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1. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, introduziu alterações no sistema de avaliação do ensino 

básico, nomeadamente, através da generalização de provas de aferição a realizar no 2.º, 5.º e 8.º ano de 

escolaridade. 

O referido diploma reitera “a dimensão eminentemente formativa da avaliação” e que “a 

avaliação constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem”. Por outro lado, a “avaliação 

tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo contínuo de 

intervenção pedagógica”.  

As provas de aferição de aplicação universal nos anos supracitados permitem “fornecer 

informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos” e “potenciar uma intervenção pedagógica 

atempada, dirigida às dificuldades identificadas para cada aluno”. 

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) é a entidade responsável pela elaboração, aplicação e 

avaliação das Provas de Aferição. O IAVE, após o processo de classificação, disponibilizou os 

Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) e os Relatórios de Escola das Provas de Aferição 

(REPA). Os RIPA foram distribuídos aos diretores de turma/titulares de turma do 3.º, 6.º e 9.º anos que 

os entregaram aos respetivos encarregados de educação. Aos diretores de turma/titulares de turma foram 

também, posteriormente, entregues os REPA.  

Por outro lado, os Relatórios de Escola das Provas de Aferição (REPA) são objeto de análise pelo 

Observatório de Qualidade Escolar, cuja análise está plasmada no presente relatório. 

Assim, os conselhos de turma, bem como os professores das disciplinas envolvidas no processo de 

aferição deverão proceder a uma análise cuidada destes documentos, numa lógica de 

complementaridade com a avaliação interna, realçando a dimensão formativa da avaliação. 

Consequentemente, devem ser adotadas medidas “que promovam a diferenciação pedagógica” tendo 

em vista a “melhoria progressiva das práticas a desenvolver e dos desempenhos de cada aluno”. 
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2. Justificação/Metodologia 

A equipa do Observatório nomeada pelo diretor para análise dos resultados das Provas de Aferição 

2019, aplicadas aos alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos do Agrupamento de Escolas de Manteigas (AEM) 

analisou os REPA com o intuito de extrair informações que possam ser úteis para os diversos 

intervenientes.  

Nos REPA, organizados por ano de escolaridade, os resultados das provas de aferição são 

apresentados por domínio de cada disciplina/área disciplinar. Em cada disciplina/área 

disciplinar/domínio/conteúdo, os resultados estão organizados tendo em consideração as categorias que 

enquadram o desempenho dos alunos: 

 Conseguiram responder de acordo com o esperado (doravante apresentado por C); 

 Conseguiram responder de acordo com o esperado, mas podem ainda melhorar (doravante 

apresentado por CM); 

 Revelaram dificuldade na resposta (doravante apresentado por RD); 

 Não conseguiram responder de acordo com o esperado (doravante apresentado por NC); 

A opção metodológica que seguimos foi a seguinte: o sucesso foi encontrado com o somatório do 

C+ CM enquanto o insucesso resultou do somatório do RD+NC.  

Para além desta informação, os REPA integram também “informação relativa ao domínio 

cognitivo associado a cada um dos itens que integram as provas, em resultado da natureza e da 

complexidade de operação mental requerida no desenvolvimento das respostas”. Assim, foram 

definidos três níveis de complexidade: 

 Conhecer/Reproduzir; Aplicar/Interpretar; Raciocinar/Criar.  

No âmbito da análise dos REPA, considerámos como adquiridos o somatório das percentagens dos 

níveis de desempenho “C” e “CM” nos domínios/conteúdos em avaliação. Consideramos como menos 

adquiridos o somatório das percentagens dos níveis de desempenho “RD” e “NC” nos 

domínios/conteúdos em avaliação.  

Consideramos que deverá ser motivo de reflexão e consolidação por parte dos docentes responsáveis 

pela lecionação dos respetivos domínios/conteúdos, quando os resultados se apresentem inferior a 20%. 
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3. Análise de Resultados 

3.1. 2.º Ano  

 3.1.1. Português  

De uma forma geral os resultados foram satisfatórios no domínio da “Oralidade” e “Escrita” onde 

os alunos obtiveram muito bons resultados, 9% e 13,8%, acima dos resultados nacionais. Os resultados 

menos positivos registaram-se no domínio “Leitura e iniciação à Educação Literária” e no domínio 

“Gramática”. Vejamos a análise domínio a domínio: 

 No domínio “Oralidade”, o AEM apresenta-se 9% acima da média nacional, sendo que apenas 

7,1% revelou dificuldades (Gráfico 1): 

Gráfico 1: 

 

 

 no domínio “Leitura e Iniciação à Educação Literária”, o AEM apresenta-se igual à média 

nacional (48,8%); considera-se que merecem uma maior consolidação os conteúdos “Interpretar e 

relacionar ideias” em que 28,6% revelou dificuldades e 14,3% não conseguiu e “Analisar e avaliar 

o conteúdo e a linguagem dos textos” em que 21,4% revelaram dificuldades e 78,6% não 

conseguiram (Gráfico 2): 
 

Gráfico 2: 
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 no domínio “Gramática”, o AEM encontra-se apenas 0,3% abaixo da média nacional, ambas 

negativas (Gráfico 3): 

Gráfico 3: 

 

 no domínio “Escrita”, o AEM apresenta resultados 13,8% acima dos nacionais; deverá 

consolidar-se melhor os conteúdos “Aplicar regras de morfologia, de sintaxe e de pontuação” em 

que 50% dos alunos revelaram dificuldades e “Redigir um texto bem organizado e coeso” tendo 

42,9% revelado dificuldades (Gráfico 4): 

Gráfico 4: 

 
 

 3.1.2. Matemática 

Os resultados obtidos foram satisfatórios no domínio “Organização e tratamento de dados” onde 

se obteve 71,4%. Os resultados menos satisfatórios situam-se no domínio “Números e operações” com 

78,6% e no domínio “Geometria e medida” com 57,1%. Vejamos a análise domínio a domínio: 

 no domínio “Números e Operações”, os resultados do AEM estão 18,9% abaixo dos nacionais; 

considera-se que requerem consolidação os seguintes conteúdos: “Números naturais” com 64,3% 

revelaram dificuldades; “Sequências e regularidades” em que 21,4% dos alunos revelaram 

dificuldades e 64,3% não conseguiram e no domínio “Resolução de problemas” com 78,6% não 

conseguiram (Gráfico 5): 
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Gráfico 5: 

 

 

 no domínio “Geometria e Medida”, os resultados do AEM não são satisfatórios situando-se 

1,1% abaixo dos resultados nacionais; é necessária uma maior consolidação nos conteúdos 

“Medida” em que 42,9% revelaram dificuldades e 7,1% não conseguiram e “Resolução de 

problemas” em que 57,1% revelou dificuldades e 21,4% não conseguiram (Gráfico 6): 

Gráfico 6: 

 

 

 no domínio “Organização e Tratamento de Dados”, os resultados do AEM foram bons (0,85% 

acima dos nacionais) (Gráfico 7): 

Gráfico 7: 
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3.1.3. Estudo do Meio 

 

Os resultados obtidos foram satisfatórios nos domínios “À descoberta de si mesmo” e “À 

descoberta das inter-relações entre espaços” e “À descoberta dos materiais e objetos”; nos domínios “À 

descoberta do ambiente natural” e “À descoberta dos outros e instituições” considera-se que merecem 

ser alvo de uma maior atenção. Vejamos a análise domínio a domínio: 

 no domínio “À Descoberta de Si Mesmo”, os resultados obtidos foram satisfatórios em 57,2%,  

acima da média nacional 7,2% (Gráfico 8): 

 

Gráfico 8: 

 

 

 no domínio “À Descoberta dos Outros e das Instituições” os resultados do AEM são 

insatisfatórios quase em linha com os nacionais (apenas abaixo 4,6%); considera-se que requerem 

consolidação os conteúdos “Normas de convivência social” onde 42,9% revelou dificuldades e 

42,9% não conseguiu; também é preciso melhorar no conteúdo “Horários” onde 21,4% revelou 

dificuldades e 50% não conseguiu: (Gráfico 9): 

 

Gráfico 9: 
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 no domínio “À Descoberta do Ambiente Natural” o AEM apresenta abaixo 23,3% dos 

nacionais; deverá dar-se uma melhor atenção ao conteúdo “Cuidados a ter com os animais” em que 

21,4% revelou dificuldades e 57,1% não conseguiu (Gráfico 10): 

Gráfico 10: 

 
 

 no domínio “À Descoberta das Inter-Relações Entre Espaços”, os resultados são satisfatórios 

(acima 4,5% dos nacionais) (Gráfico 11): 

Gráfico 11: 

 
 

 no domínio “À Descoberta dos Materiais e Objetos” os resultados do AEM foram bastante 

satisfatórios (85,8%) acima dos nacionais em 18,8% (Gráfico 12): 

Gráfico 12: 
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3.1.4. Expressões Artísticas 

Grosso modo, os resultados obtidos foram satisfatórios em todos os domínios. Vejamos a análise 

domínio a domínio: 

 no domínio “Expressão e Educação Musical”, os resultados obtidos pelo AEM são muito 

satisfatórios (77%), um pouco acima dos resultados nacionais que são positivos (Gráfico 13): 

 

Gráfico 13: 

 

 

 no domínio “Expressão e Educação Dramática”, os resultados do AEM são satisfatórios embora 

abaixo dos nacionais em 7,5% (Gráfico 14): 

 

Gráfico 14: 

 

 

 no domínio “Expressão e Educação Plástica”, os resultados do AEM são muito bons (92,3%)em 

relação aos nacionais (acima destes em 11,4%) (Gráfico 15): 
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Gráfico 15: 

 

 

3.1.5. Expressões Físico-Motoras 

De um modo geral, os resultados obtidos foram insatisfatórios nos domínios “Deslocamento e 

equilíbrios” e “Perícias e Manipulações” tendo melhores resultados no domínio “Jogos infantis”. 

Vejamos a análise domínio a domínio: 

 no domínio “Deslocamento e equilíbrios” os resultados do AEM foram insatisfatórios abaixo 

55,9% dos resultados nacionais (Gráfico 16): 

Gráfico 16: 

 
 

 no domínio “Perícias e Manipulações”, no AEM os resultados também são insatisfatórios 26,7% 

abaixo dos nacionais (Gráfico 17): 

Gráfico 17: 
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  no domínio “Jogos Infantis” os resultados foram bastante satisfatórios (76.9%) embora  15,4% 

abaixo da média nacional (Gráfico 18): 

Gráfico 18: 

 

 

 

3.1.6. Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a nível nacional. 

 

No que concerne ao desempenho por domínio cognitivo, referir que existem três itens: 

“Conhecer/Reproduzir”, “Aplicar/Interpretar” e “Racionar/Criar”. Vejamos a análise disciplina a 

disciplina: 

 em “Português”, os resultados do AEM estão acima do nacional em todos os itens aferidos; 

 em “Matemática”, no item “Conhecer/Reproduzir”, os resultados deste agrupamento estão 

13,5% acima dos nacionais; no item “Aplicar/Interpretar” encontram-se 2,8% abaixo dos nacionais, 

enquanto que no item “Racionar/Criar” encontram-se 3,7% abaixo; 

 em “Estudo do Meio”, no item “Racionar/Criar” encontramo-nos 5,2% acima dos resultados 

nacionais; no item “Aplicar/Interpretar” regista-se uma variação de 0,9% abaixo dos nacionais 

enquanto que no “Conhecer/Reproduzir”, essa variação é de 9,6% abaixo; 

 em “Expressões Artísticas”, os resultados deste agrupamento estão abaixo dos nacionais em 

todos os itens aferidos: o item “Conhecer/Reproduzir”, com 27,8%, o item “Aplicar/Interpretar” com 

8,8% e o item “Raciocinar/Criar” com 10,3%; 

 em “Expressões Físico-Motoras”, os resultados deste agrupamento estão acima da média 

nacional 3,2% no item “Aplicar/Interpretar” e no “Raciocinar/Criar” e 10,5%; no item 

“Conhecer/Reproduzir”, o agrupamento apresenta valores ligeiramente abaixo dos nacionais (6,2%). 
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3.1.7. Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos ao nível da NUTS III (Beiras e 

Serra da Estrela), ao nível do desempenho por domínio cognitivo. 

 

No que concerne ao desempenho por domínio cognitivo, referir que existem três itens: 

“Conhecer/Reproduzir”, “Aplicar/Interpretar” e “Racionar/Criar”. Vejamos a análise disciplina a 

disciplina: 

 em “Português”, encontramo-nos acima da NUTS III no item “Conhecer/Reproduzir” 5,2% e 

6% acima em “Raciocinar/Criar” havendo apenas uma pequeníssima variação (de 0,1%) abaixo no 

item “Aplicar/Interpretar”; 

 em “Matemática”, no item “Conhecer/Reproduzir”, os resultados deste agrupamento estão 

13,5% acima da NUTS III; no item “Aplicar/Interpretar” encontram-se 5,3% abaixo da NUTS III 

enquanto que no item “Racionar/Criar” a variação é de 5,5% abaixo;  

 em “Estudo do Meio”, no item “Racionar/Criar” encontramo-nos 3,2% acima dos resultados da 

NUTS III; no item “Aplicar/Interpretar” regista-se uma variação de 1,5% abaixo enquanto que no 

“Conhecer/Reproduzir”, essa variação é de 9,5%; 

 em “Expressões Artísticas”, os resultados deste agrupamento estão abaixo da NUTS III em 

todos os itens aferidos: o item “Conhecer/Reproduzir”, com 29,1%, o item “Aplicar/Interpretar” com 

7,9%, e o item “Raciocinar/Criar” com 7,6%; 

 em “Expressões Físico-Motoras”, os resultados deste agrupamento estão acima da média da 

NUTS III (8,2%), no item “Raciocinar/Criar”; no item  “Aplicar/Interpretar” o AEM encontra-se 

apenas 0,8% abaixo, enquanto que no item, “Conhecer/Reproduzir”, o agrupamento apresenta valores 

ligeiramente abaixo da NUTS III (6,8%). 

 

 

3.2. 5.º Ano  

 

3.2.1. História e Geografia de Portugal 

 

Os resultados são, de um modo geral, notoriamente satisfatórios nos domínios sujeitos a avaliação 

com exceção do domínio relativo a “Portugal do século XIII ao século XVII” mas acima dos nacionais 

em 13%. Proceder-se-á, de seguida, à análise de domínio a domínio; assim: 
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 no domínio “A Península Ibérica: localização e quadro natural”, verifica-se que o AEM se 

apresenta muito satisfatório positivo, 23,4% acima da média nacional; no entanto, o conteúdo 

“Características da geografia física em Portugal” é insatisfatório com 47,1% a revelar 

dificuldades e 35,3% a não conseguir (Gráfico 19): 

 

Gráfico 19: 

 

 

 no domínio “A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal ”, o AEM 

apresenta resultados satisfatórios (64,7%), 11% dos nacionais; de salientar o fraco desempenho 

no conteúdo “A formação do reino de Portugal ” (Gráfico 20):  

 

Gráfico 20: 

 
 

 

 no domínio “Portugal do século XIII ao século XVII”, o AEM apresenta resultados 

maioritariamente insatisfatórios mas acima dos nacionais em 13,0%; importante consolidar 

melhor os conteúdos “Portugal do século XIII à crise 1383-85” e “Portugal o século XV à 

Restauração ” (Gráfico 21): 
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Gráfico 21: 

 

 

3.2.2. Matemática e Ciências Naturais 

Os resultados mna Matemática são, de um modo geral, pouco satisfatórios à exceção do domínio 

“Álgebra”; no quie concerne às Ciências Naturais, os resultados apenas são satisfatórios em “A Água, o 

Ar, as Rochas e o Solo - Materiais Terrestres”, mas sempre acima da média nacional. Proceder-se-á, de 

seguida, à análise de domínio a domínio; assim: 

 no domínio “Números e Operações”, verifica-se que o AEM se apresenta bastante insatisfatório 

(82,4%) mas ultrapassando em 11,4% a média nacional; dever-se-á consolidar os conteúdos 

“Números racionais não negativos” e “Números naturais” (Gráfico 22): 

 

Gráfico 22: 

 

 

 

 

 no domínio “Álgebra”, verifica-se que o AEM se apresenta positivo em 31,5% face à média 

nacional (Gráfico 23): 
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Gráfico 23: 

 
 

 no domínio “Geometria e Medida”, a situação é insatisfatória (64,7%) mas, ainda assim, 28% 

abaixo da média nacional; dever-se-á consolidar melhor os conteúdos deste domínio: “Figuras no 

plano e sólidos geométricos” e “Medida” (Gráfico 24): 

Gráfico 24: 

 
 

 no domínio “Organização e tratamento de dados”, o desempenho dos alunos do AEM foi 

muito insatisfatória (0%) contra apenas 8,1% da média nacional (Gráfico 25): 

Gráfico 25: 

 
 

 



 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 17 

 

 no domínio “A Água, o Ar, as Rochas e o Solo - Materiais Terrestres”, a situação é 

satisfatória ultrapassando em 15,9% a média nacional de 37%; apesar de tudo, dever-se-á 

consolidar o conteúdo “Importância da água para os seres vivos” (Gráfico 26): 
 

Gráfico 26: 

 
 

 no domínio “Diversidade de Seres Vivos e Suas Interações com o Meio”, a situação continua 

insatisfatória mas 6,5% acima da média nacional (Gráfico 27): 
 

Gráfico 27: 

 
 

 no domínio “Unidade na Diversidade de Seres Vivos”, os resultados são insatisfatórios mas 

15,9% acima da média nacional (Gráfico 28): 
 

Gráfico 28: 

 



 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 18 

 

 

3.2.3. Educação Física 

 

Os resultados foram muito díspares: se por um lado, os alunos do AEM obtiveram resultados 

muito satisfatórios nos domínios “Ginástica”, “Jogos” e “Atividades Rítmicas Expressiva” (neste último 

atingindo mesmo 100% de resultados positivos) enquanto que nos restantes domínios os resultados 

foram muito insatisfatórios. Proceder-se-á, de seguida, à análise de domínio a domínio:  

 

 no domínio “Ginástica”, verifica-se que o AEM apresenta resultados satisfatórios, 10,4% dos 

nacionais (Gráfico 29): 

 

Gráfico 29:  

 
 

 no domínio “Jogos Desportivos Coletivos”, verifica-se que os resultados obtidos pelo AEM são 

insatisfatórios(11,8%) distanciando-se dos nacionais em 45,5% (Gráfico 30): 

 

Gráfico 30: 

 
 

 no domínio “Patinagem”, verifica-se que os resultados foram fracos sendo de 0% afastando-se 

da média nacional, igualmente negativa, 47,4% (Gráfico 31): 
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Gráfico 31: 

 

 

 no domínio “Jogos”, verifica-se que o desempenho do AEM é muito satisfatório (88,2%), 9,2% 

acima dos nacionais (Gráfico 32): 

 

Gráfico 32: 

 

 

 no domínio “Atividades Rítmicas Expressivas”, verifica-se que sucesso do AEM é de 100%  

38,8% acima dos nacionais (Gráfico 33): 

 

Gráfico 33: 
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3.2.4. Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a nível nacional. 

 

No que concerne ao desempenho por domínio cognitivo, referir que existem três itens: 

“Conhecer/Reproduzir”, “Aplicar/Interpretar”. Vejamos a análise disciplina a disciplina: 

 em “HGP”, os resultados do AEM estão relativamente acima dos resultados nacionais nos três 

domínios aferidos: 6,5% em “Conhecer/Reproduzir”, 7,1% em “Aplicar/Interpretar” e 11,1% em 

“Racionar/Criar”. 

 em “Matemática e Ciências Naturais, os resultados estão acima dos nacionais nos três 

domínios aferidos: 12,5% em “Conhecer/Reproduzir”, 10,4% em “Aplicar/Interpretar” e 20,5% em 

“Racionar/Criar”. 

 em “Educação Física”, os resultados deste agrupamento estão acima da média nacional nos 

itens “Conhecer/Reproduzir” (7,1% ) e “Racionar/Criar” (26,3%) e abaixo 15,7% no item 

“Racionar/Criar”. 

 

3.2.5. Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos ao nível da NUTS III (Beiras e 

Serra da Estrela), ao nível do desempenho por domínio cognitivo. 

 

No que concerne ao desempenho por domínio cognitivo, referir que existem três itens: 

“Conhecer/Reproduzir”, “Aplicar/Interpretar” e “Racionar/Criar”. Vejamos a análise disciplina a 

disciplina: 

 em “HGP”, os resultados do AEM estão relativamente acima dos da NUTS III nos três domínios 

aferidos: 4,7% em “Conhecer/Reproduzir”, 5,5% em “Aplicar/Interpretar” e 10,5% em 

“Racionar/Criar”. 

 em “Matemática e Ciências Naturais, os resultados estão acima dos da NUTS III nos três 

domínios aferidos: 11,8% em “Conhecer/Reproduzir”, 9,9% em “Aplicar/Interpretar” e 19,1% em 

“Racionar/Criar”. 

 em “Educação Física”, os resultados deste agrupamento estão acima dos da NUTS III nos itens 

“Conhecer/Reproduzir” (6,8%) e “Racionar/Criar” (20,1%) e abaixo 14,9% no item 

“Racionar/Criar”. 
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3.3. 8.º Ano  

 

3.3.1. Português 

Os resultados do agrupamento são positivos nos domínios “Oralidade” e “Escrita”; no entanto, 

abaixo dos resultados a nível nacional. Apresentam-se negativos nos restantes domínios sujeitos a 

avaliação: 

 

 no domínio “Oralidade”, os resultados deste agrupamento são positivos acima da média 

nacional 4,7% (Gráfico 34): 

 

Gráfico 34: 

 

 

 no domínio “Leitura e Educação Literária” registam-se resultados bastante negativos estando 

13,4% abaixo dos nacionais (Gráfico 35): 
 

Gráfico 35: 

 

 

 no domínio “Gramática”, os resultados são negativos 13,9% abaixo dos resultados nacionais 

(Gráfico 36):  
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Gráfico 36: 

 

 

 no domínio “Escrita”, os resultados apresentam-se positivos no entanto 10,6% abaixo dos 

resultados nacionais (Gráfico 37): 

 

Gráfico 37: 

 

 

 

3.3.2. Geografia: 

 

Os resultados alcançados pelo agrupamento encontram-se, negativos; no entanto sempre acima da 

média nacional exceto no domínio “A Terra: Estudos e Representações”. Vejamos a análise domínio a 

domínio: 

 

  no domínio “A Terra: Estudos e Representações”, os resultados do agrupamento são muitos 

negativos 12,7% abaixo dos nacionais (Gráfico 38): 
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Gráfico 38: 

 
 

 no domínio “O Meio Natural”, os resultados do agrupamento continuam negativos apesar de 

destes estarem acimna dos nacionais 17,2% (Gráfico 39): 

Gráfico 39: 

 

 

 no domínio “População e Povoamento”, o agrupamento apresenta resultados negativos; no 

entanto, 8,4% acima dos nacionais (Gráfico 40): 

Gráfico 40: 

 
 

 no domínio “Atividades Económicas”, os resultados apresentam-se negativos, mas 8,2% acima 

dos nacionais (Gráfico 41): 
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Gráfico 41: 

 

 

 

3.3.3. História: 

 

De um modo geral, os resultados obtidos pelo AEM encontram-se, grosso modo, mais ou menos 

em linha, com os resultados nacionais, quer nos domínios que apresentam resultados negativos, quer no 

positivo. Vejamos a análise domínio a domínio: 

 

 no domínio “A Herança do Mediterrâneo Antigo”, os resultados do agrupamento não são 

positivos mas quase em linha com os resultados nacionais, com uma variação acima de 1,3% 

(Gráfico 42): 

Gráfico 42: 

 

 

 no domínio “A Formação da Cristandade Ocidental e a Expansão Islâmica”, o  AEM obteve 

100% de resultados negativos em linha com os nacionais (variação 3,9%) (Gráfico 43): 
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Gráfico 43: 

 
 

 no domínio “O Contexto Europeu do séc.XII ao XIV”, os resultados do AEM são igualmente 

negativos 14% abaixo dos nacionais (Gráfico 44): 

 

Gráfico 44: 

 
 

 no domínio “Expansão e Mudança nos séc. XV e XVI”, ”, o  AEM obteve 100% de resultados 

negativos em linha com os nacionais (variação 3,2%) (Gráfico 45): 

 

Gráfico 45: 

 
 

 

 no domínio “O Contexto Europeu do séc. XVII ao XVIII”, os resultados do AEM são 

negativos mas, ainda assim 7,4% acima dos nacionais (Gráfico 46): 
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Gráfico 46: 

 

 

 no domínio “O Arranque da “Revolução Industrial” e o Triunfo dos Regimes Liberais”, o 

AEM obteve resultados positivos ainda que 3,9% abaixo dos nacionais (Gráfico 47): 

 

Gráfico 47: 

 

 

3.3.4. Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a nível nacional. 

 

No que concerne ao desempenho por domínio cognitivo, referir que existem três itens: 

“Conhecer/Reproduzir”, “Aplicar/Interpretar” e “Racionar/Criar”. Vejamos a análise disciplina a 

disciplina: 

 em  “Português”, no item “Conhecer/Reproduzir” e “Aplicar/Interpretar”, os resultados deste 

agrupamento estão positivos ligeiramente abaixo dos nacionais (2,4% e 1,7% respetivamente); no 

item “Racionar/Criar”, o AEM encontra-se negativos ligeiramente abaixo dos nacionais (1,4%); 

 em “Geografia”, os resultados deste agrupamento são negativos em todos os itens aferidos. No 

item “Conhecer/Reproduzir”, os resultados encontram-se 4,8% abaixo dos nacionais; nos itens 

“Aplicar/Interpretar”, e “Racionar/Criar” continuam a ser negativos, embora acima dos nacionais 

3,3% e 10% respetivamente; 
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 em “História”, os resultados deste agrupamento são todos negativos, mas quase em linha com 

os nacionais;  nos itens “Conhecer/Reproduzir” e “Aplicar/Interpretar”,  o AEM“ encontram-se 

abaixo dos nacionais 1,6% e 2,2% respetivamente; no item Racionar/Criar, apesar de negativo, o 

agrupamento está acima 2%.  

 

3.3.5. Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a nível nacional e ao nível da 

NUTS III (Beiras e Serra da Estrela), ao nível do desempenho por domínio cognitivo. 

 

No que concerne ao desempenho por domínio cognitivo, referir que existem três itens: 

“Conhecer/Reproduzir”, “Aplicar/Interpretar” e “Racionar/Criar”. Vejamos a análise disciplina a 

disciplina: 

 em  “Português”, no item “Conhecer/Reproduzir” e “Aplicar/Interpretar”, os resultados deste 

agrupamento estão positivos ligeiramente abaixo dos da NUTS III (1,2% e 1,5% respetivamente); no 

item “Racionar/Criar”, o AEM encontra-se negativo ligeiramente abaixo dos da NUTS III (0,9%); 

 em “Geografia”, os resultados deste agrupamento são negativos em todos os itens aferidos; no 

item “Conhecer/Reproduzir”, os resultados encontram-se 4,1% abaixo dos da NUTS III; nos itens 

“Aplicar/Interpretar”, e “Racionar/Criar” continuam a ser negativos, embora acima dos da NUTS III 

2,4% e 8,8%; respetivamente; 

 em “História”, os resultados deste agrupamento são todos negativos, mas quase em linha com 

os resultados da NUTS III; nos itens “Conhecer/Reproduzir” e “Aplicar/Interpretar”, o AEM“ 

encontram-se abaixo dos da NUTS III 1,8% e 3,3% respetivamente; no item Racionar/Criar, apesar 

de negativo, o agrupamento está acima 3,2%.  
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4. Conclusões 

 

Em 2019, foram realizadas, mais uma vez, Provas de Aferição a nível nacional pelos alunos dos 

2.º, 5.º e 8.º anos. Enquadradas na avaliação externa proposta pelo Ministério da Educação e coordenada 

pelo IAVE, as informações prestadas por estas provas devem ser complementadas pelas informações 

obtidas através da avaliação interna. No ensino básico, deve ser privilegiada a dimensão formativa da 

avaliação, devendo-se adotar medidas adequadas aos problemas identificados. 

Analisando os resultados obtidos pelos alunos deste agrupamento, verificamos que:  

 no 2º ano, os resultados nas disciplinas “Estudo do Meio” e “Expressões Físico-Motoras”, são 

positivos em todos os itens aferidos; nas disciplinas de “Português”, “Matemática” e “Expressões 

Artísticas”, os resultados apresentados pelo agrupamento ora são positivos, ora negativos consoante 

os itens e domínios aferidos; 

  no 5º ano, verifica-se que o AEM regista resultados satisfatórios na disciplina de “História e 

Geografia de Portugal”; na disciplina de “Matemática” e “Ciências Naturais”, os resultados são 

negativos mas acima dos nacionais e da NUTS III; destacam-se como muito bons os resultados 

da “Educação Física” com exceção do item “Aplicar/Interpretar”; 

 no 8ºano, os resultados do AEM em “Português” são satisfatórios; nas restantes disciplinas, 

“História” e “Geografia”, os resultados são negativos ainda que acima dos nacionais e da NUTS 

III em quase todos os itens aferidos, excetuando em “Geografia” no item “Conhecer/Reproduzir” 

e em “História” nos itens “Conhecer/Reproduzir” e “Aplicar/Interpretar” ainda que quase em 

linha. 

Caberá aos diversos intervenientes a justificação dos resultados bem como a adoção de medidas 

que possam resolver os problemas identificados até final do ciclo respetivo que serão colocados em 

anexo. 

 

 


