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Introdução  
 

 

Este relatório é o resultado de um processo de análise dos resultados escolares da Escola 

Secundária de Amora (adiante ESA) no triénio 2014-17
1
, incidindo sobretudo no ensino diurno – 

regular e profissional. Também os resultados dos cursos vocacionais, dos cursos de educação e 

formação (adiante CEF), do ensino noturno e do Qualifica foram incluídos neste relatório, tendo-se 

salvaguardado a especificidade da análise destes segmentos da oferta educativa da ESA.  

A extensão do objeto de estudo e a exiguidade de condições – sobretudo de tempo – justificou que 

este relatório, iniciado em outubro de 2016, só tenha sido concluído em julho de 2018. No entanto, 

foi concebido desde o início como um documento em aberto para se ir dando conhecimento à 

escola dos resultados e para se fomentar a reflexão nos grupos disciplinares sobre os mesmos. 

Pretendia-se envolver os professores na produção deste documento, evitando-se que fosse 

meramente estatístico e que os grupos fossem apresentando estratégias para a melhoria das 

aprendizagens. Aliás, foram estas estratégias que consubstanciaram as propostas no Projeto 

Educativo, que foi aprovado pelo Conselho Geral em maio de 2018.  

Como a coordenadora desta equipa esteve envolvida na elaboração do Projeto Educativo, em 

particular na caracterização da comunidade escolar, da oferta formativa e do diagnóstico da ESA, 

foi considerado pela equipa de autoavaliação que não se devia replicar neste relatório esses 

aspetos, pelo que se remete para a sua leitura nesse documento. 

O facto de este relatório resultar de um processo contínuo justifica a sua apresentação em partes, 

com maior ou menor grau de aprofundamento, consoante a especificidade de cada ciclo de 

escolaridade e da oferta formativa da ESA. Por exemplo, no ensino regular os dados foram 

apresentados por período escolar, estabelecendo-se a comparação de resultados ao longo dos três 

anos do triénio, enquanto nos cursos profissionais se optou por fazer uma apresentação abrangente 

dos resultados globais por triénio. 

 

 

  

                                                           
1
 A escolha destas balizas temporais foi decidida pela Direção e coincidiu com o tempo de vigência do anterior Projeto 

Educativo (reformulado). 
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PARTE I – ENSINO REGULAR 
 

 

Esta seção do Relatório de Autoavaliação da ESA refere-se aos resultados escolares no ensino 

regular ao longo do triénio e visa dar cumprimento ao disposto na sua alínea j) do Artigo 58.º do 

Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho (que aprova o regime de administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário). Nessa 

alínea estabelece-se a “adoção de uma cultura de avaliação nos domínios da avaliação interna da 

escola, da avaliação dos desempenhos docentes e da avaliação da aprendizagem dos alunos, 

orientada para a melhoria da qualidade da prestação do serviço público de educação”. 
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1. Considerações metodológicas  
 

A equipa de autoavaliação optou por aliar procedimentos quantitativos a procedimentos 

qualitativos tanto na recolha como na análise dos dados. 

Na recolha de dados utilizou-se a plataforma do INOVAR para aceder aos resultados escolares em 

cada período, tendo estes sido tratados e organizados em gráficos por distribuição de níveis (no 

caso do ensino básico) e de classificações (no ensino secundário). Elaboraram-se ainda gráficos 

relativos às médias por disciplina e por ano letivo. Recolheram-se dados de natureza qualitativa nas 

atas dos conselhos de turma do 1º P de 2016-17, tendo a sua análise servido de base para a 

criação de um documento de suporte à elaboração dos primeiros relatórios pedidos aos grupos de 

recrutamento (anexo 1). Esse documento e os gráficos produzidos pela equipa de autoavaliação 

foram apresentados em Conselho Pedagógico em janeiro de 2017 e distribuídos aos conselhos de 

grupo para refletirem sobre as tendências da avaliação nos primeiros períodos ao longo do triénio e 

para identificarem os pontos fortes e as dificuldades que justificavam essa avaliação. Os dados dos 

relatórios entregues pelos grupos de recrutamento foram cruzados com os dados estatísticos e 

consubstanciaram as reflexões apresentadas no ponto 2 do presente relatório. O contributo dos 

grupos de recrutamento permitiu que o presente documento se tornasse algo mais do que um 

mero documento estatístico. 

Esta metodologia foi a possível para abranger um horizonte temporal tão extenso como o do 

relatório e para conseguir obter algumas conclusões que se pretendem ser um ponto de partida (e 

não um ponto de chegada) para o conhecimento da realidade da ESA. No entanto, foi alvo de 

contestação por alguns grupos, logo na primeira fase de análise, tendo estes expressado dúvidas 

sobre a pouca eficácia e/ ou a impossibilidade da realização de uma avaliação global dos resultados 

ao longo do triénio: a) para Filosofia essa análise “carece de pertinência pedagógica e didática” 

porque cada turma e cada aluno apresenta especificidades únicas pelo que uma avaliação global 

seria “um exercício infrutífero e contraditório”, considerando difícil indicar dificuldades e 

estratégias a nível global e abstrato; b) para Economia e Contabilidade também as características 

dos alunos influenciam decisivamente os resultados, pelo que não se podem fazer análises 

comparativas; e c) o representante de Inglês informou que o facto de não terem sido apresentados 

os dados relativos aos alunos oriundos dos PALOP no 3º ciclo comprometia a fiabilidade do presente 

estudo.  

 

A primeira fase de análise dos dados deu origem ao primeiro relatório, cujo caráter provisório foi 

assinalado no título “Relatório sobre a evolução dos resultados escolares no ensino regular - ESA- 

2014-15 a 2016-17 – (em processo – análise do 1º P)”. Essas conclusões foram apresentadas ao 

Conselho Pedagógico de março de 2017. 

A equipa passou ao tratamento estatístico dos dados relativos ao 2º e 3º P de 2014-15 e 2015-16, 

tendo-se concluído essa fase com a recolha dos resultados escolares do 2ºP de 2016-17 em maio 
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de 2017. A equipa produziu gráficos de comparação dos resultados entre os 3 anos de escolaridade 

e de comparação dos resultados entre os 1º e 2º períodos de 2016-17, bem como gráficos para se 

perceber a evolução da tendência do insucesso na ESA entre 2010-11 e 2015-16.  

Nesta fase recolheu-se ainda um conjunto de dados que visavam aprofundar o conhecimento dos 

fatores que podiam interferir nos resultados escolares a nível interno e alargou-se o âmbito da 

avaliação aos resultados externos da ESA. Assim, recolheram-se, no INOVAR, os dados relativos à 

exclusão por faltas, anulação da matrícula e transferências de escola e, no Infoescolas, os dados 

sobre os percursos diretos dos alunos da ESA. Pediu-se ainda a colaboração da professora Filipa 

Deodato para fornecer à equipa os resultados dos exames nacionais de ensino secundário de 2015 

e 2016 (constantes na Base de dados dos exames nacionais do ensino secundário, adiante 

designada como ENES). Todos os dados recolhidos foram organizados em tabelas e apresentados, 

juntamente com os dados dos resultados internos, no Conselho Pedagógico de maio de 2017, 

tendo-se solicitado a análise pelos conselhos de grupo de recrutamento.  

À semelhança do que se fizera para o 1º P criou-se um documento de suporte à elaboração dos 

relatórios, onde se pedia também a sugestão de propostas de estratégias para consubstanciar 

planos de melhoria dos resultados a pôr em prática (anexo 2).  

 

A análise dos relatórios de grupo foi cruzada com os dados estatísticos e consubstanciou as 

reflexões apresentadas no ponto 3 deste relatório, que foram apresentadas ao Conselho 

Pedagógico em julho de 2017 num documento intitulado “Relatório sobre a evolução dos resultados 

escolares no ensino regular - ESA- 2014-15 a 2016-17 – (em processo – análise do 2º P exames; 

nacionais e percursos diretos)”. Deste documento extraíram-se ainda as estratégias que nortearam 

as propostas do Projeto Educativo.  

Ainda nesse Conselho Pedagógico a equipa apresentou os resultados do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (adiante designado como PNPSE), tal como houveram sido pedidos 

pelo Ministério da Educação, e uma análise sumária dos resultados dos exames nacionais de ensino 

secundário de 2017 e das provas de ensino básico de 2015 a 2017. Esta análise só foi possível 

devido à colaboração das professoras Filipa Deodato e Margarida Afonso que forneceram, 

respetivamente, os dados do ENES e da Base de dados das provas finais do 3º ciclo do ensino 

básico (adiante ENEB).  

O facto de os elementos que compunham a equipa de autoavaliação terem sido integrados noutras 

equipas de trabalho no final do ano letivo, não permitiu recolher e tratar os dados relativos ao 3º 

período de 2016-17. Esse trabalho só se realizou no início do ano letivo de 2017-18 e foi 

apresentado no Conselho Pedagógico em outubro de 2018, tendo-se pedido aos grupos de 

recrutamento um relatório final para o qual também se criou um documento de suporte de análise 

(anexo 3). 
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Fruto de vários constrangimentos, entre os quais a redução dos membros da equipa de 

autoavaliação
2
, a participação da coordenadora da equipa na elaboração do Projeto Educativo e a 

relatórios dos grupos de recrutamento e o seu cruzamento com os dados estatísticos apresentados 

no ponto 4 se fosse dilatando no tempo. Por isso, o presente documento apenas foi concluído e 

apresentado no Conselho Pedagógico em julho de 2018, após a finalização do documento do Perfil 

(possível) do aluno da ESA (apresentado no Conselho Pedagógico em junho de 2018). Também só 

em julho de 2018 se incluíram no sítio da ESA – www.esec-amora.pt/ - as tabelas de dados (em 

valores absolutos) e os gráficos de comparação (em valores relativos) da evolução por período e 

por ano de escolaridade, ao longo do triénio, das disciplinas da responsabilidade de cada grupo de 

recrutamento. Esta opção deveu-se à decisão de não tornar o presente documento excessivamente 

extenso.  

                                                           
2
 A equipa de autoavaliação era, em 2016-17, constituída pelos professores Mariana Lagarto (como coordenadora), Belmira Costa, Jorge 

Santos, Eneida Costa, Ana Nestório, Graça Minhós, Iva Silva e Ana Isabel Martins. Em 2017-18 perdeu os últimos quatro elementos devido a 
mudança de escola ou insuficiência de tempo, tendo apenas conseguido cooptar mais um elemento: a professora Fátima Beicinha. O 
pedido de reforço da equipa com professores da Informática só foi respondido favoravelmente, pela Direção, em maio de 2018, tendo os 
professores Marisa Baptista e António Henriques integrado a equipa em junho de 2018. 

http://www.esec-amora.pt/
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2. Resultados escolares do 1º P no triénio 2014-17 

 

2.1  Resultados globais  

 

A média global no 1º P ao longo do triénio situou-se entre 2,9 e 3,1 nas disciplinas dos 3 anos de 

escolaridade do 3º ciclo do ensino básico (anexo 4). A maior parte das disciplinas do 7º ano 

situaram-se na média ou acima dela, ao longo dos 3 anos letivos. No 8º ano foi notória uma 

tendência para mais disciplinas se situarem abaixo da média
3
 voltando a verificar-se uma ligeira 

subida no 9º ano. As disciplinas que se mantiveram sempre acima da média no triénio foram 

Teatro, Formação Cívica, Educação Moral e Religiosa Católica (adiante EMRC) e Introdução à 

Cultura e Línguas Clássicas (adiante ICLC). Afastaram-se do intervalo 2,9-3,1: 

 Matemática (2,4 no 7º ano e 2,2 no 8º ano de 2014-15; 2,4 no 8º ano e 2,3 no 9º ano 

de 2015-16; 2,4 no 9º ano de 2016-17); 

 História (3,9 no 7º ano em 2015-16). 

 

A média global no 1º P do ensino secundário ao longo do triénio apresentou maiores oscilações do 

que no ensino básico, situando-se entre 11 e 11,8 nas disciplinas do 10º ano, entre 11,6 e 12,7 nas 

de 11º ano e entre 13,3 e 13,5 nas de 12º ano (anexo 5).  

No 10º ano a tendência é para as disciplinas estarem mais alinhadas com a média global, 

destacando-se, no período dos 3 anos letivos, acima da média Educação Física, Desenho, História 

da Cultura e das Artes (adiante HCA) e Matemática Aplicada para as Ciências Sociais (adiante 

MACS) e abaixo da média Português e Matemática A. No 11º ano verifica-se que as disciplinas que 

se situam acima da média são Inglês, Filosofia, Educação Física, EMRC e Economia A e abaixo da 

média Português, Geografia A, Geometria Descritiva A, Literatura Portuguesa e Francês. No 12º ano 

situam-se acima da média Biologia e Aplicações Informáticas e abaixo da média Português, 

Matemática A, História A e Economia C. De notar a tendência geral de classificações abaixo da 

média nas disciplinas sujeitas a exame nacional no 11º e 12º ano. 

 

Esta análise global dos resultados é indiciadora de algumas tendências, mas é sempre limitada por 

fatores como o número de alunos por disciplina e as características de cada aluno, bem como a 

composição de cada turma. Por isso se pediu a cada grupo disciplinar que analisasse estes dados, 

aos quais se acrescentaram os gráficos da distribuição de níveis ou de classificações por disciplina 

(consoante se tratasse de ensino básico ou ensino secundário), procurando destacar pontos fortes 

e fracos que permitissem conhecer melhor a realidade da escola. 

 

 

                                                           
3
 Foi no 8º ano de escolaridade que se registou em 2014-15 a média global de 2,9, a mais baixa do período analisado. 
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2.1. Reflexão sobre os resultados  

 

A reflexão sobre os resultados foi norteada pela análise dos relatórios de cada grupo e pelos dados 

recolhidos no documento de suporte (à elaboração dos relatórios) preenchido por cada grupo 

disciplinar. Nesta reflexão sublinham-se os pontos fortes, as dificuldades e as estratégias a utilizar 

para melhorar os resultados referidas por cada grupo. 

 

2.1.1. Pontos fortes  

 

Os pontos fortes foram assinalados pelos grupos em função dos ciclos de estudo e serão dessa 

forma apresentados, tendo-se sublinhado, regra geral, como ponto forte a tendência para uma 

melhoria gradual de resultados ao longo de cada ciclo de estudos. 

No ensino básico algumas disciplinas, como EMRC, Educação Física e Ciências Naturais, 

justificaram a tendência para a melhoria de resultados ao longo dos três anos de escolaridade do 3º 

ciclo do ensino básico pela adaptação das exigências dos conteúdos programáticos aos alunos, 

sublinhando o grupo de Biologia que a mudança da natureza de conteúdos curriculares no 9ºano 

aumenta a motivação dos alunos, o que se reflete nos seus resultados. Também o grupo de Físico-

Química apresentou como pontos fortes a abordagem de vários conteúdos do agrado dos alunos, 

que permitem a ligação a contextos do dia-a-dia e a realização de trabalhos em laboratório (apesar 

de reconhecer que a disciplina tem mantido baixos níveis de sucesso
4
). A nível da abordagem de 

conteúdos foi ainda referido como ponte forte por Educação Visual a adoção de uma abordagem 

mais simplificada dos conteúdos no 7º ano, realizando-se o seu aprofundamento no 9º ano. 

Outros fatores referidos foram a dimensão das turmas e o trabalho cooperativo. O grupo de História 

sublinhou a influência de turmas pequenas na obtenção de boas médias, facto apresentado como 

ponto forte para justificar os resultados do 7º ano na disciplina em 2015-16. A colaboração e 

trabalho entre pares foram também apresentadas como pontos fortes pelos grupos de Geografia e 

de Matemática, tendo este último vindo a articular estratégias e a criar instrumentos de avaliação 

conjuntos, que têm dado resultados positivos no 7º ano (em 2016-17). O grupo de Matemática 

sublinhou a importância da Turma Mais para proporcionar um apoio mais individualizado em aula 

aos alunos e para promover uma maior motivação. 

No ensino secundário foram apontados, por várias disciplinas
5
, como pontos fortes para a 

tendência de aumento das médias ao longo do ciclo, a maior familiaridade com as disciplinas e a 

triagem realizada a partir dos resultados finais do 10º ano, que implica a redução do número de 

alunos nas turmas de 11º ano (sobretudo nas disciplinas específicas). Físico-Química e Biologia e 

Geologia salientaram ainda o facto de a reorientação do percurso escolar ser um fator potenciador 

do sucesso dos alunos, tanto dos que mudam de curso, como dos que se mantêm na primeira 

opção, podendo estes últimos beneficiar da redução da turma e do seu interesse em concluir 

aquela área de estudo. Desta forma as turmas que resultam são mais trabalhadoras e 

empenhadas, reconhecendo Biologia e Geologia a importância do ajuste da codocência às aulas 

                                                           
4
 A explicação para tal será apresentada nas dificuldades. 

5 EMRC, História A, HCA, Filosofia, Psicologia, Economia A e C, Sociologia, Matemática A, Geometria Descritiva A e Educação Física. 



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

14 

 
práticas verificada no 10ºano. Em Geometria Descritiva A foi destacado o trabalho dos alunos 

associado ao do professor. 

Em Sociologia e Economia A e C foram destacados como pontos fortes a dimensão reduzida das 

turmas e as características dos alunos. 

O grupo de Filosofia reconheceu ainda a importância de medidas como a Turma Mais, a 

coadjuvação (básico e secundário), as tutorias Apoio Tutorial Específico (adiante ATE) e Gabinete 

para Aquisição de competências (adiante GAC) e Gabinete de Intervenção de Atitudes e 

Comportamentos (adiante GIAC), bem como a Associação de Empresários pela Inclusão (adiante 

EPIS) como resposta às necessidades efetivas dos alunos da ESA. 

 

2.1.2. Dificuldades  

 

Na análise das dificuldades partiu-se dos gráficos 1 e 2 criados a partir do cruzamento dos dados dos 

documentos de suporte (anexo 6 e anexo 7). A análise do gráfico 1 evidencia que os grupos 

apontaram mais dificuldades em comportamentos dos alunos de 8º e 10º ano, destacando sobretudo 

a falta de hábitos e métodos de estudo e a falta de atenção/concentração em diferentes disciplinas
6
. 

 

Gráfico 1 - Dificuldades a nível de comportamentos 

 

                                                           
6
 Ciências Naturais, Educação Física, Educação Visual, Físico-Química, Francês, Geografia, Inglês, Informática, Português e Matemática (em 

vários anos do 3º ciclo); Biologia e Geologia, Economia A, Educação Física, Filosofia, Geografia A, Geometria Descritiva A, História A, HCA, 
Inglês, Inglês, Português e Matemática A (sobretudo no 10º ano). 
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A falta de responsabilidade foi apontada por algumas disciplinas

7
, evidenciando-se no incumprimento 

de tarefas e na tendência para não ler completamente a questão, tendência a que se junta a de não 

colocação de dúvidas, apesar de esta ser menos referida
8
. Alguns destes aspetos foram ainda 

apontados em disciplinas anuais como Psicologia e Sociologia.  

O número excessivo de alunos como contributo para ampliar as dificuldades foi ainda apontado pelo 

grupo de Educação Física
9
 e por Português Língua Não Materna (adiante PLNM), com exceção do 7º 

ano, sendo assinalado ainda em alguns anos de escolaridade nas disciplinas de História, Geografia, 

Inglês, Informática, Matemática. 

Os aspetos menos referidos globalmente foram a falta de assiduidade e de pontualidade (por 

Informática, Educação Visual, Desenho e Inglês), bem como a participação desajustada ou a 

participação reduzida nas atividades e a demissão do papel de aluno
10

. A não frequência do ATE foi 

referida apenas por Educação Física (7º, 8º e 10º ano) e História (sobretudo no 8º e 9º ano).  

A análise do gráfico 2 evidencia que o 10º e 11º ano foram aqueles em que os grupos disciplinares
11

 

mais apontaram dificuldades a nível de conhecimentos, salientando-se as dificuldades relativas à 

interpretação e compreensão. Aliadas a estas dificuldades o grupo de Português assinalou ainda 

nesta disciplina e em PLNM a falta de pré-requisitos em todo o 3º ciclo do ensino básico e no 11º ano, 

tendo especificado as dificuldades em relação às regras gramaticais, preocupação partilhada 

também com as restantes línguas (Francês e Inglês).  

 

Gráfico 2 - Dificuldades a nível de conhecimentos 

 

                                                           
7
 Sobretudo no 10º ano em Biologia e Geologia, Físico-Química, Geografia A, Geometria Descritiva A, Literatura Portuguesa, Português e PLNM. 

8
 Geografia, História, Inglês, Informática, Português e PLNM (no ensino básico); Biologia e Geologia, Geografia A, Geometria Descritiva A, 

Literatura Portuguesa, Português e PLNM (10º e 11º anos). 
9
 Em todos os anos de escolaridade. 

10
 Nalguns anos de escolaridade em Biologia e Geologia, Desenho, Educação Visual, Francês, Físico-Química, Inglês, Português, Matemática. 

11
 Assinaladas por Português (e PLNM) e por várias outras disciplinas como Biologia e Geologia, Economia A, Filosofia, Geografia A, Geometria 
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Outro aspeto mais referido foi o dos conhecimentos fracos ou pouco consolidados sublinhado por 

Matemática e Português (em todos os anos) e por Geometria Descritiva A, Literatura Portuguesa, 

Economia C e Sociologia. Ainda foram assinaladas pelas várias disciplinas as dificuldades de 

aquisição e aplicação de conhecimentos, sobretudo a nível das línguas (Francês, Inglês e 

Português), deixando a Matemática A de assinalar essas dificuldades no 11º e 12º anos.  

Os aspetos menos referidos globalmente foram os conteúdos não lecionados no ano/ciclo anterior e 

a exigência do currículo, a nível da complexidade de conceitos
12

. 

 

A análise destes dados foi aprofundada através dos relatórios de cada grupo disciplinar, tal como a 

seguir se apresenta. 

No ensino básico os grupos de Geografia e História apontaram que a falta de domínio da língua 

portuguesa pelos alunos PLNM, em particular os provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (adiante PALOP)
13

, influencia o rendimento dos alunos, sublinhando ainda a 

desarticulação dos currículos entre os países de origem e o português, o que agrava as dificuldades 

de compreensão e aquisição de conhecimentos por estes alunos. Este último aspeto foi também 

referenciado pelo grupo de Educação Física, que justificou a existência de médias ligeiramente 

inferiores no 7º ano pela ausência de pré-requisitos (prática de modalidades como ginástica, dança, 

badminton e voleibol), não só dos alunos dos PALOP, mas também dos provenientes de escolas 

básicas nacionais sem pavilhão gimnodesportivo. 

No caso de História foi sublinhado que a diferença de resultados entre o 7º ano de 2015/16 e o 8º 

de 2016/17 se devia especificamente ao aumento de alunos PLNM, que ao serem todos integrados 

na mesma turma influenciam o rendimento global. Foi ainda referido pelo grupo como dificuldade 

de trabalho em aula o elevado número de repetentes nalgumas turmas do básico e secundário. O 

grupo salientou também a ineficácia das tutorias ATE. 

A redução do tempo semanal foi referido como fator para a quebra de resultados: essa foi a 

justificação para os resultados de Inglês e Geografia entre o 7º e o 8º ano (dado passarem a ter 

apenas um bloco de 90 minutos) e para Cerâmica que viu a disciplina reduzida a 45 minutos e que 

perdeu a divisão em semestres. Também a Informática refere a exiguidade de tempo para 

trabalhar com os alunos. Curiosamente o grupo de Matemática assinalou que os alunos tendem a 

desprezar o tempo extra para aprendizagem da disciplina, porque não frequentam as aulas de 

apoio a exame. O grupo de Geografia considera ainda que “nas turmas do 8ºano e 9º B/C houve 

descidas que se deveram nalguns casos à existência de turmas com alunos necessidades 

educativas especiais (adiante NEE) e muito heterogéneas e com comportamento ainda infantil para 

as suas faixas etárias, bem como, falta de responsabilidade”. Os grupos de História, Geografia e 

Inglês apontaram ainda como razão para a quebra de resultados o comportamento irrequieto 

predominante no 7º ano e a infantilidade dos alunos do 8º e 9º anos, que se reflete no pouco 

empenho no estudo (assinalado também por Informática).  

                                                           
12

 Matemática em todos os anos de escolaridade; Português, História, Ciências Naturais, Educação Visual, Físico-Química em alguns anos e 

Educação Física e Inglês. 
13

Os dados sobre estes alunos constam do anexo 9. 
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O grupo de Biologia apresentou como justificação para os seus resultados as diferenças entre 

alunos (e de conhecimentos), bem como o elevado número de alunos por turma.  

Foi ainda sublinhado pelo grupo de Português e Francês que os alunos que a escola recebe no 

ensino básico são os alunos com mais dificuldades, o que contribui para os fracos resultados 

obtidos. Este grupo reconheceu ainda que o Projeto Turma Mais só poderá produzir efeitos a partir 

do final do ano letivo pois, por desconhecimento do potencial dos alunos, iniciou-se o trabalho com 

um pequeno grupo de alunos de níveis mais elevados, devendo estar agora a desenvolver-se o 

trabalho com os alunos mais fracos. No entanto, a ausência forçada de uma das professoras 

titulares e a inexistência de professor substituto subverteu o projeto, estando a trabalhar-se com a 

totalidade dos alunos para minorar as consequências da falta da professora. 

Para Educação Visual o maior problema do 3º ciclo reside na desadequação entre o tipo de 

raciocínio lógico e abstrato exigido pelo programa e o desenvolvimento de alunos.  

Em EMRC foi assinalada ainda a dificuldade de os alunos entenderem que a disciplina não tem um 

caráter meramente lúdico, o que dificulta a sua integração nas atividades. Também Físico-Química 

sublinhou o problema de adaptação dos alunos de 7º ano às regras de uma escola nova e às regras 

de trabalho de uma nova disciplina, destacando a forma como muitos alunos jogam com o sistema 

de avaliação trabalhando pouco ou nada no 1º P para ir desenvolvendo algum trabalho nos 

segundo e terceiro períodos, por forma a “mesmo que não atinjam o nível positivo ser premiados 

pelo esforço de quem trabalhou e não conseguiu.” 

 No ensino secundário vários grupos disciplinares
14

 referiram a infantilidade do comportamento 

dos alunos no ensino secundário, sobretudo no 10º ano. A este comportamento foi ainda associado 

o desinteresse, a desmotivação e a falta de curiosidade intelectual por disciplinas como Português, 

Francês, História A e Matemática A. Este problema parece ser potenciado pelo aumento 

significativo do número de alunos por turma em Inglês, História A (10º e 12º) e Matemática A. Para 

esta última disciplina e para Físico-Química há ainda um outro problema que justifica os resultados 

negativos e que está relacionado com a exigência do programa e o nível fraco de conhecimentos 

dos alunos, que relacionam com a escolha desajustada de curso por alguns alunos. Este último 

aspeto é também referido por Biologia e Geologia, Desenho, Oficina de Artes e Geometria 

Descritiva A. A fraca frequência das aulas de apoio a exame foi também referida pelo grupo de 

Matemática. Na Físico-Química foram referidas as exigências do novo programa e do tipo de 

avaliação - mais individualizada - a nível do trabalho de laboratório. Na disciplina de História A 

foram ainda assinaladas a falta de compreensão das tarefas a realizar e a extensão dos programas, 

bem como a exigência do exame nacional. Outros dos problemas levantados foram o facto de a 

codocência em Biologia e Geologia no 11º ano incidir em aulas teóricas e não nas práticas. Em 

Psicologia foi ainda assinalado o problema de a turma ser composta com alunos provenientes de 

diferentes cursos. Para Educação Física o facto de a disciplina ter deixado de ser considerada para 

o cálculo da média de acesso ao superior é visto como uma das razões para o decréscimo das 

médias no 10º ano no triénio.  

 

                                                           
14 Português Francês, História A, Biologia e Geologia, Geografia A e Físico-Química. 
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2.1.3. Estratégias de melhoria propostas 

 

Na análise das estratégias partiu-se do gráfico 3 criado a partir do cruzamento dos dados dos 

documentos de suporte (anexo 8). Sobressai neste gráfico 3 uma tendência global para a proposta 

de estratégias da responsabilidade dos alunos e dos pais/encarregados de educação (adiante EE) 

no sentido de melhorar a sua participação em aula e reforçar o estudo, sendo reduzida a aposta na 

alteração de estratégias por parte do professor em aula. De facto em várias disciplinas
15

 apostam 

na sensibilização dos alunos para o estudo e dos pais/EE como responsáveis pelo desempenho do 

seu educando, sendo tal mais visível no 10º, 11º e 8º ano. Ainda como soluções para melhoria de 

estudo fora da sala de aula surgiu o encaminhamento para os Espaços disciplinares
16

. Como 

alteração de estratégias em algumas disciplinas
17

 propuseram-se a realização de minifichas e de 

trabalho de grupo e de articulação das atividades com os interesses dos alunos e o treino de 

raciocínio lógico e abstrato.  

 

Gráfico 3 - Estratégias 

 

 

Os grupos disciplinares referiam ainda mais algumas estratégias de tipo específico que se 

podem consultar no anexo 8.  

Nos relatórios dos grupos disciplinares foram ainda referidas outras estratégias. 

                                                           
15

 Ciências Naturais, Físico-Química, Francês, Geografia, História, Informática, Inglês, Matemática e Português (no ensino básico) e Biologia e 

Geologia, Economia A, Educação Física, Físico-Química, Francês, Geografia A, Geometria Descritiva, História A e B e HCA, Inglês, Literatura 
Portuguesa, Matemática, Português e PLNM (no ensino secundário). 
16 Proposto como solução para as disciplinas de Francês, Inglês e Português. 
17

 Ciências Naturais, Francês, Informática, Inglês, Matemática e Português (no ensino básico) e Biologia e Geologia, Educação Física, Francês, 
Físico-Química, Geometria Descritiva, História A e HCA, Inglês, Literatura Portuguesa, Matemática, Português e PLNM (no secundário). 
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A redução de alunos por turma como forma de potenciar o seu rendimento é referida pelos grupos 

disciplinares de Físico-Química, História, Educação Visual (nomeadamente a disciplina de 

Cerâmica), subentendendo-se esse aspeto nos relatórios de Biologia e Geologia, Matemática e 

Português quando se sublinham o número elevado de alunos por turma.  

São ainda propostas como estratégias a criação de condições para o bom funcionamento das 

medidas PNPSE: em Português reclama-se a reposição do funcionamento da Turma Mais em 

pequenos grupos e em Matemática a implementação da coadjuvação proposta, considerando-se 

que a tutoria no 10º ano permitiria um acompanhamento mais individualizado na resolução de 

exercícios de consolidação.  

Também em Cerâmica se pede a assessoria do professor para tornar mais eficiente a organização 

de aula. O representante do grupo de Inglês informou que no 8º ano seria necessário implementar 

reforço curricular à disciplina, para além dos apoios pedagógicos acrescidos.  

No âmbito de estratégias a desenvolver em aula foi proposta para as disciplinas de História A e HCA 

um maior investimento no trabalho de fontes em aula e a utilização da plataforma Moodle. Em 

Português foi proposta a realização mais frequente de fichas formativas (tendo o grupo 

questionado a possibilidade do alargamento do crédito de cópias). Educação Física propôs a 

valorização da participação dos alunos, da ginástica acrobática (no âmbito da matéria “Ginástica”) 

e da representação da escola em atividades extracurriculares. Em Informática sugere-se o 

acompanhamento mais próximo dos alunos com maiores dificuldades e o reforço do uso das 

tecnologias de informação. O reforço do cumprimento do Regulamento Interno foi apontado pelo 

grupo de Geografia. 

 

2.2. Desafios suscitados pela análise do 1ºP 

 

Considera-se que os dados apresentados permitem um melhor conhecimento da realidade da ESA. 

Destacam-se: a) a transversalidade da infantilidade de muitos dos alunos; b) o facto de as 

disciplinas de Português e Matemática surgirem repetidamente nos anexos relativos às dificuldades 

(anexos 3 e 4), dado serem disciplinas base para o desenvolvimento de conhecimentos e 

competências que influenciam o desempenho global do aluno; c) a tendência para se alocar a 

responsabilidade dos resultados aos alunos e aos pais/EE, havendo, no entanto, algumas sugestões 

de estratégias da responsabilidade do professor para melhorar os resultados.  

Considera-se ainda importante colocar alguns desafios que possam contribuir para a melhoria dos 

resultados: a) a rentabilização das tutorias ATE, criando tutorias específicas para domínio de língua 

portuguesa (para o caso de alunos estrangeiros que não são PLNM) e para a lecionação de Inglês 

de iniciação (para o caso de alunos estrangeiros – PLNM ou não – anexo 9); b) conhecer a 

perspetiva de alunos e pais face à avaliação; e c) aprofundar o conhecimento da influência/pressão 

dos exames nacionais nos resultados das disciplinas sujeitas a avaliação externa. 
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3. Resultados escolares do 2º P no triénio 2014-17 

 

3.1. Resultados internos 

 

Apresenta-se a análise dos resultados do ensino regular do 2º período (no triénio 2014-17 e entre 

os 1º e 2º períodos de 2016-17). 

 

3.1.1. Médias globais  

 

 no 2ºP ao longo do triénio 

 

A média global foi de 3 nos três anos de escolaridade do 3º CEB, como se pode verificar no anexo 

10. A maior parte das disciplinas situaram-se na média ou acima dela, ao longo dos 3 anos letivos. 

As disciplinas que se mantiveram sempre na média ou acima dela nos três anos letivos foram 

Educação Visual, Tecnologias de Informação e Comunicação (adiante TIC), EMRC, Formação Cívica, 

Teatro e ICLC. No 7º ano destacaram-se ainda as disciplinas de Francês e História; no 8º ano a de 

Educação Física. As disciplinas que tenderam a ficar abaixo da média foram Ciências Naturais e 

Físico-Química Destacaram-se ainda nos extremos: 

 abaixo de 2,5: Matemática (2,3 no 7º ano de 2014-15 e médias entre 2,1 e 2,5 no 8º 

ano e 9º ano ao longo do triénio) 

   acima de 3,5: História (3,6 no 7º ano em 2015-16). 

 

A média global no ensino secundário ao longo do triénio manteve uma tendência semelhante à do 

1ºP no 10ºano, sendo de 11,8 de 2014/15, de 11,1 em 2015/16 e de 11,3 no presente ano (sendo 

que a disciplina de Biologia e Geologia não contou para a média devido a alínea a). No 11º ano 

registou-se uma tendência para uma ligeira subida, passando de 11,6 no 1ºP para 11,8 no 2ºP em 

2014/15, de 11,9 para 12 em 2015/16 e de 12,7 para 12,8 em 2016/17. Tal tendência ocorreu 

também no 12º ano registando-se uma subida de 13,5 para 13,6 em 2014/15, de 13,4 para 13,7 

em 2015/16 e de 13,3 para 13,7 no presente ano, como se pode verificar no anexo 11.  

No 10º ano a tendência é para as disciplinas estarem mais alinhadas com a média global, 

destacando-se, no triénio, acima da média PLNM, Inglês, Educação Física, EMRC, Desenho A e HCA 

e bastante abaixo da média Matemática A, Físico-Química, Geografia A, História B, Geometria 

Descritiva e Francês. No 11º ano verifica-se que as disciplinas que se situam acima da média ao 

longo do triénio são Inglês, Filosofia, Educação Física, EMRC, Desenho A, Economia A e HCA e muito 

abaixo da média Matemática A, Geometria Descritiva A e Literatura Portuguesa. No 12º ano as 

disciplinas que se situaram acima da média ao longo do triénio fazem parte das que não têm 

exame nacional: Biologia, Psicologia B, Inglês. Aplicações Informáticas e Oficina das Artes. Abaixo 

da média situaram-se Português, Matemática A, História A, Desenho A e Economia C (as duas 

últimas sem exame nacional). Sociologia destaca-se por ter vindo a descer. 
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 Comparação de médias globais entre 1º e 2º P de 2016-17 

 

No ensino básico as disciplinas que revelam uma subida acima de 0,3 no 7º ano foram EMRC e TIC, 

não se registando estas situações no 8ºano e no 9ºano. Houve apenas duas descidas abaixo de 0,3 

uma no 7º ano a ICLC e outra no 8ºano em PLNM (anexo 12). 

No ensino secundário as disciplinas que revelam uma subida acima de 0,5 valor entre o 1º e o 2º P 

do presente ano letivo no 10º ano foram Educação Física e EMRC, no 11º ano EMRC, Físico-Química 

A e Geografia A e no 12º ano foram PLNM, Educação Física, EMRC, Psicologia B, Sociologia, Inglês, 

aplicações Informáticas e Oficina de Artes. 

As disciplinas que revelam uma queda de 0,5 valor foram no 10º ano Filosofia, Matemática A, 

Desenho A, História A, Economia A, Geografia A, Geometria Descritiva e HCA, no 11º ano Literatura 

Portuguesa, HCA e História B e no 12º ano Matemática A e História A (anexo 13). 

 

3.1.2. Análise da evolução dos resultados  

 

A reflexão sobre os resultados foi norteada pela análise dos relatórios de cada grupo, destacando-

se à semelhança do período transato os pontos fortes, as dificuldades e as estratégias a utilizar 

para melhorar os resultados. 

 

3.1.2.1. Pontos fortes  

 

Um dos pontos fortes destacados por alguns grupos de recrutamento
18

 foi a tendência para uma 

melhoria gradual de resultados nos 2º períodos ao longo do triénio.  

No ensino básico, em algumas disciplinas, foram apresentadas justificações para a melhoria de 

resultados. Em Francês a melhoria no 7º ano justifica-se por ser um ano de iniciação e no 9º ano 

deveu-se à carga horária
19

 que possibilita a utilização de uma diversidade de elementos de 

avaliação para captar o interesse do aluno e a sua motivação para a aprendizagem. Na disciplina 

de Ciências Naturais sublinhou-se o interesse dos alunos dos 7º e 8º anos pelos conteúdos de 

Biologia Humana como justificação para a diminuição de níveis negativos e o aumento de níveis 4 e 

5, para o qual contribuiu ainda o trabalho interpares e a realização de minifichas. Também em 

EMRC o interesse dos alunos foi apontado como justificação para um nível de participação 

excecional, o qual foi potenciado pelo ótimo relacionamento interpessoal e pelo ambiente de 

saudável respeito em aula.  

Em História de 7º ano o aumento de níveis 4 (e a média de 3,6) em 2015-16 deveu-se a um 

acompanhamento mais individualizado dos alunos, voltando o grupo a sublinhar a qualidade das 

turmas e a sua reduzida dimensão nesse ano. O grupo de História sublinhou ainda que a queda 

acentuada do insucesso no 7º ano (anexo 5) se deveu à interpretação de que a retenção, a ocorrer, 

                                                           
18

 Português, Inglês, Filosofia, História, Matemática, Biologia e Artes Visuais. 
19

 2 tempos semanais de 45 minutos. 



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

22 

 
apenas teria lugar no final de ciclo

20
. A melhoria dos resultados em Matemática do 7º ano, que se 

tem vindo a verificar em 2016-17, foi justificada pelo apoio mais individualizado em aula, que a 

Turma Mais, proporcionou, contribuindo para promover a motivação dos alunos. Na disciplina de 

Educação Visual a prática da continuidade pedagógica contribui para a melhoria de resultados por 

permitir a adaptação dos alunos a metodologias de trabalho de desenvolvimento de competências 

que promovam a autonomia dos alunos. Na disciplina de Inglês foi apenas referida a melhoria nos 

8º e 9º anos sem apresentação de justificações. 

No ensino secundário nalgumas disciplinas os grupos apenas referiram a melhoria de resultados, 

como nos casos de: a) Literatura Portuguesa assinalando-se a melhoria no 10º ano em 2016-2017 

(após uma constância nos resultados entre 2014-15 e 2015-16); b) Filosofia considerando-se os 

resultados globalmente muito satisfatórios e sem alterações significativas (no triénio e neste ano); 

e c) Oficina das Artes salientando-se a melhoria progressiva ao longo do triénio nas classificações 

situadas no intervalo entre os 14 e 17 valores. Noutros casos os grupos avançaram justificações 

para a média positiva das disciplinas. Em Português considerou-se que os bons resultados 

alcançados no 10º ano refletem as escolhas (entre ensino regular e profissional) feitas no final do 

ensino básico e os resultados dos 11º e 12º anos resultam da seriação produzida por classificações 

inferiores a oito nos anos precedentes. O grupo assinalou ainda como ponto forte a adaptação dos 

professores à gestão e grau de exigência do novo programa para ultrapassar o aumento de 

classificações negativas produzida pelas primeiras unidades didáticas. Em Inglês os resultados dos 

10º, 11º e 12º anos foram considerados bons, porque os alunos conseguem atingir com alguma 

facilidade os objetivos propostos, excetuando os anos que não frequentaram a língua inglesa desde 

o 2º ciclo.  

O gosto dos alunos por História B e Biologia, resultante da livre escolha da disciplina de opção, 

funciona como fator de motivação e de empenho, que se revelou em História B em várias 

iniciativas de investigação e em Biologia pelo interesse nas áreas da Biologia Humana e 

Biotecnologia. 

Em Desenho A e Geometria Descritiva A foi assinalado o contributo das aprendizagens do 10º ano 

para a melhoria significativa dos resultados nos anos seguintes do ciclo, apesar da diferença de 

classificações nestas disciplinas
21

. Em Geometria Descritiva A de 11º ano foi sublinhado que a 

melhoria dos resultados deriva do incremento do interesse e empenho dos alunos quer nas 

atividades da aula, quer no estudo e trabalho extra-aula. 

 

3.1.2.2. Dificuldades  

 

A análise dos relatórios dos grupos de recrutamento permitiu conhecer um pouco melhor as 

dificuldades enfrentadas no quotidiano escolar, que resultam, grosso modo, na atribuição de níveis 

e classificações negativas. 

 

                                                           
20

 Este foi o único grupo que analisou este documento, tendo assinalado ainda a elevada percentagem de insucesso no 12º 
ano. 
21

 Aumento crescente de classificações entre 14 e 17 valores em Desenho A e queda progressiva de classificações negativas 

em Geometria Descritiva A. 
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No ensino básico foram apontados diferentes tipos de dificuldades. O grupo de Português referiu 

que a tendência para a queda de níveis entre o 1º P e o 2º P na disciplina de Português se prende 

com o facto de o professor poder dar o benefício da dúvida aos alunos que têm uma avaliação 

irregular no 1º P, mas já não o faz no 2º P para evitar situações que possam comprometer a 

atribuição de um eventual nível negativo no 3º P (tendo em conta a prática de avaliação contínua). 

O grupo sublinhou ainda que no 9º ano o número de níveis 2 tende a diminuir no 3º P, porque a 

atribuição de nível 3 a um aluno com uma avaliação irregular lhe possibilita a admissão a exame e 

a eventualidade de conclusão do 9º ano, caso obtenha nível 2 no exame de Português. Assim 

tende-se a passar os níveis 2 para 3 ou por opção do professor, ou por votação do conselho de 

turma
22

.  

Na disciplina de Francês o elevado número de níveis 2 no 8º ano resulta dos alunos com uma 

avaliação negativa ou irregular no 7º ano, bem como da falta de motivação para a aprendizagem 

da língua francesa que perdeu protagonismo para a língua inglesa, não tendo "eco" no cinema, nas 

séries ou na música. Na disciplina de Teatro
23

 o trabalho é desenvolvido por fases, refletindo os 

níveis inferiores a 3 a relutância na participação nas atividades ou o absentismo, comportamentos 

que também se verificam em ICLC
24

 e nos alunos com resultados negativos em EMRC. O aumento 

do absentismo foi também referido por História e Educação Visual (no 7º ano). Esta disciplina 

registou um aumento muito significativo de níveis negativos nos dois últimos anos do triénio no 9º 

ano devido ao facto de os alunos não trazerem o material indispensável. Este grupo referiu também 

o abandono escolar. 

A falta de hábitos de trabalho dos alunos foi referida em relação às disciplinas de 7º ano de Inglês, 

História e Ciências Naturais, sublinhando-se ainda em Inglês a falta de aprendizagens essenciais e 

em História e Ciências Naturais as dificuldades na interpretação e aplicação de conhecimentos 

pelos alunos. Também a criação de uma turma de 8ºano, constituída maioritariamente por alunos 

provenientes de diferentes escolas e completada com alunos repetentes no ano letivo de 2015/16, 

foi referida como fator para a queda dos níveis nas disciplinas de História, Educação Visual e 

Cerâmica. O grupo de História salientou ainda a lentidão dos alunos na conclusão das tarefas (e a 

não realização de TPC), agravada pela facilidade de desconcentração potenciada pelo espaço físico 

de salas de aula pequenas. Estas dificuldades de concentração são de mais difícil resolução em 

turmas grandes. A falta de tempo e a premência de cumprimento de programas extensos foi 

salientado por História e Ciências Naturais. Este último grupo sublinhou ainda o grau de dificuldade 

do programa e a sua desadequação à faixa etária dos alunos do básico. 

O grupo de Físico-Química salientou a semelhança dos seus resultados com os das Ciências 

Naturais no triénio (e no presente ano letivo entre períodos) constatando que a média por ano de 

escolaridade se mantém ligeiramente abaixo do nível 3, com agravamento no 7º ano do presente 

ano letivo. Sublinhou ainda que o insucesso no ensino básico se prende com a dificuldade em 

realizar semanalmente aulas práticas laboratoriais, sendo determinante a falta de um técnico(a) de 

                                                           
22

 Se assim não for o aluno que obtiver classificação negativa nesta disciplina e em Matemática pode não ser admitido a 

exame. 
23

 Disciplina que passou de semestral, com único momento de avaliação, para anual com uma aula de 45 minutos semanais 

(a partir de 2015-16). 
24

 Disciplina introduzida no ano letivo 2015-16 para o 7º ano e em 2016-17 para o 8º ano. 
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laboratório que auxilie na preparação das atividades

25
, mas também o elevado nº de 

níveis/disciplinas do professor, que ao implicar a lecionação de mais turmas limita o cumprimento 

das aulas laboratoriais às estritamente obrigatórias.  

  

A disciplina de PLNM funciona em turma única, a nível do ensino básico e secundário, pelo que a 

sua análise se apresenta conjuntamente. Segundo o grupo de Português nesta disciplina torna-se 

difícil fazer uma análise de resultados pela entrada e saída constante de alunos. A turma pode 

iniciar com 6 alunos e acabar com 10, lecionando a professora os níveis A1, A2 e B1 em simultâneo. 

O aluno, se progride para o nível B2, no final do ano letivo, passa a integrar a disciplina de 

Português no ano letivo seguinte. Tal procedimento não se traduz por uma diminuição de alunos de 

ano para ano, havendo, pelo contrário, um número crescente de alunos do 1º P para o 2º P e para o 

3º P devido à constante inscrição de alunos vindos de países de expressão portuguesa ou não. 

Nesse sentido, não se pode ler como um regredir na aprendizagem da língua o facto de surgirem 

negativas no 2º e 3º P após um 1º P sem negativas. Tal facto pode significar a chegada de novos 

alunos nesses períodos e o início da aprendizagem da língua. A não existência de continuidade no 

ensino secundário também não possibilita a análise, dado que os alunos podem alterar o seu 

percurso escolar, mudando para o curso profissional ou podem passar para o nível B2.  

 

No ensino secundário foram apontados diferentes tipos de dificuldades.  

O grupo de Português assinalou que o aumento de classificações negativas na disciplina de 

Português no 1º P (em 2015-16) se deveu à mudança do programa e à introdução de metas 

curriculares nesse ano letivo, tendo os alunos dificuldade de se adaptar às duas primeiras unidades 

didáticas. Esta razão impossibilita a comparação de resultados com o 10º ano de 2014-15, tal como 

no 11º ano a partir de 2015. O grupo salientou ainda o registo decrescente das avaliações positivas 

do 10º para o 11º ano e deste para o 12º. A retenção no 11º ano implica a diminuição de alunos 

inscritos no 12º ano e a criação de turmas que são o resultado de uma junção de alunos de turmas 

diferentes do 11º ano. No entanto, os alunos melhores aproximam-se dos patamares entre 10-13 

valores e 14-17.  

A lecionação de disciplinas com alunos provenientes de diferentes turmas foi referida em relação a 

Francês e a disciplinas de 12º ano do grupo de Economia e Contabilidade. Em Francês foi ainda 

referido o quadro irregular de avaliação, desaparecendo os níveis negativos de um período para o 

outro. O grupo de Economia abordou uma outra questão que se prende com a oferta do 12º ano em 

que se «empurram» alunos para disciplinas que não são a sua prioridade, constituindo esta uma 

das principais causas de desmotivação, abandono e insucesso escolar, uma vez que essas 

disciplinas deixam de ser verdadeiras opções por não haver liberdade de escolha. 

A situação de junção de alunos de diferentes turmas numa única foi também assinalada no caso da 

disciplina de História A, cuja turma de 12º ano, em 2016-17, é muito grande, o que aliado às 

dificuldades de interpretação dos alunos agravadas por fracos hábitos de estudo (e eventuais 

recusas a trabalhar) resultou na queda de resultados entre o 1º e 2ºP. As atitudes de recusa ao 

                                                           
25

 Nomeadamente preparação e limpeza do material. 
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trabalho ou de boicote das tarefas a realizar em aula foram também assinaladas na disciplina de 

História A, no 10º ano, sendo protagonizadas pelos alunos repetentes que mudaram para o curso 

de Línguas e Humanidades, mas que não mudaram de atitude face ao estudo, insistindo em 

comportamentos disruptivos.  

No caso das disciplinas de História da Cultura e das Artes e de Geometria Descritiva A as oscilações 

na classificação foram justificadas por uma postura marcada pelo desinteresse de alunos pouco 

empenhados ou que consideram mudar de curso e de escola. 

A desmotivação e desinteresse pela disciplina foi também assinalada em relação a Biologia e 

Geologia e Física e Química A, porque os alunos se confrontam com um grau de exigência muito 

superior ao do ensino básico e muitos não se esforçam para ultrapassar as dificuldades, começando 

a questionar a sua opção pela área das Ciências e Tecnologias e a equacionar a mudança de curso. 

Estes grupos reconhecem que estão em igual circunstância, sendo a sua situação comum a 

Matemática A. No caso de Física e Química A, tal reflete-se nas médias do 2ºP do 10º ano (que têm 

vindo a decrescer ao longo do triénio), sendo que a média dos resultados melhora no 11º ano, 

porque os alunos que transitam já sabem que é preciso trabalhar muito para ultrapassar as 

dificuldades e os mais empenhados começam a ter resultados muito satisfatórios. O grupo de 

Biologia e Geologia adiantou ainda que, mesmo com a codocência, os alunos que decidem mudar 

de curso, não se esforçam, por se acharem motivados para outros cursos. A existência de alunos 

que não fizeram a opção de curso mais adequada às suas capacidades e ao seu perfil vocacional foi 

também apontada na disciplina de Desenho para justificar os resultados do ano letivo de 2015/16. 

Também no presente ano letivo o 12º ano tem revelado mais dificuldades, que permaneceram ao 

longo do ano, não havendo diferenças significativas nas classificações do 1º e 2º P. 

A dificuldade de entendimento pelos alunos da complexidade de alguns conceitos e conteúdos, 

nomeadamente, a multiplicidade de correntes artísticas em períodos curtos de tempo foi 

apresentada em relação ao 11º ano de História da Cultura e das Artes. 

Apesar de se ter facultado aos grupos o documento relativo às anulações de matrícula e mudanças 

de turma, entre outros dados (anexo 14) apenas o grupo de História assinalou que nas disciplinas 

lecionadas pelo grupo apenas houve 2 anulações de matrícula no 11º ano em História A. 

 

 

3.2. Resultados externos 

 

3.2.1. Análise dos resultados dos exames nacionais 

 

A equipa de autoavaliação fez uma primeira leitura dos dados sobre os resultados da 1ª fase dos 

exames nacionais do ensino secundário na ESA de 2015 e de 2016 (anexo 15). Constatou-se que 

nas disciplinas com resultados de exame abaixo da classificação de frequência interna (adiante CIF) 

houve diferenças entre a média de exame e a média de classificação interna (CIF) superiores a 4 

valores nas disciplinas de Filosofia (5 em 2015 e 9,1 em 2016), Físico-Química (5,2 em 2015 e 

2016) e Biologia e Geologia (4,1 e 4,6) e diferenças entre 3 e 4 valores nas disciplinas Literatura 

Portuguesa (4,4 e 3,5), HCA (3,3 e 4,6) e História A (3,2 e 3,3). Verificou-se ainda que na disciplina 
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de Português a diferença foi de 3,3 em 2015, descendo em 2016 para 1,9. As maiores taxas de 

reprovação registaram-se em 2015 em Literatura Portuguesa (37,5%), Físico-Química (33,3%), 

Matemática A (18,2%), Português (17,1%), Filosofia (14,3%) e História A, tendo esta percentagem 

sido reduzida de forma significativa em 2016 em que apenas se verificou uma taxa superior a 10% 

na disciplina de Literatura Portuguesa (12,5%).  As disciplinas com resultados acima da CIF foram 

Francês (2 valores em 2015), MACS (0,9 em 2015) e Matemática A (0,6 em 2016). Os resultados da 

2ª fase foram sempre piores. 

Estes dados foram expostos aos grupos de recrutamento, pedindo-se que os analisassem; são 

essas considerações que se apresentam neste ponto. 

Os grupos de Físico-Química e de Biologia e Geologia sublinharam que a exigência curricular de dar 

um peso de 30% na classificação interna à componente experimental dos seus programas avaliada 

através de atividades laboratoriais contribui para a grande diferença entre as médias de CIF e de 

exame, tal como o facto de a componente experimental ser avaliada nos exames nacionais com um 

peso diferente do da classificação interna. Por essa razão passaram a incluí-la nos testes de 

avaliação. O grupo de Biologia e Geologia salientou ainda os resultados em exame desde 2012 têm 

vindo a melhorar e a alinhar-se com as médias nacionais, sendo os resultados da 1ª fase mais 

elevados. O grupo considerou que a diferença entre as avaliações interna e externa se deve aos 

30% da parte experimental da classificação interna (que inflaciona os resultados internos) e ao 

peso dessa componente no exame nacional, que se encontra apenas num grupo exigindo a 

aplicação de várias áreas de conhecimento em simultâneo o que dificulta o desempenho do aluno. 

O grupo de FQ referiu que a existência de avaliação externa constitui uma pressão adicional para o 

cumprimento integral do programa, implicando um elevado ritmo de trabalho, o que dificulta o 

acompanhamento mais individualizado que alguns alunos necessitam. Neste grupo os exames 

nacionais têm servido de referência à estrutura dos testes de avaliação e respetivos critérios de 

correção, bem como à valorização da avaliação individual na componente prática. Apesar de ter 

vindo a subir (passou-se de 7,1 para 8,4) a média de exame continua negativa na disciplina de 

Física e Química A e tem-se situado abaixo da média nacional (9,9 em 2015 e 11,1 e, 2016). O 

grupo considera que os resultados da diversificação de estratégias ainda não são visíveis. Acredita 

ainda que a forma como é percebido e está organizado o Espaço de apoio não parece ser a mais 

eficaz, porque se usam muitos recursos humanos para o manter aberto, sendo a frequência do 

mesmo reduzida. O grupo de História referiu que a queda da média dos resultados de exame face à 

CIF se deveu em História A à alteração da estrutura do exame nacional que passou a apresentar 

itens de natureza diferente e a abranger a matéria dos três anos de escolaridade, tendo também 

havido uma modificação nalguns dos itens do exame
26

 em História da Cultura e das Artes, bem 

como uma maior incidência em conteúdos programáticos relacionados com a cultura, o que se 

revelou complicado para alguns alunos. Estes resultados suscitaram o investimento em 

atividades/tarefas que ajudassem os alunos a perceber como desenvolver raciocínios (suportados 

na análise de fontes) para relacionar matérias de diferentes períodos históricos e construir 

respostas coerentes e válidas. Tal esforço permitiu que em 2016 a média de exame obtida ficasse 

                                                           
26

 Nomeadamente a introdução de itens de comparação de obras de arte de três períodos artísticos diferentes. 
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acima da média nacional, apesar de o exame da 1ª fase ter sido particularmente difícil. O grupo 

sublinhou ainda que a preocupação com os resultados dos exames nacionais não deve ser 

excessiva, dado que o programa da disciplina implica ainda o desenvolvimento do espírito crítico e 

o investimento em atividades que levem os alunos a compreender como o saber histórico é uma 

ferramenta de interpretação do mundo, contribuindo assim para a formação dos futuros cidadãos.  

O grupo de Português reconheceu que os alunos conseguem, às vezes, melhores resultados nos 

exames das disciplinas lecionadas pelo grupo (Português, Literatura Portuguesa e Francês) do que 

nas classificações internas.  

O grupo de Artes Visuais considerou que a discrepância em Geometria Descritiva A tem vindo a ser 

diminuída. Para este facto tem contribuído o trabalho efetuado em sala de aula desde o 10º ano, 

nomeadamente a realização de exercícios, com uma linguagem muito semelhante à utilizada em 

exame. Como alguns alunos continuam a não apresentar hábitos de estudo contínuo, em casa, 

estudando apenas os testes, implementou-se a realização de questões de aula-surpresa para 

avaliação. Sublinhou ainda que a discrepância de 1 valor entre CIF e médias de exame na disciplina 

de Desenho A se deveu em parte a alguma dificuldade no cumprimento do tempo de execução dos 

exercícios e na compreensão do enunciado.  

O grupo de Geografia constatou que não houve discrepâncias entre a CIF e a média de exame na 

sua disciplina, o que se deveu ao trabalho efetuado em sala de aula, apesar de os alunos do 

secundário continuarem a não apresentar um perfil de estudo contínuo, em casa, estudando 

apenas na véspera dos testes. 

Os grupos de Matemática e Economia, Inglês e Filosofia não apresentaram reflexões sobre este 

ponto. 

 

3.2.2. Análise dos percursos diretos de sucesso 

 

A noção de percurso direto de sucesso refere-se à conclusão num triénio (básico ou secundário) do 

nível de ensino em que o aluno se inscreve, sem ter retenções e com sucesso nos exames 

nacionais necessários para conclusão de curso. Esses percursos são calculados comparando os 

resultados dos alunos da ESA com os resultados dos alunos de outras escolas e/ou agrupamentos 

do País que têm contextos semelhantes (anexo 16). Como os percursos diretos dão uma dimensão 

mais real da situação da escola do que os rankings disponibilizaram-se os dados constantes no 

Anexo 6 aos grupos de recrutamento para que se começasse a refletir sobre essa informação. 

Apesar de vários grupos não se terem debruçado sobre o assunto, apresentam-se aqui as primeiras 

reflexões sobre o tema. 

O grupo de Português, a partir da análise do gráfico dos percursos diretos do 3º ciclo do Ensino 

Básico constatou que os alunos da escola apresentam a mesma percentagem (24%) de percursos 

diretos com sucesso em 2014/15 e 2015/16. Essa tendência não acompanha a média nacional, 

estando os valores compreendidos entre 23% e 26 %. No que concerne ao Ensino Secundário o 

grupo considerou que os alunos acompanham a média nacional de percursos diretos, com exceção 

do ano letivo 2014/15 em que a média nacional subiu 5 pontos percentuais. Ressalvou, no entanto, 

que a média de percursos diretos dos alunos da ESA também aumentou significativamente nesse 



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

28 

 
ano. Os grupos de Biologia, História e Artes Visuais salientaram que a percentagem de percursos 

diretos de sucesso dos nossos alunos é semelhante aos de alunos em escolas com um contexto 

semelhante ao nosso.  

 

3.3. Propostas de planos de melhoria de resultados 

 

Os grupos de recrutamento apresentaram propostas de planos de melhoria de resultados tendo em 

atenção a especificidade das disciplinas que lecionam, as quais poderão ainda ser ajustadas 

aquando da planificação no início do próximo ano letivo. Como na análise desses planos se 

verificou que havia estratégias em comum criaram-se grelhas de cruzamento onde se identificaram 

essas estratégias e se assinalaram as específicas (anexo 17). Ressalva-se que os grupos de Inglês e 

Filosofia assumiram que já utilizavam as estratégias propostas, considerando que havia margem 

para melhoria.  

O grupo de Economia e Contabilidade sugeriu como medida necessária à melhoria a formação nos 

domínios de avaliação e didática/pedagogia, sendo este último domínio também assinalado por 

Inglês (os professores deste grupo reiteraram a sua convicção na importância da promoção e 

desenvolvimento de “saberes integrados”). 

O grupo de Físico-Química propôs como estratégia para minimizar a falta de um técnico(a) de 

laboratório (que auxilie na preparação das atividades) que a medida de coadjuvação em sala de 

aula contemplasse um tempo não letivo comum para a preparação das aulas. 

Em relação ao PNPSE o grupo de Matemática sugeriu a possibilidade de renovação da Turma Mais 

para o 7º ano e a sua implementação no 8º para 2017/2018. Caso não seja possível ser 

implementada esta medida no 8º e 9º anos, sugerem em alternativa a coadjuvação (2 tempos de 

50 minutos) em sala de aula, a ser atribuída a professores que lecionam o mesmo nível, pois assim 

permitirá uma maior cooperação entre os professores e uma uniformidade entre as diferentes 

turmas. 

 

3.3.1. Medidas de resposta às necessidades efetivas dos alunos da ESA 

 

Os grupos pronunciaram-se sobre a importância das medidas de resposta às necessidades efetivas 

dos alunos da ESA, das quais constam o PNPSE (Turma Mais a Português e Matemática de 7º ano, 

tutorias a Matemática de 10ºano, coadjuvações a Português, Matemática e Físico-Química de 8º e 

9º anos, coadjuvações a Físico-Química e Biologia e Geologia de 10º e 11º anos, Medida “Os pais 

com a escola” e EPIS), as tutorias ATE e GAC/GIAC. 

À exceção dos grupos diretamente implicados no PNPSE a maior parte dos grupos não se 

pronunciou sobre esta questão. Ainda assim, os grupos de Inglês e História apresentaram as suas 

reflexões. O grupo de Inglês referiu que os alunos sujeitos aos programas de tutorias, onde se inclui 

também o projeto EPIS, revelaram melhorias nas suas aprendizagens e capacidades. O grupo de 

História considerou importante manter algumas das medidas do PNPSE para a melhoria dos 

resultados, nomeadamente a Turma Mais (devido aos resultados obtidos em Matemática) e a EPIS, 

mas com atribuição de mais condições de ação à professora responsável. Considerou ainda a 
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importância das tutorias GAC/GIAC e das tutorias ATE, devendo o esquema de funcionamento 

destas últimas ser repensado, nomeadamente o seu horário de funcionamento que se revelou uma 

sobrecarga para os alunos, sendo que a maior parte não o frequentava. 

Os grupos de Português, Matemática, Físico-Química e Biologia e Geologia pronunciaram-se apenas 

em relação ao PNPSE. O grupo de Português constatou que a Turma Mais não funcionou durante o 

2ºP e parte do 1ºP porque houve necessidade de resolver o problema dos alunos que iriam fiar sem 

aulas devido à situação de ausência prolongada da professora titular. O grupo de Físico-Química 

assinalou a melhoria de resultados na Matemática com a aplicação da Turma Mais e que as 

restantes medidas do PNPSE não evidenciam diretamente a sua eficácia pois os dados disponíveis 

(médias de resultados por disciplina e classificações/níveis por disciplina) não revelam variações 

significativas. O grupo de Biologia e Geologia referiu que a medida de coadjuvação no ensino 

secundário aplicada na sua disciplina nas horas teóricas foi possível de ser adaptada, com algum 

sucesso, às aulas práticas de noventa minutos, porque a turma era pequena. O grupo de 

Matemática mencionou que a única medida verdadeiramente implementada foi a Turma Mais, cujo 

contributo para a melhoria dos resultados no 7º ano leva a considerar a possibilidade de renovação 

para o 7º ano e a sua implementação no 8º ano para 2017/2018. No ensino secundário, os 

professores consideram que o projeto Tutorias implementado no 10º ano não teve qualquer efeito. 

A autorização tardia para a colocação da professora, agravado pela sua ausência por atestado 

médico, dificultaram um trabalho contínuo e levaram à desmotivação dos alunos, que no presente 

momento comparecem muito pouco às suas tutorias. No entanto, os professores envolvidos, 

consideram que o projeto poderia ter sido benéfico para os alunos, e por isso, propõem que no 

próximo ano letivo, as tutorias sejam lecionadas preferencialmente pelo professor da turma, ou 

eventualmente por outro professor que lecione o mesmo nível de ensino. 

 

3.3.2. Critérios de avaliação 

  

A maior parte dos grupos de recrutamento considera que os critérios de avaliação se devem 

manter por serem exequíveis e adequados. No entanto os grupos de Economia e Contabilidade e de 

Biologia e Geologia sublinham a necessidade de uma correta aplicação dos critérios existentes. 

Apenas os grupos de Português e História consideram a hipótese de discussão dos mesmos em 

função dos resultados obtidos e das estratégias a adotar.  

O grupo de Físico-Química propôs uma mudança nos critérios de avaliação do 3º ciclo que implica 

uma redistribuição dos pesos percentuais de conhecimentos e atitudes iguais ao longo dos três 

anos ou, a haver redução no peso das atitudes, ser mais gradual. A alteração proposta consiste 

numa correspondência direta entre a coluna dos domínios e a dos parâmetros totalizando 100%, 

com o objetivo de facilitar a divulgação e compreensão dos critérios pelos alunos e encarregados 

de educação. 
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3.4. Considerações provisórias 

 

Globalmente os grupos constataram verificou-se uma melhoria gradual de resultados nos 2º P ao 

longo do triénio, assinalando-se em particular os bons resultados obtidos na Matemática do 7ºano, 

devido à promoção da motivação dos alunos conseguida pela Turma Mais. Aspetos muito 

favoráveis à melhoria de resultados, sobretudo nos 7º anos de 2015/16 foram reduzida dimensão 

das turmas, aspeto que já se não verificou no presente ano letivo e que se refletiu nos resultados. 

A maior parte dos grupos disciplinares consideram os critérios de avaliação adequados, apelando, 

no entanto, à sua correta aplicação. Alguns grupos ponderam a sua discussão no início do ano 

letivo em função dos resultados obtidos no ano transato. 

Deste relatório sobressaíram preocupações de tipo vário, nomeadamente: 

 a nível didático/pedagógico as dificuldades: a) de cumprimento de programas extensos 

nalgumas disciplinas; relação entre carga horária e diversificação de estratégias; b) 

provocadas pela junção de alunos de diferentes turmas/cursos, no ensino secundário; c) 

em realizar semanalmente aulas práticas laboratoriais;  

 a nível da avaliação: grau de exigência muito superior ao do ensino básico, não 

despendendo muitos alunos o esforço necessário para ultrapassar as dificuldades; a 

diversificação de instrumentos de avaliação;  

 a nível da oferta formativa: o facto de vários alunos frequentarem opções, no ensino 

secundário, que não eram a sua escolha amplia a desmotivação e os fracos resultados;  

 a nível dos resultados escolares: a) falta de hábitos de trabalho dos alunos, em 

particular a lentidão ou a recusa/boicote à realização de tarefas; b) dificuldades de 

interpretação e aplicação de conhecimentos; c) desinteresse dos alunos e falta de 

motivação, de que o aumento do absentismo no 7º ano é um reflexo. 

 

Propuseram-se como estratégias: 

 a nível das escolhas dos alunos – o reforço do esclarecimento da orientação escolar no 

9º ano; oferta de um maior leque de opções no secundário;  

 a nível das estratégias de trabalho em aula – a implementação ou reforço do trabalho 

interpares; diversificação de estratégias para motivar os alunos para o sucesso; 

 a nível do PNPSE - a manutenção da Turma Mais e sua implementação no 8ºano; 

coadjuvação de FQ – tempo comum para preparação das aulas; 

 a nível das estratégias de avaliação – discussão com os alunos dos critérios de avaliação 

antes no início do ano letivo; criação de grelhas de classificação por grupo disciplinar 

que reflitam os critérios de avaliação aprovados. 
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4. Resultados escolares do 3º P no triénio 2014-17 

 

4.1. Resultados internos 

 

Apresenta-se a análise dos dados trabalhados pela Equipa de Autoavaliação relativos aos 

resultados do ensino regular do 3º período (no triénio 2014-17) e a comparação dos resultados 

entre períodos de 2016-17. 

 

4.1.1. Médias globais  

 

 No 3º P ao longo do triénio 

 

A média global foi de 3,4 nos 7º e 8º anos e de 3,2 no 9º ano de escolaridade, como se pode 

verificar no anexo 18. As disciplinas que se mantiveram sempre na média ou acima dela nos três 

anos letivos foram TIC, EMRC, Formação Cívica, Teatro e ICLC. No 7º ano destacaram-se ainda as 

disciplinas de Francês e História no ano de 2015/16; no 8º ano, a de Educação Física. As disciplinas 

que tenderam a ficar abaixo da média foram Matemática, Ciências Naturais e Físico-Química. 

Destacaram-se ainda nos extremos: 

 abaixo de 2,5: Matemática (2,3 no 8º ano de 2014-15 e 2015-16 e no 9º ano de 2015-

16 e 2016-17) 

   acima de 3,5 : Francês (3,6 no 7º ano em 2015-16) e História (3,8 no 7º ano em 2015-

16). 

 

A evolução da média global no ensino secundário ao longo do triénio foi sempre no sentido da 

melhoria, mais ligeira no 10º ano e mais acentuada nos 11º e 12º anos, como se pode verificar no 

anexo 19: 

 No 10ºano passou de 11,8 no 1ºP para 12,1 no final do ano de 2014/15; de 11,1 

para 11,2 em 2015/16; de 11,3 para 11,6 em 2016/17 (sendo que a disciplina de 

Biologia e Geologia não contou para a média devido a alínea a); 

 No 11º ano passou de 11,6 no 1ºP para 12,5 no final do ano de 2014/15; de 11,9 

para 12,5 em 2015/16; de 12,7 para 13,6 em 2016/17; 

 No 12º ano passou de 13,5 para 14,2 em 2014/15; de 13,4 para 14,3 em 2015/16 e 

de 13,3 para 14,4 em 2016/17.  

No 10º ano a tendência é para as disciplinas estarem mais alinhadas com a média global, 

destacando-se, no triénio, acima da média PLNM, Inglês, Educação Física, EMRC, Desenho A, 

Literatura Portuguesa e HCA e bastante abaixo da média Matemática A, MACS, Física e Química e 

Geometria Descritiva A.  

No 11º ano verifica-se que as disciplinas que se situam acima da média ao longo do triénio são 

PLNM, Inglês, Filosofia, Educação Física, EMRC, Desenho A, Economia A, História B e HCA e muito 

abaixo da média Português, Matemática A, Francês, História A, Física e Química A, Geografia A, 
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Geometria Descritiva A e Literatura Portuguesa. No 12º ano as disciplinas que se situaram acima da 

média ao longo do triénio fazem parte das que não têm exame nacional: Biologia, Psicologia B, 

Inglês, Aplicações Informáticas e Oficina das Artes. Abaixo da média situaram-se Português, 

Matemática A, História A, Desenho A e Economia C (as duas últimas sem exame nacional). 

Sociologia destaca-se por ter vindo a subir. 

 

 Comparação de médias globais entre 1º e 3º P de 2016-17 

 

No ensino básico a média global oscilou entre 3 e 3,4 ao longo do ano letivo (Anexo 20), 

verificando-se as médias mais altas no 7º ano e as mais baixas no 9º ano. A média por disciplina 

revelou uma tendência geral para a subida ao longo do ano. No entanto, houve disciplinas em que 

se registou uma ligeira quebra no 2º P que, entretanto, foi superada no 3º P, como no caso de 

Inglês, Físico-Química e ICLC no 7º ano, PLNM e ICLC no 8º ano e Português, PLNM, Francês e 

Ciências Naturais no 9º ano. Matemática revelou ainda uma tendência descendente no 7º e no 9º 

ano. 

No ensino secundário a média global oscilou entre 11,3 e 14,4 ao longo do ano letivo (anexo 21) 

verificando-se as médias mais altas no 12º ano e as mais baixas no 10º. A média por disciplina 

revelou uma tendência geral para a subida ao longo do ano, à exceção do 10º ano em que metade 

das disciplinas registou uma ligeira quebra de média no 2º P que, entretanto, foi superada no 3º P, 

em PLNM, Filosofia, Matemática A, Desenho A, História A, Economia A, Geografia A, Geometria 

Descritiva A e HCA. No 11º ano essa situação só verificou nas disciplinas de Desenho A, História A, 

Geometria Descritiva A, HCA e MACS e no 12º ano em Português, Matemática A, História A e 

Biologia. MACS revelou uma evolução atípica no 10º ano tendo descido no 3ºP após uma subida no 

2ºP. 

Nesta fase apresentaram-se ainda aos grupos de recrutamento gráficos que permitiam comparar a 

evolução por período e por ano de escolaridade, em todos os anos do triénio, nas disciplinas da sua 

responsabilidade, tal como se apresenta no exemplo seguinte: 

 

Gráfico 4 – Evolução no triénio da disciplina de Português – 7º ano de escolaridade 
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Pretendia-se facilitar a análise do insucesso por disciplina, tendo-se ainda apresentado um 

documento com a evolução do insucesso, por ano de escolaridade, entre 2011-12 e 2016-17 (anexo 

22). Aí se verifica uma tendência para a descida do insucesso em quase todos os anos de 

escolaridade, com exceção do 7º ano que, após uma quebra significativa em 2015-16, voltou a 

subir ligeiramente. O 12º ano é o ano que revela maiores níveis de insucesso, mostrando em 2016-

17 uma ligeira subida. Estes dados serviram de base para o cálculo da percentagem de redução de 

insucesso proposta no atual Projeto Educativo – redução de 3% ao longo do triénio. 

 

 

4.1.2.  Análise da evolução dos resultados  

 

A reflexão sobre os resultados foi baseada na análise dos relatórios de cada grupo, destacando-se à 

semelhança do período transato os pontos fortes, as dificuldades. Alguns grupos consideraram ser 

difícil proceder a uma análise comparativa e evolutiva dos resultados: a) para Geografia o problema 

reside no momento em que foi feita esta avaliação (1º P em 2017-18) porque alguns dos 

professores já não se encontravam na escola; b) para Economia não é possível comparar universos 

de alunos completamente diferentes; c) para o grupo de Português as alterações sistemáticas dos 

conteúdos programáticos no 10º e 11º anos dificultam essa análise comparativa. 

 

4.1.2.1. Pontos fortes 

 

Um dos pontos fortes assinalados por vários grupos de recrutamento
27

 foi a tendência para uma 

melhoria gradual de resultados no 3º período ao longo do triénio, o que contribuiu para a redução 

do insucesso na ESA.  

No ensino básico alguns grupos apresentaram justificações para a melhoria de resultados nas 

disciplinas que lecionam. Um dos mais destacados foi o interesse dos alunos nas matérias, referido 

em História no 7º ano (e potenciado em 2015-16 pelo facto de as turmas serem reduzidas) e em 

Ciências Naturais no 9ºano (especificamente em relação ao conteúdo da Biologia Humana). Em 

Ciências Naturais foi ainda sublinhado que os resultados de 9ºano se devem ao desenvolvimento 

dos métodos de trabalho no 7º e 8º ano.  

O contacto com uma língua estrangeira pela primeira vez, não implicando pré-requisitos, foi 

também assinalado como fator de melhoria de resultados em Francês no 7º ano, destacando ainda 

o grupo que a familiarização com a língua e cultura ao longo do ciclo produz bons resultados. Em 

relação à disciplina de Teatro e de Português (do 9º ano) destacou-se ainda um maior 

empenhamento dos alunos na participação nas atividades, talvez justificado em Português por ser 

ano de exame. O trabalho multidisciplinar/interdisciplinar entre História, Matemática e Português, 

                                                           
27

 Português, PLNM, Francês (no 7º e 9º ano), Inglês (com exceção do 7ºano), Geografia, História, Matemática, Físico-

Química, C. Naturais, Ed. Visual, Ed. Física, Filosofia, Economia, Biologia e Geologia, Desenho e Artes Visuais. 
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realizado nos 7º e 8º anos em ICLC, foi apresentado como justificação para o excelente resultado 

desta disciplina, tendo o grupo de Português realçado a parceria com a disciplina de História. 

Nas disciplinas de Português e Matemática de 7º ano foi ainda assinalado o contributo da medida 

Turma Mais (desenvolvida no âmbito do projeto PNPSE) para a melhoria dos resultados. Por um 

lado, o grupo de Matemática sublinhou uma melhoria em 13% (quando se tinham proposto alcançar 

10%). Por outro lado, o grupo de Português destacou que o acompanhamento mais personalizado 

do aluno permite uma melhor perceção das suas dificuldades e a adequação de medidas ao seu 

ritmo e nível de aprendizagem do aluno facilitando a progressão.  

Ainda a nível das medidas do PNPSE o grupo de Inglês referiu que os alunos sujeitos ao programa 

de tutorias (onde se inclui também o projeto EPIS) revelaram melhorias nas suas aprendizagens e 

capacidades. A medida EPIS obteve 100% de sucesso num total de 11 alunos acompanhados, o que 

revelou uma melhoria face ao ano anterior apesar do bom resultado obtido: 81,8% de transições 

num total de 9 alunos. 

O grupo de História destacou ainda um fator que não é despiciendo na melhoria de resultados do 3º 

período: o professor deve proceder a uma análise global do percurso do aluno ao longo do ano com 

base na evolução do seu processo de aprendizagem, devendo ainda ponderar sobre a pertinência 

da retenção ou da transição, dando assim cumprimento à legislação em vigor. A equipa de 

autoavaliação sublinha a pertinência deste argumento e recorda que a legislação impõe ao 

conselho de turma a reflexão sobre a situação global de cada aluno, sobretudo em casos de 

possível retenção, o que, regra geral, é também um fator do insucesso. 

 

No ensino secundário alguns grupos referiram apenas que os resultados globais foram positivos 

devido às estratégias utilizadas (nomeadamente em Economia e Contabilidade) enquanto outros 

apresentaram algumas justificações. O grupo de História referiu que a melhoria de resultados (em 

alguns dos anos de escolaridade, ao longo do triénio) se deve à utilização ao desenvolvimento de 

competências de interpretação e compreensão históricas, a partir da análise de fontes em aula, 

realizada individualmente ou em pares/grupo, bem como ao trabalho de pesquisa orientado para a 

exploração da relação passado/presente no sentido de desenvolver a consciência histórica dos 

alunos (em História A e HCA). Neste mesmo grupo também houve quem destacasse o interesse dos 

alunos pelas matérias, as suas competências e o seu foco na aprendizagem, como fatores de 

justificação dos resultados (em História B). O interesse/motivação nas áreas da Biologia Humana e 

Biotecnologia foi também assinalado em relação aos alunos de Biologia de 12º ano. Em Geometria 

Descritiva assinalou-se o interesse e empenho dos alunos no estudo e nas atividades de aula e 

extra-aula e a participação nas aulas de apoio a exame. 

A reduzida dimensão das turmas como fator importante para o sucesso foi ainda assinalada em 

História B, HCA e Economia. 

A especificidade dos resultados e da forma de avaliação (por níveis de proficiência: A1- A2- B1). na 

disciplina de PLNM foi mais uma vez sublinhada pelo grupo de Português e encontra-se no ponto 2 

desta parte do relatório (p. 23). 
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4.1.2.2. Dificuldades  

 

A análise dos relatórios dos grupos de recrutamento permitiu conhecer um pouco melhor as 

dificuldades enfrentadas no quotidiano escolar, que resultam, grosso modo, na atribuição de níveis 

e classificações negativas. 

No ensino básico os grupos disciplinares continuaram a apontar como maiores entraves à 

aprendizagem vários aspetos já referidos nos anteriores períodos. A falta de hábitos e métodos de 

estudo foi salientada por Inglês, História, Físico-Química e Ciências Naturais. As dificuldades 

inerentes à interpretação e aplicação de conhecimentos/ mobilização de aprendizagens foram 

também referidas por Francês, História, Físico-Química e Ciências Naturais. A falta de tempo e a 

premência de cumprimento de programas extensos foi salientada por História e Ciências Naturais. 

Este último grupo sublinhou ainda o grau de dificuldade do programa e a sua desadequação à faixa 

etária dos alunos deste ciclo. As dificuldades dos alunos na aprendizagem do Inglês (no caso dos 

alunos provenientes da PEL) devem-se, em parte, ao facto de os alunos não terem tido aulas nos 5º 

e 6º anos devido à ausência prolongada de professor.  

O número elevado de alunos em sala de aula é uma dificuldade apontada para o apoio mais 

individualizado, o que por vezes também se manifesta nas situações de coadjuvação do 9º ano, 

segundo o referido pelo grupo de Matemática.  

A nível das atitudes e comportamentos foram também assinalados alguns aspetos que interferem 

com a aprendizagem. O comportamento perturbador, em ICLC (7º e 8º ano), refletiu-se 

negativamente nos resultados da disciplina, situação talvez agravada por esta não contar para a 

transição de ano. A recusa constante dos alunos em participar nas atividades de grupo, inclusive na 

apresentação de trabalhos, foi uma dificuldade assinalada em Teatro.  

O absentismo, agravado por algumas situações de abandono escolar, foi referido em relação às 

disciplinas de Teatro, História (só no 7º ano) e Educação Visual (só no 9º ano), como causador do 

aumento significativo da percentagem de níveis negativos nos dois últimos anos do triénio. Em 

Educação Visual referiu-se ainda a reincidência de faltas de material indispensável para a 

realização das atividades da disciplina. 

O número significativo de alunos repetentes nas turmas (em particular no 8º ano de 2016-17) foi 

destacado pelos grupos de História e de Artes Visuais (em Educação Visual e Cerâmica)
28

. 

O grupo de História referiu ainda a especificidade da integração dos alunos oriundos dos PALOP em 

disciplinas onde se lhes pede que escrevam em Português e nas quais eles sentem muitas 

dificuldades de compreensão. A transversalidade desta questão foi já sublinhada no relatório do 1º 

P.  

O grupo de Português assinalou a situação particular desta disciplina no 9º ano, dado que sempre 

que os alunos têm níveis inferiores a 3 na disciplina e em Matemática, o conselho de turma 

pondera a atribuição do nível 3 em Português para permitir a transição de ano, o que desvirtua o 

sentido das classificações nesta disciplina no 3ºP. 

 

                                                           
28

 Este grupo relembrou os problemas provocados à gestão curricular desta disciplina pela redução de tempo letivo. 
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No ensino secundário foram apontados diferentes tipos de dificuldades, nomeadamente os 

fracos hábitos de trabalho dos alunos, a falta de empenho e uma certa resistência a participar nas 

atividades em aula nas disciplinas de História A, HCA, Geometria Descritiva A, Matemática A, Física 

e Química A e Biologia e Geologia. O grupo de Matemática sublinhou ainda que muitos alunos, que 

escolhem a disciplina no secundário têm negativa no 3º ciclo, o que implica uma grande falta de 

conhecimentos e interfere no seu desempenho e adaptação ao currículo do secundário. Também 

Física e Química A e Biologia e Geologia acentuaram as dificuldades dos alunos em se adaptarem 

às exigências curriculares do secundário, nomeadamente à terminologia específica das disciplinas. 

Tal situação amplia a dificuldade de recuperação de aprendizagens pouco consolidadas (ou não 

realizadas), parecendo que a codocência não se revela muito eficaz nestes casos. Matemática A, 

Desenho, Geometria Descritiva A, Física e Química e Biologia e Geologia consideraram ainda que os 

resultados inferiores a 10 no 3º P resultaram de um desinvestimento dos alunos que decidiram 

alterar o seu percurso escolar (optando por outra área ou curso profissional) por reconhecerem ter 

feito uma opção de curso pouco adequada às suas capacidades e ao seu perfil vocacional. O grupo 

de Artes Visuais sublinhou também que o desinteresse destes alunos se manifestou pela não 

frequência das aulas de apoio oferecidas pela ESA, onde poderiam ter melhorado a aquisição de 

conhecimentos.  

O grupo de História referiu que o problema de muitos dos alunos no secundário passa pela fraca 

definição (ou mesmo pela indefinição) de objetivos pessoais e sublinhou a fragilidade da situação 

da maior parte dos alunos oriundos dos PALOP que recebem equivalência para o ensino secundário, 

mas que apresentam dificuldades resultantes, quer do fraco domínio da língua portuguesa, quer da 

falta de conhecimentos a nível da História ocidental e da História de Portugal (estas últimas devidas 

às discrepâncias curriculares). 

O elevado número de alunos por turma foi ainda referido por História e Matemática.  

 

 

4.2. Resultados externos 
 
A equipa de autoavaliação elaborou uma tabela com os resultados da avaliação externa em que se 

comparavam os resultados dos exames nacionais entre 2015 e 2017. Esta tabela apresenta apenas 

a informação da média de escola e da média nacional, porque se pretendia um exercício de 

reflexão sobre as diferenças entre estas e sobre as estratégias a adotar para as melhorar. 

Elaborou-se ainda outra tabela com os resultados das provas finais do ensino básico, fornecendo-se 

os dados para comparação da média de escola com a média nacional.  

Estas tabelas foram integradas num documento que se enviou aos grupos e não são apresentadas 

em anexo porque se optou por as parcelar e integrar no texto produzido nesta parte do relatório. 

Esta parte do relatório foi reenviada a todos os grupos para que pudessem sugerir alterações que 

permitissem uma leitura mais aprofundada dos dados. 
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4.2.1. Análise dos resultados das provas finais do ensino básico 

 

A equipa de auto avaliação analisou os dados das provas finais do ensino básico de Português e de 

Matemática, tendo em atenção a sua distribuição por níveis no que se refere à classificação de 

frequência (Cf), à classificação de prova (Cp) e à classificação final (CF). 

A média das provas finais de Português do 9º ano situou-se, no triénio, abaixo da média nacional: 

a) em 2015 – 54,3 face a 58% de média nacional; b) em 2016 – 49,8 face a 57%; c) em 2017- 53,9 

face a 58%. No entanto, tal não se refletiu nos resultados finais da disciplina mantendo-se a 

classificação atribuída no 3º P. 

 

 

 

O grupo explicou que explicou que estes resultados se devem ao facto de sempre que os alunos 

têm níveis inferiores a três nas disciplinas de Matemática e de Português o conselho de turma 

pondera a atribuição do nível três em Português para permitir a transição de ano. O grupo de 

Português reconheceu a oscilação dos resultados ao longo do triénio, sublinhando que a média 

respeitante a 2016 desce abaixo dos 50%, o que se verifica também nos resultados das outras 

disciplinas lecionadas pelo grupo (ICLC, Teatro, Francês), nesse mesmo ano letivo. 

 

A média das provas finais de Matemática do 9º ano situou-se, no triénio, abaixo da média nacional: 

a) em 2015 – 34,8 face a 48% de média nacional; b) em 2016 – 22,9 face a 47%; c) em 2017- 35,5 

face a 53%. O reflexo das provas finais na classificação final não produziu grandes alterações em 

2015 e 2017, mantendo-se sensivelmente o mesmo número de níveis atribuídos. A exceção foi o 

ano de 2016 em que o número de níveis 1 aumentou consideravelmente (de 11 para 20) tendo 

descido os níveis 2 e 3. 
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O grupo de Matemática constatou a queda da média nas provas finais de 9º ano em 2016, 

assinalando que a sua subida em 2017 reduziu a diferença com a média nacional. 

 

3.2.2  Análise dos resultados dos exames nacionais do ensino secundário 

 

A equipa de auto avaliação analisou os dados de 2017 verificando-se que as maiores taxas de 

reprovação se registaram em HCA (44,4%), Físico-Química (35%), História A (34,5%) e Francês 

(30%), sendo esta situação atípica em HCA, História A e Francês. Em Físico-Química tinha-se 

registado em 2016 uma quebra significativa de reprovações (10%), tendo-se voltado a subir em 

2017. Tal aconteceu também em Literatura Portuguesa (12,5 – 22,2%), Português (5,8 – 16,1%), 

Biologia e Geologia (0- 9,7%) e Matemática A (0 - 9,7%). As disciplinas sem reprovações foram 

Desenho A, Economia A, Geografia, Geometria Descritiva A, MACS e Filosofia. 

Constatou-se ainda que nas disciplinas com resultados de exame abaixo da CIF houve diferenças 

entre a média de exame e a média de classificação interna superiores a 3,8 valores nas disciplinas 

de HCA (8,6), MACS (5,1), Físico-Química (4,8), Filosofia (4,1), Português (3,9), Biologia e Geologia e 

Francês (3,8). Os resultados da 2ª fase foram sempre piores. 

 

A média dos exames nacionais de Português de 12º ano na ESA situou-se, no triénio, abaixo da 

média nacional, tendo sido negativa nos anos de 2015 (9,1) e 2017 (8,6) e positiva em 2016 (10), 

ano em que o distanciamento foi menor em relação à média nacional (10,8). 

 

   2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

PORT 9,1 11 

 

-1,9 

 

10 10,8 

 

-0,8 

 

8,6 11,1 

 

-2,5 
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O grupo referiu que apesar do acima referido se observou que os resultados obtidos pelos alunos 

em exames nacionais revelaram uma tendência contrária à classificação interna. Por exemplo, em 

2016 a classificação interna foi a mais baixa do triénio, apesar da média de exame ser de 10 

valores e em 2017 a média de exame foi de 8,6 valores embora não tivesse havido classificações 

iguais ou abaixo de sete. O grupo deu como exemplo o caso de alguns alunos do 12º A que 

referiram que não estudaram muito e que se aplicaram mais para o exame de Matemática A, por 

não necessitarem da nota do exame de Português como prova de ingresso para a faculdade. 

Os resultados dos exames nacionais de Literatura Portuguesa na ESA foram negativos ao longo do 

triénio, conforme consta da tabela seguinte: 

   2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

LIT P 7,6 10,5 

 

-2,9 

 

8,4 10,6 

 

-2,2 

 

9,2 11 

 

-1,8 

 
Apesar de a média na ESA ser negativa registou-se uma ligeira progressão ao longo do triénio, 

tendo-se reduzido também a distância em relação à média nacional. O grupo reconheceu estas 

evidências tendo referido alguns fatores que podem ter interferido nos resultados, como por 

exemplo, as características dos alunos e dos professores. 

   2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

FRANC 14,1 13 

 

1,1 

 

- - 

 

- 

 

8,3 11,8 

 

-3,5 

 
Os resultados dos exames nacionais de Português Língua Não Materna (PLNM) de 2017 situaram-se 

acima da média nacional como consta da tabela seguinte, tendo o grupo reconhecido a situação: 

   2017 

 ESA Nacional  Diferença 

PLNM 14 13,2 

 

0,8 

 
Os resultados dos exames nacionais de Matemática A na ESA foram positivos ao longo do triénio, 

conforme consta da tabela seguinte: 

 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

Mat. A 10,9 12 

 

-1,1 

 

13,3 11,2 

 

2,1 

 

12,2 11,5 

 

0,7 

 

Estes resultados evidenciam uma ligeira melhoria em relação à média nacional, uma vez que em 

2015 a ESA estava abaixo dessa média, tendo-a ultrapassado nos dois anos seguintes. O grupo 

reconheceu estas evidências. 

Os resultados dos exames nacionais de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) na ESA 

revelaram um decréscimo ao longo do triénio, conforme consta da tabela seguinte: 

 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

MACS 12,5 12,3 

 

0,2 

 

9,5 11,4 

 

-1,9 

 

9,2 10,1 

 

- 0,9 
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Estes resultados evidenciam uma quebra em relação à média nacional em 2016 e 2017, uma vez 

que em 2015 a ESA estava acima da média. O grupo reconheceu estas evidências, sublinhando que 

apesar de tudo estão próximos do nível positivo. 

 

Os resultados dos exames nacionais de História A e de HCA na ESA revelaram um decréscimo ao 

longo do triénio, conforme consta da tabela seguinte: 

 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

HIST A 9,7 10,7 

 

-1 

 

9,8 9,5 

 

0,3 

 

7,1 10,3 

 

-3,2 

HCA 11 9,6 

 

1,4 

 

9,3 10,1 

 

-0,8 

 

4,9 9,8 

 

-4,9 

 

A média dos exames nacionais de História A oscilou ao longo do triénio em relação à média 

nacional. Apesar de ter sido positiva nos anos de 2015 e 2016, situou-se abaixo da média nacional 

em 2015 e ligeiramente acima em 2016. Em 2017 a média a nível de escola foi negativa, tendo-se 

verificado uma maior distância em relação à média nacional.  

A média dos exames nacionais de HCA foi sempre decrescendo ao longo do triénio. No entanto, em 

relação à média nacional em 2015 os resultados situaram-se acima da média, tendo decrescido nos 

anos seguintes. 

Ao cruzarem-se estes dados com a classificação interna de frequência das duas disciplinas verifica-

se uma quebra de resultados em média de 2 a 3 valores em todos os anos do triénio, o que 

segundo o grupo se deve ao facto de ao longo do ano se realizarem atividades  orientadas para o 

desenvolvimento de outras competências enunciadas nos programas, que dificilmente são 

avaliáveis em exame devido ao tempo reduzido. O grupo referiu ainda que os resultados do exame 

de História A de 2015 refletem as mudanças nos critérios de correção e na estrutura do exame 

nacional (que passou a incluir a matéria dos 3 anos do secundário). Tal situação ocorreu também 

em HCA no ano de 2016 em que o exame nacional passou a incluir itens de estruturação diferente 

à que era habitual. 

Globalmente o grupo referiu que nos anos em que houve oscilação positiva em relação à média 

nacional de exames tal se deveu à utilização de estratégias de análise de fontes mais centradas no 

desenvolvimento das competências específicas das disciplinas: interpretação e compreensão 

históricas, bem como de comunicação (implicando o recurso à produção de texto em aula). Da 

mesma forma se afirmou que nos anos em que a média foi inferior à nacional os alunos tendiam a 

investir pouco no estudo ao longo do ano e que mantinham esse padrão de comportamento em 

relação aos exames, sendo a situação mais notória em 2017 no exame de HCA em que foi 

adiantado que os alunos afirmaram ter desinvestido do estudo para o exame, tendo até deixado de 

ir ao apoio, por terem optado centrar-se no estudo de Geometria Descritiva devido a uma escolha 

consciente em termos de acesso ao ensino superior. 

 

  2017  

 ESA Nacional  Diferença  

HIST B 14,3 11,6 

 
2,7 
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Os resultados de História B constituíram uma exceção assinalável tendo-se situado a média de 

escola bem acima da média nacional. Estes resultados refletiram, de alguma forma, as 

características dos alunos, que eram bastante empenhados. 

 

Os resultados dos exames nacionais de Geografia A na ESA foram positivos ao longo do triénio, 

conforme consta da tabela seguinte: 

 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

GEO A 11,3 11,2 

 

0,1 

 

11,5 11,3 

 

0,2 

 

12,7 11 

 

1,7 

 

Estes resultados evidenciam uma ligeira melhoria em relação à média nacional, sendo mais 

significativa em 2017. O grupo reconheceu estas evidências. 

Os resultados dos exames nacionais de Economia A na ESA foram positivos ao longo do triénio, 

conforme consta da tabela seguinte: 

 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

ECO A 14,7 11,5 

 
3,2 

 

12,7 11 
 

1,7 
 

12,9 12,1 
 

0,8 
 

Estes resultados evidenciam uma quebra em relação à média nacional. O grupo reconheceu os 

resultados positivos em exames. 

 

Os resultados dos exames nacionais de Biologia e Geologia na ESA têm registado uma ligeira 

melhoria ao longo do triénio, tendo atingido a positiva em 2017, conforme consta da tabela: 

 

 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

BIO GL 8,6 8,9 

 

-0,3 

 

8,7 10,2 

 

-1,5 

 

10,2 10,3 

 

-0,1 

 

Apesar de haver uma ligeira melhoria nos resultados internos, verificou-se uma oscilação em 

relação à distância da média nacional, que foi quase anulada em 2017. O grupo referiu que se 

verificou uma melhoria dos resultados em exame desde 2014, assim como um alinhamento com as 

médias nacionais de exame. Considerou que o diferencial entre as duas classificações está 

relacionado com os 30% atribuídos na classificação interna à parte experimental, o que se reflete 

positivamente nos resultados internos, mas que em exame é apenas avaliado num grupo de 

questões. Aliás o que se exige no exame é que os alunos mobilizem várias áreas de conhecimento 

em simultâneo, o que pode dificultar o sucesso dessas provas. 

 Os resultados dos exames nacionais de Física e Química A na ESA têm registado uma oscilação ao 

longo do triénio, conforme consta da tabela: 
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 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

FQ A 7,1 9,9 

 

-2,8 

 

8,4 11,1 

 

-2,7 

 

8,1 9,9 

 

-1,8 

 

Entre 2015 e 2016 verificou-se uma progressão a nível interno, apesar de se manter abaixo da 

média nacional. Em 2017 apesar de uma ligeira quebra a nível interno o distanciamento em relação 

à média nacional reduziu.  O grupo está consciente destas diferenças e tem refletido sobre os 

resultados e as estratégias a aplicar para contrariar essa tendência. Por isso, o grupo tem realizado 

testes de acordo com a estrutura (e os critérios específicos de avaliação) dos exames nacionais e 

passou a exigir, após a realização da componente experimental em grupo, uma avaliação individual 

do desempenho a nível de práticas laboratoriais e do registo e tratamento dos dados.  

Os resultados dos exames nacionais de Desenho A na ESA têm registado uma oscilação ao longo do 

triénio, mantendo-se sempre positivos, conforme consta da tabela: 

 

 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

DES A 13,6 13,1 

 

0,5 

 

12,4 12,9 

 

-0,5 

 

15,7 13,4 

 

2,3 

 

Entre 2015 e 2016 verificou-se uma ligeira queda a nível interno e em relação à média nacional. O 

grupo considerou que essa discrepância se deveu em parte a alguma dificuldade no cumprimento 

do tempo de execução dos exercícios e na compreensão do solicitado no enunciado. O grupo 

reconheceu que no ano 2017 houve uma melhoria muito significativa nos resultados tanto a nível 

interno como externo. 

Os resultados dos exames nacionais de Geometria Descritiva A na ESA têm registado uma oscilação 

ao longo do triénio, mantendo-se sempre positivos, conforme consta da tabela: 

 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

GD A 11 12,2 

 

-1,2 

 

9,8 11,5 

 

-1,7 

 

12,4 11,9 

 

0,5 

 

Entre 2015 e 2016 verificou-se uma ligeira queda a nível interno e em relação à média nacional, 

facto que se alterou em 2017, quando a média interna subiu e se conseguiu ultrapassar a média 

nacional. O grupo reconheceu estas evidências, referindo o contributo positivo do trabalho efetuado 

em sala de aula, nomeadamente através da realização de exercícios, com uma linguagem muito 

semelhante à utilizada em exame, e de questões-aula surpresa para avaliação no sentido de 

colmatar os deficientes hábitos de estudo dos alunos. 

 

O exame nesta disciplina só se realiza por opção do aluno, caso pretenda usar a disciplina como 

acesso à faculdade ou substitui-la por uma das disciplinas da componente específica.  

Os resultados dos exames nacionais de Filosofia na ESA registaram uma oscilação significativa ao 

longo do triénio, conforme consta da tabela: 

 



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

43 

 
 2015  2016  2017 

 ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença  ESA Nacional  Diferença 

FIL 9,3 10,3 

 

-1 

 

3,9 10,7 

 

-6,8 

 

11 10,7 

 

0,3 

 

Entre 2015 e 2016 houve uma quebra acentuada de resultados na ESA, verificando-se também um 

maior distanciamento em relação à média nacional. O grupo considerou difícil refletir sobre os 

dados de exame conforme foram apresentados pela equipa, mas reconheceu que no ano de 2017, 

os resultados estavam acima da média nacional e que tal se deveria ao trabalho voluntário 

desenvolvido por iniciativa e disponibilidade pessoal de uma professora do grupo que apoiou os 

alunos que manifestaram interesse em realizar este exame. No entanto, sublinharam que tal foi 

feito fora do enquadramento institucional que a ESA propicia nas disciplinas de exame nacional. 

 

4.3. Propostas para melhoria dos resultados e das aprendizagens 

 

Alguns grupos apresentaram propostas de melhoria das aprendizagens.  

Em Literatura Portuguesa propõe-se como medidas: a) o reforço da monitorização das 

aprendizagens dos alunos; b) a insistência em práticas de escrita com base em modelos 

processuais, nomeadamente através da planificação, da revisão e, sobretudo, da reescrita de 

textos; c) intervenções didáticas para o alargamento do repertório lexical dos alunos; d) 

sistematização do trabalho em torno dos mecanismos de coerência e de coesão discursivos. 

Em Matemática propõe-se como medidas a implementação da Turma Mais no 8º ano no próximo 

ano letivo e na coadjuvância o reforço de: a) o apoio mais individualizado, estimulando a colocação 

e esclarecimento de dúvidas e a participação oral (em particular dos alunos com dificuldades); b) a 

correção de situações de escrita ao nível do rigor matemático; c) apoio ao nível do cálculo; d) 

orientação das resoluções direcionando o raciocínio; e) auxílio na leitura; f) interpretação de 

enunciados. O grupo pede ainda o reforço de mais um tempo letivo semanal devido à enorme 

dificuldade em cumprir o programa. 

O grupo de Física e Química propôs: a) o reforço do trabalho em equipa; b) a operacionalização das 

coadjuvâncias; c) o encaminhamento de alunos com mais dificuldades para o espaço das ciências; 

d) alterações pontuais ao nível de cada turma em função de situações particulares; e) trabalho com 

os pais/EE, em parceria com a EPIS, sobre estratégias de estudo e acompanhamento dos 

educandos. 

O grupo de História propõe-se o reforço das estratégias de análise de fontes, mais centradas na 

análise de fontes iconográficas, mapas e linhas cronológicas, bem como na produção de respostas 

escritas. Alguns professores deste grupo consideram que os alunos se devem esforçar para estudar 

mais e adaptar-se a estratégias que intercalam momentos de exposição e de exploração de fontes. 

O grupo de Geografia propôs-se o reforço de um acompanhamento mais individualizado e adequar 

as estratégias diferenciadas aos alunos. 

Os grupos de Inglês e de Economia e Contabilidade insistiram na necessidade de ações de 

formação em áreas como a didática da disciplina, a utilização de recursos em sala de aula e 

avaliação. 
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PARTE II – CURSOS PROFISSIONAIS  

 

(triénios 2012-15, 2013-16 e 2014-17) 

 

 

Esta secção do Relatório de Autoavaliação da ESA visa dar cumprimento ao disposto no Artigo 14.º 

Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro (que estabelece as normas de organização, 

funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais) que exige a cada estabelecimento 

de ensino o desenvolvimento de “procedimentos de análise dos resultados da informação relativa à 

avaliação da aprendizagem dos alunos” e de “práticas de autoavaliação da escola que visem a 

melhoria do seu desempenho”. No mesmo artigo se dispõe que a “informação tratada e analisada” 

seja “disponibilizada à comunidade escolar.” 
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1. Considerações metodológicas  

 

Inicialmente analisaram-se os resultados escolares dos cursos profissionais (dos triénios 2012-15 e 

2013-16) e a reflexão dos grupos de recrutamento neles envolvidos, tendo como objetivo a 

melhoria desses resultados.  

A recolha dos dados relativos a estes cursos revelou-se mais desafiadora porque estes dados não 

estão disponíveis no INOVAR. Nesta recolha contou-se com a colaboração dos professores Maria 

dos Anjos Ferrão, Adelaide Queijo e Nuno Araújo, que forneceram as bases para a construção dos 

gráficos que se apresentam nos anexos 23 a 27: a) evolução do percurso dos alunos nos cursos 

profissionais; b) resultados globais das provas de recuperação de módulos em atraso; e c) 

resultados por disciplina das provas de recuperação dos cursos profissionais.  

Esses gráficos foram apresentados em conselho pedagógico em março de 2017 e distribuídos aos 

conselhos de grupo de recrutamento para se refletir sobre as tendências da avaliação ao longo dos 

triénios e para se encontrar algumas razões justificativas dos resultados e sugestões de melhoria.  

No início do ano letivo de 2017-18 seguiu-se a mesma metodologia de recolha, tratamento e 

análise de dados relativos aos cursos iniciados no triénio de 2014-17. 
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2. Resultados globais nos triénios 2012-15 e 2013-16 
 

Os resultados globais dos cursos profissionais foram analisados a partir do número de inscrições 

nos anos de escolaridade dos triénios 2012-15 e 2013-16, bem como do número de percursos 

diretos, ou seja, de alunos que concluíram o curso no triénio previsto (anexos 1 e 2). Tomou-se esta 

opção por: a) ser mais fácil compreender a evolução das inscrições dos alunos do que através das 

classificações nos módulos; b) a multiplicidade de módulos existentes nestes cursos implicaria um 

estudo demorado para calcular as médias por disciplina; c) o facto de apenas se lançarem 

resultados positivos nas pautas produziria na maior parte das disciplinas uma noção enviesada de 

sucesso. 

A comparação entre os dados relativos ao número de inscrições nos anos de escolaridade dos 

triénios 2012-15 e 2013-16 (apresentados nos gráficos A dos anexos 23 e 24) mostra que houve 

uma quebra mais acentuada na inscrição dos alunos entre o 1º e o 2º ano em 2013-16 do que em 

2012-15, dando-se a quebra aconteceu de forma faseada ao longo do triénio. Se se comparar em 

termos de percentagens, o curso de Marketing registou 60% dos alunos a inscreverem-se no 3º ano 

no triénio 2012-15, mas em 2012-16 apenas se inscreveram 22,2% dos alunos que tinham iniciado 

o 1º ano, registando-se uma quebra de 50 % no 2º ano. Também o curso de Instalações Elétricas de 

2012-15, que registou 58,8 % de inscrições no 3º ano e uma quebra de 64,7% dos alunos no 2º ano 

teve no 2º ano de 2013/16 uma quebra 27,3% e no 3º ano apenas 9,1% dos alunos que tinham 

iniciado o 10ºano se inscreveram
29

. Apesar das taxas de inscrição no 3º ano são poucos os alunos 

que concluem o curso no triénio em que se inscreveram (gráficos B dos anexos 23 e 24). A partir 

desses dados estabeleceu-se uma comparação em percentagem dos percursos diretos por curso 

(gráfico 5) sendo evidente que estes aumentaram em Técnico de Apoio à Infância (TAI) e 

diminuíram em Técnico Auxiliar de Saúde (TAS) e Técnico de Turismo (TT). Saliente-se que em 

2013/16 houve percursos diretos em Técnico de Marketing, situação não comparável com Técnico 

de Gestão, que não funcionou em 2012/15. O único curso sem conclusões é o de Técnico de 

Instalações Elétricas (TIE).  
 

Gráfico 5 – Percursos diretos nos cursos profissionais (em %) 

 

                                                           
29

 Os dados de inscrições em todos os anos de escolaridade de todos os Cursos são os seguintes: 
 

Cursos Técnicos de : 
2012/2013  2013/2016 

Total de alunos 1º ano (%) 2º ano (%) 3º ano (%) Total de alunos 1º ano (%) 2º ano (%) 3º ano (%) 

Apoio à Infância (TAI) 63 100  87,3 46 32 100  50 31,3 

Auxiliar de Saúde (TAS) 16 100  75 56,3 31 100 38,7 22,6 

Instalações Elétricas (TIE) 17 100 64,7 58,5 33 100 27,3 9,1 

Marketing (TM) 30 100 86,7 60 18 100  50 22,2 

Turismo (TT) 61 100  75,4 52,5 27 100 59,3 40,7 

Gestão (TGPSI) --- --- --- --- 15 100  86,7 46,7 
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Convém, no entanto, salientar que a análise de conclusão dos cursos profissionais não se esgota na 

análise dos percursos diretos, dado que há alunos que os concluem nos anos seguintes quer pela 

frequência de módulos, quer através de provas de recuperação que podem realizar em setembro 

ou fevereiro (anexo 25). A grande diferença registada nos resultados dessas provas (anexo 26) 

reside na percentagem de aprovações em fevereiro (64% em comparação com os 36% de 

setembro) e na menor percentagem de faltas (6% contra os 34% de setembro), sendo que a 

percentagem de reprovações é idêntica (30% nas duas épocas). As disciplinas com maior número 

de provas nas duas épocas são Inglês e Matemática, tendo esta o maior número de provas de 

recuperação nas duas épocas e também de faltas e reprovações.  

Para aprofundar a reflexão sobre os resultados pediu-se aos grupos com responsabilidades na 

lecionação, organização e gestão dos cursos profissionais que analisassem os dados e se 

pronunciassem sobre eles com base num conjunto de tópicos de abordagem: a) a quebra de alunos 

inscritos entre os 1º e 2º anos; b) o número de alunos que concluem os cursos profissionais; c) os 

resultados das provas de recuperação de módulos em atraso nas épocas de setembro e fevereiro 

2016-17; d) os critérios de avaliação. Pedia-se ainda que os grupos sugerissem estratégias de 

melhoria e que refletissem sobre o processo de conclusão de módulos em atraso (através de 

provas de recuperação ou outros instrumento de avaliação) e sobre a sua calendarização. 

 

2.1.  Quebra de alunos inscritos nos cursos profissionais 

 

Entre as razões mais apontadas pelos grupos para justificar a quebra de alunos inscritos entre os 1º 

e 2º ano dos cursos profissionais nos triénios de 2012-15 e 2013-16 sobressaem as relacionadas 

com a escolha do curso pelos alunos. Os grupos de Geografia, Matemática, Biologia, Informática, 

Artes Visuais e Educação Física sublinharam o facto de os alunos fazerem escolhas pouco 

conscientes, com base em informação reduzida ou por influência dos amigos, destacando o grupo 

de Biologia que muito escolhem o curso para poderem permanecer na ESA. Este conjunto de razões 

leva a que vários alunos estejam a frequentar cursos de segunda escolha, com quais não se 

identificam ou de que não gostam. Os grupos de Matemática e Biologia referiram ainda que os 

alunos que escolhem os cursos profissionais são, por norma, alunos desinteressados pela escola e 

com pouca motivação, tendo o grupo de Matemática sublinhado que muitos dos alunos que 

escolhem estes cursos têm um passado de insucesso escolar fazendo opções que, muitas vezes, 

não correspondem às suas expetativas ou, como referiu o grupo de Artes Visuais, fazem escolhas 

sem terem em conta algumas das suas dificuldades, escolhendo cursos para os quais não têm 

perfil. Nesta linha de pensamento se poderão inscrever as eventuais mudanças de curso ou 

abandono escolar referidas pelos grupos de Português, Geografia, Físico-Química e Economia e 

Contabilidade, tendo este último grupo referido ainda os pedidos de transferência de escola, aspeto 

que mostrava que a quebra de alunos inscritos entre o 10º e 11º ano não estava relacionada 

diretamente com o insucesso escolar. 

Um outro conjunto de razões apontadas prende-se com a noção da suposta facilidade dos cursos 

profissionais. O grupo de Biologia destacou que os alunos que chegam ao 1º ano com a conceção 
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errada de que “todos passam” sem esforço acabam por esbarrar com a exigência do curso, ficando 

com muitos módulos em atraso logo no 1º ano, sendo este aspeto corroborado pelos grupos de 

Matemática, Artes Visuais e Educação Física. O grupo de Informática salientou ainda que a quebra 

de inscrições se pode dever a que alguns alunos com muitos módulos em atraso prefiram manter-

se no 1º ano para concluir os mesmos. 

A influência da faixa etária dos alunos na reinscrição dos cursos foi ainda referida pelos grupos de 

Português, Biologia e Geologia, Artes Visuais e Educação Física, sublinhando o grupo de Português 

que o facto de muitos alunos iniciarem o 1º ano com 17 ou 18 anos não lhes permite cometer 

qualquer erro de gestão do percurso escolar, ou seja, os alunos com vinte anos ficam impedidos de 

frequentar pela segunda vez uma disciplina/módulo em que não obtiveram avaliação positiva, 

devendo alterar o seu percurso escolar e optar pelos cursos Educação e Formação de Adultos 

(adiante EFA).  

O grupo de Geografia apresentou ainda como razão para a quebra de inscrição entre os 1º e 2º ano 

dos cursos profissionais a dificuldade de adaptação aos currículos profissionais pelos alunos 

oriundos dos CEF e Ensino Vocacional e o grupo de Artes Visuais referiu a influência do perfil do 

professor no sucesso dos alunos.  

Para o grupo de Informática é ainda de assinalar a influência da situação económica e reduzido 

apoio escolar ao aluno/família e a concorrência das escolas profissionais por terem ligações 

“diretas” (parcerias) às empresas, podendo oferecer uma garantia de possível continuidade no 

trabalho após o estágio. 

 

2.2. Percursos diretos nos cursos profissionais  

 

Algumas das razões já referidas para a quebra de inscrições no 2º ano foram também apontadas 

pelos grupos disciplinares para a baixa taxa de percursos diretos nos triénios de 2012-15 e 2013-

16. O grupo de Biologia referiu que o número manifestamente reduzido de percursos diretos é 

fortemente influenciado pela fraca motivação dos alunos e o grupo de FQ sublinhou que tal se deve 

ao facto de a exigência nos cursos profissionais ser maior do que a esperada por alunos e 

encarregados de educação. Segundo os grupos de Eletricidade, Informática e Economia e 

Contabilidade o número reduzido de percursos diretos não significa, que os alunos não concluam os 

respetivos cursos, podendo tal ser feito através das provas de recuperação de módulos realizadas 

em fevereiro ou pela frequência/aprovação no(s) ano(s) letivo(s) seguinte(s). 

Apesar da baixa taxa de percursos diretos os grupos de História, Eletricidade, Artes Visuais e 

Educação Física consideraram que as disciplinas da sua responsabilidade têm resultados 

satisfatórios, destacando o grupo de Biologia o aumento da taxa de conclusão no curso de TAS. 

Os grupos de Inglês e de Português apontaram como dificuldades para a conclusão dos cursos o 

facto de a oferta formativa nem sempre responder aos interesses dos alunos, por ser limitada pelos 

seguintes fatores: 

 Oferta de meia turma ou uma turma em certos cursos devido às exigências pelo ministério 

aquando da definição da rede escolar; 

 Oferta ajustada ao quadro de professores (PQND) da escola. 
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Os grupos de Inglês e de Português referiram ainda o problema de currículos desajustados e 

idênticos aos do ensino secundário regular. O grupo de Português sublinhou a dificuldade na gestão 

do programa, que se encontra estruturado em nove módulos a serem lecionados nos três anos 

letivos, bem como o facto de os currículos privilegiarem mais as aulas teóricas/expositivas. Esta 

situação não corresponde às expectativas dos alunos por falta de informação sobre a natureza dos 

cursos, que também implicam estudo teórico. Tal aspeto foi corroborado pelo grupo de História, 

que reconhece que a sua análise é condicionada pelo facto de apenas lecionar uma disciplina no 

curso de TT, onde o insucesso é menos evidente. 

O grupo de Eletricidade demarcou-se da responsabilidade do insucesso verificado na conclusão do 

curso de TEI, porque:  

 a quase totalidade dos alunos concluíram com aproveitamento as disciplinas da 

componente técnica, pelas quais o grupo é responsável; 

 80% dos alunos não conseguiram concluir todos os módulos da componente científica, 

nomeadamente à disciplina de Matemática; 

 Elaboração de qualidade deficiente de provas de aptidão profissional (PAP). 

Outras razões apontadas foram: a exigência do regime de assiduidade (Economia e Contabilidade); 

a elevada taxa de absentismo (Artes Visuais); e a flutuação da população estrangeira (Geografia). 

 

2.3. Resultados de provas de recuperação de módulos em 

atraso 

 

Os resultados de provas de recuperação de módulos em atraso evidenciam uma grande 

percentagem de faltas e de reprovações (anexo 25) na maior parte das disciplinas na época de 

setembro, sendo o sucesso nessas provas superior na época de fevereiro. Esse sucesso foi 

justificado pelos grupos de Geografia, Matemática e Eletricidade pelo contacto ativo dos alunos 

com a escola, referindo o grupo de Matemática, em particular, a possibilidade de os alunos 

frequentarem os Espaços, para esclarecimento de dúvidas e preparação para as provas. Os grupos 

de Biologia, História e de Educação Física referiram ter um reduzido número de alunos inscritos 

nessas provas, dado que os resultados das disciplinas lecionadas pelos grupos são satisfatórios. 

Assinalaram ainda que a taxa de reprovação nesses grupos é baixa. Também o grupo de 

Informática 550 referiu ter aprovações superiores a 50% nas duas épocas.  

O grupo de Geografia atribuiu os resultados fracos (e faltas) na época de setembro aos efeitos 

período de férias, avançando o grupo de Economia com a ideia de se passar esta época para o mês 

de novembro. Curiosamente nas disciplinas lecionadas pelo grupo de Português (Português e 

Comunicar em Francês) os alunos apresentam uma taxa de sucesso superior na época de setembro 

e nenhum absentismo em fevereiro, referindo o grupo que tal se poderá dever ao facto de os 

alunos não estejam tão preparados na época de fevereiro como estarão na época de setembro. 

O grupo de Eletricidade considera que a dificuldade na conclusão do curso de Técnico de 

Instalações Elétricas se deve ao peso grande no currículo da disciplina de Matemática, cuja taxa de 

reprovações nas provas de recuperação de módulos é muito elevada. 
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3. Propostas para melhoria dos resultados 

 

2.1  Estratégias para uma matrícula esclarecida 

 

Os grupos de Inglês, Matemática, Físico-Química, Biologia e Geologia, Artes Visuais e Educação 

Física consideram que seria útil a realização de sessões de esclarecimento para os alunos antes da 

matrícula sobre o funcionamento dos cursos, nomeadamente sobre os seus aspetos facilitadores e 

eventuais constrangimentos. Tendo em atenção as dificuldades dos alunos em concluir os módulos 

de Matemática, o grupo considera que os alunos deveriam ser alertados para as características da 

disciplina e, em particular, para o número de horas por curso. O grupo de Educação Física sugere 

mesmo a realização de entrevistas prévias à matrícula para encaminhamento dos alunos para o 

curso mais adequado às suas motivações. O grupo de Matemática considera ainda a pertinência de 

procurar saber junto dos alunos, quais os cursos profissionais que a escola deveria oferecer.  

 

2.2. Estratégias pedagógicas e de avaliação 

 

Os grupos de Geografia, Matemática, Físico-Química e Artes Visuais apontam como estratégia a 

diversificação dos instrumentos de avaliação. O grupo de Artes Visuais considera que através da 

realização de pequenos trabalhos (ou trabalhos mais complexos) e do acompanhamento mais 

sistemático dos alunos, pode contribuir-se para o aumento do interesse e do sucesso dos alunos, 

permitindo ainda uma autorregulação do seu desempenho no módulo e na disciplina. O grupo de 

Matemática especificou a aposta em vários momentos e instrumentos de avaliação em cada um 

dos módulos, nomeadamente mini-testes e pequenos trabalhos, que contribuam para o aumento 

da motivação e do sucesso dos alunos. Este grupo considera ainda a necessidade de ajustar 

estratégias que “aligeirem” determinados conteúdos em Matemática (de 300 horas), bem como a 

redefinição dos critérios de exigência por forma a responder ao perfil dos alunos destes cursos, até 

porque os conteúdos de Matemática, apesar de terem por base os programas de Matemática do 

ensino regular secundário, pressupõe formas de abordagem e de avaliação diferentes. 

O grupo de Inglês reconheceu a necessidade de se efetuar uma motivação dos alunos para o 

empenhamento na conclusão do curso, propondo a criação de aulas práticas (baseadas em 

pedagogias ativas) adaptadas aos cursos. O grupo de Filosofia também propôs esta estratégia. 

O grupo de Geografia propôs o retorno das reuniões mensais das equipas pedagógicas nos cursos 

profissionais. 

 

2.3. Reflexão sobre os critérios de avaliação 

 

A maior parte dos grupos disciplinares (Inglês, História, Geografia, Economia e Contabilidade, 

Matemática, Biologia, Informática, Artes Visuais, Educação Física) consideram os critérios de 
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avaliação adequados, tendo o grupo de Geografia considerado que estes são ajustados ao 

encaminhamento para o mercado de trabalho e os grupos Economia e Contabilidade, Matemática, 

Biologia referido a necessidade de os aplicar mais corretamente.  

Enquanto o grupo de Inglês não perspetiva qualquer necessidade de alteração, o grupo de Físico-

Química considerou que se devia aumentar o peso das atividades de aula e o peso percentual das 

atitudes. 

O grupo de Filosofia apontou a necessidade de refletir sobre os resultados das aprendizagens nos 

grupos e adequar critérios de avaliação e estratégias pedagógicas, sobretudo nas disciplinas com 

mais insucesso, como Matemática e Físico-Química, flexibilizando os processos de aprendizagem 

O grupo de Eletricidade considera que os critérios de avaliação terão de ser redefinidos em função 

das disciplinas da componente técnica dos diferentes cursos deste domínio. 

 

2.4. Estratégias para conclusão de módulos em atraso 
  

Os grupos de Filosofia, Físico-Química, Informática e Artes Visuais consideraram que o processo de 

conclusão de módulos em atraso deveria passar por um acordo dos alunos com o professor sobre o 

tipo de trabalhos ou provas suplementares a realizar. O grupo de Informática sublinhou ainda que o 

professor devia criar três oportunidades (adequadas ao aluno) por ser ele quem o conhece melhor. 

O grupo de Físico-Química sublinhou como estratégias importantes a utilização dos Espaços das 

disciplinas para preparação para provas, a elaboração de um plano de estudo com ajuda do 

professor e a calendarização de aulas para esclarecimento de dúvidas ou resolução provas 

anteriores. Os grupos de Inglês e Físico-Química consideraram que se devia estabelecer um número 

de módulos para transição de ano. Físico-Química adiantou ainda que se deviam definir patamares 

mínimos de sucesso (por disciplina e módulo), tal como Matemática. 

Outras propostas foram ainda apresentadas: o grupo de Filosofia propôs a flexibilização das horas 

de estágio ao longo dos três anos.  

Para o grupo de Geografia as estratégias devem passar pela autonomização/responsabilização dos 

alunos para o «estudo contínuo» e por uma maior intervenção do(a) DT para diminuir o absentismo.  

O grupo de Português considerou que os alunos por vezes optam pela matrícula nos módulos no 

ano seguinte em vez de os tentarem concluir em exame, porque desconhecem a logística 

necessária para a realização de uma época de provas de recuperação e consideram que a época de 

setembro se efetuará em simultâneo com as aulas, tal como acontece na época de fevereiro. 

Apesar de serem avisados pelos diretores de curso e de turma e também pelos professores do 

conselho de turma sobre o calendário da época de provas de recuperação, quando entram em 

estágio facilmente se esquecem das recomendações sobre as datas de realização dos mesmos. 

Neste sentido o grupo considera que a Escola e o aluno nem sempre estão em sintonia quanto ao 

seu percurso escolar, dado que “Para a Escola é expectável que o aluno tente concretizar através 

do exame o módulo em que não obteve classificação positiva e concluir a sua formação nos três 

anos previstos. Para o aluno, o exame não se apresenta como única solução. O aluno sabe que 
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poderá matricular-se, no ano letivo seguinte, àquela disciplina/módulo (exceção para os alunos com 

20 anos no dia um de setembro desse ano letivo).” 

Os grupos foram ainda ouvidos quanto à pertinência do calendário de provas de recuperação, 

tendo surgido várias ideias que se sintetizaram no gráfico 6.  

 

Gráfico 6 – Pertinência de calendário das provas de recuperação 

 

 

O gráfico mostra a maior preferência pela realização de provas de recuperação em fevereiro. A 

manutenção da época de setembro foi considerada apenas para casos especiais de realização de 

módulos como a conclusão do curso, transição de ano ou frequência do estágio. O grupo de 

Biologia considerou essa época desnecessária. O grupo de Educação Física considerou que a época 

de setembro deveria ser só para alunos do 3º ano com o máximo de 2 módulos em atraso para 

poderem concluir o curso 

O grupo de Eletricidade propôs como estratégia principal a mudança de datas para as provas de 

recuperação, podendo a primeira época ser nos meses de novembro ou dezembro e a segunda em 

abril ou maio, devendo ser atribuídas aulas de apoio no horário do docente para melhor preparação 

dos alunos para essas provas. 

 

4. Considerações provisórias 

 

Deste relatório sobressaíram preocupações de tipo vário, nomeadamente: 

- a nível didático/pedagógico - o ajuste de estratégias, o retorno das reuniões mensais das 

equipas pedagógicas, a redistribuição dos módulos da componente técnica para evitar 

uma grande concentração desses módulos no ano terminal do curso; 

- a nível da avaliação - a diversificação de instrumentos de avaliação; a nível do 

comportamento e responsabilização dos alunos - sessões de esclarecimento sobre o 

funcionamento dos cursos antes da matrícula, nomeadamente sobre os seus aspetos 

facilitadores e eventuais constrangimentos (analisando a suposta facilidade dos cursos 

profissionais) para evitar as escolhas pouco conscientes (com base em informação 

reduzida, por influência dos amigos ou para permanecer na ESA);  
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- a nível da oferta formativa – a abertura do curso técnico de Desporto; 

- a nível dos resultados escolares – a grande concentração de alunos desinteressados pela 

escola e com pouca motivação para o estudo (nomeadamente alunos do CEF e ensino 

vocacional); o peso das mudanças de curso (a opção pelo ensino secundário recorrente) 

ou de escola e/ou abandono escolar; influência do perfil do professor no sucesso dos 

alunos; influência da situação económica e reduzido apoio escolar ao aluno no ambiente 

familiar e a concorrência das escolas profissionais (garantia de possível continuidade no 

trabalho após o estágio). 

As épocas das provas de recuperação dos módulos em atraso foram objeto de discussão no 

Conselho Pedagógico e de melhoria, tendo-se adotado novas regras de admissão a exame e revisto 

o Regulamento dos cursos profissionais no tocante à avaliação. 
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5.  Resultados globais (incluindo o triénio 2016-17) 

 

Os gráficos apresentados no anexo 27 mostram que o curso com mais alunos iniciado no triénio 

2041-17 foi o de Turismo (79 alunos) e o curso com menos alunos foi o de TAS (28 alunos). No 

entanto, em termos relativos e, tendo em atenção a quebra de alunos ao longo do triénio, o curso 

com melhor taxa de conclusão foi o de TAI, como se pode verificar na tabela inserta na nota de 

rodapé
30

. 

 

5.1. Análise dos resultados de frequência dos cursos profissionais 

 

A maior parte dos grupos
31

 reconheceu o reduzido número de alunos que terminou os cursos 

(quando comparado com o número de inscritos), tendo o grupo de Física e Química sublinhado, no 

entanto, ter havido uma ligeira evolução no sentido da positiva, ainda que muito longe do 

desejável. Este grupo referiu ainda que se deveria ter em atenção os dados relativos aos alunos 

que mudaram de curso e aos que pretendem concluir o curso iniciado (ainda que levem mais 

tempo a concluir os módulos). Este grupo considera que a aplicação de condições de inscrição em 

cada ano do curso, poderá contribuir para uma redução do número de módulos em atraso em cada 

ano e para a melhoria das taxas de conclusão no tempo previsto. Para o grupo de Educação Física a 

redução do insucesso em mais de 20% (em 2016-17) terá sido consequência da implementação da 

medida de recuperação de módulos ao longo do ano letivo, tendo o exame passado a ser visto 

como último recurso. Este grupo, mais o de História, o de Informática e Artes Visuais salientaram 

ainda a tendência para haver resultados positivos nas disciplinas da sua responsabilidade. 

Enquanto o grupo de História sublinhou o empenho e a motivação de quem termina os cursos, o 

grupo de Informática justificou que os poucos resultados negativos obtidos se devem às conversas 

paralelas na sala de aula e à fraca responsabilidade dos alunos, que fomentam a reduzida atenção 

e concentração na realização de tarefas. 

O grupo de Biologia destacou três razões que, em seu entender, justificam os resultados: a) a 

conceção errada de que os cursos profissionais não são exigentes, sendo fácil “passar” sem 

esforço, assunção comprovada pelo facto de a maior parte dos módulos em atraso serem 

predominantemente do 1º ano; b) o regime de faltas que permite facilmente a exclusão dos 

                                                           
30

 Tabela de conclusão nos cursos profissionais dos alunos inscritos no 3º ano em 2016-17 

Cursos Técnicos de : Nº alunos inscritos no 3º ano Nº de alunos que concluíram % dos que concluíram 

Apoio Infância 12 8 66,7 

Auxiliar de Saúde 15 9 60,0 

Gestão e Programação SI 13 3 23,1 

de Comércio 9 0 0,0 

 Turismo 29 11 37,9 

 
31

 300, 330, 400, 500, 510, 520, 600 e 620. 
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módulos; c) opção por cursos de segunda escolha para permanecer na ESA (mas sem motivação 

para as atividades propostas). 

O grupo de Economia salientou que a complexidade do contexto familiar e socioeconómico destes 

alunos podia funcionar como elemento condicionador das aprendizagens, considerando que o atual 

sistema de ensino pode estar a contribuir para acentuar e reproduzir as desigualdades sociais, em 

vez de as atenuar, pondo em causa a igualdade de sucesso escolar. 

 O grupo de Português referiu ainda que na sua disciplina houve alterações de conteúdos 

programáticos, tendo os doze módulos anteriores sido reduzidos a nove. Por isso, à semelhança do 

que aconteceu no ensino regular, o grupo considera difícil estabelecer comparações em termos de 

evolução. Referiu ainda que a acumulação de módulos em atraso não é incentivo para os alunos. 

O grupo de Geografia, apesar de considerar que os dados não se prestavam a “uma leitura 

fidedigna”, não deixou de considerar problemática a possibilidade de recuperação de notas dos 

alunos que, nos cursos profissionais “atinjam a nota 6,dado que as atitudes valem 4 valores, 

questionando-se a formação do aluno, que apenas precisa de ter 2 valores nos conhecimentos e 

atingir assim a nota de 6 valores, situação aprovada pelos membros do Conselho Pedagógico e que 

consta do Regulamento dos Cursos Profissionais, quando as entidades que proporcionam estágio se 

queixam que a Escola, cada vez mais está afastada da exigência do mercado de trabalho?” 

 

5.2. Resultados de provas de recuperação de módulos (setembro 

de 2017) 

 

Os resultados das provas de recuperação de setembro de 2017 foram apresentados num 

documento em que se compara o número de aprovados, reprovados e ausentes desta época com a 

de setembro de 2016 e fevereiro de 2017, apresentando-se ainda os resultados obtidos por 

disciplina (anexo 28). 

A maior parte dos grupos
32

 ligados aos cursos profissionais reconheceu o dado incontornável de 

que os resultados são mais positivos na época de fevereiro do que em setembro, época em que se 

verifica mais absentismo
33

. O grupo de Matemática reiterou as observações apresentadas em 

relação aos triénios anteriores. O grupo de Economia considerou ainda que a época de setembro se 

deveria manter apenas para situações de conclusão de curso ou de carácter excecional (como 

doença devidamente comprovada por atestado médico). Apesar de não ter alunos a realizar 

exames na disciplina que leciona (HCA) nos cursos profissionais, o grupo de História considerou que 

as medidas tomadas ao longo do ano transato contribuíram para a melhoria dos resultados globais 

na frequência e, por conseguinte, para a redução significativa do número de exames na época de 

setembro, aliviando a burocracia decorrente da logística em torno destes. 

Apesar de não ter alunos a realizar exames na disciplina que leciona (HCA) nos cursos profissionais, 

o grupo de História considerou as medidas tomadas ao longo do ano transato contribuíram para a 

melhoria dos resultados globais na frequência e por conseguinte para a redução significativa do 

                                                           
32

 300, 420, 430, 500, 510 e 520 
33

 O grupo de Física e Química salientou, no entanto, a exiguidade da série de dados. 
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número de exames na época de setembro, aliviando a burocracia decorrente da logística em torno 

destes. 

O grupo de Português considerou que a alteração aprovada em Conselho Pedagógico sobre as 

condições de acesso à recuperação de módulos em setembro não produziu o efeito desejado, tendo 

o absentismo duplicado. Tendo em atenção que na época de fevereiro há menor absentismo e 

maior taxa de sucesso o grupo considerou que se poderia alargar a possibilidade de realização de 

um maior número de módulos em exame por aluno. Acrescentou ainda que, como esta época 

decorre no período letivo, os alunos tendem a colocar dúvidas aos professores e a aceder aos 

Espaços. 

Face aos resultados obtidos nas disciplinas lecionadas no grupo de recrutamento 300/320 foi 

decidido construir matrizes comuns, definindo uma estrutura e conteúdos programáticos 

obrigatórios/comuns a cada disciplina (Português e Comunicar em Francês), sendo posteriormente 

aprovadas pelo grupo. 
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PARTE III – CURSOS VOCACIONAIS E CEF 
 

(triénios a terminar entre 2014-17) 

 

 

 

A equipa de autoavaliação considerou que fazia sentido incluir neste relatório uma análise, ainda 

que breve destes cursos. 
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1. Considerações metodológicas 

 

O procedimento adotado em relação à análise dos resultados escolares dos cursos vocacionais foi 

semelhante ao adotado para os cursos profissionais, tendo os dados sido recolhidos com o apoio da 

professora Ana Paula Martins (coordenadora destes cursos).  

Os dados dos CEF foram obtidos no INOVAR. Com estes dados a equipa elaborou o gráfico relativo 

ao insucesso nos cursos vocacionais e CEF que constou do conjunto de materiais sobre os quais os 

grupos se pronunciaram.   
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2. Resultados globais 
 

Os resultados globais dos cursos vocacionais do ensino básico foram analisados a partir do número 

de inscrições entre 2014 e 2016 (anos em que estes cursos aceitavam matrículas), bem como do 

número de percursos diretos (anexo 30). Havia duas hipóteses de conclusão dos cursos vocacionais 

do Ensino Básico permitindo cada uma, diferentes percursos escolares: 

- a conclusão de 70% dos módulos da formação geral e complementar e de 100% dos 

módulos da formação vocacional só permitia prosseguir estudos nos cursos vocacionais 

do Ensino Secundário; 

- a conclusão de 100% dos módulos de todas as componentes permitia prosseguir estudos 

para nos cursos vocacionais do ensino secundário, nos cursos profissionais ou ainda no 

ensino regular secundário caso fizessem nas provas finais nacionais de 9ºano e os 

concluíssem com aproveitamento. 

Esta foi a situação dos alunos que iniciaram o curso de dois anos em 2014 e em 2015 e dos que 

fizeram o ano único em 2015/2016. Em 2016/17, por não haver oferta formativa nos cursos 

vocacionais foi criada uma época excecional de recuperação de módulos em atraso, por diligência 

da escola (após consulta ministerial), para que estes alunos possam prosseguir estudos. No caso do 

Ensino Secundário apenas se apresentam, por enquanto, as inscrições dos alunos (anexo 6). 
A comparação entre os dados relativos ao número de inscrições nos cursos vocacionais do ensino 

básico nos anos de escolaridade dos biénios 2014-16 e 2015-17 mostra que houve uma oscilação 

quase insignificante entre o 1º e o 2º anos
34

. A partir desses dados estabeleceu-se uma 

comparação em percentagem dos percursos diretos destes alunos, tendo ema tenção as 

conclusões totais – a 100% de módulos – e as parciais – a 70% de módulos – (anexo 31). É notória a 

quebra maior de conclusões nos cursos de dois anos do que na conclusão do curso de ano único
35

. 

A não existência de conclusões com 70% dos módulos no biénio 2015/2017 deveu-se à 

impossibilidade tal acontecer por não haver oferta formativa, como se referiu. 

 

 

2.1 Oscilações nas inscrições entre o 1º e 2º ano 

 

A oscilação das inscrições deve-se a transferências de escola e a anulações de matrícula quando os 

alunos atingem a maioridade. No caso de aumento de inscrições do 2º ano deveu-se à entrada de 

dois alunos repetentes. 

 

2.2 Percursos diretos nos cursos vocacionais  

                                                           
34

 Os dados de inscrições em todos os anos de escolaridade do Curso de Práticas Comerciais são os seguintes: 
 

 2014/2016   2015/2017 
Total de 
alunos 

1º ano (%) 2º ano (%) Total de alunos 1º ano (%) 2º ano (%) 

47 100  89,4 24 100  108,3* 
*devido à inscrição de mais dois alunos no 2º ano 

 

35
 No curso de ano único inscreveram-se 22 alunos. 
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A fraca percentagem de percursos diretos deve-se, segundo a coordenadora destes cursos à fraca 

motivação dos alunos para o estudo e ao seu tipo de comportamentos reveladores de pouca 

maturidade e falta de valores. Estes comportamentos são desajustados na escola e nas situações 

de estágio, especialmente em alguns alunos do secundário, que se revelam muito pouco 

responsáveis. O facto de não haver reprovações por faltas e de poderem fazer a recuperação ao 

longo do curso também acentua contribui para a sua desresponsabilização e aumenta a taxa de 

absentismo no 1º ano. 

A maior parte destes alunos procura na escola a convivência social, revelando muitas indefinições 

quanto ao percurso de vida. Devido à sua falta de objetivos estes alunos têm sido apoiados pelas 

psicólogas do Projeto Escolhas do Programa de Competências. Muitos destes alunos desistem aos 

18 anos (ou muito perto da sua data de aniversário), porque apenas frequentam a escola devido à 

obrigação imposta pela lei, sendo muitas vezes retirados da escola pelos próprios pais. A influência 

da situação económica das famílias também pesa nestes resultados. 

No secundário vocacional muitos alunos nem sequer encaram a possibilidade de realização de 

estágio como uma hipótese de futuro manifestando, maior interesse em permanecer na escola 

junto dos colegas. 

Outro problema apontado foi o do desajustamento de alguns currículos, nomeadamente no que se 

refere à complexidade de alguns conceitos. 

 

2.3 Critérios de avaliação 

 

Os critérios de avaliação adotados estipulavam 50% para o domínio dos conhecimentos e 50% para 

o das atitudes/comportamentos devido ao perfil destes alunos. 

 

3. Considerações provisórias  

 

A extinção dos cursos vocacionais e a sua substituição pelos CEF foi bem aceite na ESA, devido à 

tendência para a obtenção de melhores resultados nestes últimos (anexo 32). 

 

4. Análise dos resultados de frequência dos cursos vocacionais e CEF 

 

Os grupos de recrutamento que se pronunciaram
36

 sobre estes resultados confirmaram a sua 

leitura estatística e destacaram a queda progressiva dos resultados, com exceção do curso de 

Apoio Comunitário. Sublinharam ainda o facto de o insucesso ser inferior no CEF face aos alunos 

que frequentam os cursos vocacionais. 

Alguns grupos apresentaram como justificações para essa discrepância de resultados aspetos 

distintos que se apresentam: a) o grupo de Inglês sublinha a vertente mais prática dos CEF e o tipo 

de avaliação praticado (avaliação contínua); b) o grupo de  História referiu a não apetência destes 

                                                           
36

 300, 330, 400, 500, 520 e 600 
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alunos pela aprendizagem de conteúdos históricos, ainda que se tenha desenhado um currículo 

supostamente adequado aos seus interesses; c) o grupo de Economia destacou o contexto familiar 

e socioeconómico destes alunos e a sua influência nas aprendizagens e nas condições de igualdade 

de sucesso escolar (tal como nos Profissionais). 

O grupo de Física e Química considera que as taxas de insucesso são muito elevadas nas duas 

modalidades. O grupo de Matemática assinalou as dificuldades manifestadas pelos alunos na 

disciplina, aliadas a um passado de insucesso escolar. Por isso, adotou como estratégias 

instrumentos de avaliação formativa/sumativa de curta duração (mini fichas) em número muito 

elevado, por forma a colmatar essas dificuldades e atingir os objetivos mínimos. 

Assinale-se que o grupo de Geografia considera que é inviável comparar os resultados entre os CEF 

e os vocacionais. 
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PARTE IV – ENSINO NOTURNO 
 

 

No âmbito do Projeto Educativo considerou-se necessário estender o trabalho de autoavaliação ao 

ensino noturno pelo que a professora Anabela Magalhães, coordenadora desses cursos, passou a 

fazer parte da equipa de autoavaliação com a incumbência de tratar da avaliação destes cursos 

devido à sua especificidade. 
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1. Considerações metodológicas 

 

A recolha dos dados dos cursos noturnos foi realizada a partir dos resultados lançados nas pautas 

desse setor de ensino.  

A especificidade do ensino noturno implicou uma análise diferenciada da realizada para o ensino 

diurno, pois trata-se de realidades diferentes (estrutura e objetivos dos cursos, motivações e 

objetivos dos formandos/alunos, condição familiar e profissional dos formandos/alunos). Assim, a 

taxa de insucesso foi obtida tendo por base apenas a não conclusão de qualquer unidade/módulo. 

Deste modo, considerou-se um formando/aluno com sucesso aquele que, por razões profissionais 

ou outras, frequentou apenas 1 ou 2 unidades/módulos num ano letivo, tendo aproveitamento nas 

mesmas. Por isto, não teria fundamento classificá-lo estatisticamente como pertencente ao domínio 

do abandono escolar ou do insucesso.  

Importa fazer uma contextualização do tipo de oferta existente e dos formandos/alunos no ensino 

noturno para uma melhor compreensão das taxas de insucesso, tendo em atenção que não foi 

considerada a oferta esporádica. 

A ESA oferece todos os níveis de ensino, desde o 1.º ciclo até ao 12.º ano, em cursos EFA e Ensino 

Secundário Recorrente. Embora estes dois tipos sejam completamente diferentes, quer em grau de 

exigência quer em expetativas de prosseguimento de estudos, têm em comum o facto de estarem 

organizados em unidades/módulos que funcionam de forma independente, ou seja, não têm 

precedência, pelo que os formandos/alunos podem ir concluindo unidades/módulos à medida da 

sua disponibilidade.  

Importa ainda diferenciar o tipo de formandos dos cursos EFA que frequenta os diferentes níveis. 

No nível B1, os formandos são na sua maioria adultos mais velhos que nunca frequentaram a 

escola ou a frequentaram sem aproveitamento, o que impossibilita a sua progressão para o nível 

seguinte ao fim de um ano; no nível B2 há adultos que geralmente progridem do nível anterior e 

outros que abandonaram a escola há muitos anos, com evidentes dificuldades de aprendizagem, e 

que, em regra, não conseguem completar este nível em apenas um ano.  

Nos níveis B3 e Secundário a realidade é diferente, pois, a par de alguns formandos mais velhos, 

existem muitos jovens que já não têm idade para frequentar o ensino diurno, mas ainda não têm 

maturidade para saber estar no ensino noturno, onde são exigidos comportamentos adequados à 

maioridade. São estes formandos mais jovens que acabam por desistir, pois ainda não têm uma 

verdadeira motivação para completar o percurso.  

Em todos os níveis existem formandos que trabalham ou que iniciam a sua vida profissional no 

decurso do ano letivo e que, por razões profissionais, se veem impedidos de frequentar as horas de 

formação exigidas para a conclusão de um curso EFA, não conseguindo, por essa razão, ter 

aproveitamento em qualquer módulo.  

 

A equipa de autoavaliação apresentou os dados obtidos aos grupos de recrutamento em outubro de 

2018 e foi-lhes pedida uma reflexão sobre os mesmos que se apresenta no ponto 3 desta seção. 
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2. Resultados internos  

 

As taxas de insucesso refletidas nos gráficos referentes ao EFA básico (anexo 33), ao EFA 

secundário (anexo 34) e ao secundário recorrente (anexo 35) significam, na sua maioria, uma 

impossibilidade de frequência dos nossos formandos/alunos, por razões profissionais, familiares, ou 

de saúde, mas não podem ser entendidas como um abandono definitivo da escola, uma vez que 

muitos dos que não conseguiram ter aproveitamento acabam por regressar à escola para 

prosseguir os estudos logo que tenham disponibilidade para tal. 

 

 

3. Considerações provisórias 

 

Tendo em atenção os resultados e as justificações apresentadas considera-se importante a 

manutenção da oferta dos cursos noturnos pela possibilidade que dão aos alunos/formandos de 

concluírem a sua formação e de aumentarem as suas qualificações. 

 

 

4. Reflexões dos grupos disciplinares  

 

Os grupos
37

 que refletiram sobre os resultados do ensino noturno mencionaram que as taxas de 

insucesso estão relacionadas com um conjunto de fatores sócio-profissionais que caracteriza a 

maior parte desta população discente (alunos-trabalhadores), para justificar o abandono escolar e a 

assiduidade reduzida.  

A assiduidade reduzida dificulta o normal desenvolvimento das atividades, sobretudo no ensino 

recorrente, dado que no EFA Básico os alunos têm a possibilidade de colmatar a situação com a 

realização de trabalhos supervisionados pelos formadores. Entre as razões apontadas para o 

abandono escolar salientaram-se: a) a dificuldade de conciliar o horário escolar com as exigências 

profissionais; b) as situações de doença (sobretudo entre a população discente da faixa etária 

superior aos 50 anos); c) as questões familiares; d) a dificuldade de enquadramento nas regras do 

ensino noturno dos alunos oriundos do ensino diurno (por via da legislação); e) a procura de 

alternativas fora da escola, nomeadamente cursos de curta duração e com, supostamente, maior 

facilidade de conclusão. 

Os grupos assinalaram ainda a especificidade de uma parte destes alunos. 

O grupo de Português referiu os alunos que retomam os estudos após longo tempo sem estudar, 

tendo evidenciado a sua falta de requisitos essenciais.  

                                                           
37

 300, 400, 420, 430, 500, 510 e 520  
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O grupo de História mencionou: a) a fragilidade da situação da maior parte dos alunos oriundos dos 

PALOP, com equivalência para o ensino secundário, que para além das dificuldades no domínio da 

língua portuguesa são sujeitos a um currículo diferente do país de origem; b) a situação específica 

do PFOL, que reúne adultos com habilitações muito diferenciadas, que apenas pretendem prestar 

prova de que falam português para a obtenção do visto de residência. 

O grupo de Matemática referiu que a taxa de insucesso tem vindo a diminuir nas disciplinas 

lecionadas nos diferentes cursos, com exceção do EFA Básico. Salientou ainda a particularidade da 

situação no ensino recorrente, no qual são integrados alunos do ensino diurno, que já têm 

conhecimento dos conteúdos programáticos em vigor, o que se reflete na melhoria dos resultados 

e, eventualmente, na redução do absentismo.  
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PARTE V – CENTRO QUALIFICA 

 

 

 

No âmbito do Projeto Educativo considerou-se necessário estender o trabalho de autoavaliação a 

toda a oferta formativa da ESA, pelo que a professora Filomena Neiva, coordenadora do Centro 

Qualifica, passou a fazer parte da equipa de autoavaliação com a incumbência de tratar da 

avaliação destes cursos devido à sua especificidade. 
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1. Considerações metodológicas 

 

A recolha dos dados do Centro Qualifica foi efetuada a partir dos resultados desta oferta formativa 

que se reveste de caraterísticas específicas decorrentes da sua natureza. 

Numa perspetiva inclusiva, a atividade a desenvolver pelo CQ Amora inclui, também, a valência 

destinada a pessoas com deficiência e incapacidade, nível básico, visando dar resposta à 

necessidade de assegurar a sua integração na vida ativa e profissional. Assim, através do Centro 

Qualifica, vulgo CQ Amora, é assegurado o acolhimento, a informação e orientação e respetivo 

encaminhamento, de jovens entre os 15 e os 18 anos, que não se encontrem a frequentar 

modalidades de educação ou de formação, nem se encontrem inseridos no mercado de trabalho e 

de adultos com idade superior a 18 anos, para modalidades de formação/qualificação diversificadas 

e complementares integradas no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), bem como para o 

desenvolvimento do processo de reconhecimento, validação e certificação das competências, 

adquiridas ao longo da vida (RVCC), assegurando-se por esta via a certificação escolar de nível 

básico (B1, B2 e B3) e de nível secundário, funcionando em regime diurno e noturno.  

O Centro Qualifica, na sequência da conclusão com aproveitamento de percursos e qualificação 

através de formação modular, tem ainda possibilidade de assegurar a certificação de nível escolar 

e profissional através da realização de Comissões Técnicas de Certificação.  
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2. Resultados obtidos 

 

O Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional, agora designado por Centro Qualifica, iniciou a 

sua atividade em fevereiro de 2014, mas as primeiras certificações ocorreram em 2015. 

Assim, nos anos de 2015 e 2016, foram certificados via processo de RVCC, um total de 85 adultos e 

foram encaminhados para o processo um total 159 candidatos, 65 para o nível básico e 92 para o 

nível secundário (anexo 36). 

 Ao nível do ensino básico apenas um adulto certificou o nível B2, equivalente ao 6.º ano e trinta 

concluíram o ensino básico através da certificação de nível B3, ou seja, o 9.º ano de escolaridade. A 

nível do secundário obtiveram a certificação cinquenta e quatro adultos (anexo 37). 

O baixo nível de escolaridade e a ausência de competências ao nível das TIC justificam o maior 

encaminhamento para os cursos EFA de nível B1 (4.º ano) e nível B2 (6.º ano (Anexo 33). 

Tal como nos cursos EFA, também os adultos a desenvolver processos de RVCC se confrontam com 

dificuldades quer ao nível pessoal quer ao nível profissional que os impedem de concretizar os seus 

objetivos num espaço de tempo desejado.  

 

 

3. Considerações provisórias 

 

Tendo em atenção os resultados e as justificações apresentadas considera-se importante a 

manutenção do Centro Qualifica pelo serviço que presta à comunidade, permitindo aos 

alunos/formandos concluir a sua formação e aumentar as suas qualificações. 
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Considerações finais 

 

Em termos de resultados escolares a ESA foi alcançando uma melhoria gradual, ao longo do triénio 

2014-17, o que se evidencia pela tendência para a descida do insucesso em quase toda a oferta 

formativa da escola, exceção feita para os cursos vocacionais (entretanto extintos). No ensino 

regular, a tendência para a queda do insucesso verificou-se em quase todos os anos de 

escolaridade, com exceção do 7º ano, que após uma quebra significativa em 2015-16, voltou a 

subir ligeiramente. Apesar de o 12º ano revelar maiores níveis de insucesso, em termos de 

resultados escolares internos este é um dos anos, juntamente com o 7º, que apresenta melhores 

médias globais (sobretudo nas disciplinas que não têm exame nacional). Nos cursos profissionais a 

taxa de insucesso desceu significativamente ao longo do triénio. No ensino noturno a taxa de 

insucesso desceu no EFA secundário e no ensino recorrente, verificando-se uma tendência para a 

subida do insucesso nos EFA básico.  

 

As reflexões dos grupos de recrutamento forneceram pistas para aprofundar a interpretação dos 

dados estatísticos. Assim, e ressalvando-se as dificuldades alegadas por alguns grupos para 

proceder à comparação de resultados escolares, em especial devido às características dos alunos 

da ESA, foi possível salientar alguns dos aspetos mais significativos da evolução dos resultados 

escolares. 

 

Entre os fatores potenciadores de sucesso/insucesso foram invocados sobretudo os relacionados 

com o desempenho académico dos alunos, os seus comportamentos/atitudes e as condições 

organizacionais e curriculares.  

 

Entre os fatores relacionados com o desempenho académico contam-se: 

- os conhecimentos fracos ou pouco consolidados; 

- a falta de domínio da língua portuguesa, sobretudo por alunos PLNM; 

- as dificuldades relativas à interpretação e compreensão;  

- a escolha de cursos pouco criteriosa; 

- a não frequência das aulas de apoio oferecidas pela ESA;  

- a influência do perfil do professor;  

- a influência da situação socioeconómica e reduzido apoio escolar aos alunos.  

 

Entre os fatores relacionados com os comportamentos/atitudes estão: 

- a falta de hábitos e métodos de estudo; 

- a falta de atenção/concentração; 

- o (des)interesse dos alunos e a falta de curiosidade intelectual; 

- a fraca definição de objetivos pessoais; 
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- as atitudes de recusa ao trabalho ou de boicote das tarefas; 

- a relutância na participação nas atividades;  

- a infantilidade dos alunos; 

- o facto de as disciplinas não contarem para a transição de ano; 

- o absentismo (excetuando-se a especificidade do ensino noturno e RVCC); 

- o aproveitamento de um sistema de avaliação que permite que alunos poucos trabalhadores no 1º 

P possam através de um esforço mínimo no 2º e 3ºP alcançar nível positivo (ensino básico). 

 

Entre os fatores relacionados com questões organizacionais e curriculares destacam-se: 

- o número de alunos por turma (e o elevado número de repetentes); 

- a junção de alunos de diferentes turmas/cursos nas disciplinas da formação geral e sociocultural; 

- a extensão dos programas e falta de tempo para os cumprir; 

- a desadequação dos currículos/programas à faixa etária dos alunos; 

- a desarticulação dos programas dos alunos provenientes dos PALOP com os nacionais; 

- a pressão das provas/exames nacionais; 

- a orientação dos alunos para disciplinas de opção que não lhes interessam; 

- a dificuldade de realização semanal de aulas práticas laboratoriais; 

- as exigências normativas para evitar a retenção. 

 

Entre as exigências normativas, no sentido de evitar a retenção, sobretudo no 3º ciclo, salientam-

se: a) a análise do processo de aprendizagem do aluno ao longo do ano com vista à pertinência da 

retenção ou da transição; b) a interpretação de que a retenção a ocorrer apenas teria lugar no final 

de ciclo, terá sido um fator potenciador da queda acentuada do insucesso no 7º ano, em 2015-16; 

c) a influência das decisões dos conselhos de turma, nos resultados de Português, para possibilitar 

a conclusão do 9º ano a alunos em risco de retenção quando está em causa o insucesso desta 

disciplina e da de Matemática. 

 

Outro aspeto salientado relaciona-se com a excessiva preocupação com os resultados dos exames 

nacionais, que parece condicionar o trabalho desenvolvido em aula. Estes resultados são 

importantes, mas deve ter-se em atenção que o currículo/programa das disciplinas implica o 

desenvolvimento de competências diversificadas para a formação dos alunos enquanto cidadãos 

capazes e autónomos.  

Em relação às dificuldades dos alunos em Português e Matemática, muito assinaladas ao longo do 

documento, não só pelos grupos que ministram estas disciplinas, como pelos restantes que alegam 

que as dificuldades de interpretação e de raciocínio dos alunos influenciam o seu desempenho 

global, a ESA adotou medidas PNPSE. Do conjunto das medidas PNPSE as que melhores resultados 

produziram foram a EPIS e a Turma Mais
38

, em Matemática. Os maiores problemas enfrentados em 

2016-17 (primeiro ano de implementação do PNPSE) decorreram da colocação tardia de 

professores ao abrigo desta medida, bem como da atribuição da codocência em aulas teóricas, e 

                                                           
38

 De relembrar o problema decorrente de ausência prolongada por questões de saúde de uma das professores titulares para a qual não se 

encontrou professor substituto. 
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não nas práticas, em Biologia e Geologia e Física e Química. Assim os grupos reclamaram melhores 

condições para o bom funcionamento das medidas PNPSE, entre as quais: a) a reposição do 

funcionamento da Turma Mais em pequenos grupos (em Português); b) a implementação no 8ºano 

da Turma Mais ou de coadjuvação em sala de aula (em Matemática); c) a atribuição da codocência 

em aulas práticas. 

 

Em relação ao ensino regular os grupos sublinharam ainda que, ao longo da escolaridade, os 

aspetos que mais se salientam como promotores da melhoria de aprendizagens e dos resultados 

escolares são a aquisição progressiva de métodos de trabalho, a adaptação dos alunos às 

exigências dos conteúdos programáticos e o desenvolvimento de competências de interpretação e 

compreensão, bem como a terminologia específica e a metodologia de cada disciplina.  

 

Globalmente, as estratégias mais referidas para potenciar a melhoria dos resultados foram: 

- a diversificação de elementos de avaliação (como por exemplo a realização de minifichas);  

- a adequação da estrutura dos testes de avaliação e respetivos critérios de correção (em 

disciplinas com provas/exames nacionais); 

- a criação de matrizes e testes comuns nos cursos profissionais; 

- a valorização da avaliação individual na componente prática; 

- a prática da continuidade pedagógica; 

- a implementação ou reforço do trabalho interpares;  

- o apoio mais individualizado, em aula, 

- a responsabilização dos alunos (pelos pais/EE) para a melhoria da participação em aula; 

- a frequência dos Espaços e reorganização destes; 

- o reforço do esclarecimento da orientação escolar no 9º ano;  

- a oferta de um maior leque de opções no secundário;  

- a rentabilização das tutorias ATE - orientação para a língua portuguesa (no caso de alunos 

estrangeiros que não são PLNM) e para a lecionação de Inglês de iniciação (no caso de alunos 

estrangeiros). 

 

Entre as estratégias menos referidas contam-se: 

- a discussão com os alunos dos critérios de avaliação antes no início do ano letivo; 

- criação de grelhas de classificação por grupo disciplinar que reflitam os critérios de avaliação 

aprovados; 

- o aumento da carga horária/reforço curricular das disciplinas; 

- o trabalho multi e interdisciplinar; 

- o apoio pedagógico acrescido; 

- a flexibilização dos processos de aprendizagem; 

- a realização de entrevistas prévias à matrícula para encaminhamento dos alunos para o curso 

mais adequado às suas motivações; 

- a necessidade de mais formação nos domínios de avaliação e didática/pedagogia; 

- a valorização das atividades desenvolvidas na ESA; 
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- o reforço do cumprimento do Regulamento Interno. 

 

Globalmente os grupos de recrutamento tendem a considerar que os critérios de avaliação da ESA 

são adequados em todas as ofertas formativas, apelando-se, no entanto, a uma aplicação mais 

correta. 

 

Especificamente para os cursos profissionais foram ainda apresentadas outras estratégias: 

- a redistribuição dos módulos da componente técnica para evitar uma grande concentração desses 

módulos no ano terminal do curso; 

- a flexibilização das horas de estágio ao longo dos três anos (cursos profissionais); 

- a utilização dos Espaços das disciplinas para preparação para provas (cursos profissionais); 

- a elaboração de um plano de estudo com ajuda do professor (cursos profissionais); 

 

Ressalve-se ainda que o trabalho desenvolvido pela equipa de autoavaliação fundamentou as 

decisões tomadas, em sede de Conselho Pedagógico, sobre cursos profissionais em relação às 

provas de recuperação de módulos em atraso e ao seu Regulamento. Se houve quem considerasse 

que estas medidas contribuíram para a melhoria dos resultados globais na frequência e para a 

redução significativa do número de exames na época de setembro, também houve quem 

considerasse que estas medidas eram muito restritivas para o aluno e que se lhe deveria dar a 

possibilidade de realizar um maior número de módulos em exame na época de fevereiro. 

 

A extinção dos cursos vocacionais e a sua substituição pelos CEF foi bem aceite na ESA, devido à 

tendência para a obtenção de melhores resultados nestes últimos. 

 

Em relação à reorientação do percurso escolar que alguns grupos consideram ser eficaz para os 

alunos, convém salientar que mesmo quando alguns mudam de curso, não mudam de atitude face 

ao estudo, mantendo comportamentos disruptivos. Esta aceção tanto é válida para quem muda 

para Línguas e Humanidades, como para os cursos profissionais ou mesmo destes para o ensino 

noturno. 

 

Não obstante todos os constrangimentos e dificuldades referenciadas neste documento há que 

realçar a importância do papel da ESA na resposta às necessidades educativas e formativas de 

uma população discente proveniente de uma realidade socioeconómica bastante heterógena. A 

ESA tem contribuído para a promoção da igualdade de sucesso escolar, procurando mitigar as 

desigualdades sociais e assumindo-se como escola inclusiva. 

. 
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Anexo 1 – Documento de suporte à produção dos relatórios pelos grupos de recrutamento 

 

  

Avaliação dos resultados do 1ºP (desde 2014/15 a 2016/17) 

Disciplina: ___________________________________________________________ 

Este documento pretende facilitar a análise dos resultados de cada disciplina no 1º P dos anos 

letivos de 2014-15, 2015-16 e 2016-17 e aprofundar a reflexão sobre as dificuldades apontadas e as 

estratégias a implementar com vista à melhoria dos resultados escolares. O documento foi construído 

com base nas atas dos conselhos de turma do 1ºP de 2016-17 e apresenta os aspetos indicados para 

justificar os resultados de cada disciplina e as estratégias a implementar. Pretende-se que, a partir da 

análise dos resultados e da sua posição relativa em relação às restantes disciplinas, se: 

- indique com uma cruz os aspetos que o grupo considera mais significativos em relação às 

disciplinas que leciona ou que identifique outros aspetos não referidos; 

- reflita sobre as tendências da avaliação ao longo dos três anos letivos e se identifiquem pontos 

fortes e fracos que a justifiquem.  

Esta reflexão deve ser entregue em documento anexo e considerar o contributo das medidas 

implementadas na escola para a melhoria de resultados, nomeadamente a Turma Mais, coadjuvação 

(básico e secundário), tutorias ATE, tutorias GAC/GIAC e EPIS.  

Dificuldades a nível de comportamentos 
 Anos de escolaridade 
 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Ausência de hábitos de trabalho        
Ausência de métodos de estudo        
Falta de atenção/concentração        
Falta de responsabilidade         
Falta de assiduidade        
Falta de pontualidade        
Postura de desinteresse         
Falta de motivação         
Atitudes de desistência perante dificuldades        
Incumprimento de tarefas        
Falta de empenho nas tarefas        
Falta de trabalho autónomo        
Inexistência de estudo diário        
Pouca participação nas atividades        
Tendência para não colocar questões / dúvidas        
Participação desajustada nas atividades        
Fazer os trabalhos para outras disciplinas (em aula)        
Tendência para não ler a questão completa        
Demissão do papel de aluno        
Não frequência dos apoios (ATE - Apoio Tutorial Específico)        
Elevado número de alunos por turma        
 
Outras: 
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Dificuldades a nível de conhecimentos 
 Anos de escolaridade 
 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Falta de pré-requisitos        
Conteúdos não lecionados no ano/ciclo anterior        
Exigência do currículo (complexidade dos conceitos)        
Dificuldades na expressão oral e escrita        
Dificuldades de aquisição e aplicação de conhecimentos        
Dificuldades de interpretação         
Dificuldades de compreensão        
Dificuldades de raciocínio lógico e/ou abstrato        
Dificuldades em relação às regras gramaticais        
Fraco domínio da linguagem específica de cada disciplina        
Conhecimentos fracos ou pouco consolidados        
 
Outras: 
 
 
 
 

 

Estratégias 
 Anos de escolaridade 
 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Valorizar trabalho com “minifichas”        
Valorizar trabalho de grupo        
Valorizar os TPC’s        
Treino do raciocínio lógico e abstrato        
Encaminhar os alunos para os Espaços das disciplinas        
Encaminhar os alunos para APA        
Incentivar a participação nas atividades / no estudo        
Diversificar formas de avaliação*          
Sensibilizar os alunos para o desenvolvimento de hábitos de estudo         
Sensibilizar os pais/EE para o desenvolvimento de hábitos de estudo        
Comunicar aos pais/EE a falta de estudo ou de trabalho        
Responsabilizar pais/EE pela assiduidade        
Responsabilizar pais/EE pelo aproveitamento        
Aumentar o rigor na apresentação de trabalhos, cadernos e TPC’s        
Reforço da aplicação das regras de aula        
Obrigatoriedade de trazer material        
Alterações pontuais da planta da sala de aula        
Articular atividades escolares com interesses dos alunos        
Diversificar estratégias de aprendizagem*        
 
*Identificar as estratégias   

 
Outras: 
 
 
 
 

 
 

A equipa de autoavaliação 

  



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

76 

 
 

Anexo 2 – Documento de suporte à produção dos relatórios pelos grupos de recrutamento 

 

  

Avaliação dos resultados do ensino regular (2ºP – 2014 a 17; comparação 1º e 2ºP de 2016/17), 

dos exames nacionais (2015 e 2016) e dados dos cursos profissionais 

Grupo de recrutamento: ________________________________________________________ 

 

Tendo em atenção a importância do contributo dos grupos de recrutamento para a elaboração do 

relatório final de autoavaliação da escola, mas também para a construção dos planos de melhoria de 

resultados, solicita-se: 

1 - a análise da evolução dos resultados do ensino regular do 2º período (ao longo do triénio 2014-17 

e no presente ano letivo) das disciplinas lecionadas por cada grupo de recrutamento; 

2 - a análise dos resultados dos exames nacionais; 

3 - a análise dos percursos diretos (ou seja de conclusão do ensino básico ou do ensino secundário 

num triénio); 

4 - o repensar da análise dos dados dos cursos profissionais (no caso dos grupos que não abordaram 

alguns dos tópicos);  

5 - a apresentação de estratégias para consubstanciar os planos de melhoria. 

 

Solicita-se ainda que se reflita sobre : 

a) a adequação dos critérios de avaliação; 

b) a influência das medidas (Turma Mais, tutorias ATE, tutorias GAC/GIAC e EPIS) na melhoria dos 

resultados; 

c) influência/pressão dos exames nacionais nos resultados das disciplinas sujeitas a avaliação 

externa. 

 

Quanto aos cursos profissionais solicita-se aos grupos que não incluíram a análise de alguns dos 

tópicos de reflexão no anterior relatório que o façam agora incidindo sobre: 

- a quebra de alunos inscritos entre os 10º e 11º anos; 

- a análise dos percursos diretos (o número de conclusões nos cursos profissionais num triénio); 

- os resultados das provas de recuperação de módulos nas disciplinas lecionadas por cada grupo; 

- a pertinência (ou necessidade) de adequação dos critérios de avaliação; 

- a sugestão de estratégias que visem a melhoria dos resultados.  

Cada grupo pode apresentar um único relatório com a reflexão sobre os diferentes tópicos enunciados 

e outros que considerem pertinentes.  

 
A equipa de autoavaliação 
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Anexo 3 – Documento de suporte à produção dos relatórios pelos grupos de recrutamento 

 

  

 

Avaliação dos resultados do ano letivo 2016/17  

e do triénio 2014/17 

 

 

Tendo em atenção a importância do contributo dos grupos de recrutamento para a 

elaboração do relatório final de autoavaliação da escola sobre os resultados escolares no ano letivo 

2016/17 e ao longo do triénio 2014-17 solicita-se: 

 

1 - a análise da evolução dos resultados do ensino regular – básico e secundário - do 3º 

período das disciplinas lecionadas por cada grupo de recrutamento; 

2 - a análise dos resultados dos exames nacionais comparando 2015/2016/2017; 

3 - a análise da evolução dos resultados de frequência dos cursos profissionais; 

4- a análise dos resultados das provas de recuperação dos cursos profissionais; 

5 – a comparação de resultados entre CEF e vocacionais; 

6 – a análise dos resultados do ensino noturno; 

7 - o eventual refinamento de estratégias já apresentadas para a melhoria de resultados; 

8 – quaisquer outras considerações que possam contribuir para uma avaliação mais fidedigna 

dos resultados apresentados. 

 

A elaboração de um relatório em que cada grupo disciplinar reflita as suas conclusões 

/justificações para os resultados alcançados. 

 
A equipa de autoavaliação 
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Anexo 4 – Médias por disciplina do ensino básico no 1º P - triénio 2014-17 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
* A linha vermelha em cada gráfico assinala a tendência da média global. 
 

 

 

 

Port. PLNM Inglês Francês História 
Geografi

a 
Mat. C. Nat. 

F.Quími
ca 

Ed. 
Visual 

Ed. 
Física 

EMRC F. Cívica TIC Teatro ICLC 

2014/15 3,1 3 3 3,4 3,1 3,2 2,4 2,6 2,9 2,9 3 3,3 3,4       

2015/16 2,9 3 3,3 3,4 3,9 2,8 2,6 2,6 3 3 3 3,2   2,8 3,6 3,6 

2016/17 2,8 0 2,8 3,1 3,2 3 3,1 2,8 2,9 3,1 2,8 3,5   3 3,9 3,8 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 7º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Quími

ca 
Ed. 

Visual 
Ed. 

Física 
EMRC F. Cívica TIC 

Cerâmic
a 

ICLC 

2014/15 2,6 3 3,1 3 2,8 3,2 2,2 3 2,6 2,9 3,2 3,4 3,1 3 2,8   

2015/16 2,9 3 3,1 2,7 3 3 2,4 2,8 2,7 3,2 3,2 3,6 3,4 3,3 2,7   

2016/17 2,8 3,5 3,2 2,6 3,1 2,7 2,5 2,8 2,8 3,3 3,4 3,4   3,1 3,1 3,5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 8º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. F.Química Ed. Visual Ed. Física EMRC F. Cívica 

2014/15 2,9 3 2,8 2,8 3 3,2 2,5 3 2,8 3,2 3,4 3,7 3,4 

2015/16 2,6 2,6 2,8 3 2,9 3,4 2,3 3,1 2,8 3 3,4 3,4 3,3 

2016/17 2,8 3 3 2,7 2,8 2,9 2,4 3,1 2,7 3 3,4 3,5 3,1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 9º ano  



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

79 

 
 

Anexo 5 – Médias por disciplina do ensino secundário no 1º P - triénio 2014-17 

 

 

 

 

 

* A linha vermelha em cada gráfico assinala a tendência da média global. 

 

 

  

Port. PLNM Inglês 
Filosof

ia 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. 
A 

Geog. 
A 

Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literat

ura 
Port. 

Franc
ês 

MACS  

2014/15 11,1 15 11,8 11,9 13,6 13,6 9 14,4 10,8 11,4 11,2 12,4 10,3   11,3 11,8 8,8   12,5 

2015/16 10,5 10 12,2 11,7 12,5 14,4 9,3 12,9 10,1 10,4 12 10,3 9,6 10,4 8,8 12,4 8,7 10,3 12,7 

2016/17 10,7 12,5 11,6 11,7 11,9 8,1 8,1 14,1 12,5 9,1 9,6 11,1 11,5   9,8 12,9 11,3 11,5 11,3 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

 10º ano  

Port. PLNM Inglês 
Filosofi

a 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. 
A 

Geog. 
A 

Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literat

ura 
Port. 

Francê
s 

MACS  

2014/15 11,2   12,6 12,4 12,9 13,8 8,9 13,1 11,6 10,6 12,1 15,3 10,9   6,9 13,3 10,5 10,6 11,1 

2015/16 10,7   13,4 13,2 14 14,5 10,9 11,3 11,7 11,3 12,3 15,9 9,9   8,2 11,2 9,4   12,3 

2016/17 10,6 14 14,3 13,1 13,6 16 12,3 14,9 11,3 11,7 13,4 13,4 10,7 15,4 10,4 14,1 9,9 10 11,8 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

11º ano  

Port. PLNM 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A Física Biologia  Geog. C Econ. C 
Psicol. 

B 
Sociol. Inglês 

Aplic. 
Inf. B 

Of.  
Artes 

Mat. 
Tecn. 

2014/15 11,3   13,5   12,5 14,5 11,9 12 14,7 14,4   14,6 14,1 14,9 15,9 12 12,5 

2015/16 9,6   12,5   13,1 13,9 12,8 14,9 13,9   12,1 14,2 12 15,3 15 15,5   

2016/17 11,6 13,3 14,3 15,7 12,4 13 11,5   15,8   12,9 12,8 10,8 13 15,3 13,7   

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

12º ano  



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

80 

 
Anexo 6 – Dificuldades a nível de comportamentos 
 

 
7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Ausência de hábitos de 
trabalho 

CN; EF; EV; FQ; 
Fr; G; H; Inf; Ing; 

M 

C; CN;  EF; EV; 
FQ; Fr;  G; Inf; 

Ing; M 

CN; EF; EV; FQ; 
Fr;  G; H; Ing; M; 

P 

BG; EA; EF; F; G; 
GD; HA; HC; Ing; 

M; P 

EF;  F; G; GD; HA; 
HC; M; P 

EC; EF; HA; 
Inf; M; Ps; S 

Ausência de métodos de 
estudo 

CN; EV; Fr; G; 
Ing; M 

CN; EV; FQ; Fr;  
G; Inf; Ing; M; PL 

CN; EV; Fr;  G; 
Ing; M; P; PL 

BG; EA; F; FQ; Fr;  
G; GD;  Ing; M; 

P; PL 

BG;  F; Fr;  G; M; 
P; PL 

Inf;  M; P; PL; 
Ps; S 

Falta de 
atenção/concentração 

CN; EV; FQ; Fr;  
G; IC; Inf; Ing; M; 

P; RC 

C; CN; EV; FQ; Fr; 
G; Inf; Ing;  M; P 

CN; EV; FQ; Fr; G; 
Ing; M; P 

BG; GD; F; FQ; G; 
HA; Ing; LP; P 

BG; FQ; Fr; G; 
GD; HC;  M; P 

EC; M; P; S 

Falta de 
responsabilidade 

CN; EF; EV; FQ; 
Fr; G;  Inf; Ing; P 

C; EF; EV; FQ; Fr; 
G; IC; Inf; P 

CN; EF; EV; FQ; 
Fr;  G; M; P 

BG; D; EF; F; FQ;  
G; Ing; P 

D; EF;  G; Ing; P D; OA; S 

Falta de assiduidade 
 

EV; Inf EV D D; Ing D; Inf; OA 

Falta de pontualidade 
 

Inf 
   

Inf 

Postura de desinteresse 
CN; FQ; Fr; M; P; 

T 
EV; Fr; IC; Inf; M; 

P 
Fr;  G; Ing; M; P EA; FQ; Ing; M; P Fr EC; Ing; S 

Falta de motivação CN; H; Ing; P EV; IC; P Ing EA; Ing; P P EC; Ps; S 

Atitudes de desistência 
perante dificuldades 

Fr; H; Ing; P; T FQ; Fr; Ing; P Ing; M 
EA; FQ; Fr;  GD; 

Ing; M 
FQ; GD; P P 

Incumprimento de 
tarefas 

CN; EF; Fr; G; Inf; 
Ing; M 

C; CN; EF; Fr; G; 
IC; Inf; Ing; M 

CN; G; Ing; M 
D; EA; EF; F; Fr; 
G; HA; HC; Ing 

D; Fr;  G; PL; P D; P; AO; Ps 

Falta de empenho nas 
tarefas 

CN; FQ; Fr; Inf; 
M; P 

C; CN; EV; FQ; Fr; 
IC; Inf; M 

CN; FQ; Fr; M; P BG; F; Fr; Ing; P Fr; M EC; Ing; M; S 

Falta de trabalho 
autónomo 

EF; EV;  G; Ing EF; FQ; G; Inf; Ing G; Ing; P 
BG; D; EF; F; FQ; 

Ing; LP 
BG; D; F; FQ; LP; 

M; P 
B; D; M, P; 

OA 

Inexistência de estudo 
diário 

CN; Fr; Inf;  Ing; 
P 

CN; Fr; Inf;  Ing; 
P 

CN; Fr;  Ing; P 
BG; EA; F; HA; 

LP; P 
BG; F; HA;  Ing; 

LP; M, P 
B; EC; HA, M; 

S 

Pouca participação nas 
atividades 

EF; FQ; Inf; RC FQ; Inf Fr;  Ing; P D; F; Ing D; P B; D; OA 

Tendência para não 
colocar questões / 

dúvidas 
G; H; Inf; P; Ing G; Inf; Ing; PL G; Ing; PL 

BG; G; GD; LP; 
PL; P 

BG; G; PL; P EC; PL; S 

Participação desajustada  EF; EV; RC EV; P EV BG 
  

Fazer os TPC de outras 
disciplinas (em aula) 

Fr; RC G FQ; G BG; F; G; Ing 
  

Tendência para não ler a 
questão completa 

EV; FQ;  G; Inf; 
Ing 

FQ;  G; Inf;  Ing; 
PL; P 

G; Ing; PL; P 
BG; F; Fr;  G; GD; 
Ing; LP; M; P;PL 

BG; Fr; G;  GD;  
Ing; PL; P 

PL; P 

Demissão do papel de 
aluno 

Fr; P Fr EV; FQ; M Ing; P P S 

Não frequência dos 
apoios (ATE) 

EF; G; Ing EF; FQ; G; H; P H; M EF 
  

Elevado número de 
alunos por turma 

EF; G; H; Inf; T 
C; EF; G; H; Inf; 
Ing;  M; P; PL 

EF; G; Ing; M; PL 
BG; EF; F; FQ; 

HA; HC; Ing; LP; 
M; PL 

EF; PL EF; HA; PL 

OUTRAS: 
      

Incompreensão dos 
enunciados    

P 
  

Frequência reduzida do 
apoio a exame   

M 
  

M 

 

Codificação das disciplinas: B – Biologia A; BG - Biologia e Geologia; C – Cerâmica; CN - Ciências Naturais; D - Desenho; EA - Economia A; EC - Economia C; EF 
- Ed. Física; EV - Ed. Visual; F -Filosofia; FQ - Físico-Química; Fr - Francês; G - Geografia; GD - Geometria Descritiva A; H - História; HA - História A; HB - 
História B; HC - História da Cultura e das Artes; Inf - Informática; Ing - Inglês; IC - ICLC; LP - Literatura Portuguesa; M - Matemática; OA - Oficina de Artes; P - 
Português; PL - PLNM; Ps - Psicologia; RC - Ed. Moral e Religiosa Católica; S - Sociologia; T – Teatro. 
As disciplinas de Português e Matemática estão destacadas dado desenvolverem conhecimentos e competências que influenciam o desempenho global do 
aluno. 
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Anexo 7 - Dificuldades a nível de conhecimentos 

 

 
7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Falta de pré-requisitos 

EF; G; Ing; P 
Fr; G; Ing; P; 

PL 
CN; Fr; G; Ing; 

P; PL 
BG; EA; EF; G; 
Ing; PL  G; P ;PL PL 

Conteúdos não lecionados no 
ano/ciclo anterior 

EF; Ing Fr   EF; Ing P   
Exigência do currículo 
(complexidade dos conceitos) CN; EV;  M; 

RC H; Inf;  M; P EV; H; M FQ; HA;  M 

BG; FQ; HA; 
M; P 

Ing; M; P 
Dificuldades na expressão oral e 
escrita 

CN; G; Ing; P 
CN; Fr ; G; 
Ing; P; PL 

CN; Fr ; G; 
Ing; P; PL 

BG; EA; F; Fr; 
G; Ing; P; PL 

BG; F;  Fr; G; 
LP; P; PL EC, P; PL; S 

Dificuldades de aquisição e 
aplicação de conhecimentos CN; EV; FQ; G; 

Inf; M; P 
CN; Fr ; G; 
Ing; M; P 

CN; EV; Fr ; G; 
Ing; M; P 

BG; F; Fr; G;  
GD ; Ing; M; 

P; PL BG; F; Fr; G; P 
B; Inf; Ing; P; 

S 
Dificuldades de interpretação  

CN; G; H; Inf ; 
Ing; P; RC 

CN; FQ; G; H ; 
Ing;  P; PL 

CN; FQ; G; H ; 
Ing;  P; PL 

BG; EA; F; G; 
GD; HA; HC ; 
Ing; LP; M; P; 

PL 

 BG; EA; F; 
FQ; G; GD; 
HA; HC; LP; 
M, P; ;PL 

B; EC; HA; Inf; 
M; P; PL; Ps; 

S 
Dificuldades de compreensão 

CN; G; H ; Ing; 
M; P 

CN; Fr; G; H ; 
Ing; M; P; PL 

CN; Fr; G; H ; 
Ing; M; P;PL 

BG; EA; F; Fr; 
G; HA; HC ; 

Ing; LP; M; P; 
PL 

BG; EA; F; Fr; 
G; HA; HC; P; 

PL 
B; HA; Inf; PL; 

Ps; S 
Dificuldades de raciocínio lógico 
e/ou abstrato CN; EV; FQ; 

M; P 
CN; EV; Inf; 

M; P CN; EV; M; P 
BG; F; GD ; 
Ing; M; P BG; F; FQ; GD B; P 

Dificuldades em relação às 
regras gramaticais 

Fr ; Ing Fr; Inf; P; PL Fr; P; PL F ; Ing; P ;PL F; P ;PL PL 
Fraco domínio da linguagem 
específica de cada disciplina EV; H ; Ing; P 

; RC EV; H ; Ing; P EV; H ; Ing; P 

BG; EA; F; GD; 
HA ; Ing; P 

BG; F; GD; 
HA; P 

HA; Ing 
Conhecimentos fracos ou pouco 
consolidados FQ; Fr ; Ing; 

M; P 
FQ ; Ing; M; 
P; PL 

FQ ; Ing; M; P 
; PL 

BG; EA; F; FQ; 
GD;  Ing; LP; 
M; P; PL 

F; FQ; GD; LP; 
M; P; PL 

EC; M; P; PL; 
S 

Outras: 

      Dificuldades no domínio dos 
meios atuantes 

      D D D; OA 
Dificuldades na análise e 
representação de objetos e 
espaços 

      D D D; OA 
Dificuldades na demonstração 
de invenção criativa  

          D; OA 
Dificuldades no domínio da 
expressividade            D; OA 
Dificuldades da representação 
do real 

EV EV EV       
Dificuldades no domínio das 
técnicas 

EV EV EV       
Dificuldades no desenvolvimento 
da criatividade   EV EV       
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Anexo 8 – Estratégias 

 

 
7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Valorizar trabalho com 
“minifichas”  CN; Inf ; Ing; 

M; P CN; Fr; M; P; PL Fr; M; P; PL 
Fr; HA; HC; LP; M, 

P; PL 

FQ; Fr; HA; HB; 
HC; LP; M; PL 

HA; Inf; M 
; PL; S 

Valorizar trabalho de grupo 
CN; EF; Inf; 
Ing; RC 

CN; EF; EV; Fr;  
Inf; Ing; PL 

EF; EV; Ing; 
PL EF; HA; PL EF; P; PL 

EC; EF; PL; 
S 

Valorizar os TPC’s 

FQ; Ing; M Inf; Ing; M; P 
EV; Ing; M; 

P GD; Ing GD; P; LP   
Treino do raciocínio lógico e 
abstrato CN; EV; M; 

P CN; M; P 
CN; EV; M; 

P BG; F; FQ; GD; P BG; F; FQ; GD B; P 
Encaminhar os alunos para os 
Espaços das disciplinas CN; EF; FQ; 

Fr; G; Ing; P 
CN; EF; FQ; Fr; 
G; Ing; M; P 

CN; EF; FQ; 
Fr; G; Ing; 

M; P 
BG; EF; F; FQ; G; 

Ing; M; P 
BG; EF; F; G; Ing; 

M; P 
B, EC;  EF, 
M; S 

Encaminhar os alunos para APA 

EF; Fr; Ing EF; Fr; Ing; P 
EF; Fr; Ing; 

P       
Incentivar a participação nas 
atividades / no estudo CN; EF; Inf; 

Ing; P 
CN;EF; FQ; Inf; 
Ing; PL 

CN; EF; FQ; 
Fr; Ing; P; 

PL 
BG; EA; EF; FQ; Fr; 

Ing; LP; P; PL 
BG; EF; FQ; Fr; 
Ing; LP; P; PL 

B; EF;  PL; 
Ps; S 

Sensibilizar os alunos para o 
desenvolvimento de hábitos de 
estudo  

CN; FQ; Fr; 
G; H;  Inf; 
Ing; M; P 

CN; FQ; Fr; G; 
H; IC;  Inf; Ing; 

M; P; PL 

CN; FQ; Fr; 
G; H; Ing; 
M, P; PL 

BG; EA; FQ; Fr; G; 
GD; HA; HB; HC; 
Ing; LP; M; P; PL 

BG; FQ; Fr; G; 
GD; HA; HB; HC, 

LP; M; P; PL 

B; HA; Inf; 
M; P; PL; 

Ps 
Sensibilizar os pais/EE para o 
desenvolvimento de hábitos de 
estudo 

CN; FQ; Fr; 
G; H; Ing; 

M; P 
CN; FQ; H; G; 

Ing; M; P 

CN; FQ; G; 
H; Ing; M; 

P 

BG; F; G; HA; HB; 
HC; Ing; M; P 

BG; F; G; HA; HB; 
HC; P 

B; HA; P 

Comunicar aos pais/EE a falta de 
estudo ou de trabalho 

CN; Ing; P CN; Inf; Ing CN; Ing; P BG; F; Ing; P BG; F B; P 
Responsabilizar pais/EE pela 
assiduidade 

 G; Ing  G; Inf; Ing  G; Ing; P F; G; Ing F; G Inf; P 
Responsabilizar pais/EE pelo 
aproveitamento 

CN; H; M CN; H; M CN; H; M BG; F; Ing; P BG; F B 
Aumentar o rigor na 
apresentação de trabalhos, 
cadernos e TPC’s EF; P EF; P EF EF; LP EF; P EF 
Reforço da aplicação das regras 
de aula CN; EV; FQ; 

G; Inf; Ing 
CN; IC; EV; FQ; 
G; Inf; Ing; P 

CN; FQ; G; 
Ing; P BG; F; FQ; G; Ing BG; F; G; Ing; P B; P 

Obrigatoriedade de trazer 
material 

CN; EF; FQ; 
EV; Fr; Ing; 

P; T 
CN; EF; EV; Fr; 

Ing; P 

CN; EF; EV; 
FQ; Fr; Ing; 

P 
BG; EA; EF; F; Ing; 
LP BG; EF; F; P B; EF 

Alterações pontuais da planta da 
sala de aula CN; Fr; H; 

Ing; RC CN; Fr; H; Ing 
CN; EV; Fr; 
H; Ing; P BG; F; Fr; Ing F; Fr; P S 

Articular atividades escolares 
com interesses dos alunos EF; Fr; H; 

Ing; RC 
EF; Fr; H; IC; 

Ing; PL 
EF; Fr; H; 
Ing; PL 

BG; EF; F; Fr; Ing; 
LP; PL 

EF; F; Fr; Ing; PL; 
P EF; PL 

Diversificar formas de avaliação*   
Ing Ing Ing Ing   EC; INF; S 

progressões pedagógicas 
(variantes de facilidade/dificuldade) EF EF EF EF EF EF 

fichas formativas por subdomínio    Inf     FQ Inf 

4 minitestes (1 por subdomínio)          FQ   
Diversificar estratégias de 
aprendizagem**  

EF; Ing; P Ing Ing Ing Ing B; EC; S 

trabalho por grupos de nível EF EF EF EF EF EF 
trabalho individualizado com um 
aluno/pequenos grupos EF EF EF EF EF EF 
recurso a formas jogadas, jogos 
reduzidos e exercícios-critério. EF EF EF EF EF EF 
Materiais específicos de reserva EV EV EV       
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para algumas situações de FM 
Realização de trabalhos com 
menor duração EV   EV       
Realização de trabalhos por 
fases EV   EV       
Lecionar conteúdos partindo da 
realidade dos alunos EV EV EV       
Alteração da planificação na 
lecionação dos conteúdos EV   EV GD     
Sensibilização dos alunos para 
alguns métodos de estudo       GD     
Valorização da questão de aula 
(surpresa)       GD     
Valorização da participação 
voluntária (ida ao quadro) M M M GD     
Projeção do manual interativo 
(pp, vídeos, interatividades)         FQ   

Coadjuvação   M         

análise de fontes       HA; HC HA; HC HA. 

Valorizar a participação dos 
alunos/representação da escola 
em atividades extracurriculares EF EF EF EF EF EF 
Acompanhamento mais 
acentuado na realização de 
trabalhos em  aula Inf Inf       Inf 
Solicitar a participação direta de 
quem não intervém Inf Inf       Inf 
A disciplina deveria estar 
organizada por semestre   C         
orientar os alunos para a 
eventual mudança de curso 
(tutorias)       M     
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Anexo 9 – Número de alunos que frequentam PLNM e oriundos dos PALOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

85 

 
 

Anexo 10 – Médias por disciplina do ensino básico no 2º P - triénio 2014-17 

 

 
 

 
 

 

 
* A linha vermelha em cada gráfico assinala a tendência da média global. 

 

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Quími

ca 
Ed. 

Visual 
Ed. 

Física 
EMRC F. Cívica TIC Teatro ICLC 

2014/15 3,2 3 3,1 3,3 3 3,2 2,3 2,9 3 3,2 2,8 3,8 3,4       

2015/16 3,1 3,3 3,2 3,3 3,6 2,6 2,7 2,8 3 3,1 3,5 3,4   3 3,6 3,4 

2016/17 2,9 0 2,7 3,1 3,2 3,1 3 2,8 2,8 3,1 3 4   3,3 3,8 3,5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 7º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Quími

ca 
Ed. 

Visual 
Ed. 

Física 
EMRC F. Cívica TIC 

Cerâmic
a 

ICLC 

2014/15 2,9 3 3 3 2,8 3,3 2,1 3 2,5 3 3,3 3,3 3,5 3 2,9   

2015/16 2,9 2,5 2,9 2,7 3,1 3,1 2,2 2,7 2,8 3,1 3,3 3,6 3,3 3,4 2,7   

2016/17 2,9 3,1 3,3 2,8 3,2 2,9 2,5 2,8 2,8 3,3 3,5 3,6   3,3 3,3 3,3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 8º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. F.Química Ed. Visual Ed. Física EMRC F. Cívica 

2014/15 2,7 3 2,8 2,8 3,1 3,1 2,2 2,8 2,7 3,3 3,3 4,1 3,3 

2015/16 2,7 3 2,9 3 2,9 3,3 2,3 2,9 2,5 3 3,3 3,6 3,5 

2016/17 2,7 2,8 3 2,6 3 2,9 2,3 2,9 2,8 3,1 3,5 3,7 3,3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 9º ano  
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Anexo 11 – Médias por disciplina do ensino secundário no 2º P - triénio 2014-17 

 
 

 

 
 

 
* A linha vermelha em cada gráfico assinala a tendência da média global. 

Port. PLNM Inglês 
Filosof

ia 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. 
A 

Geog. 
A 

Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literat

ura 
Port. 

Francê
s 

MACS  

2014/15 10,6 15 12 11,6 14,3 15 8,7 13,8 10,9 11 11 12,5 10   10,7 12,4 10   11,7 

2015/16 10,5 13 12,6 11,8 13 15,4 8,1 12,8 10,2 10,4 11,7 10,1 9,5 10,8 8,6 12,5 8,6 9,6 11,1 

2016/17 11 12,3 11,9 11 13,5 14,2 7,4 13,6 11,5 9,2 0 10,5 10,7   9,3 12,1 11,5 11,1 11,5 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

 10º ano  

Port. PLNM Inglês 
Filosof

ia 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. 
A 

Geog. 
A 

Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literat

ura 
Port. 

Francê
s 

MACS  

2014/15 11,1   13 12,7 13,4 14,2 9,3 13,5 12,1 11,3 11,8 14,8 10,7   7,6 14,5 10,4 10,6 10,4 

2015/16 10,4   13,4 12,9 14,4 15,3 11,4 12 12,3 11,2 12,4 15,1 10,7 10,8 8 13,2 9,6   10,8 

2016/17 10,6 15 14,7 13,4 13,6 17 12,6 14,8 11 12,5 13,4 13,5 12 14,6 10 13,4 9,2 10,3 11,4 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

11º ano  

Port. PLNM 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A Física 
Biologi

a  
Geog. 

C 
Econ. C 

Psicol. 
B 

Sociol. Inglês 
Aplic. 
Inf. B 

Of.  
Artes 

Mat. 
Tecn. 

2014/15 11,2   14,2   11,9 14 11,6 13,2 14,4 14   14,8 14,8 15,6 16,6 12,5 12,2 

2015/16 9,9   13   12,9 13,6 13,2 15,1 14,3   11,5 15,4 12,9 15,8 16,1 14   

2016/17 11,4 14 15,1 16,7 11 13 10,6   15,4   13,3 14,4 11,6 14,3 16 14,2   

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

12º ano  
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Anexo 12 – Comparação entre 1ºP e 2ºP de 2016/17 – ensino básico 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

Port. Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Químic

a 
Ed. Visual Ed. Física EMRC TIC Teatro ICLC 

1ºP 2,8 2,8 3,1 3,2 3 3,1 2,8 2,9 3,1 2,8 3,5 3 3,9 3,8 

2ºP 2,9 2,7 3,1 3,2 3,1 3 2,8 2,8 3,1 3 4 3,3 3,8 3,5 

3ºP                             

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 7º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Químic

a 
Ed. 

Visual 
Ed. Física EMRC TIC 

Cerâmic
a 

ICLC 

1ºP 2,8 3,5 3,2 2,6 3,1 2,7 2,5 2,8 2,8 3,3 3,4 3,4 3,1 3,1 3,5 

2ºP 2,9 3,1 3,3 2,8 3,2 2,9 2,5 2,8 2,8 3,3 3,5 3,6 3,3 3,3 3,3 

3ºP                               

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 8º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. F.Química Ed. Visual Ed. Física EMRC F. Cívica 

1ºP 2,8 3 3 2,7 2,8 2,9 2,4 3,1 2,7 3 3,4 3,5 3,1 

2ºP 2,7 2,8 3 2,6 3 2,9 2,3 2,9 2,8 3,1 3,5 3,7 3,3 

3ºP                           

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 9º ano  
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Anexo 13 - Comparação entre 1ºP e 2ºP de 2016/17 – ensino secundário 

 

 
 

 
 

 
 
 

Port. PLNM Inglês 
Filosof

ia 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. 
A 

Geog. 
A 

Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literat

ura 
Port. 

Francê
s 

MACS  

1ºP 10,7 12,5 11,6 11,7 11,9 13,1 8,1 14,1 12,5 9,1 9,6 11,1 11,5   9,8 12,9 11,3 10,7 11,3 

2ºP 11 12,3 11,9 11 13,5 14,2 7,4 13,6 11,5 9,2 0 10,5 10,7   9,3 12,1 11,5 11,1 11,5 

3ºP                                       

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

 10º ano  

Port. PLNM Inglês 
Filosof

ia 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. 
A 

Geog. 
A 

Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literat

ura 
Port. 

Francê
s 

MACS  

1ºP 10,6 14 14,3 13,1 13,6 16 12,3 14,9 11,3 11,7 13,4 13,4 10,7 15,4 10,4 14,1 9,9 10 11,8 

2ºP 10,6 15 14,7 13,4 13,6 17 12,6 14,8 11 12,5 13,4 13,5 12 14,6 10 13,4 9,2 10,3 11,4 

3ºP                                       

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

11º ano  

Port. PLNM 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A Física 
Biologi

a  
Geog. C Econ. C 

Psicol. 
B 

Sociol. Inglês 
Aplic. 
Inf. B 

Of.  
Artes 

Mat. 
Tecn. 

1ºP 11,6 13,3 14,3 15,7 12,4 13 11,5   15,8   12,9 12,8 10,8 13 15,3 13,7   

2ºP 11,4 14 15,1 16,7 11 13 10,6   15,4   13,3 14,4 11,6 14,3 16 14,2   

3ºP                                   

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

12º ano  
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Anexo 14 – Dados sobre AM; EF; MT e TR nos 1º e 2º P – 2016-17 

 

 

AM EF MT TR 

 

10º 11º 12º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 

Português 5 3 0 1 0 2 7 0 1 4 4 1 

Português Lìngua Não Materna 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Inglês 13 2 0 0 1 2 8 0 0 4 4 1 

Filosofia 7 3   1 0   8 0   4 4   

Educação Física 13 3 0 0 0 2 8 0 0 4 4 0 

Matemática A 1 0 2 1 0 0 6 2 4 2 1 2 

Físico-Química 0 0   1 0   5 0   2 2   

Biologia Geologia 0 0   0 0   5 0   2 2   

Educação Moral Religiosa 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 

Economia A 0 0   0 0   0 0   0 0   

Geografia A 3 1   0 0   3 0   2 2   

Desenho A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geometria Descritiva A 1 0   0 0   0 0   0 0   

História Cultura Artes 0 0   0 0   0 0   0 0   

História A 0 2 0 0 0 1 3 0 0 2 2 0 

História B   0     0     0     0   

Matemática Aplicada Ciências 
Sociais 

1 0   0 0   2 0   2 1   

Literatura Portuguesa 0 0   0 0   0 0   0 1   

Francês 0 0   0 0   1 0   0 0   

Biologia     0     1     0     2 

Econ. C     0     0     1     0 

Psicol. B     0     1     0     0 

Sociol.     1     0     0     0 

Inglês     1     1     0     1 

Aplic. Inf. B     0     0     2     0 

Of.  Artes     0     0     0     0 

 

*AM – Anulação de matrícula; EF – Excluído por faltas; MT – Mudança de turma; TR - Transferência 

A equipa de autoavaliação 
(com base nos dados do INOVAR) 
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Anexo 15 – Resultados dos exames nacionais do ensino secundário - 2015 e 1016 

ENES

Em que disciplinas se verificam as maiores diferenças entre CIF e exames nacionais?

1ª fase 
2015

média 
exame

média 
CIF

média 
CFD

dif CIF-
exame

dif CIF-
CFD

provas
reprova

ções

Português 9,1 12,4 11,6 3,3 0,8 105 17,1

PLNM 7,1 10 10 2,9 0 1 0

Mat. A 10,9 12,8 12,4 1,9 0,4 44 18,2

Desenho A 13,6 14,7 14,5 1,1 0,2 13 0

História A 9,7 12,9 12,1 3,2 0,8 41 12,2

F. Química A 7,1 12,2 11 5,2 1,2 30 33,3

Biol. Geologia 8,6 12,7 11,7 4,1 1 31 9,7

Economia A 14,7 15 15 0,3 0 6 0

Geografia A 11,3 12,5 12,3 1,2 0,2 35 0

Francês 14,1 12,2 12,8 -2 -0,7 6 0

G. Descr. A 11 13,5 13 2,5 0,5 6 0

HCA 11 14,3 13,5 3,3 0,8 11 0

Filosofia 9,3 14,3 13,1 5 1,1 7 14,3

Lit. Port. 7,6 12 11 4,4 1 8 37,5

MACS 12,5 11,6 11,9 -0,9 -0,3 15 0

1ª fase
2016

média 
exame

média 
CIF

média 
CFD

dif CIF-
exame

dif CIF-
CFD

provas
reprova

ções

Português 10 11,9 11,8 1,9 0,1 69 5,8

PLNM

Mat. A 13,3 12,7 13 -0,6 -0,3 24 0

Desenho A 12,4 13,6 13,2 1,2 0,4 10 0

História A 9,8 13,2 12,2 3,3 0,9 34 5,9

F. Química A 8,4 13,6 12,2 5,2 1,4 30 10

Biol. Geologia 8,7 13,3 12,2 4,6 1,1 37 0

Economia A 12,7 14,9 14,3 2,1 0,6 7 0

Geografia A 11,5 12,2 11,9 0,7 0,3 25 4

Francês

G. Descr. A 9,8 11,4 11,2 1,6 0,2 5 0

HCA 9,3 13,8 12,7 4,6 1,2 6 0

Filosofia 3,9 13 11 9,1 2 3 0

Lit. Port. 8,4 11,9 11,1 3,5 0,8 16 12,5

MACS 9,5 12,3 11,7 2,8 0,7 12 8,3

E as maiores taxas de reprovação?

 

2ª fase
2015

média 
exame

média 
CIF

média 
CFD

dif CIF-
exame

dif CIF-
CFD

provas
reprova

ções

Português 7,6 11,1 10,3 3,6 0,9 32 50

PLNM 9,5 10 10 0,5 0 1 0

Mat. A 8,7 11,1 10,5 2,4 0,6 13 46,2

Desenho A 15,1 16 15,5 0,9 0,5 2 0

História A 7,3 11 10 3,7 1 7 57,1

F. Química A 6,9 11,6 10,4 4,8 1,2 17 47,1

Biol. Geologia 9,1 12,8 11,8 3,7 1 13 23,1

Economia A 8,2 12 11,5 3,8 0,5 2 0

Geografia A 11 12,3 11,9 1,3 0,4 7 0

G. Descritiva A

HCA 9,1 13,5 12,3 4,4 1,3 4 0

Filosofia 6,2 13 11,5 6,9 1,5 2 50

Lit. Port. 7,8 10,8 9,8 2,9 1 4 75

2ª fase
2016

média 
exame

média 
CIF

média 
CFD

dif CIF-
exame

dif CIF-
CFD

provas
reprova

ções

Português 11 11,5 11,7 0,6 -0,1 22 13,6

PLNM

Mat. A 13,9 13,4 13,6 -0,5 -0,2 5 0

Desenho A

História A 7,7 12 11,2 4,3 0,8 6 33,3

F. Química A 9,1 13,5 12,3 4,4 1,2 13 23,1

Biol. Geologia 11,1 13,9 13,3 2,8 0,6 10 0

Economia A

Geografia A 7 10 9 3 1 1 100

G. Descritiva A 8,8 10 10,5 1,2 -0,5 2 0

HCA 10,9 15 14 4,1 1 1 0

Filosofia 7,8 12 11 4,2 1 1 0

Lit. Port. 8,4 10,2 9,8 1,8 0,4 5 40

MACS 4,5 10 9 5,5 1 1 100

 A equipa de autoavaliação – com base nos dados do ENES 
(Com a colaboração da prof. Filipa Deodato) 
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Anexo 16– Percursos diretos  com sucesso  – 2012 a 2016 

Ensino básico - 3º ciclo 

  

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. 
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, demostraram 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.  

 
Ensino secundário 

 

barra azul - alunos da escola / barra verde - média nacional de percursos de sucesso  
 
O nº é relativo à percentagem de alunos da escola que obtêm positiva nos exames das duas disciplinas 
trienais do 12.º ano, após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos de escolaridade.  
Estes podem ser considerados percursos diretos com sucesso 

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

Notas internas na 

escola
2013/4 2014/5 2015/6

MC:
25%

MC: 
35%

MC: 
18%

JAf: 
29%

JAf: 
28%

Jaf:
33%

JB: 
31%

JB: 
32%

JB:
28%

ARS: 
19%

ARS:
21%

ARS: 
19%

O nº é relativo à percentagem de alunos da escola que obtêm positiva nos exames das
duas disciplinas trienais do 12.º ano, após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º
anos de escolaridade.

Estes podem ser considerados percursos diretos com sucesso.

20% 23% 19%

http://infoescolas.mec.pt/Secundario/  
 

0 6 12 18 24 30 

2014/15 

2015/16 

0 6 12 18 24 30 

2013/14 

2014/15 

2015/16 
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Notas internas na 

escola
2012 2013 2014 2015 2016

desalinhadas ↑↑

desalinhadas ↑

alinhadas →

desalinhadas ↓

desalinhadas ↓↓

ARS JAf

JB

MC
ARS JAf

JB

MC
ARS

JAf

JB MC

ARS

JAf

JB

MC

ARS JAf

JB

MC

As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos estão alinhadas com as
notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados
semelhantes nos exames?

Ao comparar alunos que obtêm classificações semelhantes nos exames, o indicador
mede possíveis desalinhamentos, entre as escolas, nos critérios de atribuição de
classificações internas.

http://infoescolas.mec.pt/Secundario/  

 

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. Por exemplo, suponha-se 

que um aluno da escola obteve 12 valores nos exames de Matemática e de Economia, tendo obtido 11 valores 

no exame de Geografia. Suponha-se ainda que os outros alunos do país com 12 valores em Matemática e 

Economia obtiveram, em média, 10 valores a Geografia. Então o aluno da escola obteve 1 valor acima do 

esperado a Geografia, dados os resultados dos seus colegas nacionais. Em particular, mesmo numa escola 

onde a generalidade dos alunos tem grandes dificuldades escolares, pode existir uma disciplina com 

resultados acima do esperado face o 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 
 

NOTA: 

Percurso direto com sucesso – conclusão num triénio (básico ou secundário) do nível de ensino em que o 

aluno se inscreve.  

Os percursos foram calculados no Infoescolas com base no indicador de resultados em contexto, que 

compara os resultados dos alunos da escola, com os resultados dos alunos de outras escolas e/ou 

agrupamentos do País que têm contextos semelhantes no que se refere a:  

- idade dos alunos; 

- distribuição por género; 

- escolaridade dos pais; 

- apoios da ação social escolar; 

- estabilidade do corpo docente; 

- dimensão das turmas 

- diversidade de ofertas formativas. 

A equipa de autoavaliação 
(Dados recolhidos no Infoescolas) 

 

  



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na ESA – 2014-17 

93 

 
Anexo 17 – Estratégias propostas pelos grupos  

 

I - Avaliação 

 

290 300 330 400 410 420 430 500 510 520 530 550 600 620 

Proceder a avaliação diagnóstica sempre que necessário   x 

o
 g
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p

o
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n
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 a
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x
 1

 

o
 g

ru
p

o
 c

o
n

si
d

er
a 

q
u

e 
já

 a
s 

ap
lic

a
 

x       x         

Monitorizar o progresso dos alunos através de 
tarefas/exercícios de aprendizagem em aula e fora  

    x             
x (só 
em 

aula) 
    

Clarificar (junto dos alunos) os níveis de desempenho 
utilizados para avaliar 

  x x x       x         

Responsabilizar os alunos pela realização de 
tarefas/exercícios no tempo proposto  

x   x x   x
2
   x         

Diversificação dos instrumentos de avaliação:      x         x         

ex. observação direta durante a realização das tarefas 
e/ou integração das questões dos alunos na aula; 
aproveitamento formativo do erro 

    xxx         xx/         

Elaboração de instrumentos de avaliação em grupo   x x x     x
3
           

Realizar coadjuvações que visem o acompanhamento dos 
alunos (prioridade: disciplinas de exame nacional, 
situações devidamente diagnosticadas) 

    x                   

Outras sugestões:                             

Incentivar os alunos (e dar conhecimento aos EE através 
de comunicação com Assinatura dos EE), para a frequência 
das aulas de apoio a exame 

          x                 

Pedido de ações de formação na área de avaliação             x               

Insistência nas medidas do PNPSE               x x
4
 x         

Realização de entrevistas prévias à matricula para 
encaminhamento dos alunos para o curso mais adequado 
às suas motivações 

                  x
5
       x 

Possibilitar aos alunos dos cursos profissionais mais 
elementos e estratégias de avaliação, dando mais 
oportunidades de recuperação dos módulos 

                      x
6
     

Grelhas de observação com avaliação de desempenho por 
aula (e comunicação aos alunos dessa avaliação) 

                      x     

Realização de testes/ trabalhos de recuperação                       x      

Horas de apoio atribuídas ao docente para preparação dos 
alunos para as provas 

                      x     

Responsabilizar os alunos pelo cumprimento das horas de 
formação 

                  x         

Especificações               

x
 1 - Introdução de conceitos ou em casos de matérias dadas

 

x
2 E, se possível, negociado com os alunos

 

x
3 Conceção, por grupo de ano/recrutamento, da matriz dos testes e respetivos critérios de correção; análise, por disciplina e ano de escolaridade, das grelhas de correção dos testes 

realizados; permuta entre professores do mesmo ano de escolaridade da correção de testes, pelo menos uma vez por período; aplicação de um instrumento único de avaliação (teste de 

avaliação sumativo) por disciplina/ano de escolaridade no final de cada período/final do ano letivo
 

x
4 Aproximar os resultados internos dos externos de forma a baixar a discrepância em 10% (significa baixar 0,5 valores)

 

x
5 Esclarecer devidamente os alunos do ensino básico que pretendam seguir os cursos profissionais sobre as suas normas de funcionamento, saídas académicas e profissionais e o facto de 

não ser uma opção direcionada para os alunos com mais dificuldades
 

x
6 - Manter épocas de setembro e fevereiro; 2ª oportunidade de realizar o módulo com teste/trabalho extra (preferencialmente o prof); uma "semana de recuperações" no final do ano
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II – Tarefas/exercícios de aprendizagem 

 

290 300 330 400 410 420 430 500 510 520 530 550 600 620 

Promover a participação de todos os alunos em atividades 
experimentais ou trabalhos de projeto 

    

o
 g

ru
p

o
 já

 a
s 

ap
lic

a;
 h

av
en

d
o

 m
ar

ge
m

 p
ar

a 
m

el
h

o
ri

a 
d

as
 m

es
m

as
 

x 

o
 g

ru
p

o
  j

á 
as

 a
p

lic
a 

 

                  

Promover o desenvolvimento de saberes integrados       x                 

Promover formas diferenciadas de apoio educativo      x x                 

Criar grupos de alunos para apoio em sala de estudo      x x     x
2
           

Proporcionar momentos de leitura, escrita, escuta e 
oralidade 

  x x                   

Promover debates sobre diferentes temáticas disciplinares     x x                 

Desenvolver capacidades de raciocínio lógico e resolução 
de problemas  

  x   x                 

Promover atividades de observação e interpretação      x
 1

 x                 

Criar momentos de técnicas de estudo visuais (ex: 
utilização de sublinhados ou elaboração de mapas 
concetuais, gráficos ou esquemas) 

    x x                 

Criação de glossários    x x x                 

Outras sugestões: 
              

Pedido de ações de formação relativas a novas práticas 
pedagógicas 

    x                       

Pedido de ações de formação relativas a novas práticas 
pedagógicas didática da disciplina e/ou utilização dos 
recursos em sala de aula 

            x               

Incentivar a realização de visitas de estudo           x                 

Construção de Atlas Individuais sempre de acordo com as 
especificidades do grupo/turma 

          x                 

Insistência nas medidas do PNPSE               x x x         

Responsabilização de alunos e EE para a necessidade de 
trazer o material de trabalho e/ou manual adotado  

x               x           

Criar um banco de empréstimo de manuais / outros 
materiais para alunos que não os possuem 

                x           

Adotar manuais de referência para os cursos profissionais 
ou outra forma de organização do trabalho em aula 
(apontamentos, fichas de exercícios) 

                x           

Realização de trabalhos de pesquisa para apresentação em 
aula 

                      
   (7 
e 8º) 

    

Realização de trabalhos à escolha dos alunos para motivar 
a aplicação dos conhecimentos 

                      (12º)     

Selecionar (por aula) um aluno com melhor desempenho 
para ajudar os alunos com mais dificuldades 

                      
 (7º, 
8º, 

12º) 
    

  
              

Especificações               
x 1 Análise, observação e interpretação de fontes históricas 

x2 Usar o professor da turma ou, caso não seja possível, é o professor que leva os alunos à primeira “aula” para apresentar o professor que os vai acompanhar na sala 
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III – Trabalho colaborativo 

Trabalho colaborativo 290 300 330 400 410 420 430 500 510 520 530 550 600 620 

Assegurar a articulação curricular e pedagógica entre 
básico e secundário 

    

o
 g

ru
p

o
 já

 a
s 

ap
lic

a;
 h

av
en

d
o

 

m
ar

ge
m

 p
ar

a 
m

el
h

o
ri

a 
d

as
 m

es
m

as
 

x * x *       *       

Partilhar/divulgar boas práticas pedagógicas: 
 ex. Jornadas no início (e meio) do ano letivo e/ou 
outros momentos de reflexão sobre práticas 
colaborativas 

    x 

o
 g

ru
p

o
  j

á 
as

 a
p

lic
a 

x
1
                 

Promover práticas pedagógicas inovadoras     x x                 

Desenvolver projetos interdisciplinares      x x       x
2
         

Outras sugestões:                             

Retorno das reuniões mensais das equipas 
pedagógicas nos cursos profissionais 

          x                 

Pedido de ações de formação para suprir dificuldades           x                 

Insistência nas medidas do PNPSE               x
3
 x

4
 x

5
         

* grupos sem ensino básico                             

Especificações               

x1 Em qualquer momento do ano letivo de acordo com as necessidades e a gerir pelo grupo disciplinar 

x
2 Também nos cursos profissionais nas disciplinas da formação técnica

 

x
3 Turma Mais, coadjuvação 8º e 9º anos, tutorias 10º

 

x
4 Coadjuvação secundário -trabalho articulado inter pares, em regime de co-docência, em sala de aula, na aula prático laboratorial (3 tempos por turno), por semana (preferencialmente 

docentes que lecionam secundário); 1 tempo de trabalho conjunto para preparar tarefas e atividades a desenvolver com os grupos de alunos na sala de estudo)
 

x
4 Coadjuvação secundário - Contemplar no horário do professor 45m para reuniões semanais para elaboração de estratégias comuns de sucesso e de  instrumentos de avaliação comuns 

dos alunos; codocência deve ser atribuída na componente prática e não na teórica
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Anexo 18 – Médias por disciplina do ensino básico no 3º P - triénio 2014-17 

 

 
Média 2014/15 – 3,3; 2015/16 – 3,5; 2016/17 – 3,4 

 

 

Média 2014/15 – 3,2; 2015/16 – 3,2; 2016/17 – 3,4 
 
 
 

 
 

Média 2014/15 – 3,3; 2015/16 – 3,1 ; 2016/17 – 3,2 

 

* A linha vermelha em cada gráfico assinala a tendência da média global. 

 

 

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Quími

ca 
Ed. 

Visual 
Ed. 

Física 
EMRC 

F. 
Cívica 

TIC Teatro ICLC 

2014/15 3,4 3,3 3,1 3,3 3,3 3,3 2,5 3,2 3,1 3,4 3,3 3,9 3,8 3,6 3,5   

2015/16 3,3 3,3 3,3 3,6 3,8 2,9 2,8 3 3,1 3,3 4 4   3,6 4,2 3,6 

2016/17 3,2   2,9 3,2 3,3 3 2,9 3 3 3,3 3,2 4   3,6 4,7 4,3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 7º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Quími

ca 
Ed. 

Visual 
Ed. 

Física 
EMRC 

F. 
Cívica 

TIC 
Cerâmi

ca 
ICLC 

2014/15 3 3 3,2 3,1 3,1 3,3 2,3 3,2 2,6 3,2 3,7 3,8 3,7 3,4 3,2   

2015/16 3,1 3 3 3,1 3,1 3,2 2,3 3 3 3,3 3,7 3,8 3,3 3,7 3,2   

2016/17 3,2 3,4 3,5 3 3,3 3,4 2,6 3 2,9 3,4 3,7 4,1   3,7 3,4 3,8 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 8º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. F.Química Ed. Visual Ed. Física EMRC F. Cívica 

2014/15 3,3 3 2,9 3,1 3,2 3,4 2,5 3,1 3,1 3,5 3,6 4,1 3,6 

2015/16 3 3,2 3 3,1 3,1 3,4 2,3 3,1 2,7 3,1 3,5 3,9 3,4 

2016/17 3,2 3 3,1 3 3,2 3,2 2,3 3,1 3 3,4 3,6 3,8 3,4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
 9º ano  
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Anexo 19 – Médias por disciplina do ensino secundário no 3º P - triénio 2014-17 
 

 
Média 2014/15 – 12,1;   2015/16 – 11,2;   2016/17 – 11,6 

 

 
Média 2014/15 – 12,5;   2015/16 – 12,5;   2016/17 – 13,6 

 

 
Média 2014/15 – 14,2;   2015/16 – 14,3;   2016/17 – 14,4 

 

* A linha vermelha em cada gráfico assinala a tendência da média global. 

Port. PLNM Inglês 
Filosof

ia 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. 
A 

Geog. 
A 

Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literat

ura 
Port. 

Francê
s 

MACS  

2014/15 10,7 16 12 11,6 14,8 15,6 8,6 14,1 11,4 10,9 11,7 12,1 10,2   11 13,3 11   10,8 

2015/16 10,6 13 12,7 11,8 13,5 16,3 8,4 12,7 10,6 10,3 11,6 9,9 10,4 10,8 8,2 11,5 8,7 9,8 11,5 

2016/17 11,4 12,5 12,5 11,8 13,9 15,5 8 13,6 12 9,1 10,4 11,2 11,5   9,8 12,4 12,3 11,2 10,3 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

 10º ano  

Port. PLNM Inglês 
Filosof

ia 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. 
A 

Geog. 
A 

Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literat

ura 
Port. 

Francê
s 

MACS  

2014/15 11,5   13,1 13 14,5 15,1 9,5 13,9 12,9 11,3 11,8 15 11,2   10,3 15 11,1 12,5 10,8 

2015/16 10,6   13,8 13,3 14,9 15,8 11,3 12,3 12,7 11,9 13 15 11   9,2 13,5 10,2   11,8 

2016/17 11,4 15 15,5 13,9 14,3 18 12,8 15,4 12,6 12,5 13,5 14 12,3 16,4 11,4 13,2 11,2 12 13,1 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

11º ano  

Port. PLNM 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A Física 
Biologi

a  
Geog. 

C 
Econ. C 

Psicol. 
B 

Sociol. Inglês 
Aplic. 
Inf. B 

Of.  
Artes 

Mat. 
Tecn. 

2014/15 11,4   15   11,8 14,1 12,7 14 15,2 15,6   14,7 15,1 16,4 17,4 12,2 12,5 

2015/16 10,3   14,4   12,8 13 13,8 16,4 15,8   11,9 15,6 13,9 16,4 16,7 14,9   

2016/17 12,2 14,7 15,4 17,7 12,1 13,8 12,3   15,7   13,7 15,1 12,3 15,3 16,2 15,2   

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

12º ano  
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Anexo 20 - Comparação entre períodos - 2016/17 – ensino básico 
 
 

 

Média 1º P – 3,4; 2º P – 3; 3º P – 3,4 
 

 

 
 

Média: 1º P – 3,1; 2º P – 3,1; 3º P – 3,4 

 

 
 

Média: 1º P – 3; 2º P - 3; 3º P – 3,2 

 

* A linha vermelha em cada gráfico assinala a tendência da média global. 

 

Port. Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Químic

a 
Ed. 

Visual 
Ed. Física EMRC TIC Teatro ICLC 

1ºP 2,8 2,8 3,1 3,2 3 3,1 2,8 2,9 3,1 2,8 3,5 3 3,9 3,8 

2ºP 2,9 2,7 3,1 3,2 3,1 3 2,8 2,8 3,1 3 4 3,3 3,8 3,5 

3ºP 3,2 2,9 3,2 3,3 3 2,9 3 3 3,3 3,2 4 3,6 4,7 4,3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 7º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. 
F.Químic

a 
Ed. 

Visual 
Ed. 

Física 
EMRC TIC 

Cerâmic
a 

ICLC 

1ºP 2,8 3,5 3,2 2,6 3,1 2,7 2,5 2,8 2,8 3,3 3,4 3,4 3,1 3,1 3,5 

2ºP 2,9 3,1 3,3 2,8 3,2 2,9 2,5 2,8 2,8 3,3 3,5 3,6 3,3 3,3 3,3 

3ºP 3,2 3,4 3,5 3 3,3 3,4 2,6 3 2,9 3,4 3,7 4,1 3,7 3,4 3,8 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 8º ano  

Port. PLNM Inglês Francês História Geogr. Mat. C. Nat. F.Química Ed. Visual Ed. Física EMRC F. Cívica 

1ºP 2,8 3 3 2,7 2,8 2,9 2,4 3,1 2,7 3 3,4 3,5 3,1 

2ºP 2,7 2,8 3 2,6 3 2,9 2,3 2,9 2,8 3,1 3,5 3,7 3,3 

3ºP 3,2 3 3,1 3 3,2 3,2 2,3 3,1 3 3,4 3,6 3,8 3,4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 9º ano  
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Anexo 21 - Comparação entre períodos - 2016/17 – ensino secundário 

 
Média 1ºP – 11,3;    2º P – 11,3;    3º P – 11,6 

 

 
Média 1ºP – 12,7;   2º P – 12,8;    3º P – 13,6 

 

 
Média 1ºP – 13,3;    2º P -  13,6;    3º P – 14,4 

 

* A linha vermelha em cada gráfico assinala a tendência da média global. 

 

Port. PLNM Inglês 
Filosofi

a 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. A Geog. A Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literatu
ra Port. 

Francês MACS  

1ºP 10,7 12,5 11,6 11,7 11,9 13,1 8,1 14,1 12,5 9,1 9,6 11,1 11,5   9,8 12,9 11,3 10,7 11,3 

2ºP 11 12,3 11,9 11 13,5 14,2 7,4 13,6 11,5 9,2 0 10,5 10,7   9,3 12,1 11,5 11,1 11,5 

3ºP 11,4 12,5 12,5 11,8 13,9 15,5 8 13,6 12 9,1 10,4 11,2 11,5   9,8 12,4 12,3 11,2 10,3 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

 10º ano  

Port. PLNM Inglês 
Filosofi

a 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A 
Físico-
Quím. 

A 

Biol. 
Geol.  

Econ. A Geog. A Hist. B 
Geom. 
Descr. 

HCA 
Literatu
ra Port. 

Francês MACS  

1ºP 10,6 14 14,3 13,1 13,6 16 12,3 14,9 11,3 11,7 13,4 13,4 10,7 15,4 10,4 14,1 9,9 10 11,8 

2ºP 10,6 15 14,7 13,4 13,6 17 12,6 14,8 11 12,5 13,4 13,5 12 14,6 10 13,4 9,2 10,3 11,4 

3ºP 11,4 15 15,5 13,9 14,3 18 12,8 15,4 12,6 12,5 13,5 14 12,3 16,4 11,4 13,2 11,2 12 13,1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

11º ano  

Port. PLNM 
Ed. 

Física 
Ed. M. 
Relig. 

Mat. A Des. A Hist. A Física Biologia  Geog. C Econ. C Psicol. B Sociol. Inglês 
Aplic. 
Inf. B 

Of.  
Artes 

1ºP 11,6 13,3 14,3 15,7 12,4 13 11,5   15,8   12,9 12,8 10,8 13 15,3 13,7   

2ºP 11,4 14 15,1 16,7 11 13 10,6   15,4   13,3 14,4 11,6 14,3 16 14,2   

3ºP 12,2 14,7 15,4 17,7 12,1 13,8 12,3   15,7   13,7 15,1 12,3 15,3 16,2 15,2   

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

12º ano  
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Anexo 22 – Dados do insucesso - ensino regular - 2011 a 2017 

 

  

  

  

 
A equipa de autoavaliação 

(com base nos dados do INOVAR)  
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Anexo 23 - Evolução do percurso dos alunos nos cursos profissionais do triénio 2012-15 

 

A-Evolução das inscrições dos alunos que iniciaram em 2013-14 (por ano de escolaridade) 

 
 

 

 

B-Comparação do número de alunos que iniciaram e terminaram os cursos no triénio previsto 

 

 
 

A equipa de autoavaliação 
(com a colaboração da prof. Adelaide Queijo) 
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Anexo 24 - Evolução do percurso dos alunos nos cursos profissionais do triénio 2013-16 

 

A - Evolução das inscrições dos alunos que iniciaram em 2013-14 (por ano de escolaridade) 

 
 
 

B - Comparação do número de alunos que iniciaram e terminaram os cursos no triénio previsto 

 

 
C- Idade dos alunos que concluíram os cursos no triénio previsto 

 

 
A equipa de autoavaliação 

(com a colaboração do prof. Nuno Araújo)  
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Anexo 25 - Resultados globais das provas de recuperação de módulos em atraso 

 

Época de setembro de 2016  

 
 
 
Nº total de alunos 

inscritos: 182 
 

 
 

 

Época de fevereiro de 2017 
 

 
 
 
Nº total de alunos 

inscritos: 178 
 

 
 

 

A equipa de autoavaliação 
(com a colaboração da prof. Maria dos Anjos Ferrão) 

 

 

  

63; 34% 

66; 36% 

55; 30% 

Faltas Aprovados Reprovados 

11; 6% 

114; 64% 

53; 30% 

Faltas Aprovados Reprovados 
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Anexo 26 - Resultados por disciplina das provas de recuperação dos cursos profissionais 

 

Época de setembro de 2016  

  

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A.I 

AC 

Comunicar em Francês 

Economia 

Educação Física 

Eletricidade e Eletrónica 

Física e Química 

Inglês 

Matemática 

OTET 

Português 

PSI 

Psicologia 

RC 

Saúde Infantil 

Sociologia 
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Época de fevereiro de 2017 
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Anexo 27 - Evolução do percurso dos alunos nos cursos profissionais do triénio 2014-17 

 

(por ano de escolaridade) 
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Anexo 28 - Resultados das provas de recuperação de módulos em atraso 

 

Comparação entre épocas 

Época de setembro de 2016  Época de fevereiro de 2017 Época de setembro de 2017  
Nº total de alunos inscritos: 

182 
Nº total de alunos inscritos: 

178 
Nº total de alunos inscritos: 

75 

   
 

Resultados por disciplina - Época de setembro de 2017   
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Anexo 29 – Dados do insucesso – cursos profissionais - 2012 a 2017 
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Anexo 30 - Evolução do percurso dos alunos nos cursos vocacionais do ensino básico (2014 a 
2016) 
 

A-Evolução das inscrições e das conclusões dos alunos do biénio iniciado em 2014-15 (por ano de 

escolaridade) – Práticas Comerciais 

 

 
 

B- Evolução das inscrições e das conclusões dos alunos do biénio iniciado em 2015-16 (por ano de 

escolaridade) – Práticas Comerciais 

 

 
 

C-  Evolução das inscrições e das conclusões dos alunos do ano único em 2015-16 (por ano de escolaridade) – 

Apoio Comunitário 
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Anexo 31 – Evolução das conclusões nos cursos vocacionais do ensino básico (2014-17) 
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Anexo 32 – Dados do insucesso - CEF e cursos vocacionais - 2014 a 2017 
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Anexo 33 – Taxa de insucesso no ensino noturno – EFA básico 

 

 

Anexo 34 – Taxa de insucesso no ensino noturno – EFA secundário 

 

  
 

 

Anexo 35 – Taxa de insucesso no ensino noturno - secundário recorrente 
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Anexo 36 – Encaminhamentos do Centro Qualifica até 31/12/2017 
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Anexo 37 – Certificados em RVCC (Centro Qualifica) 
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