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EE – Encarregados de educação 

EMRC – Educação Moral e Religiosa Católica 

ENEB – Base de dados das provas finais do 3º ciclo do ensino básico 

ENES – Base de dados dos exames nacionais do ensino secundário 

ESA - Escola Secundária de Amora 

EPIS – Associação de Empresários pela Inclusão 
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PNPSE – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
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Introdução 

 

 

O presente relatório refere-se aos resultados escolares da ESA, no ano letivo de 2017-18. Apesar de 

estar mais focado na análise dos resultados do ensino regular, sobretudo do 3º ciclo do ensino básico 

e do cumprimento das metas do PNPSE, também se analisam os resultados do ensino secundário e 

dos exames nacionais de 2018. Em relação aos cursos profissionais apenas se abordam os resultados 

das provas de recuperação de módulos da época de fevereiro de 2018.  

Desta forma se pretende contribuir para o cumprimento do disposto no Artigo 58.º do Decreto-Lei 

137/2012 de 2 de julho, na sua alínea j) “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” e ao disposto no Artigo 14.º Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro 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.”  

Este relatório é o último produzido pela presente equipa de autoavaliação e constitui-se como mais 

uma fonte de informação para o conhecimento da realidade da ESA, em articulação com os 

documentos apresentados no presente ano letivo: o “Perfil (possível) do aluno da ESA - 2018” e o 

“Relatório sobre a evolução dos resultados escolares na Escola Secundária com 3º ciclo de Amora - 

triénio 2014-17”.  
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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, à semelhança do que se fez para o relatório do triénio. 

No entanto, houve algumas diferenças decorrentes do estabelecimento de prioridades pela Direção 

para 2017-18 relativas à monitorização dos resultados do 3º ciclo do ensino básico, por período, para 

se verificar o comportamento dos resultados da ESA face às metas do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (adiante PNPSE) apresentadas à Escola. Por isso, se privilegiou o 

tratamento de dados referentes aos resultados por turma e por disciplina, bem como o número de 

negativas por aluno, mantendo-se a análise das médias (por disciplina, período e ano de 

escolaridade).  

Apesar de, em bom rigor, não se poder falar de insucesso senão no final do ano letivo, a equipa de 

autoavaliação introduziu os dados do 1ºP e 2º P para se poder ter uma noção da evolução/ 

comparação dos resultados de 2017-18 com os anos letivos anteriores e com a meta proposta pelo 

PNPSE. Essa meta foi apresentada à escola no início do ano letivo pelo Ministério da Educação com 

base em cálculos feitos sobre os dados do Inovar respeitantes aos resultados dos anos letivos de 

2014-15, 2015-16 e 2016-17. Assim, foi proposto que o insucesso fosse de 4,7% para o 7º ano, de 

10,8% para o 8º ano e de 18,1% para o 9º ano.  

As medidas PNPSE em vigor na ESA são: 

 Medida 1 – Coadjuvação no ensino básico  

 Medida 2 – Coadjuvação no ensino secundário  

 Medida 3 – “Os pais com a escola”  

 Medida 4 – EPIS da Associação de Empresários pela Inclusão Social  

 Medida 5 – Turma Mais  

 Medida 6 – Tutoria Matemática A  

A Medida 1 foi proposta devido ao elevado insucesso no 8º e 9º anos nas disciplinas de Matemática 

(64,35%), Físico-Química (41,58%) e Português (17,71%); a Medida 2 deveu-se à discrepância entre 

os resultados internos e externos nas disciplinas Física e Química A (5,15 valores) e Biologia e 

Geologia (4,09 valores); a Medida 3 deveu-se ao conflito latente entre pais e escola, ao 

distanciamento destes face à escola e à fraca assiduidade dos encarregados de educação (adiante 

EE) nas reuniões com os diretores de turma (adiante DT); a Medida 4 foi aplicada a alunos com 

grandes níveis de insucesso e em risco de abandono escolar; a Medida 5 deveu-se ao elevado 

insucesso no 7º ano nas disciplinas de Matemática (38,09%) e Português  (10%); a Medida 6 deveu-

se à elevada taxa de insucesso (59,77%) no 10ºano em Matemática A. 

 

Em relação ao ensino secundário trataram-se os dados relativos às médias por disciplina, período e 

ano de escolaridade, bem como a monitorização dos resultados do ensino secundário por período 

para se verificar o comportamento dos resultados da ESA face às metas do PNPSE e à meta proposta 

no Projeto Educativo da ESA (redução do insucesso em 3% no triénio 2017-2020). 
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A recolha de dados sobre o 1º P e o 2º P do ensino regular foi feita a partir da plataforma do INOVAR, 

tendo estes sido tratados e organizados em gráficos, que foram apresentados em Conselho 

Pedagógico em janeiro de 2018. Esses materiais foram inseridos em documentos de suporte à 

elaboração de relatórios pelos grupos de recrutamento sobre os resultados do ensino básico (anexo 

1) e do ensino secundário (anexo 2). Neles se solicitava uma reflexão sobre os resultados escolares e 

a identificação dos pontos fortes e das dificuldades que os justificavam. 

Em relação aos cursos profissionais trataram-se os dados das provas de recuperação de módulos da 

época de fevereiro de 2018, fornecidos pela professora Maria dos Anjos Ferrão, elaborando-se 

gráficos que também foram disponibilizados aos grupos de recrutamento para serem analisados 

(anexo 3). 

Os dados dos relatórios entregues pelos grupos de recrutamento foram cruzados com os dados 

estatísticos e consubstanciaram as reflexões apresentadas nos pontos 2 e 3, procurando-se que o 

contributo dos grupos de recrutamento tornasse essa parte do relatório mais do que um simples 

documento estatístico. No entanto, os resultados do 3º P, apresentados no ponto 6, foram apenas 

alvo de tratamento estatístico devido às características peculiares do final de ano letivo
1
. A exceção 

foram os resultados dos exames nacionais, obtidos na Base de dados dos exames nacionais do 

ensino secundário (adiante designada como ENES) e na Base de dados das provas finais do 3º ciclo 

do ensino básico (adiante ENEB), com a colaboração das professoras Filipa Deodato e Emília Ribeiro. 

Estes dados foram transformados em gráficos e apresentados em conselho pedagógico em julho de 

2018 e aos grupos de recrutamento. A equipa produziu ainda gráficos para se perceber a evolução 

da tendência do insucesso na ESA. As tabelas e gráficos produzidos foram incluídos no sítio da ESA – 

www.esec-amora.pt/ - em julho de 2018. 

Esta metodologia foi a possível devido à exiguidade de tempo da equipa de autoavaliação que teve 

de responder a várias solicitações no presente ano letivo já referidas no relatório do triénio de 2014-

17. 

 

  

  

                                                           
1
 A luta dos professores pela contagem integral do tempo de serviço fez diferir no tempo a realização dos 

http://www.esec-amora.pt/
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2. Análise dos resultados escolares no ensino regular (1ºP e 2ºP) 

 

2.1  Resultados no 3º ciclo 

 

A evolução da média de negativas do 1º P e 2º P de 2017-18, quando comparada com o insucesso do 3º 

ciclo da ESA no triénio 2014-17, revelou uma subida acentuada no 8º ano e uma subida moderada no 9º 

ano, que decresceu ligeiramente no 2º P. Apenas o 7º ano registou uma ligeira subida. A comparação 

destes resultados com a meta proposta pelo PNPSE mostrou que havia um distanciamento significativo 

em relação ao esperado.  

 A evolução do número de alunos com mais de três negativas no 7º ano manifestou uma tendência 

para a subida (de 28 para 33%), sabendo a equipa de autoavaliação que tal se deve à inclusão de 

alunos cuja língua materna não é o português e aos quais não foi atribuída a frequência de PLNM.  

Nos 8º e 9º anos os resultados de insucesso são mais evidentes, sendo preocupante a percentagem 

de alunos com cinco ou seis negativas. Não obstante, a percentagem de alunos com mais de três 

negativas decresceu ligeiramente do 1º P para o 2º P no 8º ano (de 51 para 47%), sendo essa 

descida mais acentuada no 9º ano (de 55 para 43%). 

 

A média global em 2017-18 no 1º P e 2º P foi de 3,3 para o 7º ano e de 2,9 para o 8ºano. No 9º ano 

foi de 3 para o 1º P e de 3,1 para o 2º. A maior parte das disciplinas situaram-se na média ou acima 

dela. As disciplinas que se mantiveram sempre acima da média foram Educação Visual, Educação 

Física, Educação Moral e Religiosa Católica (adiante EMRC). A disciplina que mais se destacou abaixo 

da média foi Matemática no 8º ano (2,6 e 2,5 respetivamente nos 1º e 2º P). 

 

 

2.1.1 Comparação de resultados de 2017-18 com o triénio 2014-17 

 

A maior parte dos grupos
2
 reconheceu a tendência para a subida do insucesso do 1º P e 2º P de 

2017-18, quando comparada com o insucesso no triénio 2014-17, tendo o grupo de Físico-Química 

sublinhado que esta foi a melhor média do terceiro ciclo no 7º ano. A estabilidade nos resultados do 

8º e 9º ano foi referida por este grupo e por Ciências Naturais, ressalvando, no entanto, o facto de os 

valores serem inferiores à média nas suas disciplinas, não correspondendo ao que se pretende. Este 

tipo de estabilidade foi reconhecido por vários grupos também em relação ao 8º ano. De assinalar 

que o grupo de Físico-Química sublinhou que a comparação dos resultados com o ano anterior revela 

uma média global semelhante com evolução positiva entre os dois períodos pelo que se poderá 

antever resultados globais melhores no terceiro período, o que a verificar-se, se traduzirá numa 

aproximação às metas propostas pelo PNPSE. 

 

A maior parte dos grupos apresentaram alguns aspetos que ajudam a compreender o insucesso e 

que parecem ser comuns aos diferentes anos de escolaridade do 3º ciclo.  

                                                           
2
 300, 330, 400, 420, 510, 520 
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O comportamento desadequado dos alunos em sala de aula (traduzido em número de participações 

disciplinares) e o absentismo foram assinalados por Português, Inglês, História e Educação Física. O 

grupo de Inglês salientou ainda que muitos dos comportamentos desajustados podem ser 

propiciados quer pela formação de turmas heterogéneas, com discrepâncias etárias e culturais, quer 

pelo número excessivo de alunos por turma (e até mesmo o número considerável de alunos NEE) e 

pela integração tardia de alunos estrangeiros. A forma como se integram estes alunos (das mais 

diversas proveniências e com diferentes currículos) nas turmas compromete o processo de ensino-

aprendizagem e reflete-se na avaliação. Acresce ainda que nalguns casos, como no presente ano 

letivo não foi atribuída a frequência de PLNM aos alunos de 7º ano. Este tipo de integração, prevista 

na lei, provoca consequências no comportamento destes alunos. Por um lado, as barreiras 

linguísticas podem conduzir ao seu alheamento ou à indisciplina. Por outro lado, pode haver alunos 

cumpridores e bem comportados, que por via da aplicação dos critérios de avaliação no tocante a 

comportamentos/atitudes possam obter nível 3, causando essa situação desmotivação e sensação de 

injustiça nos alunos que frequentaram a escola desde o início do ano letivo e que não conseguiram 

nível positivo. 

A influência nos resultados de diversos fatores de ordem sociocultural, aliados a problemas de cariz 

familiar, foi também referenciada pelos grupos de História e Inglês. Estes grupos também 

salientaram o contributo da falta de métodos de trabalho e de estudo para o agravamento das 

dificuldades na aplicação e interpretação dos conhecimentos. Estes aspetos foram também referidos 

pelo grupo 520 em relação a Ciências Naturais, tendo este grupo apontado ainda a extensão e 

dificuldade do programa desta disciplina, bem como a sua desadequação à faixa etária dos alunos, 

sobretudo nos 7º e 8º anos. O grupo de Português referiu ainda a constituição das turmas, que acaba 

por se revelar uma “manta de retalhos” em que os alunos proveem de diversas turmas, bem como o 

apoio individualizado proposto a alunos, que não o aproveitaram, adotando um comportamento 

inadequado no apoio e na sala de aula, tornando ineficazes as medidas de recuperação previstas. 

Alguns grupos referiram-se, em particular, a algumas turmas como foi o caso de: a) o 7º D, tendo o 

grupo de Português sublinhado o absentismo e o de História a queda de resultados, referindo que 

esta não se agravou ainda mais devido ao uso de estratégias centradas na análise de fontes com 

exigência de produção de respostas escritas em aula; b) o 9º B e D referido por Português por conter 

muitos alunos que não tiveram professor no 8º ano; c) os níveis negativos do 2º P dos 8º A, B e C em 

Português e Francês foram assinalados como facilmente recuperáveis. 

 

2.1.2 Comparação com a meta proposta pelo PNPSE  

 

Os aspetos referidos no ponto anterior para justificar a evolução dos resultados internos ajudam a 

perceber por que razão se perspetivava em abril/maio de 2018
3
 a dificuldade em cumprir as metas 

do PNPSE, tendo em atenção os dados relativos aos alunos com 3 ou mais negativas por ano de 

escolaridade. 

                                                           
3
 altura em que os grupos analisaram os dados da avaliação 



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre resultados escolares na ESA – 2017-18 

10 

 
Os grupos de História, Físico-Química e Ciências Naturais teceram algumas considerações sobre a 

meta PNPSE. O grupo de História, apesar de não ser contemplado com nenhuma das medidas deste 

projeto, questionou a forma como foram calculadas as metas agora propostas e a razão pela qual 

todas as disciplinas são agora obrigadas a cumprir essa meta.  

Os grupos de Ciências Naturais e Físico-Química reconheceram que a taxa de insucesso é superior à 

esperada, tendo o grupo de Físico-Química salientado que ainda não se verificaram alterações 

significativas nas disciplinas com coadjuvação. Em sua opinião os efeitos da aplicação desta medida 

de promoção do sucesso escolar só se podem produzir a longo prazo, sendo este um caminho a 

construir. Físico-Química e História sublinharam ainda o risco de retenção dos alunos que vão 

chegando à ESA, ao longo do ano, contribuindo diretamente para o aumento do insucesso, como no 

caso do 7º ano em que o número de alunos que entrou na escola no 2º P se converteu diretamente 

em alunos em risco de retenção, por não dominarem a língua portuguesa. Considerou-se ainda que a 

diminuição percentual do insucesso é muito pouco expressiva face ao desejável. 

Segundo o grupo de Matemática a coadjuvação em sala de aula revelou-se positiva para a promoção 

do sucesso na disciplina, mas não tanto como a Turma Mais, porque esta permite respeitar ritmos de 

aprendizagem semelhantes, tarefa facilitada pela redução do número de alunos por turma. Tal 

facilita o apoio individualizado a alunos com mais dificuldades e uma maior participação e empenho 

dos alunos assim como uma maior interação professor/aluno. O grupo sublinhou ainda a importância 

do trabalho colaborativo entre os professores envolvidos no projeto que devem manter horas de 

trabalho comuns nos seus horários. 

 

2.2 Resultados no ensino secundário  

 

A evolução da média de negativas do 1º P e 2º P de 2017-18, quando comparada com o insucesso do 

ensino secundário na ESA no triénio 2014-17, revelou uma ligeira subida no 11º ano e uma descida 

moderada no 10º ano. Em relação ao 12º ano registou-se uma queda acentuada do insucesso, revelando 

uma maior aproximação à meta proposta no Projeto Educativo da ESA (redução do insucesso em 3% no 

triénio 2017-2020). No entanto, tem de se ter em atenção que estes dados não contemplam os 

resultados dos exames, pelo que esta média é apenas indicativa. 

 A média global foi de 11,7 no 1º P e de 11,6 no 2º P para o 10º ano, de 12,3 no 1º P e de 12,7 no 2º 

P para o 11ºano e de 14,7 para o 1º P e de 15 para o 2º P no 12ºano, estando a maior parte das 

disciplinas na média ou acima dela. As disciplinas que se mantiveram sempre acima da média foram 

Educação Visual, Educação Física e EMRC. As disciplinas onde se registaram médias mais baixas 

foram Matemática A e História A no 10º ano, Geometria Descritiva no 11º ano e Português no 12º 

ano. 

 

2.2.1. Comparação de resultados de 2017-18 com o triénio 2014-17 

 

A tendência para a descida do insucesso do 1º P e 2º P de 2017-18, quando comparada com o 

insucesso no triénio 2014-17, foi assinalada por vários grupos.   
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Em relação ao 10ºano os grupos 400 e 430 sublinharam os resultados acima da média nas disciplinas 

de Economia A e de HCA. Em HCA foram assinaladas como razões para a melhoria o reduzido 

número de alunos por turma, o aumento de tempo letivo e a curiosidade intelectual dos alunos, que 

reagem bem às atividades de análise de obras de arte e de produção de texto (no 11º ano), tendo o 

grupo referido o perfil dos alunos de Artes Visuais que aderem com muita facilidade a diferentes 

atividades, revelando maior interesse pelas temáticas lecionadas que os de História A ou B. 

O grupo de Português também referiu uma ligeira melhoria dos resultados, após a queda no 1º P 

(reflexo dos novos programas), devido à aplicação/ diversificação de estratégias. 

O grupo de Físico-Química reconheceu ter conseguido inverter a trajetória de descida verificada nos 

três últimos anos, embora se situe ainda abaixo da média do ano (10,4 face aos 11,6 de média do 

ano). 

Alguns grupos analisaram os resultados em que não se registou alteração significativa entre os 1ºP e 

2º P, tendo-se referido em relação às disciplinas de História A e de Geografia que tal revela as 

dificuldades de adaptação dos alunos às exigências de um ano inicial de um novo ciclo bem 

diferentes das do ensino básico. 

Este mesmo argumento foi invocado pelo grupo de Biologia e Geologia para justificar os seus 

resultados abaixo da média global. O grupo de Biologia e Geologia recordou o argumento já utilizado 

de muitos alunos decidirem alterar o seu percurso escolar (trocando a área de Ciências e Tecnologias 

por outra área ou curso). Essa decisão leva a um desinvestimento na disciplina e ao aumento do 

insucesso no 2º P. Este argumento foi também referido por Português que sublinhou ainda a 

transferência para o ensino noturno recorrente ou outro (Qualifica), e por Inglês, que referiu a má 

orientação vocacional dos alunos e a existência de turmas compostas por alunos de proveniências 

diversas e multíplices culturas, com amplitudes muito acentuadas a nível de pré-requisitos e com um 

nível de competências pouco desenvolvidas para enfrentar o 10º ano. 

Em relação a História A assinalou-se ainda a existência de um conjunto de constrangimentos ao 

processo de ensino/aprendizagem como por exemplo: a) a falta ou o não funcionamento de materiais 

informáticos de lecionação (levando o docente a usar os seus meios próprios); b) a danificação dos 

estores; c) a não habituação a desenvolver tarefas de corresponsabilização; d) o problema no 10º e 

11º anos provocado pela redução dos tempos de lecionação devido à mudança para 50 minutos. Este 

último aspeto implicou a perda de vinte e cinco tempos ao longo do ano para lecionar o mesmo 

programa o que levou a uma gestão e seleção de estratégias muito cuidada. 

Em Francês assinalou-se a tendência para a descida da média afirmando que essa seria recuperável. 

O grupo de Matemática considerou que o projeto Tutorias no 10º ano foi benéfico por permitir ajustar 

o ensino às necessidades de cada aluno, tendo-se estes revelado empenhados e assíduos. 

Em relação ao 11º ano os grupos assinalaram a melhoria de resultados, tendo o grupo de Físico-

Química referido a consolidação da subida da média na sua disciplina que ultrapassou a média do 

ano (13,4 face a 12,7). Este mesmo aspeto foi também referido em relação a HCA, sendo invocadas 

as razões já apontadas para o 10º ano, tal como aconteceu em Português e Francês, considerando o 

grupo que seja espetável que tal se mantenha no 3º P. O grupo de Biologia e Geologia salientou que 

a melhoria se deveu a terem prosseguido estudos no 11º ano apenas os alunos mais motivados e 

empenhados, salientando, no entanto, que a sua média baixou relativamente ao ano letivo anterior, 
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em virtude dos alunos demonstrarem falta de hábitos de estudo e rigor científico, assim como 

comportamentos mais infantis. Este grupo considerou que o trabalho da codocência, no 11º ano, foi 

muito positivo, devido à flexibilização das atividades em função dos blocos de aulas e dos recursos, 

mas também devido à disponibilidade da professora codocente que, sempre que necessário, utilizou 

horas para acompanhar as atividades de carácter experimental. 

Em História A também se referiu a queda ligeira de resultados. 

No 12º ano, nas disciplinas de opção como Física, Química e Biologia, reivindica-se o sucesso pleno e 

uma média superior à média global desse ano, adiantando o segundo grupo como razão para o 

sucesso o grande interesse dos alunos nas áreas da Biologia Humana e Biotecnologia o que motiva a 

sua adesão ao programa.  

O grupo de Português justificou a melhoria de resultados com a redução dos alunos por turma 

(algumas com 23 alunos ou menos) devido à redução inerente à existência de alunos NEE ou à não 

progressão para o 12º ano e à anulação de matrícula para poderem ir a exame como externos.  

O grupo de Economia refere também que os resultados globais nas disciplinas Economia C e 

Sociologia se situam acima da média, chamando, no entanto, a atenção para a realidade recorrente 

na Escola, e negativa para a motivação inicial dos alunos, destas disciplinas serem apresentadas 

como 3ª ou 4ª opção dos alunos no ato da matrícula. Segundo este grupo raramente, as disciplinas 

de opção do 12º na ESA são o resultado da 1ª opção dos alunos. 

Em História A esclareceu-se que não houve oscilação significativa entre os resultados do 1º P e o 2º P 

devido ao elevado número de alunos nesta turma (30 alunos) e à existência de alunos (vindos de 

outros países) com equivalências, mas que não apresentam as competências e conhecimentos do 

programa por terem frequentado diferentes currículos quase sempre sem referências à História 

europeia.  

O grupo de Português assinalou ainda a especificidade dos critérios de avaliação, no que se refere a 

atitudes e comportamentos, que podem potenciar que a média final possa ser igual ou superior a dez 

valores ainda que nos conhecimentos tenham apenas igual ou inferior a nove valores. Em PLNM o 

grupo assinalou mais uma vez a especificidade desta disciplina já referida no relatório do triénio 

2014-17 (p. 22), salvaguardando o facto de que a população discente é constituída por alunos do 8º 

ao 12º ano com programas diferenciados. 

O grupo de Informática referiu que o muito bom aproveitamento dos alunos de 12º ano de cursos 

cientifico-humanísticos em Aplicações Informáticas se deve ao seu elevado nível de empenho e ao 

objetivo de se candidatarem ao ensino superior.  
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3. Resultados das provas de recuperação dos cursos profissionais – época de 

fevereiro 

 

Alguns grupos
4
 salientaram os bons resultados nas provas de recuperação de módulos em atraso na 

época de fevereiro de 2018 (anexo 3). 

O grupo de Economia concluiu que a opção por esta época está a ter um efeito muito positivo. No 

entanto, o grupo de Português considera que a decisão de limitar o número máximo de módulos a 

realizar em cada época poderá reduzir as oportunidades dos alunos, apesar de reconhecer o seu 

efeito positivo na redução do número de faltas. Este aspeto foi também assinalado pelo grupo de 

Geografia que reconheceu que o elevado absentismo aos exames na época de setembro se justifica 

por esta se realizar após o período de férias. 

Em termos de resultados o grupo de Português justificou a diminuição do número de aprovações na 

disciplina porque os alunos que foram a exame foram os que não aproveitaram as oportunidades de 

recuperação propostas pelo professor em sala de aula, ainda que se considerem melhor preparados 

que em setembro. Este grupo salientou o número elevado de inscrição de alunos NEE nestes exames 

(e também em Francês) e o facto de todos terem comparecido, fruto do apoio das professoras da 

Educação Especial. O grupo considerou ainda que a ligeira melhoria de resultados se deveu à adoção 

de um modelo comum de matriz (tipologia e número de itens) para todos os módulos. 

O grupo de Geografia fez uma análise tendencialmente estatística dos resultados invocando a falta 

de estudo como justificação para as reprovações. 

O grupo de História referiu que não houve alunos a realizar exames de História da Cultura e das 

Artes porque, apesar das inúmeras dificuldades demonstradas pelos alunos, estes se empenharam 

na realização das tarefas propostas. Também o grupo de Informática referiu que nalgumas 

disciplinas não há alunos a realizar exames, ainda que as notas não sejam muito elevadas. 

  

                                                           
4
 Os grupos 330, 500, 510 e 520 não abordaram esta questão. 
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4. Propostas para melhoria das aprendizagens 

 

A maior parte dos grupos
5
 apresentou propostas para melhoria das aprendizagens tanto em relação 

às disciplinas que lecionam como em relação a situações potenciadoras da promoção da 

aprendizagem. 

O grupo de Inglês propôs a redução do número de alunos por turma e a criação de grupos por nível, 

tendencialmente para alunos com pouca ou nenhuma frequência desta disciplina. Apelou ainda a 

uma maior responsabilização dos alunos para o aprofundamento dos seus hábitos de estudo e o 

treino da capacidade de concentração nas atividades propostas em sede de sala de aula. Este grupo 

pede ainda a atribuição de coadjuvações nesta disciplina. 

O grupo de Filosofia voltou a solicitar a atenção para a hipótese de ser atribuído à disciplina de 

Filosofia um tempo semanal de preparação dos alunos para exame, devido ao aumento de 

candidaturas a exame nacional nesta disciplina nos últimos anos, em substituição de outras do seu 

currículo. 

O grupo de Matemática propôs a atribuição de mais um tempo de 50 minutos a Matemática A, para 

os três anos, devido à “dificuldade/impossibilidade no cumprimento dos programas, mas também 

com a exigência dos mesmos, o número elevado de alunos por turma (principalmente no 10º ano) e 

o facto de ser uma disciplina que carece de muito tempo para atividade prática em sala de aula. O 

acréscimo de um tempo semanal permitirá desenvolver mais atividade prática e consolidar 

determinados conteúdos, nos quais os alunos revelam mais dificuldades.“ 

No âmbito das situações potenciadoras da promoção da aprendizagem os grupos de História e de 

Educação Física, e independentemente das obrigações legais associadas à matrícula e ao respetivo 

processo de equivalências, consideraram que seria conveniente que a ESA desenvolvesse um 

programa educativo que facilitasse o acolhimento e adaptação dos alunos estrangeiros (que vão 

chegando à escola ao longo do ano) e que revelam carências a todos os níveis, incluindo o não 

conhecimento da língua portuguesa. História também frisou a importância de se criar um programa 

educativo de acompanhamento dos alunos com baixa assiduidade e de alunos repetentes pouco 

interessados nas atividades de aprendizagem, constituído por uma equipa que os motivaria para a 

importância da frequência às aulas. Levantou também a hipótese de se realizar uma espécie de 

provas de ingresso de forma a aferir os conhecimentos, colocando os alunos no nível 

correspondente. 

O grupo de Português propôs a frequência dos diversos Espaços disciplinares como forma de 

preparação dos alunos para os exames do profissional. 

O grupo de Economia referiu ainda a necessidade de revisão dos critérios de avaliação face ao novo 

contexto, relacionado com as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno. 

Os grupos envolvidos no PNPSE sugeriram alguns aspetos para melhorar os resultados a obter com 

estas medidas. 

O grupo de Físico-Química considera importante ter um tempo atribuído para desenvolver trabalho 

colaborativo de preparação das atividades a desenvolver na coadjuvação, bem como a atribuição da 

                                                           
5
300, 330, 400, 410, 500, 510, 520 e 620 
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coadjuvação em tempos letivos de componente laboratorial / prática, tanto no básico como no 

secundário. 

O grupo de Biologia e Geologia reivindica que a codocência, no 10º ano, aconteça nas aulas 

componente laboratorial (nem que seja apenas em 100 minutos dos 150), momento em que os 

alunos mais podem usufruir da sua existência por estarem divididos em turnos. Por outro lado, 

permitiria ao professor organizar as aulas por forma a transmitir aos alunos que “a Ciência é como 

um conhecimento em construção (…) reforçando a ideia de um conhecimento científico em mudança 

e explorando, ao nível das aulas, a natureza da Ciência e da investigação científica”, tal como é 

definido no programa da disciplina.  

O grupo de Matemática propôs a continuação no próximo ano letivo das medidas Turma Mais, 

coadjuvação e Tutorias na sua disciplina devido ao seu contributo positivo nos resultados.  

Tanto Português como Matemática sugerem uma maior flexibilidade nos momentos de rotação dos 

grupos e a adaptação das regras de constituição de grupos às necessidades dos alunos das turmas 

mãe. 

O grupo de Português propôs ainda que a seleção dos alunos, por forma a melhorar a eficiência 

pedagógica da Turma Mais, privilegiasse os que tivessem piores resultados quer na avaliação 

diagnóstica inicial (no 7º ano), quer nos resultados obtidos no ano anterior e no conhecimento que o 

professor tem deles (no 8ºano). Propôs ainda que os alunos só deviam regressar à turma de origem 

quando fossem alcançados os objetivos intermédios, pelo que não devia haver prazo pré-

estabelecido e se devia flexibilizar a entrada de alunos na Turma Mais ao longo do ano (com 

dificuldades semelhantes aos que já integram o grupo), mas sem aumentar excessivamente a Turma 

Mais.  
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5. Análise dos resultados da avaliação externa 

 

Solicitou-se aos grupos de recrutamento uma breve reflexão sobre os resultados dos exames 

nacionais no sentido de se enriquecer a análise dos dados estatísticos, sendo-lhes distribuído um 

documento com os resultados dos exames nas disciplinas da sua responsabilidade (ver anexo 4, em 

que se usou como exemplo o documento distribuído ao grupo de Matemática por apresentar dados 

de 3º ciclo e secundário). Os restantes documentos serão colocados na página da ESA.  

 

5.1 Resultados das provas finais de 9º ano 

  

A equipa de autoavaliação 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), sendo estes resultados 

apresentados em comparação com os de 2017 no anexo 5. 

A média das provas finais de Português subiu ligeiramente na ESA em relação a 2017 (58 face a 

53,9%), não obstante se tenha situado abaixo da média nacional que foi no presente ano de 66%. 

Apesar do número de níveis 2 obtidos no exame, o seu reflexo foi mínimo nos resultados finais da 

disciplina, havendo apenas uma ligeira descida relativa aos níveis 5. 

A média das provas finais de Matemática do 9º ano desceu na ESA em relação a 2017 (25 face a 

35,5%), situando-se abaixo da média nacional que também foi negativa no presente ano (47%). O 

número de níveis 1 obtidos no exame aumentou este ano letivo, o que fez também aumentar o 

número de níveis 2 na classificação final de disciplina. 

O grupo de Português reconheceu que a média da prova final de 9ºano se situa, regra geral, acima 

dos 50%, com exceção do ano de 2016 (que foi de 49,8%), salientando que a média da escola não se 

costuma distanciar muito face à média nacional. Não obstante, este ano registou-se o maior 

distanciamento face à média nacional que foi de 66%, mas também se obteve a média mais alta em 

Português da ESA nos últimos anos (58%). 

O grupo de Matemática reconheceu que a média da prova final de 9ºano está muito abaixo da média 

nacional apontando vários fatores para que tal ocorra: a) a atribuição de níveis 3 com médias finais 

situadas entre 40 e 50%; b) a pouca influência do peso dos exames no resultado final da disciplina; 

c) a calendarização do exame de Matemática; d) a estrutura da prova que privilegia mais de 50% de 

conteúdos relativos ao 7º e 8º anos. A pouca influência do peso dos exames no resultado final da 

disciplina potencia o desinteresse dos alunos no estudo da Matemática e no resultado do exame, por 

terem assegurada a aprovação. Muitos alunos assumem que apostam mais no estudo para o exame 

de Português, em detrimento da Matemática, tal como o fazem ao longo do ano letivo, por pensarem 

ser mais fácil melhorar a classificação nessa disciplina. Também a data em que se realiza o exame 

leva a que, até os melhores alunos apostem pouco na sua preparação, o que contribui para os fracos 

resultados. Tendo em atenção o que ficou dito e o facto de a estrutura da prova privilegiar conteúdos 

do 7º e 8º anos, o grupo considera que se deve manter a hora de apoio a exame atribuída às turmas 
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de 9º ano, para rever e consolidar conhecimentos dos anos anteriores e preparar os alunos para o 

exame. 

 

 

5.2 Resultados dos exames nacionais 

 

A equipa de autoavaliação analisou os dados de 2018 tendo em atenção a taxa de reprovação, a 

diferença CIF-exame e a diferença entre a média da ESA e a média nacional por disciplina, sendo 

estes resultados apresentados, em comparação com os de 2017, no anexo 6.  

Em 2018 verificou-se uma quebra das taxas de reprovação face a 2017. As disciplinas de História A e 

Geometria Descritiva A apresentaram a maior taxa de reprovação (25%)
6
, seguidas de MACS 

(18,8%), Português (16,5%) e Matemática A (12,8%)
7
. Nas disciplinas onde tinha havido mais 

reprovações no ano transato verificou-se este ano uma descida acentuada: em Físico-Química 

desceu-se de 35% para 7,4% e em Francês e HCA não houve reprovações
8
. As outras disciplinas sem 

reprovações foram Desenho A, Economia A, Filosofia e PLNM. De assinalar ainda a descida em 

Literatura Portuguesa (22,2 para 5,3%) e Biologia e Geologia (9,7 para 3,6%). Geografia registou uma 

ligeira subida (4,8%) face a 2017, onde não tinha tido reprovações. 

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 3,5 valores nas disciplinas 

de Geometria Descritiva A (4,8) e História A (4,7).  

As disciplinas cuja média se situou acima da média nacional foram Desenho A, História da Cultura e 

das Artes, Economia A, Biologia e Geologia e Literatura Portuguesa. As disciplinas que se 

aproximaram da média nacional, registando uma diferença até 1 valor, foram Filosofia, Físico-

Química, MACS, Matemática A e História A. As disciplinas que se situaram abaixo da média nacional 

foram as de Português, Geografia A, Francês e PLNM, destacando-se Geometria Descritiva A, com a 

maior diferença (-3,4). 

O grupo de Português analisou os resultados das suas disciplinas em exame. Em relação a Português 

sublinhou-se que o exame nacional teve algumas modificações a nível da estrutura, aumentando o 

número de itens no primeiro grupo, e apresentando cotações e critérios de classificação diferentes. 

De qualquer modo, salientou-se que a diferença entre a média da escola e a média nacional, voltou a 

diminuir em 2018, tendo em conta os resultados obtidos no ano letivo anterior, ou seja, desceu de 

3,9 para 3, bem como a diferença entre a CIF e a CFD. Em relação a Literatura Portuguesa sublinhou-

se a melhoria gradual de resultados em exame desde 2015, tendo este ano obtido o melhor 

resultado (10,9) que se situa acima da média nacional (10,3). Foi apontada como razão para este 

progresso o trabalho interpares realizado nos dois anos de escolaridade (10º e 11º) e os métodos de 

trabalho aplicados em sala de aula. Em relação a Francês foi referido que os alunos que iniciaram a 

disciplina no ano letivo 2015-16 eram muito fracos, o que se refletiu no exame de 2017. Em relação 

a 2018 deve ainda considerar-se a avaliação da oralidade, sendo que os resultados obtidos neste 

                                                           
6 História A desceu em relação à taxa de 34,5% de 2017 e Geometria Descritiva A não tinha tido reprovações.  
7
 MACS e Matemática não tinham tido reprovações em 2017 e Português tinha tido uma taxa ligeiramente inferior (16,1%). 

8
 HCA tinha tido 44,4% de reprovações e Francês 30%. 
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grupo se situaram, na maioria, abaixo de 3 (numa escala de 0-4). Em relação a PLNM reconheceu-se 

a não existência de classificações negativas, apesar da descida de 2 valores na média do exame face 

a 2017. Tal deveu-se à existência de uma única turma, com alunos do 8 ao 12º ano, tendo de se 

trabalhar simultaneamente 3 graus de proficiência e ir integrando novos alunos ao longo do ano, o 

que não facilita o processo ensino-aprendizagem. Para além disso, considerou-se ainda que os 

resultados do exame de PLNM são difíceis de analisar no tipo de gráfico construído, porque o exame 

se divide em três graus de proficiência linguística (A1, A2 e B1) e não se consegue saber qual o grau 

de proficiência com mais registos negativos. 

O grupo de Matemática referiu que considera que a média da ESA nas disciplinas MACS e 

Matemática A está muito próxima da média nacional. 

O grupo de Biologia e Geologia assinalou a tendência para a melhoria dos resultados em exame na 

escola e para a subida da média da sua disciplina face à média nacional, tendo havido uma 

diminuição da diferença CIF-exame e da taxa de reprovações, que foi de 1,5 pelo que ultrapassaram 

a meta PNPSE de 3 valores. O grupo referiu ainda que a sua média em exame tem vindo a subir 

desde 2015 e que tal se deve à exigência de rigor e trabalho logo a partir do 10º ano, sublinhando 

que os alunos vêm do 3º ciclo pouco habituados a trabalhar. O grupo voltou a referir o peso dos 30% 

da parte experimental na classificação interna, que em sua opinião inflaciona os resultados internos 

e que é alvo de questionamento reduzido no exame dado que a componente experimental se 

encontra apenas num grupo de análise. 

O grupo de Físico-Química constatou que a disciplina continua numa trajetória de convergência com 

a média da classificação de exames a nível nacional tendo obtido este ano média positiva, embora 

ainda não se tenha reduzido a diferença entre a CIF e CE para o intervalo dos 3 valores inscritos na 

meta do PNPSE. No entanto, conseguiu-se uma redução muito significativa, sendo ainda de assinalar 

que a divergência entre a prestação dos alunos da escola no exame nacional observável na diferença 

CIF-CE na ESA (que passou de 4,8 para 3,3) se tornou menor em relação à prestação dos alunos a 

nível nacional, cuja diferença CIF-CE passou de 4,2 para 3,6. Neste sentido o grupo considera que se 

deve continuar com as medidas PNPSE para monitorizar e consolidar as estratégias.    

O grupo de Artes Visuais comentou os resultados nas disciplinas que lecionam. Quanto à disciplina 

de Desenho A salientou-se que a média de exame na ESA tem vindo a subir devido à implementação 

da aula de apoio a exame pela escola, à execução de provas de exame nacional como treino e base 

para esclarecimentos sobre a matéria, as estratégias de resolução de exercícios, a familiarização 

com a terminologia utilizada e a classificação. Outro aspeto apontado foi o grande empenho dos 

alunos. Quanto à disciplina de Geometria Descritiva A foi assinalada a tendência de oscilação da 

média de exame da escola, com maior expressão neste último ano, apontando-se como razão as 

características dos alunos que apesar de serem empenhados revelavam ansiedade e dificuldade de 

gestão do stress durante a realização de provas práticas, sendo pouco aplicados na execução de 

trabalho autónomo. Foi ainda referido o facto de alguns alunos terem baixado o seu rendimento no 

11º ano e de assumirem que, mesmo com negativa em exame, ficavam com a disciplina feita. 

O grupo de História assinalou a melhoria nas médias internas em 2018 face a 2017, apesar de em 

História A a média de exame continuar negativa. O grupo apontou razões externas e internas para 

justificar os resultados nos exames de História A e HCA tendo referido como razões externas: a) a 
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extensão da prova (nomeadamente das fontes) e a dificuldade de conclusão no tempo previsto; b) a 

introdução de um novo item não divulgado; c) a modificação na quantidade de informação pedida 

nos itens de composição/construção; d) o desequilíbrio da cotação entre itens de seleção (que 

passaram a valer 10 pontos) e de composição (15 pontos) sendo mais flagrante o caso da questão de 

desenvolvimento que passou de 50 para 20 pontos em História A e de 40 para 20 em HCA. Estes 

aspetos poderão ter desorientado muitos alunos e contribuído para que as médias a nível nacional de 

História A e de HCA fossem as mais baixas deste ano letivo (9,5 e 9,6 respetivamente). Em termos 

internos referiu-se que em História A os resultados refletiram as dificuldades de trabalhar com uma 

turma de 30 alunos, com elevado número de repetentes e com alunos provenientes dos PALOP com 

equivalência curricular, mas sem frequência da disciplina de História A no 10º e 11º anos. Para além 

disso alguns alunos trabalhavam muito pouco e até informaram a professora que não iam estudar 

para o exame. Os resultados em HCA foram justificados devido à aposta frequente em tarefas de 

aprendizagem que implicam a análise de obras artísticas e a produção de respostas escritas, a nível 

individual ou de grupo, como forma de obviar a que os alunos apenas escrevam em situações de 

teste. 

O grupo de Geografia considerou que os resultados dos exames na sua disciplina foram bastante 

positivos, não revelando grandes discrepâncias, tendo em conta que uma das turmas esteve sem 

professora muito tempo e que esta só tardiamente foi substituída. Assim, salienta-se o esforço 

positivo do professor (que recebeu a turma) e dos alunos, no sentido de superar as dificuldades e 

ultrapassar a situação. O grupo referiu ainda a influência, nos resultados finais de exame, da 

alteração de alguns itens de composição e da cotação dos itens de seleção (que passaram a valer 10 

pontos). 

O grupo de Filosofia sublinhou a tendência verificada nos últimos dois anos para o aumento do 

número de alunos em exame a esta disciplina, bem como o equilíbrio entre a média de exame da 

ESA e a média nacional. 

O grupo de Economia e Contabilidade considera que a média da disciplina de Economia A foi sempre 

superior à média nacional, tendo os melhores resultados sido obtidos em 2015. No presente ano 

letivo os resultados foram bastante satisfatórios, o que segundo o grupo demonstra que a 

planificação e as estratégias aprovadas se têm revelado adequadas ao sucesso escolar. 
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6. Análise dos resultados finais do 3º P no ensino regular 

 

A equipa de autoavaliação procedeu a uma análise de cariz mais estatístico sobre os resultados 

apresentados neste ponto. 

 

6.1 Resultados globais do 3º ciclo  

 

No ensino básico a média global oscilou entre 2,9 e 3,6 ao longo do ano letivo (anexo 7) verificando-

se as médias mais altas no 7º ano (entre 3,3 e 3,6) e as mais baixas no 8º ano (entre 2,9 e 3,2).  

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 Francês, História, Matemática e Educação Física no 7º ano e de Português, Inglês, 

História, Matemática e Educação Visual no 8º ano. No 9º ano a Matemática revelou uma tendência 

descendente ao longo do ano, aspeto que veio a revelar-se também nos resultados das provas finais 

conforme se referiu no ponto anterior.  

As disciplinas de Educação Visual, Educação Física EMRC, Teatro, TIC e Cerâmica tenderam a manter-

se sempre acima da média. 

A equipa de autoavaliação procedeu também à contabilização do número de alunos com (ou sem) 

negativas nos três períodos (anexo 8) para analisar a evolução da situação ao longo do ano.  

Verificou-se que a maior percentagem de alunos sem negativas ocorreu no 7ºano (62% face a 51% 

do 2º P), tendo havido um aumento significativo dessa percentagem no 8º ano (49% face a 33%) e 

no 9º ano (43% face a 35%).  

Os dados revelaram ainda uma diminuição significativa de alunos com 3 ou mais negativas, em 

todos os anos de escolaridade, sendo essa diminuição mais acentuada no 9º ano, em que não houve 

alunos com 3 ou 4 negativas e apenas 8% tiveram 5 ou mais negativas, o que implicou uma redução 

de 35% face ao 2ºP. A percentagem mais elevada de alunos com 3 ou mais negativas verificou-se no 

8º ano (27%), apesar de ter havido uma diminuição de 20% face ao 2º P. No 7ºano verificou-se uma 

redução de 15% dado que se passou de 33% de alunos com 3 ou mais negativas no 2º P para 18% 

no 3º P.  

A perceção de alguns grupos, manifestada no 2º P, sobre o distanciamento face à meta do PNPSE 

para o 3º ciclo, foi verificada através dos gráficos do insucesso (anexo 9). Esses gráficos mostram 

que os 10,9% de insucesso no 7º ano, apesar de ficarem abaixo dos dados de 2016-17 não chegaram 

para responder à meta proposta pelo PNPSE (4,7), tendo-se assinalado uma diferença de menos 

6,2%. Os dados do 8º ano mostram uma subida do insucesso (16,2%) face a 2016-17 e também um 

distanciamento da meta PNPSE de menos 5,4%. O 9ºano foi o único em que o insucesso tem vindo 

sempre a descer (9,5%) tendo ultrapassado, pela positiva (8,6%), a meta de 18,1% proposta. Ainda 

assim a média global de insucesso no 3º ciclo é de 12,2% face aos 11,2% propostos pelo PNPSE. 
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6.2 Resultados globais do ensino secundário 

 

No ensino secundário a média global oscilou entre 11,7 e 15,4 valores ao longo do ano letivo 

verificando-se as médias mais altas no 12º ano e as mais baixas no 10º ano (anexo 10). 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. Foi o caso de Filosofia, Matemática A, Física e Química A, Biologia e Geologia, Economia A, 

Geografia A, Literatura Portuguesa, Francês e MACS. No 12º ano verificou-se em Português, 

Educação Física, Desenho A e Biologia. 

Os gráficos do insucesso (anexo 9) mostram que no secundário houve uma tendência para a descida 

do insucesso no 10º e 11º anos, com exceção do 12º ano que, após uma quebra voltou a subir 

ligeiramente. Assim, o 12º ano continua a ser o ano que revela maiores níveis de insucesso, estando 

longe de alcançar os 3% de meta proposta para a ESA no Projeto Educativo. 

 

6.3 Resultados obtidos no âmbito das medidas PNPSE 

 

A equipa de autoavaliação procedeu a uma comparação entre os resultados obtidos e as metas 

propostas pela ESA no âmbito deste projeto, que agora chega ao fim. Assim, nas tabelas seguintes 

apresentam-se todas as Medidas, com as metas propostas e os seus resultados. 

 

Medida 1 Meta 
Matemática  

(insucesso - 64,35%) 

Físico-Química 

(insucesso -41,58%) 

Português  

(insucesso -17,71%) 

Coadjuvação 

no ensino 

básico 

Melhorar os 

resultados 

em 10% 

38,1% no 8º ano: 

melhoria em 26,25% 

30,16% no 8º ano: 

melhoria em 11,42% 

8,47% no 8º ano: 

melhoria em 9,22% 

52,13 no 9º ano: 

melhoria em 12,22% 

20,21% no 9º ano: 

melhoria em 25,37% 

7,87 no 9º ano: 

melhoria em 9,84% 

 

Medida 2 Meta 
Física e Química A 

(CIF-CE: 5,15 valores) 

Biologia e Geologia 

(CIF-CE: 4,09 valores) 

Coadjuvação 

no ensino 

secundário 

Aproximar os resultados internos e 

externos (discrepância máxima de 

3 valores) 

discrepância CIF-CE:  

3,3 valores 

discrepância CIF-CE: 

1,5 valores 

 

Medida 3 Meta 
Reuniões 

ordinárias 

Contactos com a escola e relação com 

médias 

Os pais com 

a escola 

Alcançar 70% de 

presenças de EE 

nas reuniões 

formais com DT 

80,4% 

melhoria em 

10,4% 

69,1% dos EE contactam com a escola entre 

1 a 9 vezes (médias de 2,3 a 4,5)  

30,9% dos EE têm contactos com a escola 

entre 10 a 35 (médias de 2,3 a 4,6) 
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Medida 4 Proposta de redução 92,8% de sucesso, dado que apenas 2 alunos 

ficaram retidos num total de 28 alunos 

acompanhados (dos quais 11 eram de 

continuidade – 100% no ano anterior) 
EPIS 

Apoiar alunos em risco de 

abandono escolar e 

insucesso elevado 

 

Medida 5 Meta 
Matemática 

(insucesso - 38,09%) 

Português 

(insucesso - 10%) 

Turma Mais 
Melhorar os resultados em 

10% 

29,21%: 

melhoria em 8,88% 

12,36%: 

quebra de 2,36% 

 

Medida 6 Meta 
Matemática de 10º ano 

(insucesso - 59,77%) 

Tutorias 
Melhorar os resultados em 

5% 

44,73%:  

melhoria em 15% 

 

 

A leitura dos dados mostra que a maior parte das medidas do projeto – coadjuvações, Turma Mais e 

tutorias – alcançaram as metas propostas ou ficaram muito perto delas, sendo a exceção a Turma 

Mais em Português. Em relação a essa situação o grupo de Português apontou alguns aspetos que 

definiu como “fraquezas” desta metodologia, a saber: a) o rolamento constante de grupos que se 

tornou um fim em si mesmo e que parece ter pouca eficiência pedagógica; b) a não relevância de 

incluir no processo os melhores alunos porque depois enfrentam uma “desaceleração” quando 

regressam à turma de origem; c) a pouca adequação pedagógica de enviar os alunos mais fracos de 

volta à turma de origem após um único momento formal de avaliação em que o professor identifica 

as suas fragilidades; d) a dimensão do “pequeno grupo” da Turma Mais que, por vezes, é maior que 

o grupo-turma. 

Destaca-se ainda o sucesso da Medida EPIS e da Medida “Os pais com a escola”, avaliada 

parcialmente em 9 turmas (num total de 11), mostrou uma melhoria nas presenças dos pais/EE nas 

reuniões ordinárias (80,4% face a 67,5% de 2016-17).  

Como propostas de melhoria para o funcionamento destas medidas, o grupo de Ciências Físico-

Químicas sugere a atribuição da coadjuvação em tempos letivos de componente laboratorial / prática 

e de tempos para trabalho colaborativo. Tal é também pedido por Matemática, que considera que a 

coadjuvação em sala de aula se revelou positiva para a promoção do sucesso na disciplina, mas não 

tanto como a Turma Mais, porque esta permite respeitar ritmos de aprendizagem semelhantes, 

tarefa facilitada pela redução do número de alunos por turma. Tal facilita o apoio individualizado a 

alunos com mais dificuldades e uma maior participação e empenho dos alunos assim como uma 

maior interação professor/aluno. O grupo sublinhou ainda a importância do trabalho colaborativo 
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entre os professores envolvidos no projeto que devem manter horas de trabalho comuns nos seus 

horários. Aliás todos os grupos envolvidos nas medidas do PNPSE de coadjuvação, Turma Mais e 

tutorias sugerem que se não houver tempos não letivos em número suficiente para o trabalho 

colaborativo dos professores que se recorra ao crédito horário colocando os tempos em falta na 

componente letiva. 
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7. Considerações finais 

 

Os resultados escolares da ESA revelaram uma melhoria no presente ano letivo, quer no ensino 

básico, quer no secundário e ainda nos exames do ensino secundário. Em relação às provas de 

recuperação de módulos do profissional, os resultados da época de fevereiro de 2018 foram 

melhores, que os de setembro de 2017, mas não tão bons como os da época de fevereiro de 2017. 

No entanto, há algumas ilações que se podem tirar, sobretudo nesta fase de transição para a 

autonomia e flexibilidade curricular à qual subjaz uma conceção de ensino mais centrada no fazer 

aprender os nossos alunos fornecendo-lhes ferramentas mentais e intelectuais que promovam 

aprendizagens de qualidade e duradouras. Assim, talvez seja importante refletir sobre a redução 

significativa do insucesso no 3º ciclo. 

É certo que os resultados obtidos refletem a avaliação que se faz do percurso do aluno ao longo do 

ano e o cumprimento das exigências normativas sobre a pertinência (ou não) da sua retenção. Estes 

resultados refletem ainda a situação sublinhada pelo grupo de Português de que as suas 

classificações, por vezes, eram alteradas para que os alunos não reprovassem caso obtivessem um 

mau resultado em Matemática.  Mas refletem também os hábitos de estudo dos alunos assumidos 

nas respostas aos inquéritos realizados para apurar o Perfil (possível) do Aluno da ESA: aí se verificou 

a assunção de c. de 1/3 dos alunos do 3º ciclo de que não têm por hábito estudar e de 22% que 

afirmam só o fazer a partir do 3º período (sobretudo os de 8º ano). Estes resultados corroboram 

ainda as afirmações de alguns grupos (referidas no Relatório do triénio) sobre o facto de alguns 

alunos estarem habituados a fazer o esforço mínimo para transitar e ainda assim conseguirem 

alcançar os seus objetivos.  

É certo que a diminuição de alunos por turma – reclamada por alguns grupos – ajudaria 

sobremaneira na implementação de novas estratégias, tal como o reforço horário pedido por alguns 

grupos, MAS importante será discutir significativamente novas estratégias para aplicar as 

Aprendizagens Essenciais agora propostas e, sobretudo, adotar uma atitude de predisposição para a 

mudança que já se começa a denotar nalguns grupos 
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Anexo 1 – Documento de suporte à produção dos relatórios pelos grupos de recrutamento – I 

 

 
Resultados do 3º ciclo do ensino básico –  

1º e 2º Períodos -2017/18 

 
Sugestões de análise: 
Solicita-se o contributo dos grupos de recrutamento para a análise dos resultados escolares do 3º ciclo do 
ensino básico no presente ano letivo, salientando as razões que, em seu entender, os justificam, tanto a nível 
global, como a nível disciplinar. Podem ainda ser propostas estratégias que possam contribuir para alcançar 
essas metas. No relatório a entregar devem constar a análise dos aspetos a seguir apresentados: 
 
I - Comparação da tendência de evolução da média de negativas dos 1º e 2º períodos de 2017-18 com: 

 - o insucesso do 3º ciclo da ESA nos anos 2014-15, 2015-16 e 2016-17 
 - a meta proposta pelo PNPSE (Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar) 

Gráficos de comparação do insucesso (2014-17) com os 
resultados dos 1º e 2º P de 2017-18 na ESA 

Gráficos de comparação dos resultados da ESA 
 com a meta PNPSE 

  

 

 

 

 
 

 

Nestes gráficos os dados estão apresentados em percentagens. 
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II – Comparação da tendência de evolução do número de alunos com ou sem negativas, tendo 

em especial atenção o total de alunos com mais de três negativas e os seus eventuais reflexos na 

meta PNPSE 

Dados por ano/turma (e por período) 

 

 

 

 

 

 

 

III - Análise da evolução das médias por disciplina/ano de escolaridade e por 

período  

 

 
 

Média 1ºP – 3,3;    2º P – 3,3 
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Média 1ºP – 2,9;    2º P – 2,9 
 
 

 
 

Média 1ºP – 3;    2º P – 3,1 

 
 

 IV – Análise da distribuição de níveis por ano/turma e por período (exemplo: 
grupo 290)  

 

 
 

 

A equipa de autoavaliação 
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Anexo 2 – Documento de suporte à produção dos relatórios pelos grupos de recrutamento – II 

 

 Resultados do ensino secundário 
- 1º e 2º Períodos -2017/18 

 
Pistas de trabalho: 

Solicita-se o contributo dos grupos de recrutamento para a análise dos resultados escolares do ensino 
secundário no presente ano letivo, tendo em atenção: 

1- os resultados obtidos por disciplina nos 1º e 2º períodos; 
2- a comparação entre esses resultados com a meta proposta no Projeto Educativo da ESA (redução do 

insucesso em 3% no triénio 2017-2020). 
Qualquer grupo, que o entenda, pode propor estratégias adotar para alcançar essas metas. 

 
I - Dados do insucesso do secundário da ESA 
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 II - Médias por ano de escolaridade, disciplina e por período 
 

 
 

 
 

Média 1ºP – 11,7;    2º P – 11,6 
 
 

 
 

Média 1ºP – 12,3;   2º P – 12,7 
 
 

 
 

Média 1ºP – 14,7;    2º P -  15 

 
 

A equipa de autoavaliação 
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Anexo 3 – Resultados das provas de recuperação de módulos em 

atraso 
 
 

 

Comparação das épocas de  

setembro de 2016 e fevereiro de 2017 

setembro de 2017 e fevereiro de 2018 

- Cursos Profissionais - 

Época de setembro de 2016  Época de fevereiro de 2017 
Nº total de alunos inscritos: 

182 
Nº total de alunos inscritos: 

178 

  
 

Época de setembro de 2017  Época de fevereiro de 2018 
Nº total de alunos inscritos: 

75 
Nº total de alunos inscritos: 

213 

  
 

36; 
48% 

26; 
35% 

13; 
17% 

Faltas Aprovados Reprovados 

27; 
13% 

108; 
51% 

77; 
36% 

Faltas Aprovados Reprovados 



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre resultados escolares na ESA – 2017-18 

32 

 

Resultados por disciplina - Época de fevereiro de 2018   

 

 
A Equipa de Autoavaliação 

(com a colaboração da prof. Maria dos Anjos Ferrão) 
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Anexo 4 – Documento para análise dos resultados de exames nos grupos – exemplo 

 

 

Resultados dos exames nacionais - 2015 a 2018 

MATEMÁTICA 

Solicita-se o contributo dos grupos de recrutamento para o relatório de autoavaliação de 2017-18 no âmbito dos resultados 
dos exames nacionais. Dada a exiguidade de tempo para a conclusão deste relatório pede-se ao grupo que envie a sua análise 
dos resultados a seguir à reunião de grupo, podendo fazê-lo sob a forma de tópicos. 

 

Ensino básico- 3º ciclo 

 

 

Ensino secundário 
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A equipa de autoavaliação 
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Anexo 5 – Resultados das provas finais de 9ºano – 2017-18 

 

 

 

Cf - classificação de frequência 

Cp - classificação de prova  

CF - classificação final 

 

A equipa de autoavaliação 
Resultados do ENES – colaboração da prof. Filipa Deodato e Emília Ribeiro) 

  



Escola Secundária de Amora 
Relatório sobre resultados escolares na ESA – 2017-18 

36 

 
Anexo 6 – Resultados dos exames nacionais do ensino secundário - 2017 e 2018 
 

 

 

A equipa de autoavaliação 
(Resultados do ENES – colaboração da prof. Filipa Deodato e Emília Ribeiro) 
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Anexo 7 – Médias por disciplina do ensino básico ao longo do ano 2017-18 

 

 

Média 1º P – 3,3;   2º P – 3,3;   3º P – 3,6 

 

 

 
Média 1º P – 2,9;   2º P – 2,9;   3º P – 3,3 

 

 

Média 1º P – 3,0;   2º P – 3,1;   3º P – 3,5 
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Anexo 8 – Evolução do número de alunos com ou sem negativas  
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Anexo 9 – Evolução do insucesso – ensino diurno - 2014-18 

 

Básico regular – 2014/15 a 2017/18 
 
 

 
 

 

Meta PNPSE (em %):  

4,7 10,8 18,1 

diferença 

- 6,2 - 5,4 8,6 

Meta PNPSE (em %): média total de ciclo – 11,2 

Resultados ESA (em %): média tot+al de ciclo – 12,2 

 
 
Secundário regular – 2014/15 a 2017/18 
 
 

   
 
 

A equipa de autoavaliação  
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Anexo 10 – Médias por disciplina do ensino secundário ao longo do ano 2017-18 

 

 

Média 1ºP – 11,7;    2º P – 11,6;   3º P – 11,8 

 
 

 
 

Média 1ºP – 12,3;    2º P -  12,7;   3º P – 13,3 
 

 
 

Média 1ºP – 14,7;    2º P -  15;   3º P – 15,4 

 


