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Introdução 
 

“O conceito de avaliação permite receber várias definições dependendo de quem a faz ou de quem nela 

participa. Os professores devem partilhar o poder de avaliar com os alunos, com os seus pares e outros 

intervenientes, e devem utilizar uma variedade de estratégias, técnicas e instrumentos de avaliação.”  

Adaptado Guba e Lincoln (1989) 

 

O presente relatório incide sobre a apresentação e análise dos resultados escolares e do 

comportamento dos alunos, registados no 1.º período, nos diferentes níveis de ensino que integram 

o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, no ano letivo 2019/20. Salienta-se que, esta 

monitorização assenta na análise realizada por comparação ao período homólogo dos anos lectivos 

2017/18 e 2018/19. (no caso da percentagem de alunos na zona de aprovação e das taxas de 

abandono e absentismo, a análise é realizada por comparação ao período homólogo dos anos 

letivos de 2017/18 e 2018/19, exceto no Pré-Escolar por não haver dados de anos anteriores. A 

qualidade do sucesso, o sucesso por disciplina e a indisciplina optou-se por comparar com o 1.º 

período dos dois últimos anos letivos: 2017/18 e 2018/19. 

Ressalva-se ainda que a área curricular de EMRC não foi objeto de estudo nos resultados escolares, 

pois não afeta a taxa de Transição/Aprovação. 

O presente relatório, com um carácter eminentemente informativo, pretende ser um objeto de 

ponderação e reflexão sobre as práticas letivas do Agrupamento, permitindo avaliar o impacto das 

estratégias implementadas e promover o desenvolvimento de outras que contribuam para a 

melhoria do ensino e a qualidade do sucesso. 
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1. AVALIAÇÃO INTERNA (2017-18 a 2019-2020) 
1.1 Taxa de Aprovação 

1.1.1  Jardim de Infância 

Pré-escolar 

2018/ 2019 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

Área do Conhecimento 
do Mundo 

Área da Comunicação e 
das Expressões 

% sucesso % sucesso % sucesso 

3 anos 36,7 8,2 2,0 

4 anos 38,7 45,2 24,2 

5 anos 63,0 57,4 46,3 

TOTAL 46,1 38,2 24,8 
Fonte: Observatório: 2019/2020 

 
Da análise do quadro superior onde estão registadas as avaliações referentes ao ensino pré-

escolar, verifica-se que no final do 1º período escolar, as crianças com 3 anos apresentam uma 

baixa percentagem de sucesso. Na faixa etária dos 4 anos, esta % sobe bastante mas só  na faixa 

etária dos 5 anos são atingidos valores superiores a 50%, com exceção da Área da Comunicação 

e das Expressões. 

De salientar que é na Área de Formação Pessoal e Social que se regista a maior percentagem de 

crianças que adquiriu as competências essenciais, seguindo-se a Área de Conhecimento do 

Mundo e depois a Área da Comunicação e Expressões. 

Se se comparar com os dados do mesmo período do ano anterior, verifica-se que as taxas de 

sucesso baixam em todos os parâmetros, independentemente da idade. Excetua-se a faixa dos 4 

anos na Área do Conhecimento do Mundo em que há uma melhoria. 

ao ensino pré-  

1.º, 2.º e 3.º ciclos 

CICLO 2017/18 2018/2019 2019/2020 

1.º ciclo 87,1 85,9 90,8 

2.º ciclo 81,8 77,6 70,1 

     3.º ciclo 53,7 67,0 59,1 

TOTAL 74,3 77,7 75,4 
Fonte: Observatórios: 2017/18;2018/2019;2019/20 
Pautas de avaliação final do 1ºP de 2019-2020 
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Relativamente ao mesmo período do ano anterior, a percentagem de alunos na zona de 

aprovação, desce de forma significativa nos 2.º e 3.º ciclos, respetivamente (-7,5) e (-7,9), 

enquanto no 1.º ciclo se verifica uma subida (+4,9) 

Na média global o Agrupamento regista um valor ligeiramente inferior relativamente ao 

último ano letivo. 
 
 
 

1.2. Classificação por disciplina 
1.1.2 Sucesso por disciplina  (% de níveis 3, 4, e 5) 

ANO PORT PLNM ING FR ESP HGP/ 
HIST GEO MAT CN FQ EV ET TIC EM EF CD 

1ºC 83,7  86,4     85,8         

2ºC 73,0 83,3 68,3   74,9  60,8 86,8  84,8 90,3 89,5 90,2 92,3 82,3 

3ºC 65,8 77,8 70,1 83,8 92,6 77,0 75,5 56,5 75,0 54,4 83,9  85,2 89,5 83,8 85,8 

Média  74,2 80,6 74,9 83,8 92,6 75,9 75,5 67,7 80,9 54,4 84,3 90,3 87,4 89,9 88,1 84,1 

Fonte: Programa INOVAR 
 

         1ºC – O sucesso nas disciplinas de P, I e M situa-se acima dos 80%. Verifica-se um ligeiro 

aumento do sucesso a P (+0,3pp) e I (+3,1pp), enquanto a M se regista um ligeiro aumento do 

insucesso (-1,3pp).  

2ºC – Com exceção das disciplinas de P (+0,6 pp) e CN (+3,6 pp) que registam um ligeiro 

aumento do sucesso, verifica-se que os valores do sucesso registados nas restantes disciplinas são 

inferiores aos valores registados no 1º período do ano transato: I (– 16,7 pp), M (– 10,6 pp), EV 

(– 15,2 pp) são as 3 disciplinas onde o aumento do insucesso é mais significativo. Os valores 

registados nas disciplinas de HGP (-8,2 pp), ET (-9,7pp) EM (-6,6 pp) também merecem a nossa 

atenção. I e M são as disciplinas que registam taxas de sucesso mais baixas. Todas as outras 

disciplinas registam um sucesso acima dos 70%. 

3º C – Na sua maioria, as disciplinas registam um sucesso acima dos 70% com exceção das 

disciplinas de P, M e FQ. M e FQ que registam valores abaixo dos 60%. Registe-se ainda que as 

taxas de sucesso baixaram em todas as disciplinas, à exceção de Fr (+3,4 pp) e H (+ 1,9 pp). 

De realçar o aumento significativo do sucesso em PLNM : + 58,3 pp, no 2º ciclo e + 44,5 pp, no 3º 

ciclo. 
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1.1.3 Média dos níveis 1 a 5 

ANO PORT PLN
M ING FR ESP HGP/

HIST GEO MAT CN FQ EV ET TIC EM EF CD 
 

MÉDIA 
Ciclo 

2ºC 3,00 2,75 3,09   3,06  2,90 3,30  3,35 3,53 3,30 3,61 3,16 2,86 3,16 

3ºC 2,82 2,78 3,03 3,21 3,49 3,13 3,11 2,80 2,98 2,75 3,33  3,65 3,50 2,78 3,27 3,11 

MÉDIA 2,91 2,76 3,06 3,21 3,49 3,09 3,11 2,85 3,14 2,75 3,34 3,53 3,47 3,55 2,97 3,07 3,13 

Fonte: Programa INOVAR  
 

O quadro 4, com a média dos níveis de 1 a 5 nos 2º e 3º ciclos, permite uma dupla observação: 

uma que compara as médias de cada disciplina por referência à média do ano e outra que 

compara as médias das disciplinas entre si. 

Assim, e como a comparação por referência à média do ano é apresentada a amarelo, no próprio 

quadro, para todas as disciplinas que se encontram abaixo, far-se-á apenas uma comparação 

das disciplinas entre si, por ciclo de ensino. 

No 2.º ciclo a disciplina com a média menor (se excetuarmos PLNM e CD), é M seguida de P. A 

média mais elevada regista-se em EM, seguida de ET.  

No 3.º ciclo, a disciplina com a média mais baixa é FQ seguida de M, enquanto a média mais alta 

se observa na disciplina de TIC, seguida de EM.  

Consequentemente, se analisarmos as médias das disciplinas comuns aos dois ciclos, verificamos 

que o Português e a Matemática registam as médias mais baixas. 
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2. QUALIDADE DO SUCESSO 
 

2.1. Alunos com positiva a todas as disciplinas 
 

CICLO 
% Alunos sem níveis negativos  

2017/18 2018/19 2019/20 

1.ºC 69,5 74,4 77,3 

2.ºC 48,6 51,6 40,7 

3.ºC 26,4 31,8 28,1 

TOTAL 49,9 55,0 52,5 
Fonte: Observatórios: 2017/18; 2018/2019; 2019/20 
Atas de avaliação final do 1ºP de 2019-20120 
 
A percentagem de alunos sem níveis negativos sobe ligeiramente no 1º ciclo (+2,9 pp). No 2º 

e 3º ciclos verifica-se uma diminuição da percentagem de alunos sem níveis negativos, sendo 

essa descida mais acentuado no 2º ciclo (-10,9 pp). Regista-se a inversão da tendência de 

subida da percentagem de alunos sem níveis negativos do Agrupamento verificada no 

triénio anterior. 

 

2.2. Alunos com negativas 
 

CICLO 
% Alunos com  

1 negativa 2 negativas 3 ou mais 
negativas 

1.ºC 7,3 6,2 9,2 

2.ºC 17,6 9,0 33,5 

3.ºC 14,4 12,0 45,5 

TOTAL 12,0 8,8 26,9 
Fonte: Observatórios: 2017/18; 2018/2019; 2019/20 
Atas de avaliação final do 1ºP de 2019-20120 
 
Este quadro é novo e permite-nos ter uma visão sobre o número de negativas por aluno. 

Tendo em conta a análise do quadro, observa-se que a taxa mais elevada corresponde aos 

alunos com 3 ou mais negativas. 

Se compararmos com o quadro 2.1, verifica-se que a maioria dos alunos se situa no grupo 

dos alunos sem negativas e no dos alunos com 3 ou mais negativas.  
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2.3. Taxa de níveis 4 e 5 obtidos pelos alunos 2º e 3º ciclo no 1º P 

 

CICLO 
% de 4 e 5 no 1ºP 

2017/18 2018/19 2019/20 

2.ºC 37,8 38,4 37,9 

3.ºC 25,7 29,5 28,1 

TOTAL 29,7 32,8 31,5 
        Fonte: Programa INOVAR 
 
 
A percentagem de alunos que obtém níveis 4 e 5 é um bom indicador da qualidade do 

sucesso escolar, uma vez que evidencia, para além da aquisição das aprendizagens, uma 

consolidação das mesmas. Da observação do quadro, ressalta a ligeira descida da 

percentagem de classificações mais elevadas nos três ciclos de ensino comparativamente 

com o ano letivo transato, porém superior à percentagem verificada no ano letivo 2017/18. 
 
 

2.4. Alunos sem retenções no percurso escolar 

CICLO 
% de alunos sem retenções 

2017/18 2018/19 2019/20 

1.ºC ---- ---- 93,6 

2.ºC ---- ---- 78,7 

3.ºC ---- ---- 60,2 

TOTAL ---- ---- 78,8 

        Fonte: Atas de avaliação final do 1ºP de 2019-20120 
 
Este quadro é novo e permite-nos saber qual a percentagem de alunos sem retenções no seu 

percurso escolar. Embora não seja possível a comparação com dados anteriores, podemos 

constatar que a taxa diminui significativamente ao longo dos ciclos, sendo bastante baixa  

nos 2º e 3º ciclos. 
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3. ABANDONO, ASSIDUIDADE E F. INJUSTIFICADAS 
 

3.1. Taxa de abandono - (alunos retidos por excesso de faltas, alunos que anularam a 
matrícula, excluídos por faltas, alunos inscritos que não frequentaram o 1º P) 

 

CICLO 2017/18 2018/19 2019/20 

1º C 0,0 0,5 0,2 

2º C 0,0 0,0 0,4 

3º C 0,0 0,0 0,3 

TOTAL 0,0 0,2 0,3 
Fonte: Observatórios: 2017/18; 2018/19; 2019/20 

  

Quanto à taxa de abandono,  regista-se uma subida, na comparação homóloga com os anos 

letivos anteriores, excetuando o 1º ciclo onde se verifica uma descida. Na observação da 

situação ao longo do tempo considerado, denota-se uma inversão na tendência de 

diminuição da taxa de abandono nos 2º e 3º ciclos.  

 

3.2. Taxa de absentismo  

(Total de alunos que ultrapassaram o limite de faltas, independentemente da situação fina). 
 

CICLO 2017/18 2018/19 2019/20 

1º C 0,0 0,0 0,0 

2º C 0,5 0,5 1,3 

3º C 1,8 1,8 1,4 

TOTAL 0,7 0,7 0,8 
 Fonte: Observatórios: 2017/18; 2018/19; 2019/20 
 
Neste período letivo em comparação com o mesmo período dos  dois anos anteriores, as 

taxas de absentismo nos 3 ciclos de escolaridade têm um comportamento bastante diferente. 

O 1º ciclo continua a registar uma taxa nula ao longo dos últimos anos. No 2ºciclo verifica-

se uma subida acentuada da taxa de absentismo(+0,8), enquanto no 3º ciclo  se regista uma 

ligeira descida (-0,4).  

Assim, como a subida da taxa no 2º ciclo é compensada pela descida da taxa do 3º ciclo a 

média do Agrupamento apenas sobe ligeiramente.. 
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3.3. Faltas injustificadas 

 (Total de faltas injustificadas)  
 

CICLO 2017/18 2018/19 2019/20 

1º C ---- ---- 159 

2º C ---- ---- 523 

3º C ---- ---- 1440 

TOTAL ---- ---- 2122 
 Fonte: Observatórios: 2017/18; 2018/19; 2019/20 
 
Este quadro é novo e portanto não nos é possível estabelecer comparações com períodos 

homólogos. Considera-se no entanto, muito elevado, o número de faltas injustificadas  em 

todos os ciclos de ensino, atingindo o seu pico no 3º ciclo. 

 

 

4. INDISCIPLINA 
 

  

 
Ocorrências em sala 

de aula 

N.º alunos 
reincidentes 

nas 
ocorrências 
em sala de 

aula 

Faltas 
Disciplinares 

Ações 
Disciplinares 

Medidas 
sancionatórias 

(suspensões) 

CICLO N.º de 
Ocorrên. 

N.º alunos 
envolvidos 

N.º 
de 
FD 

N.º alunos 
envolvidos 

N.º 
de 

Ações 

N.º alunos 
envolvidos 

Nº 
alunos Nºdias 

1º C 362 36 22 18 2 12 12 7 22 

2º C 404 75 43 64 22 12 8 5 12 

3º C 1128 191 141 232 90 18 10 8 28 

TOTAL 1894 302 206 314 114 42 30 20 62 
Fonte: Observatórios: 2019/20 
Atas de avaliação do 1ºP 2019/20  
 

Embora a estrutura desta tabela esteja alterada relativamente aos anos anteriores, 

permite-nos na mesma fazer uma análise, relativa ao comportamento dos alunos. 

Comparando os valores da indisciplina deste ano e de anos anteriores, verificamos uma 

tendência global para o aumento das situações de indisciplina, uma vez que,  quer o número 

de ocorrências, quer o número de alunos envolvidos, aumenta. De salientar o aumento do 

número de  ações disciplinares que voltou a subir relativamente ao ano anterior. 
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5. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 
5.1. Apoio ao estudo (2.º ciclo) 

Ano 

Português Matemática 

Nº alunos 
Nº alunos 

com 
positiva 

Nº de 
alunos 

situação de 
aprovação 

Nº alunos 
Nº alunos 

com 
positiva 

Nº de 
alunos 

situação de 
aprovação 

5.º ano 41 14 23 40 9 23 

6.º ano 39 26 23 37 8 15 

TOTAL 80 40 46 77 17 38 
Fonte: Observatório de 2019/20 
Atas de avaliação do 1ºP 2019/20  
 

O nº de alunos em situação de aprovação é muito superior na disciplina de Português que na 

disciplina de  Matemática.  Quanto ao nº de positivas, a disciplina de Matemática regista um 

valor demasiado baixo, quer no 5º quer no 6º ano. 
 

5.2. Alunos que beneficiam de medidas de promoção do sucesso escolar 
 

Ciclo 

Tutoria EPIS GAAF 

Nº alunos 

Nº alunos 
em situação 

de 
aprovação 

Nº alunos 
Nº alunos em 

situação de 
aprovação 

Nº alunos 

Nº alunos 
em situação 

de 
aprovação 

JI   4 4 

1º Ciclo   26 15 

2º Ciclo 12 6   28 12 

3º Ciclo 32 9 35 20 43 19 

TOTAL 44 15 35 20 101 50 

Fonte: Observatório 2019/20 
Atas de avaliação do 1ºP 2019/20  
 

Ao nível do Agrupamento, o número de alunos que beneficiam de medidas, aumenta do JI para o 

3º ciclo, onde regista o valor mais alto. Verifica-se que o nº destes alunos em situação de 

transição é baixo, não chegando a atingir os 50% nos 2º e 3º ciclos, com exceção dos alunos que 

beneficiam do EPIS.  

 

 


	1.  AVALIAÇÃO INTERNA (2017-18 a 2019-2020)
	1.1 Taxa de Aprovação
	1.1.1  Jardim de Infância

	1.2. Classificação por disciplina
	1.1.2 Sucesso por disciplina  (% de níveis 3, 4, e 5)
	1.1.3 Média dos níveis 1 a 5


	2. QUALIDADE DO SUCESSO
	2.1. Alunos com positiva a todas as disciplinas
	2.2. Alunos com negativas
	2.3. Taxa de níveis 4 e 5 obtidos pelos alunos 2º e 3º ciclo no 1º P
	2.4. Alunos sem retenções no percurso escolar

	3. ABANDONO, ASSIDUIDADE E F. INJUSTIFICADAS
	3.1. Taxa de abandono - (alunos retidos por excesso de faltas, alunos que anularam a matrícula, excluídos por faltas, alunos inscritos que não frequentaram o 1º P)
	3.2. Taxa de absentismo
	(Total de alunos que ultrapassaram o limite de faltas, independentemente da situação fina).
	3.3. Faltas injustificadas
	(Total de faltas injustificadas)
	4. INDISCIPLINA
	5. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
	5.1. Apoio ao estudo (2.º ciclo)
	5.2. Alunos que beneficiam de medidas de promoção do sucesso escolar


