65     (79,3 %) 

 

2016-2017 

Disciplina < 3 ≥ 3 

Matemática 27         (38,6 %) 43     (61,4 %) 

Português 16        (22,9 %) 54     (77,1 %) 

 

2017-2018 

Disciplina < 3 ≥ 3 

Matemática 24  (48,0%) 26 (52,0%) 

Português 2 (4,0%) 48 (96,0%) 

 

 

2018-2019 

Disciplina < 3 ≥ 3 

Matemática 28  (37,8%) 46 (62,2%) 

Português 20 (32,4%) 54 (73,0%) 
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Nos seis anos letivos, o número de níveis inferiores a 3 é maior na disciplina de Matemá-

tica do que na disciplina de Português. Nestes anos, a percentagem média de níveis inferiores a 3 

é 39,2% a Matemática e 21,9% a Português. 

Em 2018/2019, a percentagem de níveis inferiores a 3 diminuiu na disciplina de Matemáti-

ca e aumentou na disciplina de Português, relativamente ao ano anterior. 

Nos últimos seis anos, a disciplina de Português registou a menor percentagem de níveis in-

feriores a três em 2018 (4,0%) e a maior percentagem em 2019 (32,4%). Na disciplina de Matemá-

tica, registou-se em 2018 a maior percentagem de níveis inferiores a três (48,0%), em 2019, essa 

percentagem diminuiu (37,8%), ficando abaixo da média e em 2014 atingiu o valor mínimo 

(30,8%).  

Assim, nestes anos letivos, nas duas disciplinas registaram-se sempre percentagens de ní-

veis inferiores a três nas provas finais, sendo que na disciplina de Matemática, os valores nunca 

foram abaixo dos 30,8%. 

 
1.1.5.2. Média das classificações das provas finais  

 

Ano letivo CPF Português Matemática Total 

2012/2013 % 46,1 50,0 48,05 

Nível 2,618 2,735 2,672 

2013/2014 % 57,0 62,5 59,8 

Nível 2,954 3,246 3,100 

2014/2015 % 56,44 47,06 51,75 

Nível 2,97 2,70 2,83 

2015/2016 % 57,29 54,33 55,81 

Nível 2,98 2,90 2,94 

2016/2017 % 57,63 51,37 54,5 

Nível 3,03 2,79 2,91 

2017/2018 % 68,78 48,80 58,79 

Nível 3,56 2,74 3,15 

2018/2019 % 59,63 55,68 57,65 

Nível 3,06 3,03 3,04 

 

Em 2018/2019, na disciplina de Português, a média das classificações da prova final 

(59,63%) baixou em relação ao ano anterior e a média de Matemática (55,68%) subiu. No entanto, 

as duas disciplinas apresentaram médias, superiores a 50% e em termos de nível, superiores a 3,0. 

Em 2017/2018, a média de Português foi a mais alta (68,78%) dos últimos seis anos e em 

2013/2014, a disciplina de Matemática obteve a melhor média (62,5 %). 
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Na disciplina de Português, nos últimos três anos, a média, em termos de nível, tem sido 

superior a 3,0. Nesta disciplina, a pior média foi registada em 2012/2013. 

Em 2017-2018, na disciplina de Matemática, apesar de a percentagem de alunos com nível 

inferior a 3 ter sido a mais alta dos últimos seis anos, a média das classificações não foi a menor 

(foi em 2014/2015), o que poderá ser explicado com o facto de que, entre os alunos que obtive-

ram nível superior a 3, as classificações obtidas nas provas foram melhores do que em 2014/2015 

(média mais baixa – 47,06%). 

No registo das médias destes seis anos, na disciplina de Português observa-se que só em 

2012/2013 é que a média foi inferior a 50%, e na disciplina de Matemática foi em 2014/2015 e em 

2017/2018. 

O ano letivo 2013/2014 foi aquele em que se registou, no total, a maior média com uma 

classificação, em percentagem, de 59,8%.  

No total, em 2017/2018, atingiu-se a segunda melhor média em percentagem e a melhor 

média em termos de nível de classificação. Para estes resultados, contribuiu sobretudo a melhoria 

registada nas classificações da prova final de Português. 

1.1.5.3. Diferença CPF-CI 

a) Valores obtidos nos últimos anos  

Ano Letivo CI / CPF /CFD Português Matemática Total 

 

2013/2014 

CI 3,21 2,99 3,09 

CPF 2,95 3,25 3,10 

CPF-CI -0,29 0,23 -0,03 

 

2014/2015 

CI 3,20 3,05 3,13 

CPF 2,97 2,70 2,83 

CPF-CI -0,23 -0,35 -0,29 

 

2015/2016 

CI 3,44 3,14 3,29 

CPF 2,98 2,90 2,94 

CPF-CI -0,5 -0,29 -0,40 

 

2016/2017 

CI 3,24 3,00 3,12 

CPF 3,03 2,79 2,91 

CPF-CI -0,21 -0,21 -0,21 

 

2017/2018 

CI 3,30 3,02 3,16 

CPF 3,56 2,74 3,15 

CPF-CI 0,26 -0,28 -0,01 

 

2018/2019 

CI 3,34 2,97 3,15 

CPF 3,06 3,03 3,04 

CPF-CI -0,28 0,06 -0,11 
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b) Análise da diferença CPF-CI obtida em 2017/2018 

 

No ano letivo 2018/2019, na disciplina de Português, a média da classificação da prova final 

é inferior à média da classificação interna, mas na disciplina de Matemática é superior. 

Pelos registos dos últimos seis anos, observa-se que na disciplina de Português, a média da 

classificação da prova final só foi superior à média da classificação interna em 2017/2018, onde a 

diferença CPF-CI é positiva (+0,26). Na disciplina de Matemática, esse registo verificou-se em 

2013/2014 (+0,23) e em 2018/2019 (+0,06). Pode considerar-se que neste último ano, na discipli-

na de Matemática, as classificações internas foram muito próximas das classificações internas fi-

nais. 

Nas diferenças com valor negativo, ou seja, diferenças com classificação interna maior do 

que a classificação da prova final, na disciplina de Português, o valor mais próximo foi registado 

em 2016/2017 (-0,21) e o valor mais afastado verificou-se em 2015/2016 (-0,5). Na disciplina de 

Matemática, a menor diferença observou-se em 2016/2017 (-0,21) e a maior em 2014/2015  

(-0,35). 

No total, conclui-se que em 2018/2019 a classificação das provas finais é inferior à classifi-

cação interna, sendo a diferença de -0,11. Em todos os anos letiva, a diferença CPF-CI é negativa. 

Em 2017/2018, os valores foram muito próximos, sendo a diferença de -0,01. A maior diferença foi 

obtida em 2015/2016 (-0,40), onde a diferença na disciplina de Português foi mais significativa  

(-0,50). 
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1.1.6. ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS A NÍVEL EXTERNO – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

1.1.6.1. Número de alunos com classificações < e ≥ 10 no exame 

 

Disciplinas 

C l a s s i f i c a ç õ e s  

2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  

<10 ≥ 10  <10  ≥ 10 <10  ≥ 10 <10  ≥ 10 <10  ≥ 10 <10  ≥ 10 

Biologia e 

Geologia 

28      

(52,8%) 

25       

(47,2%) 

21      

(46,7%) 

24      

(53,3%) 

23 

(67,6%) 

11 

(32,4%) 

18 

(46,2%) 

21 

(53,8%) 

25 

(44,6%) 

31 

(55,4%) 
28 

(56,00%) 
22 

(44,00%) 

Desenho A 24      

(96,0%) 

1       

(4,0%) 

3      

(27,3%) 

8      

(72,7%) 

1 

(10,0%) 

9 

(90,0%) 

1 

(7,1%) 

13 

(92,9%) 

6 

(33,3%) 

12 

(66,7%) 

1 

(9,09%) 

10 

(90,90%) 

Economia A 17      

(63,0%) 

10       

(37,0%) 

12      

(63,2%) 

7      

(36,8%) 

4 

(28,6%) 

10 

71,4%) 

0 

(0%) 

16 

(100%) 

10 

(58,8%) 

7 

(41,2%) 

6 

(26,09%) 

17 

(73,91%) 

Filosofia 18      

(52,9%) 

16        

(47,1%) 

25       

(55,6%) 

20      

(44,4%) 

19 

(54,3%) 

16 

(45,7%) 

16 

(47,1%) 

18 

(52,9%) 

15 

(38,5%) 

24 

(61,5%) 

14 

(50,00%) 

14 

(50,00%) 

Física e 

Química A 

32      

(74,4%) 

11       

(25,6%) 

20      

(45,5%) 

24      

(54,5%) 

12 

(48,0%) 

13 

(52,0%) 

26 

(72,2%) 

10 

(27,8%) 

25 

(53,2%) 

22 

(46,8%) 

38 

(82,61%) 

8 

(17,39%) 

Geom. 

Desc. A 

13      

(81,3%) 

3        

(18,8%) 

12      

(70,6%) 

5      

(29,4%) 

10 

(71,4%) 

4 

(28,6%) 

10 

(76,9%) 

3 

(23,1%) 

5 

(71,4%) 

2 

(28,6%) 

6 

(37,50%) 

10 

62,50%) 

Geografia A 28      

(50,9%) 

27      

(49,1%) 

20      

(33,9%) 

39      

(66,1%) 

34 

(57,6%) 

25 

(42,4%) 

19 

(44,2%) 

24 

(55,8%) 

15 

(39,4%) 

36 

(70,6%) 

30 

(46,88%) 

34 

(53,12%) 

Hist. Cult. 

das Artes 

13      

(92,9%) 

1       

(7,1%) 

5      

(45,6%) 

6      

(54,4%) 

-------- -------- -------- -------- 9 

(90%) 

1 

(10%) 

3 

(30,00) 

7 

(70,00%) 

Literatura 

Portuguesa 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 3 

(25%) 

9 

(75%) 

1 

(25,00%) 

3 

(75,00%) 

História A 24      

(68,6%) 

11       

(31,4%) 

13      

(43,3%) 

17      

(56,7%) 

32 

(69,6%) 

14 

(30,4%) 

25 

(59,5%) 

17 

(40,5%) 

23 

(63,9%) 

13 

(36,1%) 

20 

(41,67%) 

28 

(58,33%) 

M.A.C.S. 14      

(87,5%) 

2        

(12,5%) 

5      

(29,4%) 

17      

(70,6%) 

21 

(63,6%) 

12 

(36,4%) 

10 

(52,6%) 

9 

(47,4%) 

21 

(75%) 

7 

(25%) 

2 

(16,67%) 

10 

(83,33%) 

Matemática 

A 

51      

(68,9%) 

23       

(31,1%) 

26      

(39,4%) 

40      

(60,6%) 

32 

(50,8%) 

31 

(49,2%) 

28 

(59,6%) 

19 

(40,4%) 

25 

(58,1%) 

18 

(41,9%) 

27 

(38,03%) 

44 

(61,97%) 

Português 71      

(51,1%) 

68       

(48,9%) 

38      

(32,8%) 

78      

(67,2%) 

72 

(55,0%) 

59 

(45,0%) 

50 

(47,6%) 

55 

(52,4%) 

57 

(50,9%) 

55 

(49,1%) 

41 

(29,71%) 

97 

(70,29%) 

Matemática 

B 

-------- -------- -------- -------- 2 

(22,2%) 

7 

(77,8%) 

10 

(83,3%) 

2 

(16,7%) 

-------- -------- ------ -------- 

TOTAL  333      

(62,7%) 

198     

(37,3%) 

200      

(41,2%) 

285      

(58,8%) 

262 

(55,0%) 

211 

(44,6%) 

213 

(50,7%) 

207 

(49,3%) 

239 

(50,2%) 

237 

(49,8%) 

217 

(41,65%) 

304 

(58,35%) 

 

De uma maneira geral, das treze disciplinas sujeitas a exame nacional em 2018, o número 

de alunos que obteve classificações ≥10 foi superior ao número de alunos que obteve classifica-

ção <10.  

As disciplinas em que se verificou uma maior percentagem de alunos a obter classificações 

≥10 foram Desenho A (90,90%), MACS (83,33%), Literatura Portuguesa (75,00%), Economia A 
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(73,91%), Português (70,29%), História da Cultura e das Artes (70,00%), Geometria Descritiva A 

(62,50%), Matemática A (61,97%), História A (58,33%), Geografia A (53,12%) e Filosofia (50,00%). 

Nas disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A, o número de alunos que obteve classi-

ficação <10 foi superior ao número de alunos que obteve classificação ≥10. Assim, na disciplina de 

Biologia e Geologia, 44,00% dos alunos teve classificações ≥10 e na disciplina de Física e Química A 

esse registo foi de 17,39%. 

Estes resultados ficam acima dos registados pelos alunos nos exames nacionais de 2018. 

Analisando os resultados totais dos últimos seis anos, em 2019, regista-se a segunda melhor per-

centagem (58,4%) de alunos que obtiveram classificações ≥10. A maior percentagem foi obtida em 

2014/2015 (58,8%). 

 

1.1.6.2. Média das classificações dos exames 

Ensino Secundário 

 

Disciplina 
CE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biologia e Geologia  9,667 9,38 9,70 8,29 9,74 10,1 9,18 

Desenho A 10,438 6,52 9,96 12,70 11,93 11,0 11,72 

Economia A  11,794 8,89 8,49 10,57 14,94 9,3 12,13 

Filosofia 8,042 10,09 9,07 9,71 9,62 10,9 9,39 

Física e Química A  8,180 7,79 10,06 9,60 8,03 10,0 6,66 

Geografia A  8,768 9,98 10,24 9,41 10,33 11,2 9,49 

Geometria Descritiva A  9,279 6,13 9,86 7,36 7,62 7,4 11,06 

Hist. da Cultura e das Artes 10,173 6,43 10,36 ----- ----- 5,9 11,91 

História A 9,285 8,51 10,02 7,63 9,14 8,5 10,11 

M.A.C.S. 7,350 8,00 11,43 8,76 9,21 7,5 12,73 

Matemática A 7,326 6,93 11,14 9,94 8,87 9,4 11,24 

Matemática B  4,968 -- -- 12,22 6,50 -- -- 

Português 8,168 9,75 10,44 9,40 9,80 9,5 10,92 

Literatura Portuguesa -- -- -- -- -- 11,7 11,78 

TOTAL 8,454 8,68 10,19 9,31 9,59 9,7 10,23 

 

A média global obtida em 2019 registou o melhor resultado dos últimos sete anos.  

Neste ano letivo, as disciplinas de Geometria Descritiva A (11,06), História e Cultura das 

Artes (11,91), História A (10,11), M.A.C.S. (12,73), Matemática A (11,24), Português (10,92) e Li-

teratura Portuguesa (11,78) registaram a maior média dos últimos sete anos. 

A disciplina de Física e Química A obteve a média mais baixa dos últimos sete anos (6,66).  
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Comparativamente ao ano anterior, a média das classificações dos exames subiu em nove 

disciplinas (Desenho A, Economia A, Geometria Descritiva A, História da Cultura e das Artes, Histó-

ria A, M.A.C.S., Matemática A, Português e Literatura Portuguesa). Na disciplina de Economia A, 

registou-se uma subida de aproximadamente três valores na média, nas disciplinas de Geometria 

Descritiva A e M.A.C.S. observam-se subidas de cerca de quatro valores e na disciplina de História 

da Cultura e das Artes assinala-se uma subida de cinco valores.  

A média das classificações de exame desceu em quatro disciplinas: Biologia e Geologia, Fi-

losofia, Física e Química A e Geografia A. Na disciplina de Física e Química A, registou-se uma des-

cida de cerca de três valores. 

Das treze disciplinas sujeitas a exame nacional, nove obtiveram classificações maiores ou 

iguais a 9,5 valores – Desenho A, Economia A, Geometria Descritiva A, História da Cultura e das 

Artes, História A, M.A.C.S., Matemática A, Português e Literatura Portuguesa (mais duas do que no 

ano letivo anterior e mais quatro do que em 2017). 

As disciplinas de Biologia e Geologia, Filosofia, Física e Química A e Geografia A obtiveram 

médias inferiores a 9,5 valores.  

A média mais alta foi conseguida na disciplina de MACS (12,73) e a mais baixa foi obtida na 

disciplina de Física e Química A. 

 

 

Fazendo uma análise por ano/curso, constata-se o seguinte: 

ANO DISCIPLINAS CURSO OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11º 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 

E FÍSICA E QUÍMICA A 

Ciências e 

Tecnologias 

A variação das classificações das duas disciplinas nos últimos seis 

anos é a seguinte:  

- Em 2014, ambas baixaram a média, tendo obtido classificações 

abaixo dos 9,5 valores;  

- Em 2015, ambas subiram e obtiveram médias acima dos 9,5 valo-

res; a disciplina de Física e Química A registou a sua melhor classifi-

cação média. 

- Em 2016, as duas disciplinas voltaram a descer sendo que, em 

Biologia e Geologia, se registou o pior resultado dos últimos anos. 

- Em 2017, observou-se uma descida na média de Física e Química 

A e uma subida na média de Biologia e Geologia. 

- Em 2018, ambas subiram e obtiveram médias acima dos 9,5 valo-

res; a disciplina de Biologia e Geologia obteve a média mais alta dos 

últimos sete anos.  

- Em 2019, ambas baixaram a média, tendo obtido classificações 

abaixo dos 9,5 valores; a disciplina de Física e Química A registou a 

sua pior classificação média obtida nestes anos letivos. 
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ECONOMIA A Ciências  

Sócio- 

Económicas 

- Em 2017, registou-se a melhor média, quer a nível da disciplina, 

quer a nível da escola, pois a média de 14,94 valores superou todos 

os resultados já obtidos nas diversas disciplinas nestes últimos 

anos. O pior resultado foi assinalado em 2015 (8,5 valores). 

- Em 2018, a média baixou para valores inferiores a 9,5. 

- Em 2019, a média subiu, tendo obtido o segundo melhor resulta-

do dos últimos sete anos. 

 

 

GEOGRAFIA A 

Ciências  

Sócio- 

Económicas 

 

- O pior resultado foi assinalado em 2013 (8,8 valores) e o melhor 

em 2018 (11,2 valores). 

- Em 2019, a média desceu para 9,49 valores. 

 

Línguas e 

Humanidades 

 

 

M.A.C.S. 
Línguas e 

Humanidades 

- Em 2019, a média subiu, obtendo-se o melhor resultado na disci-

plina nos últimos sete anos. Apenas em 2015 e em 2019 a classifi-

cação média foi superior a 9,5 valores. 

HISTÓRIA E CULTURA 

DAS ARTES 

Artes Visuais 

 

Ciências e 

Tecnologias 

- Em 2016 e 2017, não se realizou o exame de História da Cultura e 

das Artes. Em 2018, a média das classificações de exame foi a mais 

baixa dos últimos sete anos e em 2019 foi a mais alta. 

- Relativamente à disciplina de Geometria Descritiva, a média das 

classificações subiu em 2019. Apenas em 2015 e em 2019 a classifi-

cação média foi superior a 9,5 valores. Em 2014, a média das classi-

ficações de exame foi a mais baixa dos últimos sete anos e em 2019 

foi a mais alta. 

GEOMETRIA  

DESCRITIVA A 

 

MATEMÁTICA B 
Artes Visuais 

 

- Em 2016, registou-se uma subida muito significativa (+7,252) 

relativamente a 2013. 

- Em 2017, registou-se uma descida muito significativa (-5,72) 

relativamente a 2016. 

- Em 2019, não se realizou o exame de Matemática B. 

FILOSOFIA 

 

Todos 
 

- Na disciplina de Filosofia, a melhor média foi registada em 2018. 
Em 2019 a classificação média baixou cerca de 1,5 valores. 
- Na disciplina de Português, em cinco dos últimos sete anos, obte-
ve-se uma classificação média superior a 9,5 valores. Em 2019, 
registou-se a classificação média mais alta dos últimos sete anos 
(10,92 valores). 
- Nas duas disciplinas, o pior resultado foi obtido em 2013. 

 

 

 

 

12º 

PORTUGUÊS 

 

 

 

MATEMÁTICA A 

Ciências e 

Tecnologias  

 

- Em 2019, a classificação média de exame subiu.  
- Em três dos últimos sete anos, a disciplina de Matemática A obte-

ve uma classificação média superior a 9,5 valores. 

- O melhor resultado foi obtido em 2019 (11,24 valores) e o pior foi 

registado em 2014 (6,93 valores). 
Ciências  

Sócio- 

Económicas 

 

 

HISTÓRIA A 

 

Línguas e 

Humanidades 

- Em 2016, registou-se a classificação mais baixa dos últimos seis 
anos (7,63 valores) e em 2015 registou-se a mais alta (10,11 valo-
res). 
- Só em 2015 e em 2019 se conseguiu uma classificação média 

superior a 9,5 valores. 
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DESENHO A 

 
Artes Visuais 

- Apenas em 2014 a média das classificações foi inferior a 9,5 valo-

res. 

- Em 2016, obteve o melhor resultado dos últimos sete anos (12,7 

valores).  

- Em 2019, a classificação média subiu relativamente ao ano ante-

rior. 

 

1.1.6.3. Diferença CE-CIF 

a) Análise da diferença CE-CIF (inclui a 1ª e a 2ª fases de exames) 
 

Disciplina 
CIF CE  CE-CIF 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Biologia e Geologia  13,79 14,18 13,28 9,74 10,14 9,18 -4,05 -4,04 -4,10 

Desenho A 14,21 13,56 12,18 11,93 11,04 11,72 -2,29 -2,52 -0,46 

Economia A  15,06 13,71 13,96 14,94 9,28 12,13 -0,12 -4,43 -1,82 

Filosofia 13,28 13,51 13,46 9,62 10,87 9,39 -3,65 -2,64 -4,08 

Física e Química A  13,58 14,17 15,24 8,03 9,96 6,66 -5,56 -4,21 -8,58 

Geografia A  13,00 13,25 13,66 10,33 11,18 9,49 -2,67 -2,08 -4,17 

Geometria Descritiva A  14,69 14,57 14,19 7,62 7,37 11,06 -7,08 -7,20 -3,13 

História da Cultura e das Artes -- 12,40 13,10 -- 5,87 11,91 -- -6,53 -1,19 

História A 13,52 13,83 13,10 9,14 8,49 10,11 -4,38 -5,34 -2,99 

Literatura Portuguesa -- 14,67 13,00 -- 11,69 11,78 -- -2,98 -1,23 

M.A.C.S. 14,16 12,86 13,67 9,21 7,45 12,73 -4,95 -5,41 -0,93 

Matemática A 12,81 13,19 13,69 8,87 9,42 11,24 -3,94 -3,77 -2,45 

Matemática B  12,50 -- -- 6,50 -- -- -6,00 -- -- 

Português 12,40 12,76 13,61 9,80 9,46 10,92 -2,60 -3,30 -2,69 

TOTAL 13,24 13,44 13,67 9,59 9,70 10,23 -3,65 -3,74 -3,44 
 

Em termos globais, nos últimos três anos letivos, regista-se um aumento da classifica-

ção interna e da classificação de exame. A diferença CE-CIF baixou ligeiramente relativamente 

ao ano anterior. 

Nove disciplinas apresentam valores de CE-CIF abaixo da média (-3,44) e relativamente 

ao ano letivo anterior evoluíram no sentido de baixar essa diferença (Desenho A, Economia A, 

Geometria Descritiva A, História da Cultura e das Artes, História A, Literatura Portuguesa, 

M.A.C.S., Matemática A e Português). Quatro disciplinas apresentam valores de CE-CIF acima da 

média e evoluíram no sentido de subir a diferença CE-CIF (Biologia e Geologia, Filosofia, Física e 

Química A e Geografia A). Estas quatro disciplinas são as que apresentam maiores desvios CE-CIF. 

No ano letivo anterior, a maioria das disciplinas evoluiu no sentido contrário ao assinalado em 

2019. 
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A disciplina em que houve uma maior aproximação entre a classificação interna e a 

classificação de exame foi Desenho A, com uma diferença de -0,46. A disciplina de Física e Quími-

ca A obteve a maior diferença (-8,58). 

 

b) CIF, CE e CE-CIF 

 

 
 

 

Analisando o gráfico, constata-se que em 2019, nenhuma disciplina obteve classificação de 

exame superior à classificação interna final. 
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Relativamente às classificações de exame, às classificações internas e à diferença entre 

elas, observa-se o seguinte: 

- A disciplina de Física e Química A apresenta a maior classificação interna, a menor classifi-

cação de exame e a maior diferença CE-CIF. 

- A disciplina de Desenho A apresenta a menor classificação interna e a menor diferença 

CE-CIF. 

- A disciplina de MACS apresenta a maior classificação de exame. 

- A diferença CE-CIF nas disciplinas de Desenho e MACS são inferiores a uma unidade. 

 

1.1.7. AVALIAÇÃO FINAL – ENSINO BÁSICO 
 

1.1.7.1. Número de níveis na Avaliação Interna, na Prova Final e na Avaliação Final da Disciplina  
 

2013-2014 

MOMENTO DE  
AVALIAÇÃO 

Discipl ina  
Níveis  

1 2 3 4 5 

AVALIAÇÃO  
INTERNA 

Matemática 1 17 34 12 3 

Português 0 3 48 15 1 

PROVA FINAL 
Matemática 3 17 13 25 7 

Português 0 16 36 13 0 

AVALIAÇÃO FINAL DA 

DISCIPLINA 

Matemática 1 14 34 13 3 

Português 0 1 48 15 1 

2014-2015 

MOMENTO DE  
AVALIAÇÃO 

Discipl ina  
Níveis  

1 2 3 4 5 

AVALIAÇÃO  
INTERNA 

Matemática 3 15 21 18 3 

Português 0 8 35 14 3 

PROVA FINAL 
Matemática 12 14 18 12 4 

Português 0 16 31 12 1 

AVALIAÇÃO FINAL DA 

DISCIPLINA 

Matemática 3 16 20 18 3 

Português 0 5 38 14 3 
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2015-2016 

 MOMENTO DE 
 AVALIAÇÃO 

Discipl ina  
Níveis  

1 2 3 4 5 

AVALIAÇÃO  
INTERNA 

Matemática 2* 24 27 22 9 

Português 0 2* 46 33 3 

PROVA FINAL 
Matemática 17 13 20 25 7 

Português 0  17 50 15  0 

AVALIAÇÃO FINAL DA 

DISCIPLINA 

Matemática 0 24 27 22 9 

Português 0 0 47 32 3 

        * Não foram a exame 

 

2016-2017 

 MOMENTO DE 
 AVALIAÇÃO 

Discipl ina  
Níveis  

1 2 3 4 5 

AVALIAÇÃO  
INTERNA 

Matemática 0 26* 23 18 4 

Português 0 6* 45 17 3 

PROVA FINAL 
Matemática 17 10 17 23 3 

Português 0  16 36 18  0 

AVALIAÇÃO FINAL DA 

DISCIPLINA 

Matemática 0 25 23 18 4 

Português 0 5 46 16 3 

        * Há 1 aluno que não realizou, na 1ª fase, a prova final nas duas disciplinas. 

 

 

2017-2018 

 MOMENTO DE 
 AVALIAÇÃO 

Discipl ina 
Níveis  

1 2 3 4 5 

AVALIAÇÃO  
INTERNA 

Matemática 5 15 11 12 7 

Português 0 1 33 16 0 

PROVA FINAL 
Matemática 13 11 6 16 4 

Português 0 2 22 22 4 

AVALIAÇÃO FINAL DA 

DISCIPLINA 

Matemática 5 15 11 12 7 

Português 0 1 33 16 0 
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2018-2019 

Momento de avalia-
ção 

Disciplina 
Níveis  

1 2 3 4 5 

Avaliação Interna 
Matemática 4 21 24 17 5 

Português 0  0  47 24 0  

Prova Final 
Matemática 7 18 17 24 5 

Português  0 19 30 21 1 

Avaliação Final da 
Disciplina 

Matemática 4 21 24 17 5 

Português 0 0 49 22 0 

  

 

Em 2018/2019, o número de alunos que realizou a prova final como internos foi 71. Houve 

mais 21 alunos a fazer a prova do que em 2017/2018, pois neste ano letivo registou-se o número 

de alunos mais baixo dos últimos seis anos (50). 

 Na atribuição da classificação interna, na disciplina de Português, o nível obtido por um 

maior número de alunos, à semelhança dos anos letivos anteriores, foi o 3, seguindo-se o 4. Nesta 

disciplina, não foram atribuídos níveis inferiores a 3 nem o nível 5. Na disciplina de Matemática o 

nível obtido por um maior número de alunos foi o 3, seguindo-se o 2 e depois o 4. O nível 1 não foi 

atribuído na disciplina de Português e foi atribuído a quatro alunos na disciplina de Matemática. O 

nível 5 não foi atribuído na disciplina de Português e foi atribuído a cinco alunos na disciplina de 

Matemática.  

Na prova final, verifica-se que na disciplina de Português, o nível obtido por um maior nú-

mero de alunos foi o 3, seguindo-se o 4 e depois o 2. Na disciplina de Matemática, o nível obtido 

por um maior número de alunos foi o 4 seguindo-se o nível 2, depois surge o 3, em seguida o 1 e 

por fim o 5. O nível obtido por um maior número de alunos nos últimos seis anos, na disciplina de 

Matemática, foi o 4, com exceção do ano 2014/2015. 

 No que respeita à avaliação final da disciplina de Português, dois alunos baixaram na prova 

final, do nível 4 para o nível 3, mantendo contudo, o nível atribuído na avaliação interna. Na disci-

plina de Matemática, três alunos baixaram na prova final, do nível 2 para o nível 1, sete alunos 

subiram do nível 3 para o nível 4. Apesar das alterações registadas no número de níveis obtido 

entre a classificação interna e classificação da prova final, todos os alunos mantiveram na avalia-

ção final, a classificação interna. Conclui-se assim que, nas duas disciplinas, nenhum aluno alterou 

o nível atribuído na classificação interna após a realização da prova final na 1ª fase. 
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Analisando os resultados da avaliação final nos últimos anos letivos, observa-se o seguinte: 

No ano letivo 2013/2014, um aluno subiu do nível 2 para o nível 3, a Matemática e um alu-

no passou de 3 para 4, a Português, ou seja, 3,1 % dos alunos alterou a classificação interna, e su-

biram a classificação final da disciplina. 

Em 2014/2015, um aluno baixou o nível de 3 para 2 a Matemática e três alunos subiram de 

2 para 3 a Português, ou seja, 6,7% dos alunos alterou a classificação interna, sendo a subida mais 

significativa do que a descida.  

Em 2015/2016 e em 2016/2017, houve um registo igual nas duas disciplinas, a manutenção 

dos níveis atribuídos a Matemática e uma descida do nível 4 para 3, na disciplina de Português. 

Em 2017/2018 e 2018/2019, não se registaram alterações nos níveis atribuídos na classifi-

cação interna e na prova final, nas duas disciplinas. 

Em conclusão, os resultados obtidos pelos alunos tendem a apresentar uma maior uni-

formidade entre a classificação interna e a classificação da prova final. As percentagens de alte-

ração dos níveis são baixas, e nos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019, foi de 0%, significando que 

a classificação na prova final não tem grande influência na classificação final da disciplina.  

 

1.1.7.2. Percentagem de níveis inferiores a 3, antes e depois da prova final 

 

           2013-2014 

DISCIPLINA ANTES DEPOIS 

Matemática 18 (26,9%) 15 (24,6%) 

Português 3 (4,5%) 1 (1,5%) 

 
2014-2015 

DISCIPLINA ANTES DEPOIS 

Matemática 18 (30,0%) 19 (31,7%) 

Português 8 (13,3%) 5 (8,3%) 

 

           2015-2016 

DISCIPLINA ANTES DEPOIS 

Matemática 26 (31,0 %) 24 (29,3 %) 

Português 2 (2,4 %) 0 (0,0 %) 
 

 

           2016-2017 

DISCIPLINA ANTES DEPOIS* 

Matemática 26 (36,6 %) 25 (35,7%) 

Português 6 (8,5 %) 5 (7,1 %) 
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           2017-2018 

DISCIPLINA ANTES DEPOIS* 

Matemática 22 (42,3%) 20 (40,0%) 

Português 3 (5,8%) 1 (2,0%) 

 

           2018-2019 

DISCIPLINA ANTES DEPOIS* 

Matemática 25 (35,2%) 25 (35,2%) 

Português 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

         *Na coluna “Depois” só estão contabilizados os alunos que fizeram exames como internos. 

 

No ano letivo 2016/2017, os 26 alunos que apresentavam classificação inferior a 3 a Ma-

temática e os 6 a Português mantiveram essa situação. Note-se que um aluno não realizou a prova 

final das duas disciplinas, na 1ª fase, por não reunir as condições necessárias. Portanto, neste ano 

letivo, nenhum aluno interno conseguiu recuperar a classificação inferior a três através da realiza-

ção da prova final. O aluno que não reuniu as condições necessárias autopropôs-se a realizar as 

provas finais de Português e de Matemática como externo na 2.ª fase. Após a realização das pro-

vas, continuou a não ter sucesso. 

No ano letivo 2017/2018, houve 2 alunos que não realizaram a prova final das duas disci-

plinas, na 1ª fase, por não reunirem as condições necessárias. Os 22 alunos de Matemática e os 3 

alunos de Português que apresentavam classificação inferior a 3 mantiveram essa situação. Por 

isso, nenhum aluno interno conseguiu recuperar a classificação inferior a três através da realização 

da prova final. Os alunos que não reuniram as condições necessárias autopropuseram-se a realizar 

as provas finais de Português e de Matemática como externos na 2.ª fase. Após a realização das 

provas, continuaram a não ter sucesso. 

No ano letivo 2018/2019, na disciplina de Português, nenhum aluno teve classificação infe-

rior a três antes da prova final e todos tiveram classificação igual ou superior a três, após a prova 

final. Na disciplina de Matemática, os 25 alunos que apresentaram classificação inferior a três, 

antes da realização da prova final, mantiveram essa situação, e por isso, não houve nenhuma re-

cuperação na disciplina através da realização da prova. 

 

Analisando os resultados dos últimos seis anos letivos, constata-se o seguinte: 

- Na disciplina de Matemática a tendência do aumento da percentagem de alunos com ní-

veis inferiores a 3, antes da realização da prova final, foi quebrada em 2018/2019, uma vez que 
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essa percentagem baixou relativamente ao ano letivo anterior. Na disciplina de Português, as per-

centagens têm oscilado, mas nunca ultrapassaram os 13,3%, alcançado em 2014/2015, e em 

2018/2019, a percentagem foi de 0,0%. 

- A percentagem de alunos com níveis inferiores a 3, depois da realização da prova final de 

Matemática, atingiu o valor mais elevado no ano letivo 2017/2018 (40%), baixando no ano letivo 

seguinte, 2018/2019 para 35,2%. Na disciplina de Português, os valores da percentagem de alunos 

com níveis inferiores a 3, depois da realização da prova final são residuais e nos anos letivos de 

2015/2016 e 2018/2019 foi de 0,0%. 

 

1.1.7.3. Médias da Avaliação Interna, Avaliação da Prova Final e Avaliação Final da 

Disciplina 

 

 

Na disciplina de Português, constata-se que a melhor média da classificação interna foi re-

gistada no ano letivo 2015/2016. Relativamente à prova final, até 2017/2018, inclusive, a média 

subiu, tendo descido neste último ano letivo. A classificação interna final tem mantido pratica-

mente o mesmo registo (3,15 + 0,01), com exceção de 2015/2016, onde obteve o melhor resulta-

do (3,35). 

Ano Letivo CI / CPF /CFD Português Matemática Total 

 

2013/2014 

CI 3,21 2,99 3,09 

CPF 2,95 3,25 3,10 

CFD 3,25 3,05 3,15 

 

2014/2015 

CI 3,20 3,05 3,13 

CPF 2,97 2,70 2,83 

CFD 3,25 3,03 3,14 

 

2015/2016 

CI 3,44 3,14 3,29 

CPF 2,98 2,90 2,94 

CFD 3,51 3,20 3,35 

 

2016/2017 

CI 3,24 3,00 3,12 

CPF 3,03 2,79 2,91 

CFD 3,24 3,01 3,13 

 

2017/2018 

CI 3,30 3,02 3,16 

CPF 3,56 2,74 3,15 

CFD 3,30 3,02 3,16 

 

2018/2019 

CI 3,34 2,97 3,15 

CPF 3,06 3,03 3,04 

CFD 3,31 2,97 3,14 
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Na disciplina de Matemática, verifica-se que a melhor média da classificação interna, tal 

como na disciplina de Português, também foi registada no ano letivo 2015/2016. Relativamente à 

prova final, a melhor média foi registada no ano letivo 2013/2014. A classificação interna final, até 

2017/2018, inclusive, manteve valores próximos, mas neste último ano letivo atingiu o valor mais 

baixo dos últimos seis anos. 

Nos últimos três anos letivos, os valores da CI e da CIF são praticamente iguais nas duas 

disciplinas.  

Globalmente, nas duas disciplinas, a média da classificação interna e da classificação final 

da disciplina registou o maior valor em 2015/2016. Nos outros anos letivos, a média da classifica-

ção final da disciplina tem registado valores próximos, situados entre 3,13 e 3,16 (variação de 3 

centésimas). 

 

 

 

 

1.1.8. AVALIAÇÃO FINAL – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

1.1.8.1. Classificações por escalões de classificação 

 

Disciplina Classificação 
Percentagem 

10.º 11.º 12.º Total 

Biologia e Geologia 

<10 6,1% 0,0%  3,0% 

10-13 49,0% 68,6%  59,0% 

14-15 20,4% 19,6%  20,0% 

16-17 8,2% 11,8%  10,0% 

18-20 16,3% 0,0%  8,0% 

Economia A 

<10 0,0% 0,0%  0,0% 

10-13 58,8% 30,4%  42,5% 

14-15 29,4% 52,2%  42,5% 

16-17 5,9% 8,7%  7,5% 

18-20 5,9% 8,7%  7,5% 

Espanhol Continuação 

<10 1,5% 0,0%  0,9% 

10-13 21,2% 23,4%  22,1% 

14-15 21,2% 42,6%  30,1% 

16-17 33,3% 25,5%  30,1% 

18-20 22,7% 8,5%  16,8% 

Filosofia 

<10 9,3% 13,8%  11,6% 

10-13 59,7% 47,7%  53,7% 

14-15 22,5% 26,2%  24,3% 

16-17 7,0% 8,5%  7,7% 

18-20 1,6% 3,8%  2,7% 
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Física e Química A 

<10 9,6% 0,0%  4,8% 

10-13 51,9% 17,3%  34,6% 

14-15 17,3% 36,5%  26,9% 

16-17 17,3% 30,8%  24,0% 

18-20 3,8% 15,4%  9,6% 

Geometria Descritiva A 

<10 25,0% 25,0%  25,0% 

10-13 55,0% 37,5%  30,6% 

14-15 20,0% 12,5%  16,7% 

16-17 10,0% 12,5%  11,1% 

18-20 20,0% 12,5%  16,7% 

Geografia A 

<10 8,8% 0,0%  4,0% 

10-13 57,9% 52,2%  54,8% 

14-15 21,1% 27,5%  24,6% 

16-17 10,5% 17,4%  14,3% 

18-20 1,8% 2,9%  2,4% 

Inglês Continuação 

<10 3,2% 0,0%  1,4% 

10-13 33,3% 30,1%  31,5% 

14-15 20,6% 32,5%  27,4% 

16-17 15,9% 18,1%  17,1% 

18-20 27,0% 19,3%  22,6% 

 
M.A.C.S. 

 
 

<10 9,5% 0,0%  5,1% 

10-13 42,9% 61,1%  51,3% 

14-15 28,6% 27,8%  28,2% 

16-17 14,3% 11,1%  12,8% 

18-20 4,8% 0,0%  2,6% 

História da Cultura e das Artes 

<10 25,0% 14,3%  20,6% 

10-13 50,0% 28,6%  41,2% 

14-15 20,0% 50,0%  32,4% 

16-17 5,0% 7,1%  5,9% 

18-20 0,0% 0,0%  0,0% 

Literatura Portuguesa 

<10 13,0% 13,3%  13,2% 

10-13 65,2% 60,0%  63,2% 

14-15 4,3% 20,0%  10,5% 

16-17 17,4% 6,7%  13,2% 

18-20 0,0% 0,0%  0,0% 

Aplicações Informáticas 
 

<10   0,0% 0,0% 

10-13   3,0% 3,0% 

14-15   3,0% 3,0% 

16-17   9,1% 9,1% 

18-20   84,8% 84,8% 

Oficina de Artes 
 

<10   0,0% 0,0% 

10-13   75,0% 75,0% 
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14-15   8,3% 8,3% 

16-17   8,3% 8,3% 

18-20   8,3% 8,3% 

Oficina de Multimédia B 

<10   0,0% 0,0% 

10-13   25,0% 25,0% 

14-15   16,7% 16,7% 

16-17   50,0% 50,0% 

18-20   8,3% 8,3% 

Economia C 

<10   0,0% 0,0% 

10-13   11,1% 11,1% 

14-15   55,6% 55,6% 

16-17   27,8% 27,8% 

18-20   5,6% 5,6% 

Psicologia B 

<10   0,0% 0,0% 

10-13   13,6% 13,6% 

14-15   15,3% 15,3% 

16-17   42,4% 42,4% 

18-20   28,8% 28,8% 

Química 

<10   0,0% 0,0% 

10-13   14,3% 14,3% 

14-15   19,0% 19,0% 

16-17   28,6% 28,6% 

18-20   38,1% 38,1% 

Biologia 

<10   0,0% 0,0% 

10-13   4,3% 4,3% 

14-15   34,0% 34,0% 

16-17   29,8% 29,8% 

18-20   31,9% 31,9% 

Geografia C 

<10   0,0% 0,0% 

10-13   13,4% 13,4% 

14-15   14,9% 14,9% 

16-17   43,3% 43,3% 

18-20   28,4% 28,4% 

Educação Moral e Religiosa Católica 

<10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10-13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

14-15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

16-17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

18-20 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Desenho A 

<10 5,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

10-13 30,0% 42,9% 75,0% 45,7% 

14-15 30,0% 21,4% 8,3% 21,7% 

16-17 30,0% 28,6% 16,7% 26,1% 
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18-20 5,0% 7,1% 0,0% 4,3% 

Educação Física 

<10 3,1% 0,0% 3,0% 2,0% 

10-13 22,3% 40,4% 26,1% 29,8% 

14-15 25,4% 27,9% 35,1% 29,5% 

16-17 33,8% 18,4% 29,1% 27,0% 

18-20 15,4% 13,2% 6,7% 11,8% 

História A 

<10 2,4% 0,0% 2,1% 1,5% 

10-13 73,2% 10,6% 58,3% 46,3% 

14-15 19,5% 29,8% 20,8% 23,5% 

16-17 4,9% 46,8% 18,8% 24,3% 

18-20 0,0% 12,8% 0,0% 4,4% 

Matemática A 

<10 18,8% 24,3% 13,2% 18,7% 

10-13 29,0% 43,2% 40,8% 37,9% 

14-15 21,7% 16,2% 18,4% 18,7% 

16-17 14,5% 12,2% 15,8% 14,2% 

18-20 15,9% 4,1% 11,8% 10,5% 

Português 

<10 4,6% 4,4% 0,0% 3,0% 

10-13 64,1% 70,4% 40,6% 58,2% 

14-15 20,6% 15,6% 29,0% 21,8% 

16-17 10,7% 9,6% 23,2% 14,6% 

18-20 0,0% 0,0% 7,2% 2,5% 

 

Quanto às disciplinas sujeitas a exame nacional e no que respeita às classificações iguais 

ou superiores a 10 valores, conclui-se que a maior percentagem situa-se no intervalo 10-13 valo-

res, com exceção de Economia A em que a percentagem é igual nos intervalos 10-13 e 14-15. As 

percentagens evoluem por ordem decrescente nos intervalos 14-15, 16-17 e 18-20, com exceção 

das disciplinas de Economia A, Geometria Descritiva A, Literatura Portuguesa e História A. Relati-

vamente às classificações inferiores a 10, as percentagens variam entre os 0,0% (Economia A) e os 

25,0% (Geometria Descritiva A). Este intervalo é aproximadamente igual ao intervalo registado no 

ano letivo anterior. 

 As disciplinas sujeitas a exame nacional que, de um modo geral, apresentam, nos interva-

los 10-13 e 14-15 valores, percentagens de classificações acima dos 80% são Economia A (85,0%) 

e Português (80,0%). 

As disciplinas sujeitas a exame nacional que, de um modo geral, apresentam, nos interva-

los 10-13 e 14-15 valores, percentagens de classificações acima dos 70% são MACS (79,5%), Geo-

grafia A (79,4%), Biologia e Geologia (79,0%), Filosofia (78,0%), Literatura Portuguesa (73,7%) e 

História da Cultura e das Artes (73,6%). 
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As disciplinas sujeitas a exame nacional que, de um modo geral, apresentam, nos interva-

los 10-13 e 14-15 valores, percentagens de classificações acima dos 60% são História A (69,8%), 

Desenho A  (67,4%), e Física e Química A (61,5%). 

A disciplina sujeita a exame nacional que apresenta, nos intervalos 10-13 e 14-15 valores, 

percentagem de classificações acima dos 50% é Matemática A (56,6%). 

A disciplina de Geometria Descritiva A tem uma percentagem de 47,3% de classificações 

nos intervalos 10-13 e 14-15 valores.  

As disciplinas que apresentam percentagem de classificações, superior a 20 %, abaixo dos 

10 valores, são Geometria Descritiva A (25,0%) e História da Cultura e das Artes (20,6%), à seme-

lhança do ano letivo anterior. 

Para as disciplinas não sujeitas a exame nacional, as configurações variam, isto é, a distri-

buição de classificações iguais ou superiores a 10 valores é muito variável. De salientar que não 

há classificações inferiores a 10. As disciplinas que apresentam percentagem de classificações, 

superior a 50%, entre os 16 e os 20 valores, são EMRC (100,0%), Aplicações Informáticas (93,9%), 

Geografia C (71,7%), Psicologia B (71,2%), Química (66,7%), Biologia (61,7%) e Oficina de Multimé-

dia (58,3%). Regista-se o facto de estas disciplinas serem todas de opção. 

 
 

1.1.8.2. % de classificações inferiores a 10 valores ANTES, no EXAME e APÓS o exame nacional  

Disciplinas 
CI* CE CFD 

<10 10 <10 10 <10 10 
Biologia e Geologia  100,0% 56,0% 44,0% 2,0% 98,0% 

Desenho A  100,0% 9,1% 90,9%  100,0% 

Economia A  100,0% 26,1% 73,9% 8,7% 91,3% 

Filosofia 7,1% 92,9% 50,0% 50,0% 3,6% 96,4% 

Física e Química A  100,0% 82,6% 17,4% 2,2% 97,8% 

Geometria Descr.A 25,0% 75,0% 37,5% 62,5% 31,3% 68,8% 

Geografia A   100,0% 46,9% 53,1%  100,0% 

Hist. Cult. Artes  100,0% 30,0% 70,0% 10,0% 90,0% 

História A 2,1% 97,9% 41,7% 58,3% 10,4% 89,6% 

Literatura Portuguesa  100,0% 25,0% 75,0%  100,0% 

M.A.C.S.  100,0% 16,7% 83,3%  100,0% 

Matemática A 8,5% 91,5% 38,0% 62,0% 7,0% 93,0% 

Português  100,0% 29,7% 70,3% 5,8% 94,2% 

Total 2,5% 97,5% 41,7% 58,3% 5,6% 94,4% 

*Classificações internas obtidas no ano terminal, para os alunos que se candidataram a exame 
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ANTES do exame (CI):  

Nas disciplinas de Biologia e Geologia, Desenho A, Economia A, Física e Química A, Geogra-

fia A, História da Cultura e das Artes, Literatura Portuguesa, M.A.C.S. e Português, todos os alunos 

que se candidataram à realização dos exames nacionais na 1ª fase obtiveram classificação interna 

superior a 10. As restantes disciplinas apresentam insucesso no ano terminal, registando-se per-

centagens de classificações internas inferiores a 10 em Geometria Descritiva A (25,0%), Matemáti-

ca A (8,5%), Filosofia (7,1%) e História A (2,1%).  

Globalmente, 97,5% dos alunos obteve classificações internas superiores a 10 valores (mais 

0,7% do que no ano anterior). 

 

No EXAME (CE): 

 

Todas as disciplinas apresentam classificações de exame inferiores a 10 valores. 

As maiores percentagens de classificações inferiores a 10 verificam-se nas disciplinas de Fí-

sica e Química A (82,6%), Biologia e Geologia (56,0%) e Filosofia (50%). As restantes disciplinas 

apresentaram percentagens de classificações inferiores a 10 abaixo dos 50,0%.  

As menores percentagens de classificações inferiores a 10 verificam-se nas disciplinas de Li-

teratura Portuguesa (25,0%), M.A.C.S. (16,7%) e Desenho A (9,1%). 

Globalmente, a percentagem de classificações inferiores a 10 é menor (41,7%) do que a 

percentagem de classificações superiores a 10 (58,3%). 

 

APÓS o exame (CFD): 

Apesar do insucesso verificado no exame em algumas disciplinas, todos os alunos tiveram 

sucesso nas disciplinas de Desenho A e Geografia A, Literatura Portuguesa e M.A.C.S., uma vez que 

obtiveram classificação final superior a 10 valores. As restantes disciplinas apresentam insucesso, 

registando-se a maior percentagem de classificações internas finais inferiores a 10 em Geometria 

Descritiva A (31,3%), História A (10,4%) e História da Cultura e das Artes (16,1%). 

Globalmente, 94,4% dos alunos obteve classificações finais da disciplina superiores a 10 va-

lores (mais 0,3% do que no ano letivo anterior). 
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1.1.9. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA ESCOLA COM OS RESULTADOS NACIONAIS 

– ENSINO BÁSICO 

 
1.1.9.1. Nível de frequência 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 2018/2019, o nível de frequência obtido na escola é inferior ao nacional, quer em Portu-

guês, quer em Matemática, tal como aconteceu nos anos letivos 2016/2017, 2015/2016 e 

2014/2015. 

 Em 2017/2018, na disciplina de Português, o nível de frequência obtido na escola é igual ao 

obtido a nível nacional. Foi a primeira vez que a escola conseguiu obter este resultado na discipli-

na de Português. Na disciplina de Matemática, o nível de frequência obtido na escola é inferior ao 

obtido a nível nacional. 

 Em 2013/2014, na disciplina de Matemática, o nível de frequência obtido na escola é superi-

or ao obtido a nível nacional. 

  A nível de escola e a nível nacional, verifica-se que o nível de frequência na disciplina de 

Português é sempre superior ao nível de frequência de Matemática, com exceção do ano 

2013/2014, em que, na escola, o nível de frequência na disciplina de Matemática é superior ao de 

Português. 

 Nos últimos seis anos, observa-se que a nível nacional o nível de frequência nas duas disci-

plinas nunca foi inferior a 3,0. Na escola, o nível de frequência foi inferior a 3,0 a Matemática nos 

anos letivos 2014/2015 (2,7) e 2015/2016 (2,9). 

Ano Letivo 
A nível de escola A nível nacional 

Português Matemática Português Matemática 

2013/2014 3,0 3,2 3,2 3,0 

2014/2015 3,0 2,7 3,2 3,1 

2015/2016 3,0 2,9 3,3 3,0 

2016/2017 3,2 3,0 3,3 3,1 

2017/2018 3,3 3,0 3,3 3,1 

2018/2019 3,3 3,0 3,4 3,2 
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1.1.9.2. Variação das classificações das provas finais, em percentagem 

 

 Ano Português (%) Matemática (%) 

Média das Provas Finais 
(alunos internos) 

2019 60 56 

2018 69 49 

2017 58 51 

2016 57 54 

2015 56 47 

2014 57 62 

2013 46 50 

    Variação 
Prova Final 

(alunos internos) 

2019-2018 -9 +7 

2018-2017 +11 -1 

2017-2016 + 1 - 3 

2016-2015 + 1 + 7 

2015-2014 - 1 - 15 

2014-2013 + 11 + 12 

Média Nacional 

2019 60 55 

2018 66 47 

2017 58 53 

2016 57 47 

2015 58 48 

2014 56 53 

2013 49 44 

Variação  

Prova Final Nacional 

2019-2018 -6 +8 

2018-2017 +8 -6 

2017-2016 +1 +6 

2016-2015 - 1 - 1 

2015-2014 + 2 - 5 

2014-2013 +7 +9 

Diferença entre  

PF da Escola –  

PF Nacional 

2019 0 +1 

2018 +3 +2 
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2017 0 -2 

2016 0 + 7 

2015 - 2 - 1 

2014 + 1 + 9 

 

Análise dos resultados NACIONAIS: Análise dos resultados obtidos na ESCOLA: 

 Em 2019, a média das classificações é, na 
disciplina de Português, de 60 % e, na disciplina 
de Matemática, de 55 %.  
 
 A classificação média de Português e de Ma-
temática é superior ao ponto de corte de apro-
vação dos 50 %. 
 
 Em comparação com os resultados do ano 
anterior, a classificação de Português baixou 6% 
e a classificação de Matemática subiu 8%.  

 Em 2018, a média das classificações é, na dis-
ciplina de Português, de 60 % e, na disciplina de 
Matemática, de 56 %.  
 
 A classificação média de Português e de Ma-
temática é superior ao ponto de corte de apro-
vação dos 50 %. 
 
 Em comparação com os resultados do ano 
anterior, a classificação de Português baixou 9% 
e a classificação de Matemática subiu 7%.  

 Fazendo a comparação dos resultados das provas finais realizados em 2019, constata-se 

que a média das classificações das provas finais realizadas na escola, na disciplina de Português, é 

igual à média nacional e na disciplina de Matemática é 1% maior, podendo assim considerar-se 

que o desempenho dos alunos foi bom, na medida em que os valores médios foram próximos dos 

nacionais. 

            Analisando os resultados das classificações das provas finais nos últimos 6 anos, verifica-se o 

seguinte: 

 - Na disciplina de Português, a média das classificações obtidas na escola só foi inferior à média 

nacional, em 2013 e em 2015. 

- Na disciplina de Matemática, a média das classificações obtidas na escola só foi inferior à média 

nacional, em 2015 e em 2017. 

- Nos anos 2014 e 2016, a média interna foi superior à nacional com um valor acentuado de 9% e 

7%, respetivamente.  

Constata-se assim, em termos gerais, que o ano letivo 2014/2015 foi aquele em que os alu-

nos tiveram um desempenho mais fraco, uma vez que, nas duas disciplinas, a classificação das pro-

vas finais internas foram inferiores às nacionais. No ano letivo 2016/2017, na disciplina de Mate-

mática, a média das classificações das provas finais a nível de escola foi inferior à nacional e a de 

Português foi igual. Nos anos letivos restantes, os alunos da escola obtiveram nas duas disciplinas, 

médias das classificações das provas finais iguais ou superiores às nacionais. 
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1.1.9.3. Variações dos resultados das PROVAS FINAIS nos últimos dez anos 

A NÍVEL NACIONAL: 

Ano Letivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Português 57% 51% 54% 49% 56% 58% 57% 58% 66% 60% 

Matemática 51% 44% 54% 44% 53% 48% 47% 53% 47% 55% 

 

Na disciplina de Português, em 2019, registou-se a segunda melhor classificação da prova 

final dos últimos dez anos. As classificações médias das provas finais a nível nacional variam entre 

os 49% e os 66% (diferença de 17%). De 2014 a 2017, observa-se uma maior estabilidade dos re-

sultados, com uma variação de apenas 2%. 

Na disciplina de Matemática, em 2019, registou-se a melhor classificação da prova final dos 

últimos dez anos. As classificações médias variam entre os 44% e os 55% (diferença de 11%). 

A NÍVEL DE ESCOLA: 

Ano Letivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Português 53% 53% 50% 46% 57% 56% 57% 58% 69% 60% 

Matemática 44% 46% 54% 50% 62% 47% 54% 51% 49% 56% 

 

Na disciplina de Português, em 2019, registou-se a segunda melhor classificação da prova 

final dos últimos dez anos. As classificações médias das provas realizadas a nível de escola variam 

entre os 46% e os 69% (diferença de 23%). De 2014 a 2017, observa-se uma maior estabilidade 

dos resultados, com uma variação de apenas 2%. 

Na disciplina de Matemática, em 2014, registou-se um valor excecional (62%) relativamen-

te aos restantes anos, pelo que a oscilação é, no máximo, de 18%. 

As variações das classificações das provas finais, a nível de escola, são maiores do que as 

variações das classificações nacionais. Há algumas semelhanças nos resultados a nível de escola e 

a nível nacional, nomeadamente na disciplina de Português, a obtenção da média mais alta em 

2018 seguida de uma descida para 60%, a estabilidade das classificações de 2014 a 2017 e o regis-

to em 2013 de médias inferiores a 50%. Estas semelhanças poderão estar associadas às caracterís-

ticas das provas e às características dos alunos. Na disciplina de Matemática, em 2019 a média 

nacional foi de 55%, a melhor dos últimos dez anos, e a média a nível de escola foi 56%, a segunda 

melhor dos últimos dez anos. 
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1.1.9.4. Comparação da percentagem de REPROVAÇÕES por disciplina (calculada com a Classifica-

ção Final) 

9º Ano A nível de escola A nível nacional 

2013-2014 
Português Matemática Português Matemática 

Nº de alunos     % Nº de alunos          % % % 

Alunos aprovados 64 98  49 75 90% 69% 

Alunos reprovados 1 2 16 25  10% 31% 

Total de alunos 65 100 65 100 91986 92129 

 

9º Ano* A nível de escola A nível nacional 

2014-2015 
Português Matemática Português Matemática 

Nº de alunos     % Nº de alunos          % % % 

Alunos aprovados 55 92 41 68 90% 68% 

Alunos reprovados 5 8 19 32 10% 32% 

Total de alunos 60 100 60 100 94579 94970 

*1.ª fase 

9º Ano* A nível de escola A nível nacional 

2015-2016 
Português Matemática Português Matemática 

Nº de alunos     % Nº de alunos          % % % 

Alunos aprovados 65 79 52 63 92% 66% 

Alunos reprovados 17 21 30 37 8% 34% 

Total de alunos 82 100 82 100 90545 90817 

*1.ª fase 

9º Ano* A nível de escola A nível nacional 

2016-2017 
Português Matemática Português Matemática 

Nº de alunos     % Nº de alunos          % % % 

Alunos aprovados 65 92% 45 58% 93% 68% 

Alunos reprovados 6 8% 26 42% 7% 32% 

Total de alunos 71 100 71 100 92144 92620 

*1.ª fase 

9º Ano* A nível de escola A nível nacional 

2017-2018 
Português Matemática Português Matemática 

Nº de alunos     % Nº de alunos          % % % 

Alunos aprovados 49 98% 30 60% 94% 67% 

Alunos reprovados 1 2% 20 40% 6% 33% 

Total de alunos 50 100 50 100 93940 94524 

*1.ª fase 

9º Ano* A nível de escola A nível nacional 

2018-2019 
Português Matemática Português Matemática 

Nº de alunos     % Nº de alunos          % % % 

Alunos aprovados 74 100% 46 62% 95% 71% 

Alunos reprovados 0 0% 28 38% 5% 29% 

Total de alunos 74 100 74 100 91623 92471 

*1.ª fase 
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Análise dos resultados obtidos na ESCOLA Análise dos resultados NACIONAIS 

 Em 2013-2014, a taxa de reprovação na dis-

ciplina de Português é baixa (2%) e na disciplina 

de Matemática é elevada (25%). 

 Em 2014-2015, a taxa de reprovação aumen-

tou nas duas disciplinas, sendo 8% na disciplina 

de Português e 32% na disciplina de Matemáti-

ca. 

 Em 2015-2016, a taxa de reprovação voltou a 

aumentar nas duas disciplinas, sendo 21% na 

disciplina de Português e 37% na disciplina de 

Matemática. 

 Em 2016-2017, a taxa de reprovação diminu-

iu 13% em Português (igualando o valor obtido 

em 2016) e a taxa de reprovação em Matemá-

tica subiu 5%. 

 Em 2017-2018, as taxas de reprovação volta-

ram a diminuir nas duas disciplinas, sendo de  

2% em Português e de 40% em Matemática. 

 Em 2018-2019, as taxas de reprovação conti-

nuaram a diminuir nas duas disciplinas, sendo 

de 0 % em Português e de 38% em Matemática. 

 Em 2013-2014, a taxa de reprovação na dis-

ciplina de Português é baixa (10%) e na discipli-

na de Matemática é elevada (31%). 

 Em 2014-2015, a taxa de reprovação mante-

ve-se na disciplina de Português e aumentou 

1% na disciplina de Matemática, relativamente 

ao ano anterior. 

 Em 2015-2016, em relação ao ano anterior, a 

taxa de reprovação diminuiu 2% na disciplina 

de Português e aumentou 2% na disciplina de 

Matemática. 

 Em 2016-2017, comparando com o ano ante-

rior, a taxa de reprovação diminuiu nas duas 

disciplinas: 1% na disciplina de Português e 2% 

na disciplina de Matemática. 

Em 2017-2018, a taxa de reprovação diminuiu 

1% na disciplina de Português e aumentou 1% 

na disciplina de Matemática. 

 Em 2018-2019, as taxas de reprovação dimi-

nuíram nas duas disciplinas, sendo de 5% em 

Português e de 29% em Matemática. 

As variações da taxa de reprovação ao longo destes anos letivos são ligeiras a nível nacio-

nal e são mais acentuadas na escola. 

A nível interno, a taxa de reprovação na disciplina de Português atingiu o valor máximo de 

21% no ano letivo 2015/2016, tendo a partir daí descido os valores, e em 2018/2019, foi de 0%. A 

nível nacional, na mesma disciplina, a taxa de reprovação alcançou o valor mais elevado de 10% 

nos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015, tendo vindo a baixar nos últimos quatro anos letivos 

para 8%, depois 7% e a seguir 6% e em 2018/2019, foi de 5%. 

Na disciplina de Matemática, a nível de escola, os valores da taxa de reprovação foram su-

bindo progressivamente desde 2013/2014 até atingirem a percentagem máxima de 42% em 

2016/2017. Nestes anos letivos, a variação total foi de 17%. No ano letivo 2017/2018, baixou 2% 

e em 2018/2019, voltou a baixar 2%.  

A nível nacional, verifica-se que de ano para ano se têm registado variações pouco signifi-

cativas com valores máximos de 2%, mas em 2018/2019 baixou 4%, tendo a taxa de reprovação 

atingido o valor mais baixo (29%). 

Na disciplina de Português, a percentagem de reprovações a nível de escola é superior à 

nacional nos anos letivos 2015/2016 e 2016/2017. Na disciplina de Matemática, a taxa de repro-

vação é superior à nacional nos anos letivos 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e 2018/2019. 
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1.1.10. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA ESCOLA COM OS RESULTADOS NACIO-

NAIS – ENSINO SECUNDÁRIO (ALUNOS INTERNOS PARA APROVAÇÃO) – 1ª FASE  
 

1.1.10.1. Comparação entre as CLASSIFICAÇÕES INTERNAS FINAIS e as CLASSIFICAÇÕES DE EXAME da 

escola com os valores nacionais  
 

Ensino  Secundár io  

Disciplinas  

CIF CE  

Escola Nacional  Escola Nacional  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Biologia e Geologia  14,8 13,3 14,2 14,2 10,1 9,2 10,9 10,7 

Desenho A 13,6 12,0 15,4 15,4 11,0 11,7 13,4 13,8 

Economia A  13,7 14,0 14,4 14,4 9,3 12,1 11,3 12,0 

Filosofia 13,5 13,2 13,9 14,0 10,9 9,4 11,1 9,8 

Física e Química A  14,2 15,0 14,2 14,3 10,0 6,7 10,6 10,0 

Geografia A  13,3 13,4 13,3 13,4 11,2 9,5 11,6 10,3 

Geometria Descritiva A  14,6 14,2 15,3 13,5 7,4 11,1 11,4 13,5 

Matemática B -- -- -- -- -- -- -- 14,6 

Hist. Cult. Artes 12,4 13,3 13,4 13,6 5,9 11,9 9,6 11,9 

História A 13,8 13,1 13,1 13,0 8,5 10,1 9,5 10,4 

Literatura Portuguesa 14,7 12,0 13,3 13,4 11,7 11,8 10,3 10,8 

M.A.C.S. 12,9 13,5 13,7 13,8 7,5 12,7 10,2 11,0 

Matemática A 13,2 13,7 14,0 14,0 9,4 11,2 10,9 11,5 

Português 12,8 13,6 13,5 13,5 9,5 10,9 11,0 11,8 

 

Análise dos resultados obtidos na ESCOLA Análise dos resultados NACIONAIS 

CIF 2019 
Sobre a classificação interna final obtida em 
2019, observa-se o seguinte: 
 
 Os valores da classificação interna final variam 
entre 12,0 (Desenho A e Literatura Portuguesa) 
e 15,0 (Física e Química A). 
 As classificações internas finais mais baixas 
verificam-se nas disciplinas de Desenho A (12,0), 
Literatura Portuguesa (12,0) e História A (13,1). 
 

  As classificações internas finais mais altas 
verificam-se nas disciplinas de Física e Química A 
(15,0), Geometria Descritiva A (14,2) e Economia 
A (14,0). 
 
 
 

CIF 2019 
Sobre a classificação interna final obtida em 
2019, observa-se o seguinte: 
 
 Os valores da classificação interna final variam  
entre 13,0 (História A) e 15,4 (Desenho A). 
 
 As classificações internas finais mais baixas 
foram obtidas nas disciplinas de História A 
(13,0), Geografia A (13,4) e Literatura Portugue-
sa (13,4). 
 As classificações internas finais mais altas, à 
semelhança dos últimos três anos, verificam-se 
nas disciplinas de Desenho A (15,4), Economia A 
(14,4) e Física e Química A (14,3). 
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Relativamente ao ano anterior, observa-se o 
seguinte: 
 A classificação interna mais baixa e a mais alta 
não correspondem às mesmas disciplinas de 
2018. 
 
 As classificações internas mais baixas não cor-
respondem às mesmas disciplinas de 2018. 
 As disciplinas de Física e Química A e Econo-
mia A entram nas três classificações mais altas, 
juntando-se à disciplina de Geometria Descritiva 
A e saem as disciplinas de Biologia e Geologia e 
de Literatura Portuguesa. 
 O intervalo entre a classificação interna mais 
baixa e a mais alta em 2016 foi de 3,7 valores. 
Em 2017, baixou para 2,7 valores e em 2018 
desceu para 2,4 valores. Em 2019 o intervalo é 
de 3 valores. 
 Registaram-se subidas nas disciplinas de His-
tória e Cultura das Artes (+0,9), Física e Química 
A (+0,8), Português (+0,8), M.A.C.S. (+0,6), Ma-
temática A (+0,5), Economia A (+0,3) e Geografia 
A (+0,1). A maior subida registou-se na disciplina 
de História da Cultura e das Artes. 
 Registaram-se descidas nas disciplinas de Lite-
ratura Portuguesa (-2,7), Biologia e Geologia (-
1,5), Desenho A (-1,6), História A (-0,7), Geome-
tria Descritiva A (-0,4) e Filosofia (-0,3). As maio-
res descidas verificaram-se nas disciplinas de 
Literatura Portuguesa e de Biologia e Geologia. 

 
CE 2018 
 
Sobre a classificação de exame obtida em 2019,  
observa-se o seguinte: 
 No conjunto das treze disciplinas sujeitas a 
exame nacional, três tiveram resultados inferio-
res a 9,5 valores – Filosofia (9,4), Biologia e Geo-
logia (9,2) e Física e Química A (6,7). 
 A classificação de exame variou entre os 6,7 e 
os 12,7. 
 As classificações de exame mais baixas verifi-
cam-se nas disciplinas de Filosofia (9,4), Biologia 
e Geologia (9,2) e Física e Química A (6,7). 
 As classificações de exame mais altas verifi-
cam-se nas disciplinas de M.A.C.S. (12,7), Eco-
nomia A (12,1) e História da Cultura e das Artes 
(11,9). 

Relativamente ao ano anterior, observa-se o 
seguinte: 
 A classificação interna mais baixa e a mais 
 alta correspondem às mesmas disciplinas de 
2018. 
 
 As classificações internas mais baixas corres-
pondem às mesmas disciplinas de 2018. 
 A disciplina de Física e Química A entra nas 
três classificações mais altas, juntando-se às 
disciplinas de Desenho A e Economia A e sai a 
Geometria Descritiva A. 
 
O intervalo entre a classificação interna mais 
baixa e a mais alta em 2016 foi de 2,2 valores. 
Em 2017, aumentou para 2,3 valores e, em 
2018, manteve essa variação. Em 2019, o inter-
valo é de 2,4 valores. 
 Registaram-se subidas pouco significativas nas 
disciplinas de História da Cultura e das Artes 
(+0,2), Geometria Descritiva A (+0,2), Filosofia 
(+0,1), Física e Química A (+0,1), Geografia A 
(+0,1), Literatura Portuguesa (+0,1) e M.A.C.S. 
(+0,1). 
 Registou-se uma descida na disciplina de His-
tória A. 
 Mantiveram a classificação interna final, as 
disciplinas de Biologia e Geologia, Desenho A, 
Economia A, Português e Matemática A. 
 
 

 
CE 2018 
 
Sobre a classificação de exame obtida em 2019, 
observa-se o seguinte: 
 Não houve registos de classificações médias 
inferiores a 9,5 valores. 
 
 A classificação de exame variou entre os 10,0 
e os 14,6. 
 As classificações de exame mais baixas verifi-
cam-se nas disciplinas de História A (10,4), Geo-
grafia A (10,3) e Física e Química A (10,0).  
 As classificações de exame mais altas verifi-
cam-se nas disciplinas de Matemática B (14,6), 
Desenho A (13,8) e Geometria Descritiva A 
(13,5). 
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Relativamente ao ano anterior, observa-se o 
seguinte: 
 Em 2019, o número de disciplinas com classifi-
cação de exame inferior a 9,5 valores diminuiu 
para metade relativamente a 2018. 
 A variação entre a classificação mínima e má-
xima aumentou de 2,9 valores, em 2015, para 
5,3 valores, em 2016, e para 8,4 valores, em 
2017, (CE alta em Economia A muito baixa em 
Matemática B) e voltou a baixar para 5,8, em 
2018. Em 2019, a variação subiu para 6,0 valo-
res. 
 Em 2018, as disciplinas com CE mais baixas 
foram História da Cultura e das Artes e M.A.C.S. 
Em 2019, essas disciplinas apresentam CE mais 
altas. 
 
 Registaram-se subidas nas classificações de 
exame das disciplinas de Desenho A (+0,7), Eco-
nomia A (+2,8), Geometria Descritiva A (+3,7), 
História e Cultura das Artes (+0,6), História A 
(+1,6), Literatura Portuguesa (+0,1), M.A.C.S. 
(+5,2), Matemática A (+1,8) e Português (+1,4). 
 A disciplina de Matemática A registou subidas 
nos últimos dois anos letivos. 
 A maior subida verificou-se na disciplina de 
M.A.C.S. (+5,2). 
 

 Registaram-se descidas nas disciplinas de Bio-
logia e Geologia (-0,9), Filosofia (-0,5), Física e 
Química A (-3,3) e Geografia A (-1,7). 
 A maior descida verificou-se na disciplina de 
Física e Química A. 
 O número de disciplinas que desceu a CE (4) é 
menor do que o número de disciplinas que subiu 
(9). 

Relativamente ao ano anterior, observa-se o 
seguinte: 
 À semelhança dos três anos anteriores, não se 
registaram classificações médias inferiores a 9,5 
valores. 
 A variação entre a classificação mínima e má-
xima variou de 3,4 valores em 2015 para 3,3 
valores, em 2016, para 3,5, em 2017, e para 3,9, 
em 2018. Em 2019, a variação subiu para 4,6 
valores. 
 
 A disciplina que, nos últimos quatro anos tem 
mantido classificações de exame mais baixas é 
História A. 
 A disciplina que nos últimos quatro anos tem 
mantido CE mais alta é Desenho A. 
 
 Registaram-se subidas nas classificações de 
exame das disciplinas de Desenho A (+0,4), Eco-
nomia A (+0,7), Geometria Descritiva A (+2,1), 
História da Cultura e das Artes (+2,3), História A 
(+0,9), Literatura Portuguesa (+0,5), M.A.C.S. 
(+0,8), Matemática A (+0,6) e Português (+0,8). 
 A disciplina de M.A.C.S. registou subidas nos 
últimos dois anos letivos. 
 A maior subida verificou-se na disciplina de 
MACS (+2,3). 
 Registaram-se descidas nas disciplinas de Bio-
logia e Geologia (-0,2), Filosofia (-1,3), Física e 
Química A (-0,6) e Geografia A (-1,3). 
 A maior descida verificou-se nas disciplinas de 
Filosofia e de Geografia A. 
 O número de disciplinas que desceu a CE (4) é 
menor do que o número de disciplinas que subiu 
(9). 

CIF 2019 

- A variação entre a classificação interna final mais baixa e a mais alta, a nível de escola (3,0 valores), 
é maior do que a nível nacional (2,4 valores), à semelhança do ano letivo anterior, havendo uma 
maior homogeneidade das classificações internas finais nacionais (de acordo com os resultados dos 
últimos quatro anos). 
- As classificações internas finais das disciplinas de Geometria Descritiva A e Física e Química A estão 
entre as mais altas, quer a nível de escola quer a nível nacional. 
- As disciplinas que, a nível interno, apresentam classificação interna final superior à nacional são 
Física e Química A, Geometria Descritiva A, História A e Português. A disciplina de Geografia A apre-
senta classificação interna final igual à nacional. 
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Relativamente ao ano anterior, conclui-se que: 

- As disciplinas que apresentam classificações internas finais mais baixas e mais altas, a nível de es-
cola, variam de ano para ano. Nos últimos dois anos letivos a disciplina de Geometria Descritiva 
manteve-se entre as mais altas. A nível nacional, isso já não acontece, pois nos últimos cinco anos, 
História A e Geografia A mantêm-se entre as classificações mais baixas e Desenho A, Geometria 
Descritiva A e Economia A entre as mais altas. 
- As disciplinas que a nível nacional apresentam as classificações mais baixa e mais alta são as mes-
mas nos últimos três anos letivos: História A e Desenho A, respetivamente. 
- A nível nacional, as classificações internas mais baixas correspondem às mesmas disciplinas de 
2018 (História A, Geografia A e Literatura Portuguesa). 
- A nível de escola, as subidas e as descidas que se registaram são mais significativas do que as assi-
naladas a nível nacional.  
- As disciplinas de História da Cultura e das Artes, Física e Química A, Geografia A e M.A.C.S. subiram 
a classificação interna final, quer a nível de escola quer a nível nacional. 
- De uma maneira geral, as classificações internas finais, de ano para ano, a nível de escola, têm 
variações superiores às nacionais. Nos últimos cinco anos, as classificações internas finais, a nível 
nacional, têm-se mantido ou têm subido ligeiramente.  
 

CE 2019 

- Para o mesmo conjunto de disciplinas (13), a nível nacional, todas conseguiram ter classificação de 
exame média superior a 9,5 valores e, a nível de escola, três apresentam resultados abaixo desse 
valor, sendo as classificações de Filosofia e Biologia e Geologia próximas (9,4 e 9,2) e a de Física e 
Química A muito afastada (6,7). 
- A variação entre as classificações de exame mínimas e máximas a nível de escola (6,0 valores) é 
superior à variação a nível nacional (4,6 valores). 
- A classificação de exame da disciplina de Física e Química A é a mais baixa, quer a nível de escola 
quer a nível nacional. 
- As classificações de exame mais altas diferem nas disciplinas a nível de escola e a nível nacional. 
- A disciplina de Economia A foi a única que, a nível interno, apresentou CE superior à nacional. His-
tória da Cultura e das Artes apresentou a mesma CE a nível de escola e a nível nacional. 
 
Relativamente ao ano anterior, verifica-se o seguinte: 

- Nos últimos quatro anos, a nível nacional, todas as disciplinas conseguiram classificação média de 
exame superior a 9,5 valores. A nível de escola, o número de disciplinas com CE inferior a 9,5 baixou 
de seis para três. As classificações de exame de Geometria Descritiva A, História A e MACS que, du-
rante três anos, se situaram abaixo dos 9,5 valores, em 2019, conseguiram situar-se acima. 
- Em 2019, a variação entre a classificação mínima e máxima subiu a nível de escola e a nível nacio-
nal. Na escola, essa variação ultrapassou os 5 valores nos últimos quatro anos. A nível nacional a 
variação entre a classificação mínima e máxima, nos últimos anos, é mais homogénea. 
- As disciplinas que registaram subidas a nível de escola foram as mesmas que subiram a nível naci-
onal. 
- A maior subida registou-se na disciplina de M.A.C.S, quer a nível de escola quer a nível nacional. 
- As disciplinas que registaram descidas a nível de escola foram as mesmas que desceram a nível 
nacional.  
De uma maneira geral, as subidas e as descidas a nível de escola são mais significativas do que a 
nível nacional. 
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1.1.10.2. Variação das classificações de exame (alunos internos) 

 
Ano 

BG DES 

A 

EC A FIL FQ A Geog 

A 

MAT 

B 

HCA HIST 

A 

LP MACS PORT MAT 

A 

GDA 

Média de 
Exame 
Escola  

2019 9,2 11,7 12,1 9,4 6,7 9,5 -- 11,9 10,1 11,8 12,7 10,9 11,2 11,1 

2018 10,1 11,0 9,3 10,9 10,0 11,2 -- 5,9 8,5 11,7 7,5 9,5 9,4 7,4 

Variação 
2019- 
-2018 

-0,9 +0,7 +2,8 -1,5 -3,3 -1,7 -- +6,0 +1,6 +0,1 +5,2 +1,4 +1,8 +3,7 

Média 

Nacional 

2019 10,7 13,8 12,0 9,8 10,0 10,3 -- 11,9 10,4 10,8 11,9 11,8 11,5 13,5 

2018 10,9 13,4 11,3 11,1 10,6 11,6 -- 9,6 9,5 10,3 10,2 11,0 10,9 11,4 

Variação  

Exame 

Nacional 

2019- 

-2018 
-0,2 +0,4 +0,7 -1,3 -0,6 -1,3 -- 

 

+2,3 +0,9 

 

+0,5 +1,7 +0,8 +0,6 +2,1 

Diferença 

Classif. 

da Esco-

la – 

Exame 

Nacional 

2019 -1,5 -2,1 +0,1 -0,4 -3,3 -0,8 -- 0,0 -0,3 +1,0 +0,8 -0,9 -0,3 -2,4 

 

Contrariamente ao que aconteceu no ano anterior, a nível de escola e a nível nacional, nas varia-

ções das classificações, predominam as subidas, uma vez que há mais disciplinas a fazer esse registo.  

 A nível nacional, as variações das classificações de exame são menos acentuadas do que a nível de 

escola. 

Comparando as diferenças entre as médias obtidas na escola e as médias nacionais em 2019, des-

tacam-se as classificações mais baixas obtidas a nível de escola em relação às classificações nacionais, 

exceto na disciplina de Economia A. As maiores diferenças ocorrem nas disciplinas de Física e Quími-

ca A e de Desenho A. 
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1.1.10.3. Comparação das classificações médias de exame da escola com os valores nacionais 

entre 2010 e 2019 (Apenas nos anos com um número igual ou superior a 5000 provas, a nível nacional) 

Classificação média a nível nacional: 

Disciplina 
Classificação Média (valores) 

Classificação Média 2010-2019 

(valores) 

2015 2016 2017 2018 2019 Máxima (ano) Mínima (ano) 

Português 11,0 10,8 11,1 11,0 11,8 11,8 (2019)   9,6 (2011) 

Matemática A 12,2 11,2 11,5 10,9 11,5 12,2 (2010 e 2015)   9,2 (2014) 

Biol. e Geologia 8,9 10,1 10,3 10,9 10,7 10,9 (2018)   8,4 (2013) 

F. e Química A 9,9 11,1 9,9 10,6 10,0 11,1 (2016)   8,1 (2012; 2013) 

Geografia A 11,2 11,3 11,0 11,6 10,3 11,6 (2018)   9,8 (2013) 

História A 10,7 9,5 10,3 9,5 10,4 11,9 (2010)   9,5 (2016; 2018) 

Filosofia 10,8 10,7 10,7 11,1 9,8 11,1 (2018)   9,8 (2019) 

M.A.C.S. 12,3 11,4 10,1 10,2 11,0 12,3 (2015)   9,9 (2013) 

Economia A 11,5 11,0 12,1 11,3 12,0 12,1 (2017) 10,4 (2014) 

Geom. Desc. A 12,2 11,5 11,9 11,4 13,5 13,5 (2019)   8,9 (2010) 

 

Classificação média a nível de escola 

Disciplina 

Classificação Média Classificação média 2010-
2019 (valores)  (valores) 

2010* 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Máxima (ano) 
Mínima 

(ano) 

Português 9,7 9,5 9,3 7,9 10,2 10,1 9,8 9,8 9,5 10,9 10,9 (2019) 7,9 (2013) 

Matemática A 6,6 7,1 10,8 7,9 7,1 11 10,3 8,9 9,4 11,2 11,2 (2019) 6,6 (2010) 

Biol. e Geolo-
gia 

9,5 11,5 8,8 9,6 9,8 9,4 8,3 9,7 10,1 9,2 11,5 (2011) 8,8 (2012) 

F. e Química A 7,3 9,2 6,3 8 8,1 10,1 10,1 8 10 6,7 10,1(2015;2016) 6,3 (2012) 

Geografia A 10,8 11 10,1 8,6 10,4 10,2 9,8 10,3 11,2 9,5 11,2 (2018) 8,6 (2013) 

História A 9 9,9 11,1 9,3 8,7 9,2 8 9,1 8,5 10,1 11,1 (2012) 8,0 (2016) 

Filosofia ** ** 9,6 7,7 10,3 8,9 10,1 9,6 10,9 9,4 10,9 (2018) 7,7 (2013) 

M.A.C.S. 10,1 10,7 9,5 7,3 8,3 11,3 9,1 9,2 7,5 12,7 12,7 (2019) 7,3 (2013) 

Economia A 10,9 12,8 11,9 11,8 9,4 8,5 11,2 14,9 9,3 12,1  14,9 (2017) 8,5 (2015) 

Geom. Desc. A 6,5 9,5 7,9 9,2 6,2 9,2 7,2 7,6 7,4 11,1   11,1 (2019) 6,2 (2014) 

 

Valores obtidos na escola: 

   * Resultados das duas fases 

 

Análise dos resultados nacionais: Análise dos resultados obtidos na escola: 

- Em 2019, foram obtidas as classificações má-
ximas de exame em Português (11,8) e Geome-
tria Descritiva A (13,5). 
 
- O ano de 2018 foi aquele em que houve mais 
disciplinas com classificação máxima: Biologia 
e Geologia, Geografia A e Filosofia.  

- Em 2019 foram obtidas as classificações má-
ximas de exame em Português (10,9), Matemá-
tica A (11,2), MACS (12,7) e Geometria Descriti-
va A (11,1). 
- O ano de 2019 passa a ser aquele em que 
houve mais disciplinas com classificação máxi-
ma. 
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- Em 2019 foram obtidas as classificações mí-
nimas de exame a Filosofia (9,8). 
- O ano de 2013 foi aquele em que houve mais 
disciplinas com classificação mínima: Biologia 
e Geologia, Física e Química A (com a mesma 
classificação que em 2012), Geografia A e 
MACS. 
- A maior das classificações médias verificou-se 
em Geometria Descritiva A (13,5 valores) no 
ano de 2019. 
- A menor das classificações médias verificou-se 
em Física e Química A (8,1 valores) em 2012 e 
2013. 

- Em 2019 não foram obtidas classificações mí-
nimas de exame. 
- O ano de 2013 continua a ser aquele em que 
houve mais disciplinas com classificação míni-
ma: Português, Geografia A, Filosofia e MACS. 
 
 
-A maior das classificações médias verificou-se 
em Economia A (14,9 valores) no ano de 2017. 
 
- A menor das classificações médias verificou-se 
em Geometria Descritiva A (6,2 valores) em 
2014. 

 

- Em 2019, foram atingidas classificações máximas, a nível nacional e a nível interno nas discipli-

nas de Português e Geometria Descritiva A, sendo a média a nível de escola inferior à nacional. 

- Nos últimos dois anos letivos, tem-se registado um maior número de classificações máximas. 

Houve mais disciplinas com classificação máxima a nível nacional em 2018 e a nível de escola em 

2019. 

O ano em que houve mais disciplinas com classificação mínima, quer na escola, quer a nível naci-

onal foi o de 2013. As disciplinas de Geografia A, e de MACS são as coincidentes nesta menção. 

 

Anos letivos em que coincidem as classificações máximas a nível NACIONAL e na ESCOLA: 

 2014 – Português, com as classificações de 11,6 e 10,2 respetivamente. 

 2015 – MACS, com as classificações de 12,3 e 11,3 respetivamente. 

 2016 – Física e Química A, com as classificações de 11,1 e 10,1 respetivamente. 

 2017 – Economia A, com as classificações de 12,1 e 14,8 respetivamente. 

 2018 – Geografia A, com as classificações de 11,6 e 11,2 respetivamente. 

             – Filosofia, com as classificações de 11,1 e 10,9 respetivamente. 

 2019 – Português, com as classificações de 11,8 e 10,9 respetivamente. 

             – Geometria Descritiva A, com as classificações de 13,5 e 11,1 respetivamente. 

 

Anos letivos em que coincidem as classificações mínimas a nível NACIONAL e na ESCOLA: 

 2012 – Física e Química A, com as classificações de 8,1 e 6,3 respetivamente. 

 2013 – Geografia A, com as classificações de 9,8 e 8,6 respetivamente. 

 Filosofia, com as classificações de 10,2 e 7,7 respetivamente.  

 MACS, com as classificações de 9,9 e 7,3 respetivamente. 

 2014 – História A, com as classificações de 9,9 e 8,7 respetivamente. 

 2016 – História A, com as classificações de 9,5 e 8,0 respetivamente. 

 

Disciplinas em que os anos coincidem nas classificações máximas e mínimas a nível NACIONAL e 

na ESCOLA: 

– Geografia A, em 2018 e 2013; 

– Física e Química A, em 2016 e 2012. 
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Ano letivo em que as classificações a nível de escola são inversas das nacionais: 

 2010, na disciplina de Matemática A, a classificação foi a mais baixa de todas na nossa escola 

(6,6) e a mais alta a nível nacional (12,2). 

 

1.1.10.4. Comparação da PERCENTAGEM de reprovações por disciplina  
(calculada com a Classificação Final) – 1ª Fase 
 

D i s c i p l i n a s  
  ESCOLA NACIONAL 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biol. e Geologia  8 6 9 0 3 5 2 16 8 11 8 8 6 6 

Desenho A 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Economia A  0 4 0 0 0 0 9 5 8 5 7 4 6 4 

Filosofia 13 12 24 6 9 3 4 9 9 7 7 6 5 7 

Fís. e Química A 8 16 7 8 6 4 2 24 19 15 11 14 10 14 

Geografia A  8 4 7 2 9 2 0 9 5 4 4 5 4 6 

Geom. Descr. A 16 56 12 14 8 29 31 13 14 9 14 12 11 9 

H. Cult. e das A.  9 14 9 ----- ----- 10 10 12 11 14 12 12 9 4 

Matemática B ---- ---- ---- 0 25 ----   15 19 10 9 7 --   

História A 0 17 17 0 3 6 10 11 15 11 14 12 13 11 

M.A.C.S. 12 19 5 9 16 14 0 16 14 6 8 10 11 7 

Lit. Portuguesa -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- -- -- 8 6 

Matemática A 26 21 11 11 21 16 7 20 22 11 15 13 14 12 

Português 19 10 16 6 15 16 6 10 5 6 7 6 6 4 

 

Análise dos resultados obtidos na escola: Análise dos resultados nacionais: 

Em 2019, a maior percentagem de reprovações 

registou-se nas disciplinas de Geometria Descriti-

va A (31%), História da Cultura e das Artes (10%) 

e História A (10%). Nas disciplinas de Desenho A, 

Geografia A, M.A.C.S. e Literatura Portuguesa 

não se registaram reprovações. 

Relativamente ao ano anterior, observa-se o se-

guinte: 

- A taxa de reprovação aumentou nas disciplinas 

de Economia A (+9%), Filosofia (+1%), Geometria 

Descritiva A (+2%) e História A (+4%).  

- A taxa de reprovação diminuiu nas disciplinas 

de Biologia e Geologia (-3), Física e Química A (-

2%), Geografia A (-2%), M.A.C.S. (-14%), Matemá-

tica A (-9%) e Português (-10%).   

- Na disciplina de História da Cultura e das Artes, 
a taxa de reprovação manteve-se nos 10%. 
 

Em 2019, a maior percentagem de reprovações 

registou-se nas disciplinas de Física e Química A 

(14%), Matemática A (12%) e História A (11%). 

Não houve reprovações na disciplina de Desenho 

A. 

 

Relativamente ao ano anterior, observa-se o se-

guinte: 

- A taxa de reprovação aumentou nas disciplinas 

de Filosofia (+1%), Física e Química A (+4%) e Ge-

ografia A (+2%). 

- A taxa de reprovação diminuiu nas disciplinas de  
Economia A (-2%), Geometria Descritiva A (-2%), 
História da Cultura e das Artes (-5%), História A  
(-2%), MACS (-4%), Literatura Portuguesa (-2%), 
Matemática A (-2%) e Português (-2%). 
- Na disciplina de Biologia e Geologia, a taxa de 
reprovação manteve-se nos 6%. 
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Nos últimos sete anos: 

- Na disciplina de Desenho A, a taxa de reprova-

ção é de 0%, com exceção do ano de 2014. 

 

- Geometria Descritiva A e Matemática A são as 

disciplinas com maiores registos de taxa de re-

provação. 

Nos últimos sete anos: 

- Na disciplina de Desenho A, a taxa de reprova-

ção mantém-se nos 0%, com exceção do ano de 

2013. 

- Física e Química A e Matemática A são as disci-

plinas com maiores registos de taxa reprovação. 

- Em 2019, a disciplina de História A encontra-se entre as disciplinas com maior taxa de reprovação, 

quer a nível de escola (10%), quer a nível nacional (11%). A nível de escola, a disciplina de Geometria 

Descritiva A apresenta uma taxa de reprovação muito elevada (31%). Não houve reprovações na dis-

ciplina de Desenho A, quer a nível de escola, quer a nível nacional. 

- Em 2019, regista-se uma taxa de reprovação a nível de escola superior à nacional nas disciplinas de 

Economia A, Geometria Descritiva A, História da Cultura e das Artes e Português. 

- A taxa de reprovação na escola é inferior à nacional nas disciplinas de Biologia e Geologia, Filosofia, 

Física e Química A, Geografia A, Literatura Portuguesa, M.A.C.S., Matemática A e História A.  

- A maior diferença nas taxas de reprovação a nível de escola e a nível nacional verifica-se na discipli-

na de Geometria Descritiva A, com uma variação de 22% (+4% em relação ao ano letivo anterior). 

 

Relativamente ao ano anterior, observa-se o seguinte: 

- Relativamente ao ano letivo anterior, na disciplina de Filosofia, a taxa de reprovação aumentou a 

nível de escola e a nível nacional. Nas disciplinas de MACS, Matemática A e Português, a taxa de re-

provação diminuiu na escola e a nível nacional. 

 

Nos últimos sete anos: 

- A disciplina de Desenho A, em seis anos, apresenta taxa de reprovação de 0%, a nível de escola e a 

nível nacional. 

- A disciplina de Matemática A apresenta as maiores taxas de reprovação a nível de escola e a nível 

nacional. 

- As disciplinas que apresentam sempre taxas de reprovação na escola inferiores às nacionais são Bio-
logia e Geologia e Física e Química A.  
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1.1.11. INFORMAÇÕES OBTIDAS DO PORTAL http://infoescolas.mec.pt/ - CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 3.º CICLO 

1.1.11.1. Número de alunos da escola  

“Os dados referem-se apenas aos alunos matriculados no ensino básico geral e artístico. Não incluem, por exemplo, os alunos matri-

culados no ensino vocacional.” 

 

Anos letivos 
 
Anos de  
escolaridade 

 
2014/15 

 
2015/16 

 
2016/17 

 
2017/18 

9.º 64 85 75 53 

8.º 86 76 58 78 

7.º 63 54 85 77 

Total 213 215 218 208 
 

Nestes quatro anos letivos, tem havido alguma estabilidade no número de alunos que fre-

quenta o 3.º Ciclo. 

1.1.11.2. Taxa de retenção ou desistência dos alunos da escola 

“A taxa de retenção ou desistência mostra a percentagem de alunos que não podem transitar para o ano de escolaridade seguinte (por 

razões diversas, entre as quais o insucesso escolar e a anulação da matrícula), dentro do número total de alunos matriculados nesse 

ano letivo.” 

 

http://infoescolas.mec.pt/
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Anos letivos 
Taxa de  
retenção 
ou desistência 

 
2014/15 

 
2015/16 

 
2016/17 

 
2017/18 

 
Taxa na escola 

9.º ano 11% 4% 9% 9% 

8.º ano 8% 9% 14% 8% 

7.º ano 3% 15% 15% 17% 

 
Média nacional 

9.º ano 11% 9% 7% 6% 

8.º ano 10% 8% 7% 7% 

7.º ano 15% 12% 11% 10% 

Total de alunos 
matriculados 

9.º ano 64 85 75 53 

8.º ano 86 76 58 78 

7.º ano 63 64 85 77 

 
Analisando a informação, constata-se que, no 7.º ano, a taxa de retenção ou desistência 

tem vindo a aumentar ao longo destes quatro anos letivos, enquanto a média nacional tende a 

diminuir. 

No 8.º ano, em 2017/2018, a taxa obtida (8%) contrariou a tendência do aumento que se 

estava a verificar até aí. A nível nacional, a taxa tem vindo a diminuir. 

No 9.º ano, nos últimos dois anos letivos, a taxa manteve-se nos 9%. A nível nacional, tam-

bém se verifica uma diminuição da média. 

Assim, a média nacional tem vindo a diminuir em todos os anos do ciclo, contrariamente à 

taxa de retenção ou desistência dos alunos da escola, onde não se pode concluir essa tendência. 

Tanto a nível nacional, como a nível de escola, confirma-se que as maiores taxas de reten-

ção ou desistência se registam no 7.º ano e as menores no 9.º ano. 

 
1.1.11.3. Distribuição dos alunos da escola por idade 

“Mostra-se a distribuição por idades dos alunos matriculados nesta escola no ano letivo 2017/18. As idades são calculadas à data de 

31/12/2017.” 
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Idade 
Ano  
de escolaridade 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
>17 

 
Número de 

alunos 

9.º ano - 1 38 8 4 2 - 

8.º ano - 54 18 3 2 - - 

7.º ano 49 12 10 3 1 - 1 

 
Percentagem 

do total de 
alunos 

9.º ano - 2% 72% 15% 8% 4% - 

8.º ano - 69% 23% 4% 3% - - 

7.º ano 64% 16% 13% 4% 1% - 1% 

 

No 7.º ano, predominam os alunos com 12 anos, no 8.º ano, com 13 e no 9.º, com 14. 

A maior percentagem de alunos com 16 e 17 anos encontra-se no 9.º ano. 

No ano letivo 2017/2018, um aluno frequentava o 7.º ano com mais de 17 anos. 

 

1.1.11.4. Distribuição dos alunos da escola por sexo 

“Mostra-se a distribuição por sexo dos alunos matriculados nesta escola no ano letivo 2017/18” 

 

 

Sexo 
 
Percentagem  
de alunos 

 
Masculino 

 
Feminino 

Escola 53% 47% 

Média Nacional 51% 49% 
 

Quer na escola, quer a nível nacional, a percentagem de alunos do sexo masculino é maior 

do que no sexo feminino. Na escola, a percentagem dos alunos do sexo masculino é ligeiramente 

superior à média nacional. 
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1.1.12. INFORMAÇÕES OBTIDAS DO PORTAL http://infoescolas.mec.pt/ - PROVAS DE AFERIÇÃO – 8.º ANO 

1.1.12.1. Comparação dos resultados dos alunos da escola em cada domínio da prova, face aos 
resultados dos mesmos alunos nos outros domínios 

“O indicador compara os resultados dos alunos em cada domínio da prova com os seus resultados nos outros domí-
nios da mesma prova. O objetivo é perceber se os alunos da escola ficaram acima ou abaixo do esperado no domínio, 
face aos resultados que obtiveram nos restantes domínios e face ao padrão definido pelos outros alunos do país. 
Ao comparar os resultados dos mesmos alunos nos vários domínios da disciplina, as diferenças detetadas entre os 
domínios terão mais a ver com o trabalho específico desenvolvido na escola, nas aulas da disciplina, e menos a ver 
com os contextos socioeconómicos. 
Observe-se que medir o nível relativo dos alunos em cada domínio da disciplina é diferente de medir o nível absoluto 
de resultados. Em particular, mesmo numa escola e disciplina em que a generalidade dos alunos tem grandes dificul-
dades escolares, pode existir um domínio com resultados acima do esperado face o nível geral, domínio que portanto 
terá um bom valor do indicador. 
Da mesma forma, mesmo numa escola onde a generalidade dos alunos obtém resultados muito bons à disciplina, 
pode existir um domínio da disciplina um pouco abaixo do esperado face ao elevado nível geral, o qual poderá mere-
cer algum trabalho adicional. 
No gráfico, um domínio da prova é assinalado a verde quando o seu indicador de comparação com os outros domínios 
está entre os 25% mais altos do país. O domínio é assinalado a laranja quando o seu indicador está entre os 25% mais 
baixos do país. Nos restantes casos o domínio é assinalado a cinzento.” 

Português 

 

   

Gramática - abaixo do esperado, dados os resultados nos outros domínios da prova. 

 Escrita - em linha com o esperado, dados os resultados nos outros domínios da prova. 

Leitura e Educação Literária e Oralidade - acima do esperado, dados os resultados nos ou-

tros domínios da prova. 

 

 

Geografia 

 

Meio natural - abaixo do esperado, dados os resultados nos outros domínios da prova. 

http://infoescolas.mec.pt/
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A terra: estudos e representações e População e povoamento - em linha com o esperado, dados os 

resultados nos outros domínios da prova. 

Atividades económicas - acima do esperado, dados os resultados nos outros domínios da prova. 

 

História 

 

Todos os domínios - em linha com o esperado, dados os resultados nos outros domínios da prova. 

 

1.1.12.2. Percentagem de alunos que obtiveram o nível "Conseguiu" ou o nível "Conseguiu 
mas..." em pelo menos metade dos domínios da prova 

“A barra azul do gráfico mostra a percentagem de alunos da escola que obteve o resultado qualitativo de 'Conseguiu', ou de 'Conse-

guiu mas...', em pelo menos metade dos domínios da prova de aferição. Estes são alunos com um bom desempenho geral na prova, 

sendo desejável que as escolas tenham uma percentagem elevada de alunos nestas condições. 

A barra amarela mostra a percentagem média nacional do mesmo indicador, sendo esta média calculada com os alunos do país que 

possuíam um perfil de apoios da Ação Social Escolar semelhante ao perfil dos alunos da escola. O objetivo desta barra é enquadrar 

os resultados dos alunos da escola com uma média nacional mais apropriada, dentro do possível, para o contexto socioeconómico da 

escola.” 

 

Português 

 

Verifica-se que 70% dos alunos teve um bom desempenho geral na escola, com um resul-

tado qualitativo de “Conseguiu”, ou de “Conseguiu mas...'”, em pelo menos metade dos domínios 

da prova de aferição. Esta percentagem está 8% acima da nacional. 
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Geografia 

 

 

Verifica-se que 20% dos alunos teve um bom desempenho geral na escola, com um resul-

tado qualitativo de “Conseguiu”, ou de “Conseguiu mas...'”, em pelo menos metade dos domínios 

da prova de aferição. Esta percentagem está 11% abaixo da nacional. 

História 

 

Verifica-se que 19% dos alunos teve um bom desempenho geral na escola, com um resul-

tado qualitativo de “Conseguiu”, ou de “Conseguiu mas...'”, em pelo menos metade dos domínios 

da prova de aferição. Esta percentagem está 3% abaixo da nacional. 

1.1.12.3. Percentagem de alunos com idade superior a 13 anos (idade normal para realização 
desta prova) 

“A idade dos alunos é calculada à data de 31 de dezembro do respetivo ano letivo.” 

Português 
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Geografia 

 

 

 

História 

 

A percentagem de alunos da escola que realizou as provas de aferição de Português, Geo-

grafia e História com idade superior a 13 anos é superior à percentagem dos alunos do país. 

 

1.1.12.4. Desigualdades de resultados dentro da escola: distância média entre os alunos, em 
termos de resultados na prova 

“Este indicador calcula a distância média entre os alunos da escola em termos dos seus resultados na prova de aferi-
ção. 
Os resultados qualitativos dos alunos na prova de aferição começam por ser convertidos, de forma aproximada, numa 
escala numérica de 0 a 3. Feita esta conversão, se um aluno obteve um resultado de 1,5 pontos na prova e outro alu-
no obteve um resultado de 2,5 pontos, então a distância entre os dois alunos é de 1 ponto. Tomando todos os pares 
possíveis de alunos da escola, pode-se calcular qual é a distância média entre os alunos em termos de resultado na 
prova. 
A distância entre os alunos é um indicador da dispersão de resultados, ou seja, mostra se os alunos da escola formam 
um grupo homogéneo ou um grupo heterogéneo, em termos de resultados. 
No gráfico, a distância média entre os alunos da escola é comparada com a distância média nas outras escolas do país 
que participaram nas provas de aferição. 
Note-se que a dispersão de resultados é uma variável independente do nível de resultados. Por exemplo, uma disper-
são pequena significa que os alunos da escola obtiveram resultados relativamente homogéneos, mas tanto podem ter 
sido homogeneamente bons como homogeneamente maus.” 
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Português 

 

A distância na escola é de 0,72 pontos e a distância nas outras escolas é de 0,67 pontos. 

Geografia 

 

A distância na escola é de 0,65 pontos e a distância nas outras escolas é de 0,69 pontos. 

História 

 

A distância na escola é de 0,61 pontos e a distância nas outras escolas é de 0,59 pontos. 

Relativamente às três disciplinas, a disciplina de História foi a que apresentou uma distân-

cia menor. 

Comparando com “Outras escolas”, só a disciplina de Geografia é que apresentou uma dis-

tância inferior à distância nas outras escolas.  

 



Grupo de avaliação                 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2019  (Referente a 2018-2019) 

  Página 
78 

 

  

 

1.1.13. INFORMAÇÕES OBTIDAS DO PORTAL http://infoescolas.mec.pt/ - PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO 

1.1.13.1. Percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um 
percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos 

“Este indicador mede a diferença entre a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola e a média nacional. 

No gráfico, a barra azul mostra a percentagem de alunos da escola que obtêm positiva nas duas provas finais do 9.º 
ano (Português e Matemática), após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos de escolaridade. Estes podem ser 
considerados percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo. 
 
A barra verde mostra a percentagem média nacional de percursos de sucesso, sendo a média calculada com os alunos 
do país que, três anos antes, no final do 6.º ano, demonstraram um nível escolar semelhante ao dos alunos da escola. 
 
Tendo os dois grupos de alunos o mesmo nível de partida à entrada do 3.º ciclo, o objetivo é perceber se o trabalho 
desenvolvido ao longo do 3.º ciclo conduziu a resultados também iguais, ou se, pelo contrário, os alunos da escola 
tiveram desempenhos superiores / inferiores aos dos seus colegas nacionais. 

O indicador relativo a 2018/19 mostra a situação, no final deste ano letivo, dos alunos que entraram para o 7.º ano de 
escolaridade em 2016/17.” 

 

 Em 2017/2018 e 2018/2019, a percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alu-

nos da escola está em linha com a média nacional para alunos semelhantes. 

  Em 2015/2016 e  em 2016/2017, a percentagem de percursos diretos de sucesso entre os 

alunos da escola é bastante superior à média nacional para alunos semelhantes. 

 

1.1.13.2. Número de alunos que realizou as provas de Português e de Matemática 

“São considerados todos os alunos que realizaram a prova nacional na 1.ª fase e que, simultaneamente, estavam ins-
critos como alunos internos da escola ou como alunos autopropostos com frequência.” 

 

 

 

 

http://infoescolas.mec.pt/
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Português e Matemática: 

 

No ano letivo 2018/2019, 71 alunos realizaram as provas finais de Português e de Matemá-

tica. O ano em que houve maior número de alunos a realizar estas provas foi em 2015/2016 (80 

alunos) e o ano em que houve menor número de alunos foi em 2017/2018 (49 alunos). 

 
1.1.13.3. Percentagem de alunos com idade superior a 14 anos (a idade normal para conclusão 

da disciplina de Português e Matemática) 

Português e Matemática: 

 

De 2014 a 2018, a percentagem de alunos com idade superior a 14 anos na escola foi 

menor do que a nível nacional.  

Neste ano letivo, a percentagem na escola (24%) foi 1% superior à nacional. Registou-se a 

maior percentagem de alunos a concluir o 9º ano com idade superior a 14 anos. 

 

1.1.13.4. Evolução do percentil nacional da escola, medido pela classificação média dos seus 
alunos 

“Este indicador mostra como tem evoluído a posição da escola, em termos dos resultados médios dos seus alunos, 
face às restantes escolas secundárias do país. 
A posição relativa da escola é medida através do seu percentil, que pode variar entre 0 e 100. Uma escola situa-se no 
percentil 60, por exemplo, se a classificação média dos seus alunos neste exame for superior à classificação média em 
60% das escolas do país. Portanto quanto mais elevado for o percentil, melhor é a posição relativa dos alunos da esco-
la. 
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Observe-se, contudo, que a classificação média dos alunos é uma variável muito influenciável pelo nível académico 
dos alunos que a escola recebe, tal como pelo contexto socioeconómico onde a escola se insere. Assim, aqui preten-
de-se olhar sobretudo para a evolução dos resultados, e não tanto para o seu nível absoluto. 
Como o contexto das escolas tende a ser relativamente estável no curto prazo, quaisquer variações acentuadas de 
resultados (ou de percentil) de um ano para o outro, refletem, na maioria dos casos, fatores internos à escola.” 

Português: 

 

 

Ano letivo Percentil 

2013/2014 66 

2014/2015 41 

2015/2016 60 

2016/2017 52 

2017/2018 75 

2018/2019 55 

 

Na disciplina de Português, o percentil nacional da escola é de 55.  

Nos últimos sete anos, o percentil nacional da escola esteve acima dos 50, com exceção do 

ano 2014/2015 que foi 41. 

 

Matemática: 

 

Ano letivo Percentil 

2013/2014 85 

2014/2015 57 

2015/2016 78 
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2016/2017 49 

2017/2018 65 

2018/2019 58 

 

Em 2018/2019, na disciplina de Matemática, a escola situa-se no percentil 58. 

Nos últimos sete anos, o percentil nacional da escola esteve acima dos 50, com exceção do 

ano 2016/2017 que foi 49. 

 

 

1.1.13.5. Desigualdades de resultados dentro da escola: distância média entre os alunos, em 
termos de classificação na prova  

 “Este indicador calcula a distância média entre os alunos da escola em termos da sua classificação no exame  
da disciplina. 
 Por exemplo, se um aluno obtém uma classificação na prova de 60% e outro aluno obtém 40%, então a 
distância entre os dois alunos é de 20 pontos percentuais. Tomando todos os pares possíveis de alunos da escola, 
pode-se calcular qual é a distância média entre os alunos. 
A distância entre os alunos é um indicador da dispersão de resultados, ou seja, mostra se os alunos da escola formam 
um grupo homogéneo ou um grupo heterogéneo, em termos de resultados. 
No gráfico, a distância média entre os alunos da escola é comparada com a distância média calculada para as outras 
escolas do país. 
Note-se que a dispersão de resultados é uma variável independente do nível de resultados.  Por exemplo, uma disper-
são pequena significa que os alunos da escola obtiveram resultados relativamente homogéneos, mas tanto podem ter 
sido homogeneamente bons, como homogeneamente maus. Para analisar o nível de resultados há que consultar o 
indicador sobre a evolução do percentil da escola.” 
 
 

Português: 

 

Ano letivo Distância na escola 
(pontos) 

Distância nas outras 
escolas 

(pontos) 

2014/2015 18 15 

2015/2016 14 16 

2016/2017 16 16 

2017/2018 15 16 

2018/2019 16 17 
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Em 2018/2019, a distância média na escola é inferior à distância nas outras escolas.  

Só no ano letivo 2014/2015 é que a distância na escola foi superior à das outras escolas. 

Nos últimos anos, a nível nacional, a distância tem subido ligeiramente e a nível de escola 

tem sofrido oscilações ligeiras. 

 

 

 

Matemática: 

 

Ano letivo Distância na escola 
(pontos) 

Distância nas outras 
escolas 

(pontos) 

2014/2015 31 26 

2015/2016 32 26 

2016/2017 34 27 

2017/2018 37 27 

2018/2019 30 27 

 

Em 2018/2019, a distância média na escola é superior à distância nas outras escolas, tal 

como tem vindo a acontecer nos outros anos letivos. 

No ano letivo 2017/2018, registou-se a maior diferença dos últimos anos (10). 

No ano letivo 2018/2019, registou-se a menor diferença dos últimos cinco anos (3). 

Nos últimos anos, a nível nacional, a distância tem registado valores estáveis e a nível de 

escola tem sofrido oscilações ligeiras, com exceção do ano 2017/2018. 
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1.1.14. INFORMAÇÕES OBTIDAS DO PORTAL http://infoescolas.mec.pt/ - CARATERIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 

ENSINO SECUNDÁRIO 

1.1.14.1. Cursos científico-humanísticos onde os alunos estão inscritos 

 

 

 Em 2017/2018, num universo de 416 alunos, 161 estavam inscritos e  Ciências e 

Tecnologias, 147 em Línguas e Humanidades, 57 em Ciências Sócio-Económicas e 51 em Artes 

Visuais. 

1.1.14.2. Número de alunos da escola 

“Os dados referem-se apenas aos alunos matriculados em cursos científico-humanísticos. Não incluem, por exemplo, os alunos ma-

triculados em cursos profissionais e no ensino recorrente para adultos.” 

 

 

 Em 2017/2018, estavam inscritos 158 alunos no 10º ano, 137 no 11º  e 121 no 12º. 

 O número de inscritos no 12º ano desceu nestes quatro anos (135, 132, 127 e 121). 

 Relativamente ao ano letivo anterior (2016/2017), o número de alunos de 11º ano 

manteve-se e o número de alunos de 10º ano baixou (de 178 para 158). 

 

 

http://infoescolas.mec.pt/
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1.1.14.3. Distribuição dos alunos da escola por idade 

“Os dados referem-se apenas aos alunos matriculados em cursos científico-humanísticos. Não incluem, por exemplo, os alunos 
matriculados em cursos profissionais e no ensino recorrente para adultos.” 

 

 

 Em 2017/2018, num universo de 416 alunos, observa-se o seguinte: 

 - 108 alunos com 15 anos de idade estão no 10º ano (68% do total de alunos no 10º ano); 

 - 33 alunos com 16 anos de idade estão no 10º ano (21% do total de alunos no 10º ano); 

 - 100 alunos com 16 anos de idade estão no 11º ano (73% do total de alunos no 11º ano); 

 - 13 alunos com 17 anos de idade estão no 10º ano (8% do total de alunos no 10º ano); 

 - 29 alunos com 16 anos de idade estão no 11º ano (21% do total de alunos no 11º ano); 

 - 91 alunos com 17 anos de idade estão no 12º ano (75% do total de alunos no 12º ano); 

 - 3 alunos com 18 anos de idade estão no 10º ano (2% do total de alunos no 10º ano); 

 - 22 alunos com 18 anos de idade estão no 11º ano (6% do total de alunos no 11º ano); 

 - 22 alunos com 18 anos de idade estão no 12º ano (18% do total de alunos no 12º ano); 

 - 4 alunos com 19 anos de idade estão no 12º ano (3% do total de alunos no 12º ano); 

 - 4 alunos com 20 anos de idade estão no 12º ano (3% do total de alunos no 12º ano). 

 

1.1.14.4. Distribuição dos alunos da escola por sexo 

 
“Mostra-se a distribuição por sexo dos alunos matriculados nesta escola no ano letivo 2017/18. 

Os dados referem-se apenas aos alunos matriculados em cursos científico-humanísticos. Não incluem, por exemplo, os alunos matri-

culados em cursos profissionais e no ensino recorrente para adultos.” 
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                  Na escola e a nível nacional, 45% dos alunos são do sexo masculino e 55% são do sexo 
feminino. 

 

1.1.14.5. Taxa de retenção ou desistência dos alunos da escola 

“A taxa de retenção ou desistência mostra a percentagem de alunos que não podem transitar para o ano de escolaridade seguinte (por 

razões diversas, entre as quais o insucesso escolar e a anulação da matrícula), dentro do número total de alunos matriculados nesse 

ano letivo.” 

 

 

 Em 2017/2018, verifica-se que: 

  - no 10º ano, num total de 158 alunos, a taxa na escola é 9% e a média nacional é 14%; 

  - no 11º ano, num total de 137 alunos, a taxa na escola é 1% e a média nacional é 8%; 

  - no 12º ano, num total de 121 alunos, a taxa na escola é 26% e a média nacional é 26%. 

 Conclui-se assim que, nos 10º e 11º anos, a taxa na escola é inferior à nacional e que no 

12º ano é igual. 

 Comparando com os anos letivos anteriores, regista-se uma descida em 2017/2018 no 

10º ano, pois a taxa de retenção não chega aos 10%. No 11º ano, a taxa de retenção é residual 

(1%), assinalando-se também uma descida nos últimos 4 anos. No 12º ano, a taxa de retenção 

obtida em 2017/2018 é igual à alcançada em 2015/2016  (26%), também mais baixa do que nos 

outros anos. 
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1.1.14.6. Alinhamento das notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos com as notas 
internas atribuídas por outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames. 

 “Este indicador compara as classificações internas atribuídas pela escola aos seus alunos com as classificações inter-
nas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais.  
Ao comparar alunos que obtêm classificações semelhantes nos exames, o indicador mede possíveis desalinhamentos, 
entre as escolas, nos critérios de atribuição de classificações internas. 
Por exemplo, se as classificações internas atribuídas pela Escola A são sistematicamente mais altas do que as classifi-
cações internas atribuídas pela Escola B a alunos que, posteriormente, obtêm os mesmos resultados nos exames naci-
onais, então é possível que a Escola A esteja a utilizar critérios de avaliação do desempenho escolar dos seus alunos 
muito diferentes dos critérios utilizados pela Escola B. 
É importante observar que, dada a variabilidade natural das amostras de alunos e de exames, estes desalinhamentos 
são significativos apenas quando a certeza estatística associada é alta e quando persistem ao longo dos anos. 
No cálculo deste indicador, consideram-se os exames nacionais do 12.º ano e do 11.º ano, de todas as disciplinas, 
realizadas na 1ª fase, para aprovação, pelos alunos internos da escola. Apenas se consideram as provas de exame 
classificadas com pelo menos 9,5 valores.” 

 

 

Em 2015 e 2017, as classificações internas na escola estão alinhadas com a média das clas-

sificações internas nas outras escolas do país. 

Em 2011, 2012, 2018 e 2019, as classificações internas na escola estão desalinhadas para 

cima face às outras escolas, com uma certeza estatística entre as 30% e as 10% mais fortes. 

Em 2013, 2014 e 2016, as classificações internas na escola estão desalinhadas para cima 

face às outras escolas, com uma certeza estatística entre as 10% mais fortes do país. 

 

1.1.14.7. Percentagem de alunos que obtêm positiva nos exames nacionais do 12.º ano após um 
percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos. 

“Acompanhamos o percurso dos alunos da escola durante o ensino secundário. O indicador mede a diferença entre a 
percentagem de percursos diretos de sucesso na escola e a média nacional (média calculada para os colegas do país 
com um nível anterior semelhante). 
No gráfico, a barra azul mostra a percentagem de alunos da escola que obtêm positiva nos exames das duas discipli-
nas trienais do 12.º ano, após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos de escolaridade. Estes podem ser con-
siderados percursos diretos com sucesso. 
A barra verde mostra a percentagem média nacional de percursos de sucesso, sendo a média calculada com os alunos 
do país que, três anos antes, no final do 9.º ano, demonstraram um nível escolar semelhante ao dos alunos da escola. 
Tendo os dois grupos de alunos o mesmo nível de partida à entrada do Secundário, o objetivo é perceber se o traba-
lho desenvolvido ao longo do Secundário conduziu a resultados também iguais, ou se, pelo contrário, os alunos da 
escola tiveram desempenhos superiores / inferiores aos dos seus colegas nacionais. 
Por essa razão, medimos a diferença entre a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola e a média nacio-
nal para alunos com um nível anterior semelhante. 



Grupo de avaliação                 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2019  (Referente a 2018-2019) 

  Página 
87 

 

  

Este indicador leva em conta o nível académico dos alunos que a escola recebe, não premeia a retenção e combina as 
avaliações interna e externa, pelo que é bastante robusto. 
No gráfico, a comparação com o país é assinalada a verde (+) quando o indicador da escola está entre os 25% mais 
altos do país. A comparação é assinalada a vermelho (-) quando o indicador da escola está entre os 25% mais baixos 
do país. Todas as outras escolas são associadas a um valor neutro (+ -), tendo um indicador em linha com a média 
nacional. 
O indicador relativo a 2018/19 mostra a situação, no final deste ano letivo, dos alunos que entraram para o 10.º ano 
de escolaridade em 2016/17.” 

 

Nos anos letivos 2013/2014, 2014/2015 e 2018/2019, a percentagem de percursos diretos 

de sucesso entre os alunos da escola está em linha com a média nacional. 

Nos anos letivos 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, a referida percentagem é inferior à 

média nacional. 

 

 

1.1.15. INFORMAÇÕES OBTIDAS DO PORTAL HTTP://INFOESCOLAS.MEC.PT/, - EXAMES  ENS. SEC. 

1.1.15.1. Número de alunos da escola que realizaram exame 

“Nestes gráficos são considerados todos os alunos que realizaram a prova na 1.ª fase dos exames nacionais, para 

aprovação na disciplina, e que estavam inscritos como alunos internos da escola em pelo menos um exame nacional 

do mesmo ano letivo.” 

Amostras com mais de 15 provas por disciplina: 

 

Português 

(137 provas 
em 2019) 

 

http://infoescolas.mec.pt/


Grupo de avaliação                 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2019  (Referente a 2018-2019) 

  Página 
88 

 

  

 

Matemática 
A 

(80 provas 
em 2019) 

 

 

 

 

História A 

(48 provas 
em 2019) 

 

 

Filosofia 

(33 provas 
em 2019) 

 

 

MACS 

(19 provas 
em 2019) 
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Geografia A 

(64 provas 
em 2019) 

 

 

Biologia e 

Geologia 

(51 provas 
em 2019) 

 

 

Física e 

Química A 

(48 provas 
em 2019) 

 

 

 

Economia A 

(23 provas 
em 2019) 
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Geometria 
Descritiva 

A 

(20 provas 
em 2018) 

 

 

 Relativamente ao ano anterior, em 2018/2019, o número de alunos que realizou os 

exames do ensino secundário aumentou em todas as disciplinas, com exceção de Física e Química 

A que manteve e Filosofia, M.A.C.S. e Biologia e Geologia que diminuiu. 

 As disciplinas com maior ou menor número de alunos a realizar as provas nacionais nos 

últimos cinco anos são as seguintes: 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Disciplinas 

com maior 

número de 

alunos a 

realizar as 

provas na-

cionais 

Português 

(138), Ma-

temática A 

(73), Biologia 

e Geologia 

(58), Econo-

mia A (26) e 

Geometria 

Descritiva A 

(21). 

Filosofia 

(48) 

M.A.C.S. 

(36) 

 Biologia e 

Geologia 

(58), Física 

e Química A 

(48), Filoso-

fia (39) e 

Desenho A 

(18) 

Matemática 

(80), Geo-

grafia A 

(64), Histó-

ria A (48) e 

Física e 

Química A 

(48) 

Disciplinas 

com menor 

número de 

alunos a 

realizar as 

provas na-

cionais 

M.A.C.S. (17) História A 

(30) 

Biologia e 

Geologia 

(35), Física 

e Química A 

(27) e Eco-

nomia A 

(14) 

Português 

(107), Geo-

grafia A (44) 

e Filosofia 

(34) 

Matemática 

A (52) e 

Geometria 

Descritiva A 

(10) 

Desenho A 

(10) 

 

 O ano letivo 2013/2014 foi aquele que abrangeu um maior número de disciplinas com 

mais alunos a realizar as provas.  



Grupo de avaliação                 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2019  (Referente a 2018-2019) 

  Página 
91 

 

  

 Os anos letivos 2015/2016 e 2016/2017 foram aqueles que abrangeram um maior nú-

mero de disciplinas com menos alunos a realizar as provas.  

 

1.1.15.2. Como se comparam os resultados dos alunos da escola face aos resultados dos mes-

mos alunos nas outras disciplinas com exame. 

“O indicador compara os resultados dos alunos no exame desta disciplina com os seus resultados nos exames 
das outras disciplinas. O objetivo é perceber se os alunos da escola ficaram acima ou abaixo do esperado na disciplina, 
face ao padrão definido pelas outras disciplinas e pela média dos outros alunos do país. 
Este indicador pretende medir o nível relativo dos alunos numa disciplina face ao seu nível nas outras disciplinas, e 
não medir o nível absoluto de resultados. Em particular, mesmo numa escola onde a generalidade dos alunos tem 
grandes dificuldades escolares, pode existir uma disciplina com resultados acima do esperado face ao nível geral, 
disciplina que portanto terá um bom valor do indicador. 

Da mesma forma, mesmo numa escola onde a generalidade dos alunos obtém resultados muito bons, pode 
existir uma disciplina um pouco abaixo do esperado face ao elevado nível geral, a qual poderá merecer algum trabalho 
adicional. 
 

No gráfico, a disciplina da escola é assinada a verde (+) quando o seu indicador de comparação com as outras 
disciplinas está entre os 25% mais altos do país. A disciplina é assinalada a vermelho (-) quando o seu indicador está 
entre os 25% mais baixos do país. Nos restantes casos a disciplina é assinalada a azul-cinzento (+ -). 
No caso das disciplinas com exame no 11.º ano, este indicador só é calculável no ano letivo seguinte ao da realização 
do exame, para permitir a comparação com os resultados que os mesmos alunos obtiveram, subsequentemente, nas 
disciplinas trienais do 12.º ano.” 

 

Português 

  

Matemáti-
ca A 

  

 

História A 

    

 

Desenho A 

 

 

Filosofia 
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M.A.C.S. 

   

 

Geografia 
A 

   

Biologia e  

Geologia 

   

Física e  

Química A 

   

Economia 
A 

  

Geometria 
Descritiva 

A 

 

 

 

Os resultados da disciplina são acima do esperado, tendo em conta os resultados nas outras 
disciplinas. 

Os resultados estão em linha com o esperado, dados os resultados nas outras disciplinas. 

Os resultados da disciplina são abaixo do esperado, tendo em conta os resultados nas outras 
disciplinas. 

 

 Tendo em conta os resultados das outras disciplinas, nos últimos seis anos, só alguns resul-

tados de Biologia e Geologia e Economia A são acima do esperado. A maioria dos resultados está 

em linha com o esperado. 

1.1.15.3. Progressão dos resultados dos alunos da escola entre os exames do 9.º ano e do 12.º 

ano, quando comparados com os outros alunos do país 
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“O indicador de progressão compara os resultados que os alunos obtiveram nos exames nacionais de 12.º ano com os 
resultados que os mesmos alunos haviam obtido, três anos antes, nos exames nacionais de 9.º ano. O indicador de 
progressão é positivo quando os alunos estão melhor nos exames de 12.º ano, relativamente às médias nacionais, do 
que estavam no 9.º ano. 

Por exemplo, se um aluno no 9.º ano estava abaixo da média nacional e no 12.º estava acima da média, então tem 
uma progressão relativa positiva. Um aluno que mantém a sua posição relativa tem uma progressão neutra. Um aluno 
que no 9.º ano estava muito acima da média nacional e no 12.º ano estava abaixo da média, ou só ligeiramente acima 
da média, tem uma progressão relativa negativa. 
 
O indicador de progressão associado à escola mede a progressão relativa (positiva ou negativa) do agregado dos seus 
alunos que realizaram exames à disciplina.” 

Português 

   

 Nos anos letivos referidos, os alunos da escola têm uma progressão inferior à média naci-

onal. O indicador de certeza estatística da escola está entre os 25 % mais baixos do país. 

Matemática A 

   

Nos anos letivos 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 e 2018/19, os alunos da escola têm 

uma progressão inferior à média nacional. O indicador de certeza estatística da escola está entre 

os 25 % mais baixos do país. 

Nos anos letivos 2014/15 e 2015/16, há uma progressão em linha com a média nacional. 

Não existe certeza estatística forte de que os alunos da escola tenham uma progressão superior 

ou inferior à média. 

 

1.1.15.4. Desigualdade de resultados dentro da escola: distância média entre os alunos, em 

termos de classificação no exame 

“Este indicador calcula a distância média entre os alunos da escola em termos da sua classificação no exame da disci-

plina. 

Por exemplo, se um aluno obtém uma classificação de 14 valores no exame e outro aluno obtém 12 valores, então a 

distância entre os dois alunos é de 2 valores. Tomando todos os pares possíveis de alunos da escola, pode-se calcular 

qual é a distância média entre os alunos. 

A distância entre os alunos é um indicador da dispersão de resultados, ou seja, mostra se os alunos da escola formam 

um grupo homogéneo ou um grupo heterogéneo, em termos de resultados. 

No gráfico, a distância média entre os alunos da escola é comparada com a distância média calculada para as outras 

escolas do país. 
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Note-se que a dispersão de resultados é uma variável independente do nível de resultados. Por exemplo, uma disper-

são pequena significa que os alunos da escola obtiveram resultados relativamente homogéneos, mas tanto podem ter 

sido homogeneamente bons como homogeneamente maus. Para analisar o nível de resultados, há que consultar o 

indicador sobre a evolução do percentil da escola. 

Neste gráfico são considerados todos os alunos que realizaram a prova na 1.ª fase dos exames nacionais, para aprova-

ção na disciplina, e que estavam inscritos como alunos internos da escola em pelo menos um exame nacional do 

mesmo ano letivo.” 

 

 

Português: 
 

Em todos os anos letivos registados, a distância na escola é sempre superior à das outras 

escolas. 

Em 2018/2019, a distância na escola é de 3,4 valores e a distância nas outras escolas é de 

3,3 valores (valores iguais a 2016/2017). 

 

Matemática A: 
 

No ano letivo 2016/2017, a distância na escola foi igual à das outras escolas (5 valores). 

Em 2015/2016 e 2017/2018, a distância na escola é inferior à das outras escolas.  

Em 2018/2019, a distância na escola é de 5,6 valores e a distância nas outras escolas é de 

5,1 valores.  

 

Geometria Descritiva A: 
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Em 2015/2016 e 2016/2017, a distância na escola é inferior à das outras escolas.  

Em 2017/2018 e 2018/2019, a distância na escola é superior à das outras escolas.  

Em 2018/2019, a distância na escola é de 7,9 valores e a distância nas outras escolas é de 

5,8 valores.  

 

 

 

Geografia A: 

 

Desde 2013/2014 até 2017/2018, a distância na escola foi sempre superior à distância das 

outras escolas. 

Em 2018/2019, a distância na escola é de 2,9 valores e nas outras escolas é de 3,0 valores. 

História A: 
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Em 2013/2014, a distância na escola foi inferior à das outras escolas. A partir desse ano até 

2017/2018, a distância na escola foi superior à das outras escolas. 

Em 2018/2019, a distância na escola é igual à das outras escolas (3,9 valores). 

 
Biologia e Geologia: 

 

Em 2013/2014, 2017/2018 e 2018/2019, a distância na escola é inferior à das outras esco-

las. Nos outros anos, a distância na escola é superior à das outras escolas. 

Em 2017/2018 e 2018/2019, a distância na escola é de 3,6 valores e nas outras escolas é de 

3,8 valores.  

Física e Química A: 
 

Nos últimos quatro anos, a distância na escola é inferior à das outras escolas. 

Em 2018/2019, a distância na escola é de 3,7 valores e a das outras escolas de 4,7 valores.  

 

Filosofia: 
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Com exceção do ano letivo 2017/2018, desde 2013/2014, a distância na escola foi sempre 

superior à das outras escolas. 

Em 2018/2019, a distância na escola é de 4,1 valores e nas outras escolas de 3,6 valores. 

 

MACS: 
 

Em 2014/2015 e 2018/2019, a distância na escola foi superior à das outras escolas. Nos ou-

tros anos letivos, a distância na escola foi inferior à das outras escolas. 

Em 2018/2019, a distância na escola é de 5,7 valores e nas outras escolas é de 4,1 valores. 

 

Economia A: 
 

Em 2018/2019, a distância na escola é de 4 valores e nas outras escolas é de 3,7 valores. 

Neste ano letivo, a distância na escola foi superior à das outras escolas, contrariando a tendência 

dos últimos anos. 

Resumindo, em 2018/2019, a distância na escola e nas outras escolas é a seguinte: 

Disciplinas Distância na 
escola  

(valores) 

Distância nas 
outras escolas 

(valores) 

Diferença          
(escola - outras 

escolas) 

Português 3,4 3,3 + 0,1 

Matemática A 5,6 5,1 + 0,5 

Geometria Des-
critiva A 

7,9 5,8 + 2,1 
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Geografia A 2,9 3,0 - 0,1 

História A 3,9 3,9 --- 

Biologia e Geo-
logia 

3,6 3,8 - 0,2 

Física e Química 
A 

3,7 4,7 - 1,0 

Filosofia 4,1 3,6 + 0,5 

MACS 5,7 4,1 +1,6 

Economia A 4,0 3,7 +0,3 

 

Na escola, a disciplina em que se registou maior distância foi Geometria Descritiva A (7,9 

valores) e a disciplina que apresentou menor distância foi Geografia A (2,9 valores). 

Nas outras escolas, a disciplina em que se registou maior distância também foi Matemática 

A (5,1 valores) e a disciplina que apresentou menor distância foi Geografia A (3,0 valores). Esta 

conclusão é igual à do ano anterior, com valores muito próximos na Matemática A e igual na Geo-

grafia A. 

A distância na escola foi inferior à distância nas outras escolas, nas disciplinas de Biologia e 

Geologia, Física e Química A e Geografia A, com diferenças pouco significativas. Nas restantes dis-

ciplinas, a distância na escola foi superior à das outras escolas, registando-se a maior diferença em 

Geometria Descritiva A (2,1 valores) e a menor em Português (0,1) valores. Na disciplina de Histó-

ria, a distância na escola é igual à das outras escolas. 

 

1.1.15.5. Evolução do percentil nacional da escola, medido pela classificação média dos seus 

alunos 

“Este indicador mostra como tem evoluído a posição da escola, em termos dos resultados médios dos seus alunos na 
disciplina, face às restantes escolas secundárias do país. 
A posição relativa da escola é medida através do seu percentil, que pode variar entre 0 e 100. Uma escola situa-se no 
percentil 60, por exemplo, se a classificação média dos seus alunos neste exame for superior à classificação média em 
60% das escolas do país. Portanto quanto mais elevado for o percentil, melhor é a posição relativa dos alunos da esco-
la. 
Observe-se, contudo, que a classificação média dos alunos é uma variável muito influenciável pelo nível académico 
dos alunos que a escola recebe, tal como pelo contexto socioeconómico onde a escola se insere. Assim, aqui preten-
de-se olhar sobretudo para a evolução dos resultados, e não tanto para o seu nível absoluto. 
Como o contexto das escolas tende a ser relativamente estável no curto prazo, quaisquer variações acentuadas de 
resultados (ou de percentil) de um ano para o outro, refletem, na maioria dos casos, fatores internos à escola. 
Neste indicador são considerados todos os alunos que realizaram a prova na 1.ª fase dos exames nacionais, para apro-
vação na disciplina, e que estavam inscritos como alunos internos da escola em pelo menos um exame nacional do 
mesmo ano letivo.” 
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Português:  

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 24 (mais 14 do que no ano letivo anterior). 

Nos últimos seis anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2012/2013 e 2016/2017 (6) e o mais 

alto foi obtido em 2014/2015 (26). 

 

Matemática A: 
 

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 42 (duplicou relativamente ao ano anterior). 

Nos últimos sete anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2016/2017 (10) e o mais alto 

foi obtido em 2014/2015 (51). 

História A: 
 

 

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 43 (mais 17 do que no ano letivo anterior). 

Nos últimos sete anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2016/2017 (20) e o mais alto foi 

obtido em 2018/2019 (43). 

Filosofia: 
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Em 2018/2019, o percentil obtido foi 28 (menos 17 do que no ano letivo anterior). 

Nos últimos sete anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2014/2015 (24) e o mais alto 

foi obtido em 2013/2014 (56). 

MACS: 
 

 

 

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 49 (mais 36 do que no ano letivo anterior). 

Nos últimos sete anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2017/2018 (13) e o mais alto foi obtido 

em 2018/2019 (49). 

 

Geografia A: 
 

 

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 31 (menos 15 do que no ano letivo anterior). 

O percentil mais baixo dos últimos sete anos foi obtido em 2015/2016 (11) e o mais alto  

em 2017/2018 (46). 
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Biologia e Geologia: 
 

 

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 18 (menos 17 do que no ano letivo anterior). 

Nos últimos sete anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2015/2016 (14) e o mais alto 

em 2014/2015 (77). 

 

Física e Química A: 
 

 

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 12 (menos 40 do que no ano letivo anterior). 

Nos últimos sete anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2018/2019 (20) e o mais alto 

em 2014/2015 (79). 

Economia A: 
 

 

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 56 (mais 34 do que no ano letivo anterior). 

Nos últimos sete anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2014/2015 (7) e o mais alto em 

2016/2017 (94). 
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Geometria Descritiva A: 
 

Em 2018/2019, o percentil obtido foi 20 (mais 9 do que no ano letivo anterior). 

Nos últimos sete anos, o percentil mais baixo foi obtido em 2017/2018 (11) e o mais alto 

em 2014/2015 (25). 

 

Desenho A: 
 

 

 

Em 2017/2018, foram realizadas menos de 15 provas da disciplina, sendo a amostra 

demasiado reduzida para apresentar estatísticas. 

O  percentil mais baixo foi obtido em 2013/2014 (1) e o mais alto em 2015/2016 (44). 

 

Globalmente, em 2018/2019, observa-se o seguinte:  

- As disciplinas que obtiveram melhor posição relativa dos alunos da escola foram Econo-

mia A (56) e MACS (49). Assim, na disciplina de Economia A, por exemplo, o percentil foi 56, isto é, 

a classificação média dos alunos da escola, neste exame, foi superior à classificação média em 56% 

das escolas do país. As disciplinas que obtiveram pior posição relativa dos alunos da escola foram 

Física e Química A (12) e Biologia e Geologia (18). 

- Relativamente ao ano anterior, o percentil baixou nas disciplinas de Filosofia, Geografia A, 

Biologia e Geologia e Física e Química A e aumentou nas restantes disciplinas. 

- No 12º ano, a evolução do percentil nos últimos seis anos é semelhante nas disciplinas de 

Português e Matemática A. 
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Comparação da desigualdade de resultados dentro da escola com o percentil da escola, em 
2018/2019: 

Disciplinas Desigualdade de resultados dentro da 

escola: distância média entre os alunos, 

em termos de classificação no exame 

Evolução do percentil nacional 

da escola, medido pela classifica-

ção média dos seus alunos 

Português a distância na escola é de 3,4 valores  o percentil obtido foi 24  

Matemática A a distância na escola é de 5,6 valores  o percentil obtido foi 42 

História A a distância na escola é de 3,9 valores  o percentil obtido foi 43  

Filosofia a distância na escola é de 4,1 valores  o percentil obtido foi 28  

M.A.C.S. a distância na escola é de  5,7 valores  o percentil obtido foi 49  

Geografia A a distância na escola é de 2,9 valores  o percentil obtido foi 31  

Biologia e Geologia a distância na escola é de 3,6 valores  o percentil obtido foi 18  

Física e Química A a distância na escola é de 3,7 valores  o percentil obtido foi 12  

Economia A a distância na escola é de 4,0 valores  o percentil obtido foi 56  

Geometria Descritiva A a distância na escola é de 7,9 valores  o percentil obtido foi 20  

 

Comparando estes dois indicadores, consideram-se alguns exemplos: 

- Na disciplina de Física e Química A, a classificação média dos alunos da escola foi superior 

à das escolas do país, só em 12%. A distância entre os alunos apresenta uma dispersão de 3,7 valo-

res nos resultados. 

- Na disciplina de Economia A, a classificação média dos alunos da escola foi superior à 

maioria das escolas do país, em 56%. A distância entre os alunos apresenta uma dispersão de 4,0 

valores nos resultados. Logo, nesta disciplina, a classificação média foi superior à de Física e Quí-

mica A, mas os alunos que realizaram o exame de Economia A constituíram um grupo mais hete-

rogéneo, em termos de resultados. 

- Na disciplina de Geometria Descritiva A, a classificação média dos alunos da escola foi su-

perior à das escolas do país, em 20%. Além disso, a distância entre os alunos apresenta uma dis-

persão de 7,9 valores nos resultados. Logo, nesta disciplina, a classificação média foi inferior à 
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maioria das escolas do país e o grupo alunos que realizou este exame foi o mais heterogéneo da 

escola. 

- Na disciplina de Geografia A, a classificação média dos alunos da escola foi superior à das 

escolas do país, em 31%. Além disso, a distância entre os alunos apresenta uma dispersão de 2,9 

valores nos resultados. Assim, nesta disciplina, a classificação média foi inferior à maioria das esco-

las do país e os alunos que realizaram o exame constituíram um grupo mais homogéneo do que 

nas outras disciplinas. 

 

1.1.15.6. Percentagem de alunos com idade superior a 16 ou 17 anos (a idade normal para con-

clusão das disciplinas, respetivamente, de 11.º e 12.º anos) 

“Neste gráfico são considerados todos os alunos que realizaram a prova na 1.ª fase dos exames nacionais, para apro-

vação na disciplina, e que estavam inscritos como alunos internos da escola em pelo menos um exame nacional do 

mesmo ano letivo.” 

Português: 
 

Em 2018/2019, 28% dos alunos da escola tinha idade superior a 17 anos e 23% dos alunos 

do país também ultrapassava os 17 anos. 

 

Matemática A: 
 

 

Em 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016  e 2017/2018, a percentagem dos alunos na escola 

com mais de 17 anos era inferior à percentagem dos alunos do país com a mesma  idade. 
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Em 2018/2019, 28% dos alunos da escola tinha idade superior a 17 anos e 17% dos alunos 

do país também ultrapassava os 17 anos. 

Geografia A:  
 

 

Em 2013/2014, a percentagem dos alunos na escola com mais de 16 anos era superior à 

percentagem dos alunos do país, nas mesmas condições. Nos três anos seguintes, a situação 

inverteu-se: a percentagem dos alunos na escola com mais de 16 anos passou a ser inferior à dos 

alunos do país. Nos dois anos seguintes, as posições voltaram a inverter-se.  

Em 2018/2019, 39% dos alunos da escola tinha idade superior a 16 anos e 33% dos alunos 

do país também ultrapassava os 16 anos. 

 

História A: 
 

Em 2018/2019, 33% dos alunos da escola tinha idade superior a 17 anos e 38% dos alunos 

do país também ultrapassava os 17 anos.  

Biologia e Geologia: 
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No ano letivo 2013/2014, a percentagem dos alunos na escola com mais de 16 anos era 

superior à percentagem dos alunos do país.  

Em 2017/2018, 16% dos alunos da escola e do país tinha idade superior a 16 anos. 

Nos outros anos letivos, a percentagem dos alunos na escola com mais de 16 anos é 

inferior à percentagem dos alunos do país. 

Em 2018/2019, 12% dos alunos da escola tinha idade superior a 16 anos e 16% dos alunos 

do país também ultrapassava os 17 anos.  

 

Física e Química A: 
 

Em todos os anos letivos, a percentagem dos alunos na escola com mais de 16 anos foi 

inferior à percentagem dos alunos do país. 

Em 2018/2019, 10% dos alunos da escola tinha idade superior a 16 anos e 20% dos alunos 

do país também ultrapassava os 16 anos. 

 
Filosofia: 

 

Com exceção do ano letivo 2017/2018, desde 2013/2014, a percentagem dos alunos na 

escola com mais de 16 anos foi superior à percentagem dos alunos do país. 

Em 2018/2019, 45% dos alunos da escola tinha idade superior a 16 anos e 30% dos alunos 

do país também ultrapassava os 16 anos. 
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MACS: 
 

 

Em 2018/2019, tal com no ano letivo anterior, 47% dos alunos da escola tinha idade 

superior a 16 anos.  

Nestes dois anos letivos, a nível de escola, registou-se a maior percentagem de alunos com 

mais de 16 anos a fazer exame nacional. 

 

Economia A: 
 

 

Em 2017/2018, 41% dos alunos da escola tinha idade superior a 16 anos e 25% dos alunos 

do país também ultrapassava os 16 anos. Este ano letivo registou a maior percentagem de alunos 

com mais de 17 anos. 

Em 2018/2019, 39% dos alunos da escola tinha idade superior a 16 anos e 22% dos alunos 

do país também ultrapassava os 16 anos. 

Geometria Descritiva A 
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Em 2018/2019, 40% dos alunos da escola tinha idade superior a 16 anos e 30% dos alunos 

do país também ultrapassava os 16 anos. 

Globalmente, no ano letivo 2018/2019, observa-se o seguinte: 
 

Disciplinas % de alunos com idade 

superior a 16 anos a 

nível de escola 

% de alunos com idade 

superior a 16 anos a 

nível de escola 

Filosofia 45% 30% 

M.A.C.S. 47% 38% 

Geografia A 39% 33% 

Biologia e Geologia 12% 16% 

Física e Química A 10% 20% 

Economia A 39% 22% 

Geometria Descritiva A 40% 30% 

 

No 11.º ano, a nível de escola, as maiores percentagens de alunos com mais de 16 anos re-

gistam-se nas disciplinas de M.A.C.S. e Filosofia. À semelhança do ano letivo anterior, as menores 

percentagens observam-se nas disciplinas de Física e Química A e Biologia e Geologia. 

No 11.º ano, a nível nacional, tal como no ano letivo anterior, as maiores percentagens de 

alunos com mais de 16 anos registam-se nas disciplinas de M.A.C.S. e Geografia A e as menores 

registam-se também nas disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A. 

Disciplinas % de alunos com idade 

superior a 17 anos a 

nível de escola 

% de alunos com idade 

superior a 17 anos a 

nível de escola 

Português 28% 23% 

Matemática A 28% 17% 

História A 33% 38% 

 

No 12.º ano, a maior percentagem de alunos com mais de 17 anos regista-se na disciplina de 

História A, tanto a nível de escola como a nível nacional. 
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1.1.16. INFORMAÇÕES OBTIDAS DO PORTAL HTTP://INFOESCOLAS.MEC.PT/, - CURSOS PROFISSIONAIS 

 

1.1.16.1. Número de alunos da escola que está no ensino profissional 

“Os dados referem-se apenas aos alunos matriculados em cursos profissionais para jovens. Não incluem, 
por exemplo, os alunos matriculados em cursos científico-humanísticos ou no ensino recorrente para 
adultos.” 

 

No ano letivo 2014/2015, registou-se o menor número de alunos matriculados no ensino 

profissional (64), de acordo com os dados mencionados. 

Em 2017/2018, a escola registava 88 alunos a frequentar o ensino profissional. 

 

1.1.16.2. Percentagem de alunos da escola que concluem o ensino profissional em três anos ou 
menos 
“A barra azul do gráfico mostra a percentagem de alunos da escola que concluíram o ensino profissional 
dentro do tempo normal, ou seja, até três anos depois de terem ingressado nesta modalidade de ensino. 
Estes podem ser considerados percursos diretos com sucesso na escola. 
A barra verde mostra a percentagem média nacional de percursos de sucesso, para comparação com os 
resultados na escola. Esta média nacional é calculada com os alunos do país que, ao entrarem no ensino 
secundário profissional, tinham um perfil semelhante ao dos alunos da escola, em termos de idade e de 
apoios da Ação Social Escolar. O objetivo é enquadrar os resultados na escola com uma média nacional 
apropriada, dentro do possível, para o contexto escolar e socioeconómico dos alunos que frequentam a 
escola. 
O indicador mais interessante é a diferença entre as duas barras, ou seja, entre a percentagem de percur-
sos diretos de sucesso na escola e a média nacional para alunos com um perfil anterior semelhante. 
Os dados relativos a 2016/17 mostram a situação, no final deste ano letivo, dos alunos que entraram para 
o ensino secundário profissional, em 2014/15, vindos diretamente do 3.º ciclo.” 

http://infoescolas.mec.pt/
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Quer a nível de escola, quer a nível nacional, a percentagem de alunos a concluir o ensino 

profissional tem aumentado nos três anos letivos  2014/2015 a 2016/2017. 

A nível de escola, a percentagem de alunos que tem concluído o ensino profissional é 

maior do que a nível nacional. 

 

1.1.16.3. Cursos onde os alunos estão matriculados 

“Mostram-se os diversos cursos em que estavam matriculados os alunos desta escola no ano letivo 
2017/18. 
Os dados referem-se apenas aos alunos matriculados em cursos profissionais para jovens. Não incluem, 
por exemplo, os alunos matriculados em cursos científico-humanísticos ou no ensino recorrente para 
adultos.” 

 

1.1.16.4. Distribuição dos alunos por idade 

“Mostra-se a distribuição por idades dos alunos matriculados nesta escola no ano letivo 2017/18. 
Os dados referem-se apenas aos alunos matriculados em cursos profissionais para jovens. Não incluem, 
por exemplo, os alunos matriculados em cursos científico-humanísticos ou no ensino recorrente para 
adultos.” 
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             Dos 88 alunos matriculados nos cursos profissionais, 27 têm 17 anos e os restantes idades 

entre os 15 e os 19 anos, havendo também um aluno com mais de 20 anos. 

 

 

1.1.16.5. Distribuição dos alunos por sexo 

“Mostra-se a distribuição por sexo dos alunos matriculados nesta escola no ano letivo 2017/18. 
Os dados referem-se apenas aos alunos matriculados em cursos profissionais para jovens. Não incluem, 
por exemplo, os alunos matriculados em cursos científico-humanísticos ou no ensino recorrente para 
adultos.” 

 

 

 

Na escola, 27% dos alunos são do sexo feminino e 73% do masculino. 

A nível nacional, 42% são do sexo feminino e 58% do masculino (como no ano anterior). 
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1.2. RESULTADOS SOCIAIS 

 

1.2.1. ANÁLISE DE RESULTADOS DE CARÁTER SOCIAL 

 

1.2.1.1. Candidaturas e colocações ao Ensino Superior  
 

2019 – Candidaturas / Colocações de Alunos NÃO SIM Total 

Candidatura na 1ª Fase,  
em relação aos que  concluíram o Ensino Secundário 

Nº 16 88 104 

% 15,4 84,6 100,0 

Colocações na 1ª Fase,  
em relação às candidaturas efetuadas 

Nº 7 81 88 

% 8,0 92,0 100,0 

Colocações na área científica frequentada  
no curso do Ensino Secundário (1ª Fase), em relação aos colocados 

Nº 11 70 81 

% 13,6 86,4 100,0 
 

Em 2019, 84,6% dos alunos que concluíram o Ensino Secundário candidatou-se ao Ensino 

Superior, tendo aumentado significativamente em relação ao ano anterior (+29,2%). 

Dos alunos que se candidataram, 92% foram colocados na 1ª Fase. 

Dos 81 alunos colocados na 1ª Fase, 70 foram colocados em cursos da área científica fre-

quentada no Ensino Secundário, correspondendo a 86,4%. Esta percentagem é superior à do ano 

letivo anterior (+3,1%). 

 

1.2.1.2. Dados estatísticos relativos ao nível de escolaridade das mães, à frequência do pré- 
-escolar e ao número de alunos subsidiados 

 

a) Nível de escolaridade das mães 
 

A tabela seguinte indica as habilitações literárias das mães de todos os alunos da escola. 
 

 
ANO LETIVO 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário Méd/Sup 

2012/2013 7,8% 17,7% 25,0% 30,7% 18,8% 

2013/2014 8,0% 14, 6% 20,0% 34,0% 23,4% 

2014/2015 6,8% 11,8% 22,4% 34,6% 24,4% 

2015/2016 6,4% 13,3% 21,4% 36,5% 22,5% 

2016/2017 5,8% 10,5% 22,5% 37,6% 23,6% 

2017/2018 4,2% 9,3% 22,5% 38,9% 25,1% 

2018/2019 4,7% 9,6% 22,4% 39,8% 23,5% 

 
As habilitações literárias das mães situam-se entre o 3.º Ciclo (22,4%) e o Ensino Mé-

dio/Superior (23,5%), com maior incidência no Secundário, (+0,9%) do que no ano anterior.  

Em 2018/2019, voltou a crescer a percentagem de mães com o 1º ciclo (+0,5%) e com o 2º 

ciclo (+0,3%). 
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 Tendo em conta que, academicamente, este é um dos indicadores de previsível sucesso, 

tal evidência poderá sugerir uma diminuição da taxa de aproveitamento. 

 

b) Número de alunos subsidiados 
 

A tabela seguinte indica o número de alunos com Necessidades Educativas Especiais que 

têm Currículo Específico Individual (CEI) bonificados, independentemente dos rendimentos do 

agregado familiar. Saliente-se que houve um aumento significativo relativamente ao ano anterior. 

 
Ano letivo 3.º Ciclo Secundário Total 

Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B 

2012/2013 -- -- 2 2 4 

2013/2014 -- -- 2 4 6 

2014/2015 -- -- 4 1 5 

2015/2016 1 2 7 1 11 

2016/2017 1 5 9 3 18 

2017/2018 -- -- 7 -- 7 

2018/2019 4 4 7 1 16 

 
 

A tabela seguinte indica o número total de alunos bonificados nos últimos anos letivos.  

 

Ano letivo 3.º Ciclo Secundário Total 

Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B 

2012/2013 32 32 51 75 190 

2013/2014 32 33 52 61 178 

2014/2015 36 34 73 48 191 

2015/2016 37 32 74 56 199 

2016/2017 41 28 77 65 211 

2017/2018 35 35 63 57 190 

2018/2019 37 24 53 49 163 

 

Quanto ao número total de alunos, também se conclui que no último ano letivo houve uma 

diminuição do número de alunos subsidiados, relativamente aos três anos anteriores. Note-se 

que, no terceiro ciclo, o número de alunos com escalão A aumentou, mas diminuiu no escalão B.     

            No ensino secundário, o número de alunos subsidiados baixou em ambos os escalões. 

 

1.2.1.3. Número de alunos com bolsa de mérito atribuída 
 

Para efeitos do estabelecido no despacho nº 8452-A/2015, alterado pelo despacho nº 

5296/2017, entende-se por ‘mérito’ a obtenção pelo aluno candidato à atribuição da bolsa da se-
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guinte classificação média anual, relativa ao ano de escolaridade anterior, com aprovação em to-

das as disciplinas, ou módulos, do plano curricular:  

- ofertas formativas com classificações de 1 a 5 — classificação igual ou superior a 4, arre-

dondada às unidades;  

- ofertas formativas com classificações de 0 a 20 — classificação igual ou superior a 14 valo-

res, arredondada às unidades. 

Por ‘bolsa de mérito’, entende-se a prestação pecuniária anual destinada à comparticipa-

ção dos encargos inerentes à frequência do ensino secundário, que são demonstrados pelo aluno. 

A bolsa de mérito não é aplicável aos alunos que se encontram a repetir o ano escolar. 

Nas disciplinas sujeitas a exame, a classificação a considerar para atribuição da bolsa é a 

classificação final da disciplina, após a realização do exame. 

Na fórmula do cálculo da média das notas de atribuição de bolsa de mérito, deve utilizar-se a 

avaliação de todas as disciplinas, com exceção de Educação Moral e Religiosa, incluindo as ofertas 

de escola. 

Na nossa escola, nos últimos anos letivos, foram apresentadas candidaturas à atribuição de 

bolsas de mérito, distribuídas da seguinte forma: 

 

Ano letivo 10.º 11.º 12.º Total 

2012/2013 -- 2 1 3 

2013/2014 1 1 2 4 

2014/2015 1 5 5 11 

2015/2016 2 3 5 10 

2016/2017 2 9 13 24 

2017/2018 -- 5 13 18 

2018/2019 4 2 8 14 

 
Nos últimos dois anos letivos, o número de alunos com bolsa de mérito atribuída tem vindo 

a baixar. 

 

1.2.2. COMPORTAMENTO / DISCIPLINA 

Ensino Básico 

Ao nível do 3º. Ciclo do Ensino Básico, nas análises ao comportamento global efetuadas pe-

los Conselhos de Turma, predomina a menção de Satisfatório (59%), seguida de Pouco Satisfatório 

(36%) e de Bom (5%). Em termos de percurso ao longo do ano, verifica-se que, inicialmente, ape-

nas 3 turmas em 11 (27%) apresentam comportamento Pouco Satisfatório, mas piora na segunda 
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metade do 1º Período e em todo o 2º Período (45%), para depois melhorar no 3º Período, voltan-

do a observar-se a percentagem inicial.  

O ano inicial de ciclo é o que revela um comportamento considerado mais desadequado: 

alunos conversadores e desatentos. Também é o ano em que se regista um maior número de par-

ticipações de ocorrência disciplinar: 68. No 8º ano, é sobretudo numa das turmas que se concen-

tra as menções de Pouco Satisfatório. Neste mesmo ano, registaram-se duas medidas disciplinares 

(suspensão por 2 e 10 dias). Quanto ao 9º ano, predomina a menção de Satisfatório, embora nu-

ma das turmas o comportamento seja considerado ao longo do ano como Pouco Satisfatório.   

 

Ensino Secundário 

O 10º ano regista 88% de menções de comportamento Satisfatório, 8% de Bom e apenas 

4% de Pouco Satisfatório. Esta última menção apenas se observa no 1º Período, melhorando subs-

tancialmente ao longo do ano. Nestas turmas, observam-se alguns comportamentos marcados 

pela conversa paralela e pela falta de atenção. Contudo, ainda se registaram quatro participações 

disciplinares. 

Relativamente ao 11º ano, não foram registadas quaisquer menções de comportamento 

Pouco Satisfatório. Em 64% das reuniões, o comportamento é classificado como Satisfatório e em 

36% atingiu a classificação de Bom. Todavia, foram redigidas 10 participações de ocorrência disci-

plinar. 

No ano terminal de ciclo, o comportamento global da turma é avaliado maioritariamente 

como Satisfatório (65%), seguido de Bom (25%) e de Pouco Satisfatório (10%). Apesar de global-

mente positivos, estes valores indicam que, chegado ao fim do ciclo de estudos e com idade cro-

nológica de 17-18 anos, ainda persistem comportamentos imaturos que não podem deixar de 

constituir um obstáculo ao sucesso académico.   

 

Cursos Profissionais 

Quanto aos Cursos Profissionais, verificam-se 60% de menções de Satisfatório, 27% de bom 

e 13% de Pouco Satisfatório, apenas no 2º Período, configurando valores bastante positivos. Note-

-se, por um lado, que as menções de Pouco Satisfatório assentam em atos de indisciplina tais co-

mo a manipulação de telemóveis ou a falta de pontualidade e que não existe um número muito 

elevado de participações de ocorrência disciplinar. Por outro lado, no 12º ano, o comportamento 

da turma é avaliado como Bom durante todo o ano letivo. 
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2. PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS  
 

 
Em 2016/2017, a escola candidatou-se ao Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qua-

lidade das Aprendizagens, com um plano que incide nas disciplinas de Matemática A e Português 

do 10º ano, já que os maus resultados nos exames nacionais de 12º ano e a não conclusão do En-

sino Secundário tinham vindo a ser apontadas como as principais fragilidades da escola. O presen-

te documento procura posicionar os resultados da avaliação final face às metas definidas no âmbi-

to deste plano.  

 

 

Medida 1 - Português 

  
Meta 1:  Melhorar, em 3%, a taxa de classificações superiores a 9 na classificação interna da disci-

plina de Português, no 12º ano, em 2018/2019. 

 

 
Disciplina de PORTUGUÊS 

 
Classificações internas superiores a 9 

 
12º ano de escolaridade 

 

Ano 
Letivo TOTAL Classif. > 9 % 

2015-16 

1ºP 134 126 94 

2ºP 133 126 94,7 

3ºP 132 125 94,7 

2016-17 

1ºP 107 91 85 

2ºP 108 95 88 

3ºP 108 101 93,5 

2017-18 

1ºP 115 104 90,4 

2ºP 115 105 91,3 

3ºP 115 110 95,7 

2018-19 

1ºP 139 132 95 

2ºP 138 134 97,1 

3ºP 138 138 100 

 

 

Comparando a percentagem de classificações internas superiores a 9 valores do 3º período 

de 2018-2019 na disciplina de Português (100%) com a média dos três anos anteriores (94,6%), 

regista-se +5,4% de classificações superiores a 9 valores, o que configura um aumento significati-

vo. A meta foi cumprida. 
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Disciplina de PORTUGUÊS 

Classificações internas superiores a 9 por turma 

12º ano de escolaridade 

Turmas 1º período 2º período 3º período 

12ºA 97% 100% 100% 

12ºB 100% 100% 100% 

12ºC 92,9% 96,4% 100% 

12ºD 96,1% 96% 100% 

12ºE 90% 93,3% 100% 

 

 Nas cinco turmas, registou-se 100% de sucesso. 
 

Disciplina de PORTUGUÊS 

Classificações superiores a 9 

Exame Nacional 

12º ano de escolaridade 

2009 64,3% 

2010 43,1% 

2011 39,4% 

2012 45,6% 

2013 30,4% 

2014   64% 

2015 64,7% 

2016 52,3% 

2017 48,5% 

2018 49,1% 

2019 70,1%  

 
A percentagem de alunos que obtiveram classificações superiores a 9 valores no Exame 

Nacional foi a mais alta dos últimos 11 anos, sendo 20% superior à média dos últimos 10 anos. 

 

Meta 2: Melhorar a qualidade do sucesso, expressa na distribuição das classificações pelos inter-

valos de classificação 10-13, 14-15, 16-17 e 18-20, na disciplina de Português, no 12º ano, em 

2018/2019. 

 
Disciplina de PORTUGUÊS 

 Classificação Interna - distribuição por intervalos de classificação 

 
12º ano de escolaridade 

 
Ano Letivo Intervalos classif. Total % 

2015-16 

1ºP 

10 – 13 61 45,5 

14 – 15 31 23,1 

16 – 17 18 13,4 

18 – 20 16 11,9 

2ºP 
10 – 13 50 37,6 

14 – 15 38 28,6 
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16 – 17 22 16,5 

18 – 20 16 12 

3ºP 

10 – 13 41 31,1 

14 – 15 44 33,3 

16 – 17 23 17,4 

18 – 20 17 12,9 

2016-17 

1ºP 

10 – 13 64 59,8 

14 – 15 20 18,7 

16 – 17 6 5,6 

18 – 20 1 0,9 

2ºP 

10 – 13 63 58,3 

14 – 15 23 21,3 

16 – 17 8 7,4 

18 – 20 1 0,9 

3ºP 

10 – 13 68 63 

14 – 15 23 21,3 

16 – 17 8 7,4 

18 – 20 2 1,9 

2017-18 

1ºP 

10 – 13 64 55,7 

14 – 15 27 23,5 

16 – 17 12 10,4 

18 – 20 1 0,9 

2ºP 

10 – 13 65 56,5 

14 – 15 24 20,9 

16 – 17 16 13,9 

18 – 20 0 0 

3ºP 

10 – 13 67 58,3 

14 – 15 25 21,7 

16 – 17 15 13 

18 – 20 3 2,6 

2018-19 

1ºP 

10 – 13 70 50,4 

14 – 15 35 25,2 

16 – 17 23 16,5 

18 – 20 4 2,9 

2ºP 

10 – 13 55 39,9 

14 – 15 41 29,7 

16 – 17 30 21,7 

18 – 20 8 5,8 

 10 – 13 56 40,6 

3ºP 14 – 15 40 29 

 16 – 17 32 23,2 

 18 – 20 10 7,2 

 
Os resultados do 3º período de 2018-2019 mostram um claríssimo aumento da qualidade 

do sucesso expresso na menor percentagem de classificações situadas no intervalo 10-13 (-10,2%) 
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e na maior percentagem de classificações situadas nos intervalos 14-15 (+3,6%), 16-17 (+10,6%) e 

18-20 (+1,4%), quando comparados com a média dos três anos anteriores. A meta foi cumprida. 

 

Disciplina de PORTUGUÊS 

Exame Nacional - distribuição por intervalos de classificação 

12º ano de escolaridade 

Ano Letivo Intervalos classif. Total % 

2009 

10 – 13 42 42,9% 

14 – 15 13 13,3% 

16 – 17 5 5,1% 

18 – 20 3 3,1% 

2010 

10 – 13 38 34,9% 

14 – 15 5 4,6% 

16 – 17 4 3,7% 

18 – 20 0 0% 

2011 

10 – 13 35 32,1% 

14 – 15 5 4,6% 

16 – 17 1 0,9% 

18 – 20 2 1,8% 

2012 

10 – 13 42 33,6% 

14 – 15 12 9,6% 

16 – 17 2 1,6% 

18 – 20 1 0,8% 

2013 

10 – 13 28 25% 

14 – 15 6 5,4% 

16 – 17 0 0% 

18 – 20 0 0% 

2014 

10 – 13 60 43,2% 

14 – 15 19 13,7% 

16 – 17 8 5,8% 

18 – 20 2 1,4% 

2015 

10 – 13 55 47,4% 

14 – 15 8 6,9% 

16 – 17 9 7,8% 

18 – 20 2 1,7% 

2016 

10 – 13 43 33,1% 

14 – 15 12 9,2% 

16 – 17 10 7,7% 

18 – 20 3 2,3% 

2017 

10 – 13 42 40,8% 

14 – 15 4 3,9% 

16 – 17 1 1% 

18 – 20 3 2,9% 

2018 
10 – 13 42 37,5% 

14 – 15 8 7,1% 
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16 – 17 4 3,6% 

18 – 20 1 0,9% 

2019 

10 – 13 60 43,8% 

14 – 15 26 19% 

16 – 17 8 5,8% 

18 – 20 2 1,5% 
 

Quando confrontada com a média dos últimos dez anos, a superior qualidade do sucesso é 

claramente visível no aumento das percentagens de alunos com classificações situadas nos inter-

valos 10-13 (+7,1%), 14-15 (+11,4%) e 16-17 (+2%). A percentagem de alunos que obtiveram classi-

ficações situadas no intervalo 18-20 é sensivelmente a mesma. 

 

Disciplina de PORTUGUÊS 

Média dos Exames Nacionais  
1ª. Fase - alunos internos 

12º ano de escolaridade 

2009 10,8 

2010 8,7 

2011 8,6 

2012 8,8 

2013 7,9 

2014 10,2 

2015 10,1 

2016 9,8 

2017 9,2 

2018 9,3  

2019 10,9 
 

Em 2019, obteve-se a média mais alta dos últimos 11 anos, mais 1,5 do que a média dos úl-

timos dez anos. 

 

 

Medida 2 – Matemática A 

  

Meta 1: Melhorar, em 3%, a taxa de classificações superiores a 9 na classificação interna da disci-

plina de Matemática, no 12º ano, em 2018/2019. 

 

 
Disciplina de MATEMÁTICA A 

 
Classificações internas superiores a 9 

 
12º ano de escolaridade 

 
Ano Letivo TOTAL Classif. > 9 % 

2015-16 

1ºP 68 57 83,8 

2ºP 65 57 87,7 

3ºP 65 58 89,2 
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2016-17 

1ºP 55 48 87,3 

2ºP 52 45 86,5 

3ºP 52 46 88,5 

2017-18 

1ºP 49 42 85,7 

2ºP 48 40 83,3 

3ºP 48 41 85,4 

2018-19 

1ºP 79 64 81 

2ºP 78 65 83,3 

3ºP 75 65 86,7 

 
Comparando os resultados do 3º período de 2018-2019 na disciplina de Matemática A 

(86,7%) com a média dos três anos anteriores (87,7%), regista-se – 1% de classificações superiores 

a 9. A meta não foi cumprida. 

 

Disciplina de MATEMÁTICA A 

Classificações internas superiores a 9 por turma 

12º ano de escolaridade 

Turmas 1º período 2º período 3º período 

12ºA 93,1 89,7 93,1 

12ºB 82,1 92,6 92,6 

12ºE 63,6 63,6 70 

 
Numa análise por turma, verifica-se que duas turmas (A e B) cumprem largamente a meta 

fixada (+6,4% e + 4,9%, respetivamente), mas uma turma (E) fica bastante aquém da média dos 

três anos anteriores (- 17,7%). 

Disciplina de MATEMÁTICA 

Classificações superiores a 9 

Exame Nacional 

2009 31,1% 

2010 20% 

2011 20,8% 

2012 63,9% 

2013 23,1% 

2014 37% 

2015 60% 

2016 52,4% 

2017 38,3% 

2018 41,9% 

2019 60,6% 

 
A percentagem de alunos que obtiveram classificações superiores a 9 valores no Exame 

Nacional foi a segunda mais alta dos últimos 11 anos, sendo 21,7 superior à média dos últimos 10 

anos. 
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Meta 2: Melhorar a qualidade do sucesso, expressa na distribuição das classificações pelos 

intervalos de classificação 10-13, 14-15, 16-17 e 18-20, na disciplina de Matemática A, no 12º ano, 

em 2018/2019. 

 
 

 
Disciplina de MATEMÁTICA A 

 Classificações internas 

 
12º ano de escolaridade 

 
Ano Letivo Intervalos classif. Total % 

2015-16 
 

1ºP 

10 – 13 19 27,9 

14 – 15 14 20,6 

16 – 17 18 26,5 

18 – 20 6 8,8 

2ºP 

10 – 13 22 33,8 

14 – 15 11 16,9 

16 – 17 17 26,2 

18 – 20 7 10,8 

3ºP 

10 – 13 23 35,4 

14 – 15 11 16,9 

16 – 17 14 21,5 

18 – 20 10 15,4 

2016-17 

1ºP 

10 – 13 34 61,8 

14 – 15 7 12,7 

16 – 17 5 9,1 

18 – 20 2 3,6 

2ºP 

10 – 13 32 61,5 

14 – 15 6 11,5 

16 – 17 5 9,6 

18 – 20 2 3,8 

3ºP 

10 – 13 30 57,7 

14 – 15 9 17,3 

16 – 17 4 7,7 

18 – 20 3 5,8 

2017-18 

1ºP 

10 – 13 23 46,9 

14 – 15 6 12,2 

16 – 17 7 14,3 

18 – 20 6 12,2 

2ºP 

10 – 13 22 45,8 

14 – 15 5 10,4 

16 – 17 9 18,8 

18 – 20 4 8,3 

3ºP 

10 – 13 21 43,8 

14 – 15 7 14,6 

16 – 17 5 10,4 

18 – 20 8 16,7 
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2018-19 

1ºP 

10 – 13 35 44,3 

14 – 15 15 19 

16 – 17 8 10,1 

18 – 20 6 7,6 

2ºP 

10 – 13 31 39,7 

14 – 15 17 21,8 

16 – 17 8 10,3 

18 – 20 9 11,5 

 10 – 13 31 41,3 

3ºP 14 – 15 14 18,7 

 16 – 17 12 16 

 18 – 20 9 12 

 
Os resultados de 2018-2019 mostram um ligeiro aumento da qualidade do sucesso expres-

so na menor percentagem de classificações situadas nos intervalos 10-13 (-1,7%) e na maior per-

centagem de classificações situadas nos intervalos 14-15 (+2,5%) e 16-17 (+3,8%), embora se veri-

fique uma ligeira diminuição da percentagem de classificações situadas no intervalo 18-20 (-0,6%). 

A meta foi cumprida. 

 

Disciplina de MATEMÁTICA A 

Média dos Exames Nacionais 
1ª. Fase - alunos internos 

12º ano de escolaridade 

2009 8,2 

2010 5,8 

2011 6,3 

2012 10,8 

2013 6,9 

2014 7,1 

2015 11 

2016 10,3 

2017 8,5 

2018 9,3 

2019 11,1 

 
Em 2019, obteve-se, no Exame Nacional da disciplina, a média mais alta dos últimos onze 

anos, mais 2,7 do que a média dos últimos dez anos. 
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Disciplina de MATEMÁTICA 

Exame Nacional - distribuição por intervalos de classificação 

12º ano de escolaridade 

Ano Letivo Intervalos classif. Total % 

2009 

10 – 13 7 15,6% 

14 – 15 3 6,7% 

16 – 17 2 4,4% 

18 – 20 2 4,4% 

2010 

10 – 13 7 10,8% 

14 – 15 3 4,6% 

16 – 17 2 3,1% 

18 – 20 1 1,5% 

2011 

10 – 13 8 11,1% 

14 – 15 0 0% 

16 – 17 5 6,9% 

18 – 20 2 2,8% 

2012 

10 – 13 17 27,9% 

14 – 15 11 18% 

16 – 17 7 11,5% 

18 – 20 4 6,6% 

2013 

10 – 13 8 12,3% 

14 – 15 3 4,6% 

16 – 17 3 4,6% 

18 – 20 1 1,5% 

2014 

10 – 13 19 26% 

14 – 15 6 8,5% 

16 – 17 2 2,7% 

18 – 20 0 0% 

2015 

10 – 13 19 29,2 

14 – 15 5 7,7, 

16 – 17 8 12,3 

18 – 20 7 10,8 

2016 

10 – 13 16 25,4% 

14 – 15 10 15,9% 

16 – 17 5 7,9% 

18 – 20 2 3,2% 

2017 

10 – 13 10 21,3% 

14 – 15 4 8,5% 

16 – 17 3 6,4% 

18 – 20 1 2,1% 

2018 

10 – 13 10 23,3% 

14 – 15 4 9,3% 

16 – 17 4 9,3% 

18 – 20 0 0% 
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2019 

10 – 13 21 29,6% 

14 – 15 7 9,9% 

16 – 17 9 12,7% 

18 – 20 6 8,5% 

 
Os resultados de 2018-2019 mostram um ligeiro aumento da qualidade do sucesso expres-

so na maior percentagem de classificações situadas nos intervalos 10-13 (+9,3%), 14-15 (+1,5%), 

16-17 (+5,8%) e 18-20 (+5,2%). 

 
Considerações finais: 

 
Em termos estatísticos, o Plano de Ação Estratégica (P.A.E.) foi claramente bem sucedido, 

como se pode verificar pela análise acima efetuada. À exceção da taxa de classificações superiores 

a 9 valores na classificação interna da disciplina de Matemática A, que ainda assim apresenta um 

valor absoluto que se pode considerar bom, todos os indicadores apontam para melhorias muito 

significativas do desempenho dos alunos, melhorias que são amplamente validadas pelos resulta-

dos da avaliação externa. 

No entanto, no nosso entender, talvez tão relevante quanto esta melhoria foi o facto de es-

te P.A.E. ter contribuído para o aprofundamento de uma cultura de trabalho partilhado, quer na 

sala de aula (codocências) quer no que diz respeito à construção, aplicação e correção de testes de 

avaliação conjuntos.  

 Com efeito, ao longo dos três anos de vigência do Plano, tanto na disciplina de Português 

como na de Matemática A, 4/5 das aulas foram lecionadas em regime de codocência – releve-se 

que esta prática era já comum no terceiro ciclo do Ensino Básico, mas inédita no Ensino Secundá-

rio da nossa escola. Foram construídos, aplicados e, nalguns casos, corrigidos 9 testes por discipli-

na: um por período. A elaboração de testes conjuntos implicou muito tempo de preparação e um 

exercício sincronizado de lecionação de conteúdos e de desenvolvimento de competências que, 

espera-se, possa a vir a ser continuado e ser estendido a outras disciplinas.  
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3. CONCLUSÕES 

 

3.1. PONTOS FRACOS 

 
RESULTADOS DOS EXAMES NACIONAIS NO ENSINO SECUNDÁRIO / TAXA DE CONCLUSÃO NO 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

O indicador mais negativo dos resultados dos exames nacionais é o da percentagem de 

classificações inferiores a 10. Duas disciplinas apresentam resultados particularmente baixos: Físi-

ca e Química A (82,6%) e Biologia e Geologia (56%). A maioria dos alunos de um dos Cursos Cientí-

fico-Humanísticos mais frequentado não conseguiu classificação igual ou superior a dez valores 

nestas disciplinas específicas.  

No outro Curso Científico-Humanístico com maior número de alunos, Línguas e Humanida-

des, outras duas disciplinas específicas com mais alunos apresentam, ainda que em menor valor, 

percentagens elevadas de classificações inferiores a dez: Geografia A (46,9%) e História A (42%). 

A disciplina de Filosofia, que pode constituir disciplina de exame para qualquer dos Cursos 

Científico-Humanísticos, também apresentou uma percentagem considerável (50%) de classifica-

ções inferiores a dez valores.  

A média global das disciplinas de Física e Química A (6,7), Biologia e Geologia (9,18), Filoso-

fia (9,39) e Geografia A (9,5) confirma os resultados pouco satisfatórios acima apresentados. 

No entanto, importa destacar que, mesmo no domínio tradicionalmente problemático dos 

Exames Nacionais, registaram-se resultados encorajadores, tais como os de M.A.C.S. (12,73), Eco-

nomia A (12,13), Literatura Portuguesa (11,78) e História da Cultura e das Artes (11,91), situando-

se as três primeiras acima da média nacional e a última igual à média nacional. A baixa percenta-

gem de classificações inferiores a dez obtidas nestas disciplinas corrobora os indicadores anterio-

res: MACS (16,7%); Literatura Portuguesa (25%); Economia A (26%) e História e Cultura das Artes 

(30%).  

Ainda no domínio do curso de Línguas e Humanidades, e no que diz respeito às Línguas Es-

trangeiras, a escola apresentou oito alunos que se autopropuseram ao exame nacional de Inglês 

Continuação, como prova de acesso, e cuja média também, à semelhança dos anos anteriores, se 

revelou muito satisfatória: 14, 6 valores. 

Com resultados menos significativos mas igualmente satisfatórios, assinalam-se disciplinas 

que registaram subidas relativamente ao ano anterior quando comparadas com as subidas regis-
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tadas a nível nacional, para além da já mencionada disciplina de História e Cultura das Artes (+3,7), 

Geometria Descritiva A (+1,6) e Desenho A (0,3). As médias e a percentagem de classificações infe-

riores a 10 destas duas últimas disciplinas confirmam esta avaliação: Desenho A (11,7 e 9%) e Ge-

ometria Descritiva A (11 e 37%). 

Na verdade, são alguns dos resultados externos negativos, sobretudo os referidos inicial-

mente, que afetam a taxa de conclusão do Ensino Secundário que, apesar de mais elevada do que 

no passado recente, continua a não ser a ideal (76,5%) tendo em conta que o Ensino Secundário 

corresponde à escolaridade mínima obrigatória. 

 

 

TENSÕES E DESAJUSTAMENTOS ALUNO ↔ ESCOLA  

 

Para qualquer observador, torna-se claro que existem hoje vários desajustamentos e tensões 

entre alunos e escola. É provável que se trate de realidades mais ou menos universais / intempo-

rais e, por isso mesmo, inevitáveis. Ainda assim, porque são geradoras de conflitos e constrangi-

mentos na sala de aula e dentro dos espaços escolares, elencaremos algumas das mais relevantes 

e perturbadoras. 

 Interesses dos alunos muito divergentes dos conteúdos das disciplinas / Programas 

complexos e longos e, nalguns casos, testados em exame; 

 Expetativas dos alunos em relação ao prosseguimento de estudos e futuro profissional 

/ Trabalho efetivo insuficiente e comportamento desadequado;  

 Horários semanais sobreocupados (atividades curriculares, extracurriculares, explica-

ções…), hipersolicitação das tecnologias e horas de sono insuficientes ou sono pouco 

reparador / Necessidade de atenção e concentração essenciais no processo de aprendi-

zagem; 

 Postura irreverente e desafiadora dos alunos / Autoridade dos agentes educativos; 

 Envelhecimento do corpo docente / Necessidade de mobilizar energias para gerir as di-

nâmicas da aula. 
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3.2. PONTOS FORTES 

 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS DEFINIDOS NO CONTRATO DE AUTONOMIA/PROJETO EDU-

CATIVO 
  

Dos 14 objetivos operacionais constantes no Contrato de Autonomia, 10 foram atingidos 

(71,4%) e 4 não o foram (28,6%). Relativamente aos 4 objetivos não atingidos, constata-se que os 

valores obtidos estiveram muito perto de serem atingidos e melhoraram relativamente ao ano 

anterior. Assim, a avaliação do cumprimento dos objetivos operacionais definidos no Contrato de 

autonomia e no Projeto Educativo revela-se, em 2018/2019, como muito positiva – o segundo 

melhor resultado nos oito anos de vigência do Contrato de Autonomia. 

 

 

TAXA DE ABANDONO ESCOLAR E DE ABSENTISMO NO 3º. CICLO 

 

     No que respeita à taxa de abandono escolar no 3º Ciclo, esta baixou muito significativamente 

de 6,22% para 0%. Também no parâmetro do absentismo se observou uma acentuada descida – 

de 7,18% para 0,45% -, quase tendo sido atingido 0%. Podemos, pois, constatar que, de ponto fra-

co no ano letivo 2017/2018, as taxas de abandono escolar e de absentismo no 3º Ciclo passaram a 

constituir, neste ano, 2018/2019, um ponto inequivocamente forte da nossa escola. 

 

 

DIVERSIDADE DA OFERTA FORMATIVA E DOS APOIOS EDUCATIVOS 

 

A escola continua a apresentar uma assinalável diversidade na sua oferta formativa: dos Cur-

sos Científico-Humanísticos, todas as áreas são lecionadas (Ciências e Tecnologias, Línguas e Hu-

manidades, Ciências Socioeconómicas e Artes Visuais); nos Cursos Profissionais, pelo menos um 

curso, por ano, é disponibilizado. A escola possibilita também a frequência de modalidades de 

Ensino Noturno. 

Assinale-se, todavia, que o incremento significativo da taxa de sucesso, no 3º Ciclo como no 

Ensino Secundário, só é possível se se proporcionar aos alunos uma ainda mais alargada oferta 

formativa, designadamente ao nível dos Cursos Profissionais. 



Grupo de avaliação                 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2019  (Referente a 2018-2019) 

  Página 
129 

 

  

A escola também faculta aos seus alunos uma variada oferta de apoios educativos: APA, Tuto-

ria, Sala de Estudo, Centro de Apoio à Aprendizagem, 45 minutos de aulas de reforço em discipli-

nas do Ensino Secundário, codocências em algumas disciplinas da TurmaMais e coadjuvâncias em 

turmas problemáticas. Os alunos propostos para estes apoios que, de facto, os frequentam, cla-

ramente revelam benefício no seu aproveitamento escolar.  

 

TURMAMAIS / RESULTADOS NAS PROVAS FINAIS – 3º CICLO 

 

No último ano de vigência da TurmaMais (enquanto modalidade de intervenção na maioria das 

disciplinas do currículo), impõe-se destacar algumas qualidades de um projeto que, de alguma 

forma, revolucionou o modo como se trabalhou no 3º Ciclo nesta e noutras escolas. Permitiu re-

duzir o número de alunos por turma, possibilitou trabalhar com grupos homogéneos de alunos, 

adequando metodologias, ritmos e formas de comunicação, generalizou a codocência, o trabalho 

conjunto e a partilha entre docentes, fomentou a monitorização de resultados, entre outras virtu-

des. 

A avaliação externa tem amplamente validado o bom trabalho desenvolvido internamente, 

como demonstra o facto de os resultados obtidos na escola serem consistentemente superiores 

ou iguais aos resultados nacionais. Neste ano, obteve-se na disciplina de Matemática o melhor 

resultado da escola dos últimos dez anos; no ano imediatamente anterior (2018) tinha-se verifica-

do a melhor média dos últimos dez anos na disciplina de Português. 

 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA E DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS (PAEPQA) / RESULTA-

DOS NOS EXAMES NACIONAIS – PORTUGUÊS E MATEMÁTICA A 

 

   Do PAEPQA, pode dizer-se que apresentou, neste terceiro e último ano de vigência, resulta-

dos positivos nos vários indicadores, quer na disciplina de Matemática A quer na de Português. O 

sucesso do Projeto é bem patente nos resultados da avaliação externa: em ambas as disciplinas 

registou-se a média mais alta nos últimos 11 anos.  

Além disso, as percentagens de classificações superiores a 10 no exame nacional alcançadas 

nas disciplinas de Português (70,29) e de Matemática A (61,97) foram particularmente elevadas 

quando comparadas com os anos precedentes. 
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Por outro lado, tal como a TurmaMais, o PAEPQA contribuiu, no Ensino Secundário, para o 

aprofundamento de uma cultura de trabalho partilhado, quer na sala de aula (codocências) quer 

no que respeita à promoção e construção de práticas de avaliação conjunta. 

 

 OFERTA CULTURAL DE QUALIDADE E DIVERSIFICADA / EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO E DA CO-

MUNIDADE 

 

A escola continua a contribuir de forma clara para a formação integral dos seus alunos bem 

como para o desenvolvimento da comunidade em que se insere. 

O Festival da Rainha, os Serões de Poesia, a “Escola Mostra Cinema”, o Projeto Ópera na Escola 

– “O Barbeiro de Sevilha”, o trabalho da Biblioteca Escolar, as atividades desenvolvidas no âmbito 

da “Escola Amiga dos Direitos Humanos” ou o programa na Rádio Despertar “Quarta às seis” são 

testemunhos diversificados e eloquentes da capacidade da escola para produzir e apresentar con-

teúdos culturais, sempre numa lógica humanista e integradora dos diversos saberes 

Várias atividades, eventos e iniciativas foram desenvolvidos ao longo do ano numa alargada 

rede de parcerias e protocolos com diversas entidades, entre as quais se pode destacar a Câmara 

Municipal de Estremoz, a Associação de Pais, a CERCI – Centro de Recursos para a Inclusão; o Cen-

tro de Saúde de Estremoz, a Polícia de Segurança Pública; a Associação de Amigos da Orquestra do 

Norte, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou a Amnistia Internacional.  

Na relação com os pais/encarregados de educação, tem-se verificado uma melhoria significati-

va, tanto quanto à sua presença em reuniões para as quais são convocados como em atividades 

culturais promovidas pela escola. 

 

3.3. SUGESTÕES 

 

 Desenvolver Projetos de Promoção do Sucesso Escolar, incorporando entidades parceiras 

na área da assistência social e da Psicologia. 

 Promover a aplicação mais generalizada dos diferentes tipos de avaliação formativa. 

 Trabalhar a informação estatística relativa às Provas de Aferição, de modo a melhorar o de-

sempenho dos alunos nas competências/domínios avaliados. 

 Estimular todos os atores educativos a trabalhar e a avaliar a expressão oral e escrita da 

língua portuguesa em todas as disciplinas, de acordo com as Competências Transversais já 
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constantes nos critérios de avaliação e em consonância com os critérios de classificação 

dos exames nacionais. 

 Debater e refletir sobre, por um lado, os critérios de avaliação das disciplinas e, por outro, 

estratégias conjuntas de preparação dos alunos para a avaliação externa.  

 Melhorar a divulgação/sensibilização de alunos e pais para a importância das várias moda-

lidades de apoio disponibilizadas pela escola.  

 Sensibilizar alunos e pais para a importância das escolhas das áreas vocacionais/cursos. 

 Cumprir – e, tanto quanto possível, fazer cumprir de facto – o Regulamento Interno, obvi-

ando comportamentos desestabilizadores/pequena indisciplina resultantes também, entre 

outras razões, do desconhecimento deste documento, cuja declaração de aceitação e 

cumprimento tanto encarregados de educação como alunos assinaram no momento da 

matrícula.  

 Procurar uniformizar, em Conselho de Turma, os critérios de atuação na sala de aula. 

 Aplicar “Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão” sempre que se verifi-

car/perspetivar insucesso numa disciplina. 

 Insistir, junto da Tutela, para que as regras de formação de turmas/abertura de discipli-

nas/cursos sejam adequadas às especificidades de uma escola de interior. 

 


