
 

AAAGGGRRRUUUPPPAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEESSSCCCOOOLLLAAASSS   MMMIIIGGGUUUEEELLL   TTTOOORRRGGGAAA   
EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  22,,33  CCIICCLLOOSS  DDEE  MMIIGGUUEELL  TTOORRGGAA  

 Praceta P.e Álvaro Proença, Casal de S. Brás  2700-631 Amadora 

 

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2014-2015 
 

 
RESULTADOS ESCOLARES 

 
1. Taxa de aprovação no 3º período entre 2011-12 e 2014-2015 (%) 

 

Ano letivo 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO CEF 

2011-2012 92,6 78,9 73,5 93,5 

2012-2013 92,5 85,2 74,9 87,3 

2013-2014 92,0 84,1 70,6 84,4 

2014-2015 90,2 90,1 88,8 ? 

Fonte: MISI para os anos letivos 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014; para o ano letivo 2014-2015 dados ainda 

provisórios com base no documento Metas – TEIP. 

 

A taxa de transição / aprovação apresenta uma descida ligeira no 1º ciclo entre os 

anos 2011-2012 e 2014-2015 (-2,4%) e um crescimento importante no 2º ciclo (de 

78,9% para 90,1%) que presenta num período de 4 anos um aumento de 11,2%. No 3º 

ciclo apesar de uma ligeira descida até 2013-2014 apresenta em 2014-2015 uma 

subida extraordinária de mais 18,2% sobre o valor do ano anterior. A taxa de 

conclusão dos alunos nos cursos de educação e formação, que ao contrário do ensino 

regular, inclui também os alunos excluídos e retidos por faltas, tem vindo a baixar mas 

não deixa de constituir mesmo assim uma taxa próxima dos valores nacionais. 

O 1º ciclo ainda não conseguiu recuperar o bom resultado obtido em 2011-2012 

enquanto o 2º ciclo tem vindo a melhorar face a 2011-2012. O 3º ciclo apresenta em 

2014-2015 valores de rutura face aos anos anteriores que devem merecer reflexão no 

sentido de se apurar mudanças que possam ter invertido um ciclo de baixos 

resultados. 

Torna-se necessário comparar estes valores com a taxa de transição / aprovação 

nacional para se poder verificar se a evolução da diferença é positiva ou negativa, 

situação que só poderá ocorrer após a divulgação dos dados nacionais.  

  



 
Taxa aprovação / transição do Agrupamento Miguel Torga, por ano escolaridade entre 

2011-2012 e 2014-2015 
 

2011-2012 
 

2012-2013 
 

2013-2014 
 

2014-2015 
   UO NAC DIF UO NAC DIF UO NAC DIF UO NAC DIF 

1º Ano 99,1 100 -0,9 100 100 0 100 100 0,0 100      

2º Ano 89 91 -2 85,6 89,5 -3,9 85,5 88,8 -3,3  84,8     

3º Ano 89,3 96 -6,7 95,5 94,4 1,1 92,9 94,7 -1,8  85,5     

4º Ano 94,1 95,1 -1 90,6 95,4 -4,8 91,2 96,1 -4,9 91,2      

5º Ano 79,4 90,1 -10,7 89,8 89,2 0,6 82,9 88,2 -5,3 85,9     

6º Ano 77,5 86,3 -8,8 80,2 83,8 -3,6 75,6 86,7 -11,1 81,7     

7º Ano 69,6 82,1 -12,5 69,8 82,7 -12,9 70,1 82,1 -12,0 87,2     

8º Ano 74,5 86,9 -12,4 80,9 85,5 -4,6 69,2 86,0 -16,8 85,6     

9º Ano 79,5 82,4 -2,9 73,9 81,2 -7,3 62,6 83,6 -21,0 91,8     

Regular 83,3 89,8 -6,5 85,3 88,7 -3,4 81,3 89,2 -7,9       

CEF 93,5 89,3 4,2 87,3 87 0,3 86,4 86,1 0,3    
UO_Total 83,9 89,6 -5,7 85,5 88,6 -3,1 81,6 89,1 -7,5       

Fonte: MISI para os anos letivos 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014; para o ano letivo 2014-2015 dados ainda 

provisórios com base no documento Observatório 2014-2015, f.XVII.e f.X 

. 

Ema análise mais detalhada da taxa de  transição/ aprovação por ano de escolaridade, 

comparando o valor obtido no agrupamento com o valor nacional permite-nos perceber 

a evolução dessa diferença. Parece significativo o aumento da diferença valor do 

agrupamento – valor nacional no 2º e 4º ano de escolaridade no 1º ciclo, o 6º ano no 

2º ciclo e o aumento no 8º e 9º anos do 3º ciclo, sendo o valor atingido em 2013-2014 

pelo 9º o mais negativo. São indicadores positivos a diminuição dessa diferença no 3º 

ano, no 5º ano, Globalmente a diferença valor da escola valor nacional, após uma 

diminuição em 2012-2013 agravou-se no ano seguinte para -7,5%. 

Os valores obtidos em 2014-2015 apesar de ainda não ser possível o comparativo 

com o resultado nacional parecem indicar uma melhoria 2º e 3º ciclo mas um ligeiro 

retrocesso no 2º e 3º anos. 

 

2. Qualidade do sucesso 
 

2.1. Percentagem de níveis 4 e 5 em 2014-2015 
 

ciclo 2013-2014 2014-2015 
2 34,7 37,4 
3 25,8 29,9 

2º e 3º 30,3 32,7 



 
A percentagem de níveis 4 e 5 obtidos representa um 1/3 do total possível obtido pelos 

alunos do 2º e 3º ciclo o que, em termos absolutos, aponta para um resultado distante 

do ideal. Se compararmos com o resultado obtido no ano anterior verificamos uma 

melhoria no 2º ciclo e no 3ºciclos que apesar de modesta representa uma melhoria da 

qualidade. 

 
 

2.2. Percentagem de alunos sem negativas em 2014-2015 
 

Ciclo 2013-2014 2014-2015 
1 67 72,4 
2 44 52,3 
3 29 43,1 

Total 50 55,9 
Fonte: documento Observatório 2014-2015 

 

Já o número de alunos que transitou de ano letivo sem negativas cresceu 

significativamente face ao ano letivo anterior e em todos os ciclos (1º ciclo +5,4%, 2º 

ciclo +8,3% e 3º ciclo +14,1%) o que confirma que a melhoria verificada nos resultados 

se manifesta mais na diferença entre a negativa e a positiva.  

 

3. Sucesso por disciplina 
 
Percentagem de alunos com positiva por disciplina / ciclo em 2014-2015 
Ciclo PORT INGL FR ESP HIST GEO MAT CN FQ EV ET EM TIC EF 

1º 80,1 -- -- -- 90,8 -- 75,0 -- -- 98,2  -- -- 91,3 
2º 74,2 80,2 -- -- 86,4 86,4 68,5 88,5 -- 95,9 98,8 97,1 -- 99,6 
3º 87,8 74,2 89,6 100 88,5 80,0 68,1 89,7 83,0 95,9 --- 96,8 97,2 99,0 

Fonte: documento Observatório 2014-2015 

 

A percentagem de sucesso obtida pelos alunos em cada ciclo, por disciplina (número 

de níveis positivos), em 2014-2015, melhorou substancialmente no 3º ciclo, em todas 

as disciplinas atingindo valores de dois dígitos em 7 disciplinas: Português +16,8%, 

Inglês +8,2, Francês +6,6%, Espanhol +10%, História +11,5%, Geografia +15%, 

Matemática +16,1%, Ciências Naturais +2,7%, Educação Visual +15%, Educação 

Musical +12,9, TIC +4,8%,e  Educação Física +2%. 

Melhoraram também no 2º ciclo, mas um pouco menos, em parte porque a margem de 

progressão não era tão grande: melhoraram as disciplinas de Português +18,8%, 

Inglês +11,2%, História +2,4%, Educação Visual, +3,9%, Educação Tecnológica 

+3,8%, Educação Musical +4,1% Educação Física +2%. As disciplinas de Matemática 

com -3,5%, e Ciências Naturais com -4,5% apresentam pequenas descidas. No caso 

da matemática apresenta alguma gravidade porque tinha já o valor mais baixo do 

sucesso (68,5%). 



 
No 1º ciclo, a percentagem de sucesso a Português (+0,9%) e matemática (0%) 

manteve-se quase sem alteração o que configura uma situação de estagnação. 

Mais importante que o sobe e desce do valor do sucesso por disciplina de um ano 

para o outro é a tendência que, no caso deste ano letivo de 2014-2015 é claramente 

positiva devido ao número de disciplinas que melhorou e aos valores envolvidos, que 

nalguns casos ultrapassaram a dezena de pontos percentuais. 

 
 

4. RESULTADOS NA AVALIAÇÃO EXTERNA 
 

4.1 Taxa de sucesso (número de níveis 3, 4 e 5) na avaliação externa; Diferença entre 

a taxa de sucesso na avaliação interna e externa 

 

Diferença entre a classificação interna e externa em Português e Matemática em 3 

anos letivos: 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 (% níveis positivos: 3, 4 e 5) 

  Português Matemática 
  2012-2013 13-14 14-15 2012-2013 13-14 14-15 

EB1 MS -52 -14 -22,3 -43 -36 -33,3 
EB1 RA -51 -47 -51,1 -56 -59 -43,3 

EB23MT6 -41 -4 -16,3 -49 -37 -39,6 
EB23MT9 -55 -5  -34,1 -33 -17  52,7 

Fonte: Documento Observatório anos 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 

 

A diferença entre os resultados obtidos pelos alunos que realizaram provas nacionais 

em Português e Matemática e as suas classificações internas nessas disciplinas 

mostra valores bastante elevados. Partindo do princípio que é aceitável a existência de 

uma diferença a favor da classificação interna, os valores observados são 

extremamente preocupantes em Português na EB1 Ricardo Alberty (51%) e na 

tendência crescente na Escola Martinho Simões também em Português (22%). Em 

Matemática essa diferença é muito grande em todos os ciclos. Em 2014-2015 essa 

diferença aumentou extraordinariamente especialmente no 9º ano. 

 
4.2. Diferença da taxa de sucesso na avaliação externa face à média nacional nos 

últimos 4 anos, em Português e Matemática de 1º, 2º e 3º ciclos. 

Português 4º ano     Matemática 4º ano 

Ano letivo Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

2011-2012 67,19% 79,18% -11,99% 34,09% 55,09% -21,00% 

2012-2013 33,58% 51,67% -18,09% 35,07% 63,07% -28,00% 

2013-2014 56,62% 79,34% -22,72% 33,82% 60,33% -26,51% 

2014-2015 52,03%   34,96%   
Fonte: documento Metas Gerias TEIP,  

 



 
A evolução da diferença da taxa de sucesso (nº de níveis positivos) na avaliação 

externa de 4º ano entre os resultados dos alunos do agrupamento Miguel Torga e os 

alunos a nível nacional mostra uma tendência negativa em Português e a manutenção 

da diferença negativa em Matemática na casa dos -25%. Em 2014-2015 a 

percentagem de sucesso baixou em Português de 56,6% para 52% o que parece 

indicar um agravamento da situação.  
 

Português 6º ano     Matemática 6º ano 

Ano letivo Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

2011-2012 64,60% 74,79% -10,19% 24,79% 54,05% -29,26% 

2012-2013 40,74% 56,42% -15,68% 25,89% 48,57% -22,68% 

2013-2014 65,71% 76,77% -11,06% 32,08% 47,65% -15,57% 

2014-2015 56,41%   32,48%   
Fonte: documento Metas Gerias TEIP,  

 

Os resultados dos alunos de 6º ano em Português pioraram em 2014-2015 (56,4%) e 

mantiveram-se em Matemática na casa dos 32% (cerca de 1/# dos alunos obtiveram 

positiva na avaliação externa). Contudo a diferença face ao resultado nacional é 

bastante inferior ao 1º ciclo em Português mas semelhante em Matemática.  

 

Português 9º ano     Matemática 9º ano 

Ano letivo Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

2011-2012 52,05% 65,41% -13,36% 45,33% 55,51% -10,18% 

2012-2013 32,84% 50,10% -17,26% 28,99% 39,34% -10,35% 

2013-2014 56,63% 69,04% -12,41% 38,89% 52,51% -13,62% 

2014-2015 58,70%   22,83%   
Fonte: documento Metas Gerias TEIP,  

 

No 9º ano a taxa de sucesso em Português melhorou 2pp enquanto a Matemática 

piorou 16pp. Aguarda-se a divulgação do valor nacional da taxa de sucesso (nº de 

níveis positivos) para se poder concluir quanto à tendência da diferença entre valor do 

agrupamento e valor nacional. Um dado pode contudo ser desde já avançado: a 

situação da disciplina de matemática deve merecer uma reflexão de todos os 

intervenientes no sentido de identificar medidas e melhorias a implementar no próximo 

ano letivo. 

 
 
4.3. Preliminary English Test (PET) 

A introdução desta forma de avaliação externa na língua inglesa aos alunos de 9º ano 

desde o ano letivo 2013-2014, fornece informação que pode ser importante na 

definição de orientações curriculares nesta disciplina.  



 
Em 2013-2014 96 alunos de 9º ano realizaram um teste de Inglês (KFS) em que 49% 

se situou abaixo do nível correspondente (Pré-A1=25% e A1=24%) e 51% acima 

(A2=36% e B1=15%). Em 2014-2015, com um teste realizado para um nível acima 

(PET)verificou-se que 71% dos alunos não possui nível de proficiência compatível com 

o 9º ano (Inferior a A2=29%, A2=38%), e 29% dos alunos situaram acima (B1=23% e 

B2=4%).A média do teste de 2013-2014 foi de 63,5 e a de 2014-2015 foi 55,6%. 

Apesar do número de alunos abaixo do nível de proficiência ter aumentado para 2014-

2015 tal situação deve-se ao aumento de dificuldade do teste. Como dado positivo 

verifica-se que em 2014-2015 o número de alunos Pré-A1 e A1 desceu de 49% para 

31% e o nº de alunos A2 subiu de 36% para 40% e o B1 subiu de 15% para 25%. 

 
5. Taxa de abandono 

 

Desde que a taxa de abandono escolar no ensino básico passou a incorporar o 

indicador de alunos retidos por faltas os valores aumentaram significativamente no ano  

 13-14 14-15 letivo de 2013-2014. No ano letivo de 2014-2015 

houve uma descida importante no 2º ciclo que 

não foi seguida pelo 3º ciclo. Aqui merece 

destaque pela negativa o elevado nº de alunos 

retidos por faltas no curso vocacional (7) que  

distorce uma descida no ensino regular 3º ciclo.  

1º ciclo 0,2 0 

2º ciclo 6,6 4,5 

3º ciclo 4,4 4,5 

Total 4,1 2,5 

Fonte: Observatório  

Apesar disto verificou-se uma descida global no agrupamento de -1,4% no abandono 

escolar. Como veremos a seguir o problema está claramente identificado no excesso 

de faltas de um grupo de alunos que apresenta dificuldade em mudar. 

6. Taxa de absentismo 
 

A taxa de absentismo, medida pelo número de alunos que ficaram retidos por excesso 

de faltas diminuiu ligeiramente, em 2014-2015, mas torna-se necessário de investir 

mais nesta área do absentismo, seja na prevenção inicial das situações seja através 

dos planos de recuperação e integração.  
 

 11-12 12-13 13-14 14-15 

1º ciclo 0,2 0,02 0,0 0 

2º ciclo 7,5 5,8 5,8 4,5 

3º ciclo 7,7 3,4 4,6 4,5 

Total 4,4 2,6 2,8 2,5 
Fonte: Observatório e Metas Gerais TEIP 



 
 

7. Taxa de indisciplina (nº de medidas disciplinares: 2012-13 a 2014-2015 
 

A taxa de indisciplina medida pelo número de medidas disciplinares corretivas e 

sancionatórias aplicadas manteve-se muito elevada este ano letivo mas apesar de não 

ter sido possível manter o nível de descida verificado no ano 2013-2014 (de um nº 

média de medidas por aluno de 1,39 para 1,11) foi possível mesmo assim baixar esse 

número para menos que 1, o que simbolicamente não deixa de ter alguma 

importância. 

 

Ciclo 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 1 7 9 

2 566 547 489 

3 1011 527 509 

Total 1578 1081 1024 

Média por aluno 1,39 1,11 0,970? 

 
De facto se analisarmos a evolução ao longo deste ano letivo (verificável através dos 

relatórios de monitorização trimestral) verifica-se que foi possível inverter com pleno 

êxito uma tendência de subida no nº de medidas disciplinares que se começou a 

desenhar no 1º período. Nesses relatórios trimestrais verifica-se, no 2º ciclo, uma 

tendência forte de descida do 1º ao 3º período (respetivamente 235, 135 e 119 

medidas disciplinares) o mesmo acontecendo no 3º ciclo, descida ainda com um 

carácter mais forte (respetivamente 251, 177 e 81 medidas disciplinares).  

Paralelamente o compromisso estabelecido pelos professores, da importância de uma 

atuação pedagógica face ao comportamento dos alunos, materializado numa ação de 

melhoria que identifica boas práticas na prevenção de conflitos disciplinares, cria as 

bases para uma descida futura da aplicação de medidas disciplinares, de forma 

sustentada. 

 
 
  



 

8. Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 
 
8.1. Grupos de homogeneidade relativa (resultados em 2014-2015: nº de alunos 
com positiva) 
 

 Português 
(Tx de recuperação) 

Matemática 
(Tx de recuperação) 

 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

1º ciclo 26,7 29,2 42,0 22,9 29,3 53,0 

2º ciclo 23,1 39,3 60,0 15,6 30,7 74,1 

3º ciclo 25,8 61,5 77,7 20,6 30,0 45,8 

 

Os alunos que beneficiaram da aplicação da medida de promoção do sucesso 

educativo - grupos de homogeneidade relativa em Português - apresentam uma 

percentagem de recuperação (positiva no 3º período) crescente que vai dos 40% no 1º 

ciclo, 60% no 2º ciclo e atinge os 77,7% no 3º ciclo. A matemática apresenta valores 

de 53% no 1º ciclo, 74,1% no 2º ciclo e 45,8% no 3º ciclo. 

 
 
8.2. Apoio ao estudo (resultados em 2014-2015: % de alunos com positiva) 
O apoio ao estudo, outra das medidas de promoção do sucesso educativo, e não 

considerando as diferenças na forma da sua implementação nos diferentes ciclos, 

apresenta também valores bastante bons na recuperação dos alunos (51,7% no 1º 

ciclo, 66,2% no 2º e 80,4% no 3º ciclo. 

 
 

 Nº alunos 
Nº alunos que 
melhoraram 

% de alunos que 
melhoraram 

CICLO 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

1   112   58   51,7 

2  90 86  41 57 47,4 45,6 66,2 

3  166 164  73 132 35,5 44,0 80,4 

Total   362   247   68,2 
 

Quer os resultados obtidos pelos alunos em grupos de homogeneidade relativa quer 

no apoio ao estudo (2º e 3º ciclo) apontam pela primeira vez para valores acima dos 

50%, meta mais simbólica que quantitativa do indicador de sucesso na recuperação 

dos alunos. Os valores são mais expressivos considerando a sua evolução ao longo 

do ano letivo podendo ver-se a duplicação do valor do sucesso se compararmos o 1º 

com o 3º período. 



 
A melhoria do número de alunos que transitou sem negativa pode encontrar aqui um 

fator explicativo que importa quantificar. Por outro lado o maior envolvimento dos 

professores na reflexão e processo de melhoria destas medidas de promoção do 

sucesso importa que seja divulgado sobretudo para os professores que, no próximo 

ano letivo, tenham a seu cargo a implementação do apoio ao estudo e os grupos de 

homogeneidade relativa. 

 

 

Ano letivo Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

2011-2012 67,19% 79,18% -11,99% 34,09% 55,09% -21,00% 

2012-2013 33,58% 51,67% -18,09% 35,07% 63,07% -28,00% 

2013-2014 56,62% 79,34% -22,72% 33,82% 60,33% -26,51% 

2014-2015 52,03% 65,60%? -13,57% 34,96% 59,60%? -24,64% 

 

Ano letivo Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

2011-2012 64,60% 74,79% -10,19% 24,79% 54,05% -29,26% 

2012-2013 40,74% 56,42% -15,68% 25,89% 48,57% -22,68% 

2013-2014 65,71% 76,77% -11,06% 32,08% 47,65% -15,57% 

2014-2015 56,41% 59,50% -3,09% 32,48% 51,00% -18,52% 

 

Ano letivo Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

Taxa sucesso 
Ag M Torga 

Taxa sucesso 
Nacional 

Diferença T 
Sucesso 

2011-2012 52,05% 65,41% -13,36% 45,33% 55,51% -10,18% 

2012-2013 32,84% 50,10% -17,26% 28,99% 39,34% -10,35% 

2013-2014 56,63% 69,04% -12,41% 38,89% 52,51% -13,62% 

2014-2015 58,70% 58,00% 0,70% 22,83% 48,00% -25,17% 
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