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NOTA PRÉVIA 

 O artigo 15.º do Despacho normativo n.º 6/2014 de 26 de maio prevê que, no final de cada ano escolar, o 

Conselho Pedagógico avalie o impacto que as atividades desenvolvidas tiveram nos resultados escolares e 

delibere sobre o plano estratégico para o ano letivo seguinte, devendo submetê-lo à apreciação do Conselho Geral 

e a divulgação junto da comunidade escolar. Neste âmbito, a partir do contributo dos departamentos e de outras 

estruturas de orientação e coordenação pedagógica, elaborou-se o presente documento, estruturado em quatro 

partes com a seguinte designação: Avaliação das atividades; Resultados; Impacto das atividades nos resultados; 

Medidas a implementar no próximo ano letivo. 

 

1. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

1.1. Apreciação das atividades realizadas 

Nas diferentes estruturas, a apreciação global das atividades desenvolvidas, ao longo do presente ano letivo, 

foi considerada bastante positiva, tendo sido destacados os seguintes aspetos: 

a) O elevado grau de execução das atividades previstas no Plano Anual de Atividades (PAA); 

b) A elevada participação nas atividades por parte de todos os intervenientes; 

c) A avaliação global bastante positiva das atividades realizadas – essencialmente classificações de Bom e 

Muito Bom –, quer por parte dos docentes, quer pelo público-alvo; 

d) O contributo significativo das atividades para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo do 

Agrupamento; 

e) A participação e o envolvimento dos pais/encarregados de educação nas reuniões e na vida das Escolas, 

em especial nos primeiros níveis de educação e de ensino.  

f)    O desenvolvimento de capacidades que potenciaram a aquisição das aprendizagens essenciais e, 

consequentemente, resultaram em maior sucesso escolar. São disso exemplo, as atividades que 

promoveram a leitura, a capacidade de interpretação/compreensão do texto e a escrita; as que permitiram 

um maior e melhor conhecimento da cultura geral e específica dos países das disciplinas das línguas 

estrangeiras; as que desenvolveram a aquisição de vocabulário e o domínio de conteúdos específicos das 

disciplinas; as que desenvolveram o raciocínio, a concentração, o cálculo mental e o espírito científico;  

g) O fomento da colaboração e da autonomia dos alunos, do gosto pela escola e da sensibilização para a 

preservação do património natural e cultural; 

h) O contributo das atividades para a motivação dos alunos e, consequentemente, para um maior interesse 

pelos conteúdos programáticos e atividades propostas; 

i)     O elevado empenho e interesse dos alunos nas atividades propostas. 
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j)     A aplicação de algumas medidas de promoção do sucesso escolar, como a Coadjuvação, a Preparação 

para as Provas Finais e o reforço das Aulas de Apoio. 

 

2. RESULTADOS 

2.1. Educação Pré-escolar 

A avaliação na Educação de Infância é essencialmente formativa e inserida num paradigma contextual, 

incidindo sobretudo nos processos. No entanto, se quantificados os dados, verifica-se que, aquisição de 

competências e metas de aprendizagens, nas crianças de 5 anos, é superior a 90% em todas as áreas de 

conteúdo, com exceção do domínio da Expressão Musical. A percentagem mais elevada de competências 

adquiridas é no domínio da Expressão Plástica com 93,76% e a que apresenta menor percentagem continua a ser 

a Expressão Musical com 88,22%. 

O quadro seguinte apresenta os dados da educação pré-escolar, no que diz respeito às competências e 

metas de aprendizagem adquiridas no 3.º período pelas crianças de 5 anos de idade, em comparação com os 1.º 

e 2.º períodos e com final do ano letivo anterior. 

Quadro 1: Percentagem de competências/metas de aprendizagem adquiridas na Educação Pré-Escolar. 

 

2.2. Primeiro Ciclo 

Em termos gerais, os resultados alcançados pelos alunos são bastante positivos, verificando-se uma melhoria 

dos mesmos comparativamente com os do período homólogo do ano passado, à exceção do 2.º ano, nas 

disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo. O 4.º ano é o que apresenta maior 

percentagem de sucesso, 97,77%, seguido do 3.º ano com 96,38%; o 2.º ano é o que apresenta menor 

percentagem de sucesso, com 94,81%. Na disciplina de Português, a percentagem mais elevada de sucesso é de 

96,33%, no 4.º ano, e a mínima é de 89,52%, no 2.º; em Matemática, é no 3.º ano que se afere a percentagem de 

Idade 
 
 
                                Áreas de Conteúdo 

5 Anos 

% Competências Adquiridas 

13/14 
3.º P 

14/15 
1.º P 

14/15 
2.º P 

14/15 
3.º P 

Formação Pessoal e Social 95,88 76,55 85,79 93,45 
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Expressão Motora 95,04 81,12 89,78 93,65 

Expressão dramática 95,92 71,89 81,89 90,59 

Expressão Plástica 94,25 74,41 84,48 93,76 

Expressão Musical 93,25 51,97 73,19 88,22 

Linguagem oral e abordagem à escrita 90,63 74,20 86,30 93,15 

Matemática 92,27 68,53 83,64 91,75 

Conhecimento do Mundo 87,17 69,72 81,99 91,40 

Total 93,05 71,05 83,38 92,00 
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maior sucesso, 92,13%, sendo o 2.º aquele em que se verifica a menor percentagem de sucesso, 87,10%. O 

quadro seguinte sintetiza os resultados do 1.º ciclo de escolaridade, em comparação com os 1.º e 2.º períodos e 

com final do ano letivo anterior. 

 

* Os resultados de Educação Moral e Religiosa Católica foram analisados por ciclo; CF – Resultado com a classificação da avaliação 
externa. 

Quadro 2: Percentagem de sucesso no 1.º ciclo. 

 

2.3. Segundo e Terceiro Ciclos 

Em Português, constata-se que, no 2.º e no 3.º ciclos, há um aumento de sucesso em relação aos 

resultados obtidos no 2.º período e no ano letivo anterior, em especial nos 5.º, 6.º, 8.º e 9.º anos. 

 Em Matemática, no 2.º ciclo, 5.º ano, os resultados são bastante satisfatórios, registando-se uma melhoria 

nos mesmos, quer relativamente ao 2.º período, quer comparados com os do período homólogo do ano letivo 

anterior, situando-se a média de alunos com sucesso na disciplina acima dos 70%. No que respeita aos 

resultados do 6.º ano, quando se compara com o 3.º período do ano letivo anterior, verifica-se uma descida no 

sucesso. Contudo, é de salientar a evolução positiva desde o início do ano letivo. No 3.º ciclo, verifica-se um 

ligeiro decréscimo do sucesso em relação ao período homólogo do ano transato e um acréscimo do sucesso em 

relação ao 2.º período do presente ano letivo. No 7.º ano de escolaridade, verifica-se um decréscimo do sucesso 

em relação ao 3.º período do ano letivo anterior e um acréscimo de sucesso relativamente ao 2.º período do 

presente ano letivo.  

Nas línguas estrangeiras, em Inglês, relativamente aos 2.º e 3.º ciclos, verifica-se um aumento do sucesso 

em relação ao 2.º período e ao 3.º período do ano transato. Este sucesso também se regista em todos os anos de 

escolaridade. Em Francês, no 7.º ano, há um ligeiro acréscimo de sucesso no final do ano, por comparação com 

os resultados obtidos no final do ano letivo anterior. Nas turmas do 8.º e 9.º anos, há um decréscimo na 

classificação final do 3.º período, face aos resultados de igual período do ano letivo anterior. 

Ano 
 
 

          
Disciplina 

1.º Ciclo 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 

13/14 
3.º P 

14/15 
1.º P 

14/15 
2.º P 

14/15 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
1.º P 

14/15 
2.º P 

14/15 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
1.º P 

14/15 
2.º P 

14/15 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
1.º P 

14/15 
2.º P 

14/15 
3.º P 

14/15 
CF 

Português 89,57 81,73 88,68 89,62 92,48 88,71 88,71 89,52 91,38 94,44 92,91 95,28 94,44 88,07 94,50 96,33 96,33 

Matemática 90,43 90,38 87,74 88,68 93,23 79,83 83,06 87,10 91,38 84,92 92,91 92,13 91,27 80,73 78,90 88,99 88,07 
Expressões Artísticas 

e Físico-Motoras 96,52 95,19 99,06 99,06 98,50 100,0 100,0 100,0 98,28 100,0 100,0 100,0 99,21 100,0 100,0 100,0 --- 

Apoio Estudo 93,91 87,50 95,28 95,28 94,74 89,52 91,94 94,34 96,55 95,24 93,70 94,31 96,83 98,17 97,25 100,0 --- 

Estudo Meio 97,39 94,23 95,28 98,11 97,74 90,32 92,74 94,35 93,1 93,65 94,49 97,64 96,83 93,58 98,17 99,08 --- 

Educação Cívica 95,65 91,35 98,11 98,11 96,24 96,77 98,39 98,39 98,28 95,24 92,91 95,28 100,0 100,0 89,91 100,0 --- 

EMRC * 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0 100,0 --- 
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Nas disciplinas de Ciências Sociais e Humanas, como História e Geografia de Portugal, no 5.º ano, regista-

se um decréscimo no sucesso relativamente ao ano letivo anterior, mas uma melhoria significativa em relação ao 

2.º período do presente ano letivo. No 3.º ciclo, em História, regista-se um retrocesso nos resultados da avaliação 

dos alunos, especialmente nos 7.º e 9.º anos de escolaridade. Em Geografia, comparativamente com os 

resultados do 2.º período, regista-se uma melhoria no sucesso escolar em todos os anos de escolaridade.  

Em Educação Moral Religiosa e Católica, os resultados alcançados pelos alunos, dada a especificidade 

desta disciplina, são francamente positivos, uma vez que nenhum aluno inscrito obteve menção negativa, no 

primeiro ciclo, ou nível inferior a três, nos segundo e terceiro ciclos; 

Nas Ciências, em Físico-Química, verifica-se que, em geral, as turmas do 8.º ano evidenciam resultados 

mais fracos. A percentagem por ciclo mantém-se idêntica à do ano letivo anterior, 69%. A média do ano é superior 

a 3 no 9.º ano e inferior nos restantes anos. Em Ciências Naturais, no 2.º ciclo, os resultados melhoraram, quer no 

5.º quer no 6.º anos de escolaridade, tanto na comparação com o 3.º período do ano letivo anterior, como com o 

2.º período do corrente ano letivo. A taxa de sucesso é elevada, ultrapassando os 90%. No 3.º ciclo, em termos 

globais, a percentagem de sucesso verificada é superior à do 2.º período, mas inferior relativamente ao período 

homólogo do ano letivo anterior. Em Tecnologias de Informação e Comunicação, constata-se que a percentagem 

de níveis superiores a 3 é muito próxima da do ano letivo transato. 

Nas Expressões, e relativamente à disciplina de Educação Visual do 5.º ano, regista-se uma ligeira melhoria 

no 2.º período. No entanto, comparativamente com o 3.º período do ano transato, verifica-se uma descida, mas 

pouco significativa. Quanto ao 6.º ano, regista-se uma melhoria dos resultados quer relativamente ao 2.º período 

deste ano quer ao ano anterior. No 3.º ciclo, concluiu-se que os níveis iguais ou superiores a 3, se fixaram nos 

92,6%, semelhante aos da avaliação do ano anterior; Quanto à disciplina de Educação Tecnológica, no 5.º ano, 

não se registam alterações significativas, em relação ao 2.º período, verificando-se uma descida em relação ao 

ano transato.  No que diz respeito ao 6.º ano, os resultados obtidos são francamente positivos, situando-se nos 

100%. Na disciplina de Educação Musical, há uma descida nos resultados, nos 5.º e 7.º anos. Em Educação 

Física, no 5.º ano, há uma ligeira melhoria em relação ao 2.º período deste ano letivo e uma descida 

comparativamente com o ano letivo anterior. No 6.º ano, os resultados são mais positivos, tendo havido uma 

melhoria significativa, quer comparando com o 2.º período quer em relação ao ano letivo passado. No 3.º ciclo, 

apenas no 7.º ano, há uma descida dos níveis positivos comparativamente com os resultados do 3.º período do 

ano transato. Nos restantes anos, os níveis positivos mantêm-se idênticos aos do ano letivo anterior. 
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Os quadros 3 e 4 sintetizam os resultados do 2.º e 3.º ciclos de escolaridade.  

Quadro 3: Percentagem de sucesso no 2.º ciclo. 

 
 

* Sem os alunos que passaram a autopropostos, só realizam as provas na 2.ª fase. 

Quadro 4: Percentagem de sucesso no 3.º ciclo. 

 

 

              Ano 
 

 
         Disciplina 

3.º Ciclo 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

13/14 
3.º P 

14/15 
1.º P 

14/15 
2.º P 

14/15 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
1.º P 

14/15 
2.º P 

14/15 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15 
1.º P 

14/15 
2.º P 

14/15 
3.º P 

13/14 
CF 

Português 78,50 49,04 39,05 53,77 58,70 54,26 64,44 82,22 72,62 46,43 50,65 83,12 *94,12 

Inglês 74,77 76,70 78,85 81,90 70,65 60,64 75,56 83,33 96,43 73,81 84,42 75,32 --- 

Francês 76,64 83,65 79,05 78,30 84,78 52,13 61,11 80,00 97,62 83,33 76,62 93,51 --- 

História 61,68 55,34 52,88 56,19 66,30 45,74 48,89 67,78 75,00 63,10 77,92 70,13 --- 

Geografia 74,77 75,73 68,27 80,95 75,00 70,21 56,67 76,67 100 92,86 97,40 98,70 --- 

Matemática 66,04 59,22 53,85 61,90 44,57 37,23 46,67 57,78 57,14 45,24 38,96 44,16 *50,00 

Ciências Naturais 89,72 63,46 80,95 77,36 90,22 84,04 85,56 96,67 97,62 80,95 75,32 94,81 --- 

Físico-Química 65,42 66,35 66,67 69,81 83,70 69,15 44,44 56,67 60,71 50,00 70,13 84,42 --- 

Educação Visual 93,64 89,62 91,59 89,81 93,55 85,42 91,58 95,79 97,65 85,88 96,20 92,41 --- 

Música 98,20 89,52 85,85 95,33 96,77 91,67 91,58 97,89 --- --- --- --- --- 

Educação Física 97,32 94,34 90,65 93,52 100,00 98,96 97,89 96,84 100,00 97,62 100,00 100,00 --- 
Educação Moral Religiosa e 

Católica 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 --- 

Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

99,10 88,79 97,22 97,25 95,70 92,71 95,79 96,84 --- --- --- --- --- 

Educação Cívica 96,43 91,51 93,40 94,39 --- --- 97,89 --- --- --- 100,00 100,00 --- 

                         Ano 
 
 

                    Disciplina 

2.º Ciclo 

5.º ano 6.º ano 

13/14 
3.º P 

14/15  
1.º P 

14/15  
2.º P 

14/15 
3.º P 

13/14 
3.º P 

14/15  
1.º P 

14/15  
2.º P 

14/15 
3.º P 

14/15 
CF 

Português 74,55 76,62 77,92 87,34 86,60 71,15 81,37 91,35 94,90 

Inglês 72,48 80,82 75,00 79,73 73,20 66,35 72,55 79,41 --- 

História e Geografia de Portugal 86,24 76,62 74,03 82,28 88,30 66,98 75,00 85,58 --- 

Matemática 67,29 71,62 67,12 73,33 75,53 57,55 57,69 66,35 69,39 

Ciências Naturais 82,40 88,46 84,62 88,75 88,54 81,73 83,33 93,14 --- 

Educação Visual 98,20 96,20 95,06 95,18 98,98 97,12 97,06 100,00 --- 

Educação Tecnológica 97,22 96,47 94,32 94,44 100 95,28 99,04 100,00 --- 

Educação Musical 97,20 87,06 79,55 87,78 97,92 72,3 76,70 99,03 --- 

Educação Física 95,41 87,50 89,02 89,29 97,87 96,23 96,15 99,04 --- 

Educação Moral Religiosa e Católica 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 --- 

Educação Cívica 96,16 92,50 90,12 92,77 96,10 97,17 98,08 98,08 --- 
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Para complementar a análise dos resultados escolares, foram calculadas as notas médias, em cada 

disciplina, obtendo-se aquilo a que se designou de Rendimento Escolar Interno (REI). O quadro seguinte 

apresenta o REI por ciclo de escolaridade, sendo que no 1.º, os dados reportam-se, exclusivamente, ao 4.º ano. 

Quadro 5: Rendimento Escolar Interno (REI) por ciclo –  nota média por ciclo, em cada disciplina. 

 

Observa-se um aumento da média do REI, no 4.º ano, para 4,02%, comparativamente com a média dos dois 

períodos anteriores. A disciplina que apresenta um REI mais baixo é a de Matemática, e a mais elevada é 

Educação Moral Religiosa e Católica. No 2.º ciclo, o rendimento médio aumentou ao longo do ano letivo e situa-se 

em todas as disciplinas acima do nível 3, sendo Matemática a que apresenta um rendimento inferior. No 3.º ciclo, 

a média geral é positiva, tendo aumentado ao longo do ano. No entanto, quatro disciplinas apresentam valores 

negativos, destacando-se, dos mais altos para os mais baixos, Físico-Química, Português, História e Matemática. 

No que se refere ao Curso Vocacional, em termos globais, observa-se um acréscimo do sucesso em todas 

as disciplinas. Num total de 25 alunos avaliados, 15 deles (60%) concluíram todos os módulos; 5 alunos (20%) 

apresentam até 2 módulos em atraso, e, outros tantos, 3 ou mais módulos por concluir. Na Prática Simulada 

(Estágio), apenas 1 aluno não terminou a componente de Artes & Ofícios. Assim, 3 alunos (12%) já concluíram o 

curso, 1 (4%) não prosseguiu por excesso de faltas, 1 foi transferido, e 9 (36%) frequentarão, em 2015/2016, o 2.º 

ano com Plano de Acompanhamento. 

  No que respeita ao curso de Educação e Formação de Adultos de Técnico de Cozinha/Pastelaria, todos os 

formandos validaram as Unidades de Formação de Curta Duração lecionadas. A Formação em Contexto de 

 
1.º Ciclo (4.º ano) 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

Português 3,48 3,65 3,80 3,06 3,15 3,36 2,64 2,71 2,88 

Inglês --- --- --- 3,19 3,24 3,39 3,13 3,00 3,21 

Francês --- --- --- --- --- --- 3,04 3,08 3,18 

Matemática 3,30 3,32 3,55 2,91 2,89 3,06 2,69 2,61 2,76 

História e Geografia de 
Portugal / História 

--- --- --- 3,01 3,05 3,29 2,76 2,72 2,81 

Geografia --- --- --- --- --- --- 3,03 3,09 3,25 

Ciências 
Naturais/Estudo Meio 

3,67 3,86 4,01 3,31 3,38 3,60 3,04 3,18 3,39 

Físico-Química --- ---  --- --- --- 2,82 2,85 2,97 

Educação Visual 
Expressões 

Artísticas e 

Físico-Motoras 
4,06 

Expressões 

Artísticas e 

Físico-Motoras 
4,17 

Expressões 

Artísticas e 

Físico-

Motoras 
4,27 

3,37 3,51 3,72 3,27 3,37 3,50 

Educação Tecnológica 3,32 3,63 3,77 --- --- --- 

Educação Musical/Música 3,23 3,23 3,67 3,31 3,39 3,52 

Educação Física 3,46 3,73 3,90 3,55 3,58 3,71 

Educação Moral Religiosa 
e Católica 

3,67 4,08 4,41 3,70 4,06 4,21 3,82 4,04 4,37 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

--- --- --- --- --- --- 3,28 3,45 3,64 

Educação Cívica 3,98 4,00 4,15 3,70 3,86 4,05 3,49 3,63 3,82 

Apoio ao Estudo 3,94 4,04 4,14 Avaliação descritiva --- --- --- 

Média Geral 3,73 3,86 4,02 3,28 3,42 3,63 3,12 3,16 3,33 
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Trabalho iniciou, no dia 23 de julho, e terminará em meados de setembro, altura em que, também, se dará por 

concluído o curso. 

 

2.4. Avaliação externa 

Relativamente aos resultados da avaliação externa, os dados existentes no momento, permitem-nos verificar 

que as médias obtidas pelos alunos do Agrupamento se situaram acima das nacionais na disciplina de 

Português, em todos os ciclos, e na disciplina de Matemática, no 6.º ano. Nesta disciplina, a percentagem de 

níveis iguais ou superiores a 3 é também superior à nacional, assim como em Português, no 9.º ano. Os 

resultados de Matemática, no 9.º ano, embora continuem negativos, melhoraram relativamente ao ano passado.  

ANO DISCIPLINA 

Provas Finais de Ciclo  Avaliação 3.º Período  Classificação final  

>=3  % Média >=3 % >=3 % 

Nacional* Agrupamento** Nacional* Agrupamento ** Interna Admitidos 1.ª fase*** 

4.º 
PORTUGUÊS 86 85,64 65,60 67,20 96,33 96,33 96,33 

MATEMÁTICA 70 68,93 59,60 58,19 88,99 88,99 88,07 

6.º 
PORTUGUÊS 77 76,77 59,50 59,69 91,35 91,35 94,90 

MATEMÁTICA 55 56,57 51,00 51,56 66,35 66,35 69,39 

9.º 
PORTUGUÊS 77 83,32 58 60,03 83,12 94,12 94,12 

MATEMÁTICA 50 45,59 48 45,16 44,16 50,00 50,00 

* Fonte: http://www.publico.pt/sociedade/noticia/exames-do-9-ano-media-de-matematica-cai-para-48-e-portugues-sobre-para-58-
1701521, 09-07-2015, página ativa; ** Dados retirados do programa PFEB/ENEB; *** Sem os alunos que passaram a autopropostos, 
só realizam as provas na 2.ª fase. 

 

No que se refere ao Preliminary English Test (PET), os resultados refletem as notas obtidas pelos alunos no 

final do 2.º período, sendo que houve uma maior percentagem de níveis 2 (8,35%), nos resultados internos. Esta 

diferença percentual poder-se-á dever à componente da oralidade – speaking – contemplada no PET, 

competência não avaliada nos testes de inglês, no ano letivo em questão. O quadro seguinte apresenta de forma 

sintética os resultados do PET, referentes ao atual ano letivo. 

Nível obtido Número de Alunos % (Total 72 alunos) % (Total 79 alunos) 

Nível inferior a A2 35 48,61% 44,30% 

Nível A2 (de 45% a 69%) 17 23,61% 21,52% 

Nível B1 (de 70% a 89%) 18 25,00% 22,78% 

Nível B2 (de 90% a 100%) 2 2,78% 2,53% 

Classificações >= a 50% (Média – 50,46%) 33 45,8% --- 

TOTAL 72 --- --- 

Alunos que não realizaram uma parte do teste 3 --- 3,80% 

Alunos que não realizaram o teste 4 --- 5,06% 

TOTAL 79   
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2.5. Taxas de repetência e de abandono 

Em relação às taxas de repetência, é no 3.º Ciclo que se verifica a maior taxa de repetência – 17,96% – mais 

baixa do que no ano letivo anterior – e, a menor, no 1.º Ciclo – 6,67%.  

No que diz respeito ao abandono escolar, o 1.º Ciclo apresenta o maior número de alunos em situação de 

abandono escolar – 14 –, enquanto o 2.º ciclo tem 2 alunos e o 3.º ciclo 1 aluno nesta situação. Uma grande parte 

das situações de abandono dizem respeito a alunos de etnia cigana que deixaram de comparecer à escola e/ou 

que se desconhece o seu paradeiro, ou, ainda, de alunos que a escola sabe, informalmente, que emigraram, mas 

que ainda não regularizaram a sua situação de transferência. Na globalidade, os números do abandono escolar 

diminuíram relativamente ao ano letivo anterior. 

 

3. IMPACTO DAS ATIVIDADES NOS RESULTADOS 

Os resultados dos alunos podem ser explicados por um conjunto vasto de fatores que, em função da sua 

etiologia, poderão exercer sobre aqueles uma influência mais ou menos direta. Para se poder avaliar com 

fiabilidade o impacto direto das atividades nos resultados dos alunos, teria de ser realizado um estudo científico, 

no qual todas as variáveis fossem consideradas e se obtivessem dados significativos do ponto de vista estatístico.  

Neste contexto, e relativamente ao impacto das atividades desenvolvidas nos resultados, podemos afirmar 

que, de forma indireta, as atividades realizadas poderão ter contribuído para: 

a) Promover a qualidade das aprendizagens e a melhoria dos resultados escolares; 

b) Motivar os alunos para a aprendizagem das diversas disciplinas; 

c) Consolidar os conteúdos programáticos lecionados; 

d) Permitir o desenvolvimento de atitudes positivas perante universos sociais e culturais diferentes; 

e) Desenvolver capacidades que potenciam a aquisição das aprendizagens essenciais; 

f)    Melhorar o desempenho, relativamente ao ano letivo anterior, nos resultados de algumas provas finais; 

g) Desenvolver o espírito crítico, colaborativo, autónomo e participativo. 

 

 

4. MEDIDAS A IMPLEMENTAR NO PRÓXIMO ANO LETIVO 

Considerando o diagnóstico realizado e ainda que sem estarmos na posse de informação consolidada e 

definitiva relativamente aos resultados escolares, de seguida apresentam-se as medidas a implementar no 

próximo ano letivo: 

a) Assegurar a continuidade de atividades que promovam o contacto direto com variadas formas de arte e 

cultura, a defesa dos valores ambientais e a participação ativa das crianças e alunos;  
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b) Manter o envolvimento das famílias e a interação da comunidade, continuando a desenvolver atividades 

dinamizadas pelos encarregados de educação, em parceria com os docentes;  

c) Manter as atividades de articulação com a Biblioteca;  

d) Continuar a fomentar uma cultura de autoavaliação contínua e sistemática, de reflexão sobre as práticas 

educativas;  

e) Continuar a participar em atividades promovidas pela comunidade local que venham ao encontro do 

Projeto Educativo;  

f)    Continuar a promover atividades/projetos de articulação entre os diferentes níveis de educação e ensino, 

como forma de proporcionar uma situação de transição mais facilitadora da continuidade educativa;  

g) Fomentar a articulação entre os docentes de Educação Especial, os docentes titulares de grupo/turma, os 

diretores de turma, bem como entre os técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão e do Serviço de 

Psicologia e Orientação;  

h) Continuar a distribuir as Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º ciclo no final das atividades 

letivas, sempre que possível;  

i)    Continuar a reforçar as horas para apoio aos alunos com dificuldades, em função dos recursos e 

necessidades, em especial na disciplina de Matemática, de modo a possibilitar o desdobramento dos 

grupos de alunos propostos ou a criar um ou mais grupos suplementares de apoio em cada ano de 

escolaridade, que possam acolher os alunos que revelem interesse em melhorar o seu aproveitamento e 

se encontrem num estádio de aprendizagem próximo do nível três;  

j)    Continuar com práticas de coadjuvação e, em função dos recursos existentes, alargá-las ao 1.º ciclo, em 

especial no Português e na Matemática;  

k) Ponderar a participação dos alunos do 2.º ano, nos testes intermédios, como forma de, precocemente, 

aferir as suas aprendizagens e de prevenir o insucesso nas disciplinas nucleares; 

l)    Continuar a prever, na carga letiva dos alunos de 6.º e 9.º anos, e em função dos recursos e das 

necessidades existentes, atividades de Preparação para as Provas Finais;  

m) Prever Aulas de Apoio e/ou Coadjuvação na disciplina de Inglês, em função dos recursos existentes, e, se 

possível, estender essas aulas a outras disciplinas, a fim de permitir um acompanhamento mais 

personalizado e um apoio mais efetivo na superação das dificuldades dos alunos;  

n) Em função dos recursos humanos disponíveis, em especial, ao nível de Serviço Social, implementar, 

nomeadamente nos 2.º e 3.º ciclos, um gabinete de apoio ao aluno e à família;  

o) Destacar, em cada período, os alunos que têm níveis iguais ou superiores a 3 ou Suficiente e que não 

têm participações disciplinares;  
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p) Referenciar as crianças que terminam a Educação Pré-escolar com dificuldades nas áreas de Linguagem 

oral e abordagem à escrita e de Matemática – preditoras de insucesso escolar –, articulando essa 

informação com o professor titular de turma do 1.º ano;  

q) Prever formação de docentes na área da prevenção da indisciplina;  

r) Estabelecer contactos com instituições do ensino superior, com vista a implementação de ações que 

melhorem os resultados escolares a Matemática;  

s) Implementar atividades relacionadas com artes marciais (ex.: judo), dirigidas a alunos que apresentam 

problemas de comportamento, como forma de promover o desenvolvimento de técnicas e táticas de 

controlo da impulsividade e de atuação perante as adversidades e os conflitos, sem recurso à violência. 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 22 de julho de 2015 

 

 


