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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 nos 2.º, 5.º e 8.º anos 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”; 

 “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 dos 3.º, 6.º e 9.º Ano que, na reunião de início do ano letivo, 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 2017, 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;  

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

 Revelaram dificuldade na resposta;   

 Não conseguiram responder de acordo com o esperado. 

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: 

 Inferior – Conhecer/Reproduzir; 

 Médio – Aplicar/Interpretar; 

 Superior – Raciocinar/Criar.  

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

percentagens dos níveis de desempenho “Conseguiu” e “Conseguiu…mas” nos 

domínios/conteúdos em avaliação.  

Consideramos como insucesso o somatório das percentagens dos níveis de desempenho 

“Revelou dificuldades” e “Não Conseguiu” nos domínios/conteúdos em avaliação. 

Por outro lado, considerámos que um nível de 20% de insucesso ao nível dos diversos 

conteúdos deverá ser motivo de reflexão e consolidação por parte dos docentes 

responsáveis pela lecionação desses domínios/conteúdos. Assim na nossa análise pelo 

que discriminamos esses conteúdos organizados por domínio. 
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3. Análise de Resultados 

3.1 2.º Ano  

3.1.1 Português 

De um modo geral, os resultados obtidos foram insatisfatórios nos diversos domínios 

aferidos. No domínio “Compreensão do oral” os alunos obtiveram 58,8% de insucesso; 

no domínio “Leitura e iniciação à educação literária” registou-se 52,8% de insucesso; 

no domínio “Gramática” registou-se 76,5% de insucesso e no domínio “Escrita” regista-

se 100% de insucesso. 

Considera-se que merecem uma maior consolidação os seguintes conteúdos:  

LEITURA E INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 ”Interpretar e relacionar ideias” em que 35,3% revelaram dificuldades e 23,5% 

não conseguiram. 

 ”Analisar e avaliar o conteúdo e a linguagem dos textos” em que 35,3% 

revelaram dificuldades e 23,5% não conseguiram. 

GRAMÁTICA 

  “Fonologia: Reconhecer sons da fala” em que 17,6% dos alunos revelaram 

dificuldades e 58,8% não conseguiram. 

 “Classe de palavras: Identificar nomes de adjetivos e verbos” em que 23,5% dos 

alunos revelaram dificuldades e 47,1% não conseguiram. 

 “Representação gráfica: Reconhecer a utilização correta da pontuação” em que 

64,7% dos alunos não conseguiram.  

 “Sintaxe: Aplicar regras da concordância entre o sujeito e a forma verbal” em 

que 23,5% dos alunos não conseguiram. 

ESCRITA 

 “Planificar o texto” em que 17,6% dos alunos revelaram dificuldades e 41,2% 

não conseguiram. 

 “Cumprir a instrução quanto ao domínio e ao formato” em que 23,5% dos alunos 

revelaram dificuldades e 54,7% não conseguiram. 



                                   

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 
Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258  

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

5 
 

 “Redigir um texto organizado e coeso” em que 70,6% dos alunos revelaram 

dificuldade e 11,8% não conseguiram. 

 “Aplicar regras da pontuação e da sintaxe” em que 64,7% dos alunos revelaram 

dificuldades e 17,6% não conseguiram. 

 “Utilizar vocabulário adequado e variado” em que 47,1% dos alunos revelaram 

dificuldades e 17,6% não conseguiram. 

 

3.1.2 Matemática 

De um modo geral, os resultados obtidos foram insatisfatórios nos diversos domínios 

aferidos. No domínio “Números e operações” registou-se 64,7% de insucesso; no 

domínio “Geometria e medida” registou-se 58,9% de insucesso e no domínio 

“Organização e tratamento de dados” observa-se 58,8% de insucesso. 

Considera-se, ainda que requerem consolidação os seguintes conteúdos:  

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 “Sistema de numeração decimal” em que 11,8% dos alunos revelaram 

dificuldades e 11,8% não conseguiram. 

 “Adição e subtração” em que 17,6% dos alunos revelaram dificuldades e 41,2% 

não conseguiram. 

 “Números racionais não negativos” em que 17,6% dos alunos revelaram 

dificuldades e 11,8% não conseguiram.  

 “Sequências e regularidades” em 11,8% dos alunos revelaram dificuldades e 

52,9% não conseguiram. 

GEOMETRIA E MEDIDA 

 “Figuras geométricas” em que 41,2% dos alunos revelaram dificuldades e 5,9% 

não conseguiram. 

 “Medida” em que 41,2% dos alunos revelaram dificuldades e 35,3% não 

conseguiram. 
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3.1.3 Estudo do Meio 

Os resultados obtidos foram frágeis, uma vez que no domínio “À descoberta de si 

mesmo” se obteve apenas 35,3% de sucesso; no domínio “À descoberta dos outros e 

instituições” – 41,2%; no domínio “À descoberta do ambiente natural” – 64,7%; no 

domínio “À descoberta das inter-relações entre espaços” – 11,8% e no domínio “À 

descoberta dos materiais e objetos” – 41,2%. 

Assim, todos estes domínios merecem uma maior consolidação.  

 

3.1.4 Expressões Artísticas 

De um modo geral, os resultados obtidos foram razoáveis com exceção da área de 

“Expressão e Educação Musical” em que se verificou um insucesso de 88,2%. Nas 

restantes áreas os resultados foram positivos: “Expressão e Educação Dramática” - 

82,2% de sucesso e em “Expressão e Educação Plástica” registou-se apenas 94,2% de 

sucesso. 

Considera-se que merece uma maior atenção a área de “Expressão e Educação 

Musical”. 

 

3.1.5 Expressões Físico-Motoras 

De um modo geral, os resultados obtidos foram bons nos diversos domínios aferidos. 

No domínio “Deslocamento e equilíbrios” verificou-se 88,2% de sucesso; no domínio 

“Perícias e manipulações” registou-se 76,4% de sucesso e no domínio “Jogos infantis”  

registou-se 76,4% de sucesso.  

Assim, merecem maior consolidação os domínios “Perícias e manipulações” e “Jogos 

infantis” em que 23,5% dos alunos revelaram dificuldades. 

 

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

nacional 

Em termos comparativos, verificamos que nos diversos domínios aferidos ao nível do 

português, matemática e estudo do meio, os níveis de sucesso ficaram aquém dos 

valores nacionais.  



                                   

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 
Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258  

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

7 
 

Ao nível das expressões artísticas, os resultados na área de “Expressão e Educação 

Musical” ficaram aquém dos resultados nacionais. No que concerne às áreas de 

“Expressão e Educação Dramática” e “Expressão e Educação Plástica”, os resultados 

são similares aos obtidos a nível nacional.  

Na área da “Expressão Físico-Motora”, os resultados obtidos nos diversos domínios são 

similares aos nacionais. 

 

3.1.7 Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a nível 

nacional e ao nível da NUT III (Beiras e Serra da Estrela), ao nível do 

desempenho por domínio cognitivo 

 

Ao nível das disciplinas de português, matemática e estudo do meio, no que concerne ao 

desempenho por domínio cognitivo, verifica-se que os resultados dos alunos deste 

agrupamento são inferiores aos dos congéneres da NUT III e do país. 

No que respeita às áreas de expressões artísticas o resultado nos domínios 

“Conhecer/Reproduzir” e “Aplicar/Interpretar” ficou aquém do resultado obtido pelos 

alunos da NUT III e do restante país. Já no que concerne ao domínio “Raciocinar/Criar” 

os resultados foram claramente superiores. 

Relativamente à área de Expressões Físico-Motoras o resultado dos alunos do 

agrupamento foram nitidamente inferiores no domínio “Conhecer/Reproduzir”. Ao 

nível dos domínios “Aplicar/Interpretar” e “Raciocinar/Criar” os resultados dos alunos 

deste agrupamento foram similares aos dos restantes alunos. 

 

3.2 5.º Ano  

3.2.1 História e Geografia de Portugal 

Os resultados são, de um modo geral, notoriamente positivos em todos os domínios 

sujeitos a avaliação, nomeadamente: “A Península Ibérica, localização e quadro natural” 

– 94,4% de sucesso; “A Península Ibérica, dos primeiros povos à formação de Portugal 

(Séc. XII) – 94,4% de sucesso; “Portugal no Séc. XIII ao Séc. XVII” – 61,1% de 

sucesso. 
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Contudo, apesar do sucesso registado, considera-se que merecem uma maior 

consolidação os seguintes conteúdos:  

 “A Península Ibérica – Quadro Natural” em que 27,8% dos alunos revelaram 

dificuldades. 

 “As primeiras comunidades Humanas da Península Ibérica” em que 16,7% dos 

alunos revelaram dificuldades e 5,6% não conseguiram. 

 “Portugal nos Séc. XV e XVI” em que 27,8% dos alunos revelaram dificuldades 

e 11,1% não conseguiram.  

 

3.2.2 Matemática e Ciências Naturais 

Os resultados obtidos inspiram alguma preocupação, apontando para a necessidade de 

maior consolidação e reflexão sobre estratégias e didáticas nessa matéria, dado que se 

verificou insucesso nos domínios “Números e operações” - 61,1%; “Geometria e 

medida” - 61,2%; “Álgebra” - 50%; “A organização e tratamento de dados” - 72,2%; “A 

água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres” - 61,1% e, por fim, “Diversidade de 

seres vivos e suas interações com o meio” - 50%.  

Analisando os conteúdos, destacamos: 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

  “Números racionais não negativos” em que 50% dos alunos revelaram 

dificuldades e 27,8% não conseguiram. 

 “Resolução de problemas” em que 5,6% dos alunos revelaram dificuldades e 

38,9% não conseguiram. 

GEOMETRIA E MEDIDA 

 “Propriedades geométricas” em que 27,8% dos alunos revelaram dificuldades e 

27,8% não conseguiram.  

 “Medida” em que 27,8 % dos alunos revelaram dificuldades e 5,6% não 

conseguiram. 

 “Resolução de problemas” em que 50% dos alunos revelaram dificuldades e 

16,7% não conseguiram. 
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DIVERSIDADE DE SERES VIVOS E SUAS INTERAÇÕES COM O MEIO 

 “Diversidade nas plantas” em que 55,6% dos alunos revelaram dificuldades e 

16,7% não conseguiram.  

 

3.2.3 Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a 

nível nacional 

Em primeiro lugar, insta referir que apesar de termos detetado fragilidades nos 

resultados obtidos pelos alunos do 5.º ano, principalmente ao nível da área de 

Matemática e Ciências Naturais, verificamos que relativamente aos resultados ao nível 

nacional, a percentagem de sucesso é francamente superior em todos os domínios. 

 

3.2.4 Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a 

nível nacional e ao nível da NUT III (Beiras e Serra da Estrela), ao 

nível do desempenho por domínio cognitivo   

De igual forma, na análise que refere o desempenho por domínio cognitivo, os nossos 

alunos revelaram um desempenho claramente superior em relação ao nível nacional e ao 

nível da NUT III em que o AEM está integrado. 

 

3.3 8.º Ano  

3.3.1 Português: 8.ºA 

De um modo geral, os resultados obtidos foram razoáveis, tendo em conta que o 

domínio “Compreensão do oral” se verificou 90% de sucesso; no domínio “Leitura e 

educação literária” - 50% de sucesso; no domínio “Gramática” - 40% de sucesso e no 

domínio “Escrita” somente se obteve 30% de sucesso. 

Considera-se que merecem uma maior consolidação os seguintes conteúdos:  

COMPREENSÃO DO ORAL  

 ”Mobilizar informação apresentada no texto ouvido” em que 30% dos alunos 

revelaram dificuldades. 

 “Reconhecer características do discurso oral” em que 30 % dos alunos não 

conseguiram. 
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LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 “Localizar informação explícita” em que 10% dos alunos revelaram dificuldades 

e 20% não conseguiram. 

 “Interpretar e relacionar ideias” em que 30% dos alunos revelaram dificuldades e 

10% não conseguiram. 

 “Avaliar conteúdo e linguagem” em que 20% dos alunos revelaram dificuldades 

e 50% não conseguiram.  

 “Mobilizar metalinguagem específica” em 40% dos alunos revelaram 

dificuldades. 

GRAMÁTICA 

 “Classe de palavras – Identificar pronomes e conjunções” em que 50% dos 

alunos revelaram dificuldades e 20% não conseguiram. 

 “Sintaxe: Identificar orações e funções sintáticas” em que 50% dos alunos 

revelaram dificuldades e 20% não conseguiram. 

 “Sintaxe: Substituir grupos nominais pelas formas adequadas do pronome 

pessoal” em que 20% dos alunos revelaram dificuldade e 20% não conseguiram. 

 “Morfologia e sintaxe: Completar uma transformação de discurso direto em 

discurso indireto” em que 20% dos alunos revelaram dificuldades e 20% não 

conseguiram. 

 “Morfologia e sintaxe: Conjugar verbos respeitando as regras de concordância” 

em que 40% dos alunos revelaram dificuldades e 40% não conseguiram. 

ESCRITA 

 “Cumprir a instrução quanto ao formato textual” em que 40% dos alunos 

revelaram dificuldades. 

 “Respeitar o domínio e a informação pertinente” em que 30% dos alunos 

revelaram dificuldades. 

 “Redigir um texto bem organizado e coeso” em que 60% dos alunos revelaram 

dificuldades. 

 “Redigir com correção sintática e morfológica” em que 30% dos alunos 

revelaram dificuldades e 20% não conseguiram. 
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 “Aplicar regras de pontuação” em que 30% dos alunos revelaram dificuldades e 

20% não conseguiram. 

 “Utilizar vocabulário variado e adequado” em que 30% dos alunos revelaram 

dificuldades e 20% não conseguiram. 

 “Escrever com correção ortográfica” em que 30% revelaram dificuldade.  

 

3.3.2 Português: 8.ºB 

De um modo geral, os resultados obtidos foram razoáveis nos diversos domínios 

aferidos. Nos domínios “Compreensão do oral” e “Leitura e educação literária” 

registou-se 54,6% de sucesso; no domínio “Gramática” registou-se apenas 45,5% de 

sucesso e no domínio “Escrita” somente se obteve 36,4% de sucesso. 

Considera-se que merecem uma maior consolidação os seguintes conteúdos: 

COMPREENSÃO DO ORAL  

 ”Mobilizar informação apresentada no texto ouvido” em que 27,3% revelaram 

dificuldades e 9,1% não conseguiram. 

 “Reconhecer características do discurso oral” em que 63,6 % dos alunos não 

conseguiram. 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 “Localizar informação explícita” em que 9,1% dos alunos revelaram 

dificuldades e 45,5% não conseguiram. 

 “Avaliar conteúdo e linguagem” em que 18,2% dos alunos revelaram 

dificuldades e 45,5% não conseguiram.  

 “Mobilizar metalinguagem específica” em que 18,2% dos alunos revelaram 

dificuldades e 18,2% não conseguiram. 

GRAMÁTICA 

 “Classe de palavras – Identificar pronomes e conjunções” em que 54,5% dos 

alunos revelaram dificuldades e 18,2% não conseguiram. 

 “Sintaxe: Identificar orações e funções sintáticas” em que 27,3% dos alunos 

revelaram dificuldades e 36,4% não conseguiram. 
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 “Morfologia e sintaxe: Completar uma transformação de discurso direto em 

discurso indireto” em que 36,4% dos alunos revelaram dificuldades e 18,2% não 

conseguiram. 

 “Morfologia e sintaxe: Conjugar verbos respeitando as regras de concordância” 

em que 45,5% dos alunos revelaram dificuldades e 9,1% não conseguiram. 

 “Cumprir a instrução quanto ao formato textual” em que 36,4% dos alunos 

revelaram dificuldades. 

ESCRITA 

 “Respeitar o domínio e a informação pertinente” em que 27,3% dos alunos 

revelaram dificuldades e 18,2% não conseguiram. 

 “Redigir um texto bem organizado e coeso” em que 36,4% dos alunos revelaram 

dificuldades. 

 “Redigir com correção sintática e morfológica” em que 45,5% dos alunos 

revelaram dificuldades e 18,2% não conseguiram. 

 “Aplicar regras de pontuação” em que 9,1% dos alunos revelaram dificuldades e 

18,2% não conseguiram. 

 “Utilizar vocabulário variado e adequado” em que 36,4% dos alunos revelaram 

dificuldades. 

 

3.3.3 Ciências Naturais e Físico-Química: 8.ºA 

De um modo geral, os resultados obtidos foram fracos nos diversos domínios aferidos. 

Nos domínios “Terra e espaço” e “Terra em transformação” registou-se total insucesso. 

No domínio “Sustentabilidade da terra” registou-se apenas 20% de sucesso. No domínio 

“Análise e interpretação de situações experimentais” conseguiu-se 60% de sucesso. 

Considera-se que merecem uma maior consolidação os seguintes conteúdos:  

TERRA NO ESPAÇO 

 “Terra – Um planeta com vida” em que 50 % dos alunos revelaram dificuldades 

e 30% não conseguiram. 

 “Espaço” em que 20% dos alunos revelaram dificuldades e 80% não 

conseguiram. 
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TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 

 “Dinâmica interna da terra e suas consequências” em que 60% dos alunos 

revelaram dificuldades e 40% não conseguiram.  

 “Materiais” em 60% dos alunos revelaram dificuldades e 40% não conseguiram. 

 “Energia” em que 40% dos alunos revelaram dificuldades e 20% não 

conseguiram. 

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

 “Ecossistemas” em que 50% dos alunos revelaram dificuldades e 20% não 

conseguiram. 

 “Gestão sustentável de recursos” em que 30% dos alunos não conseguiram. 

 “Reações químicas” em que 10% dos alunos revelaram dificuldades e 70% não 

conseguiram. 

 “Som” em que 40% dos alunos revelaram dificuldades e 40% não conseguiram. 

 

3.3.4 Ciências Naturais e Físico-Química: 8.ºB 

De um modo geral, os resultados obtidos foram fracos nos diversos domínios aferidos. 

No domínio “Terra e espaço” verificou-se total insucesso; no domínio “Terra em 

transformação” registou-se apenas 45,5% de sucesso; no domínio “Sustentabilidade da 

terra” registou-se apenas 36,4% de sucesso e no domínio “Análise e interpretação de 

situações experimentais” conseguiu-se 72,8% de sucesso. 

Considera-se que merecem uma maior consolidação os seguintes conteúdos:  

TERRA NO ESPAÇO 

 “Terra – Um planeta com vida” em que 45,5 % dos alunos revelaram 

dificuldades e 27,3% não conseguiram. 

 “Espaço” em que 36,4% dos alunos revelaram dificuldades e 63,6% não 

conseguiram. 

TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 

 “Dinâmica interna da terra e suas consequências” em que 54,5% dos alunos 

revelaram dificuldades e 36,4% não conseguiram.  
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 “Materiais” em 63,6% dos alunos revelaram dificuldades e 36,4% não 

conseguiram. 

 “Energia” em que 36,4% dos alunos revelaram dificuldades e 18,2% não 

conseguiram. 

SUSTENTABILIDADE NA TERRA 

 “Ecossistemas” em que 36,4% dos alunos revelaram dificuldades e 18,2% não 

conseguiram. 

 “Reações químicas” em que 18,2% dos alunos revelaram dificuldades e 36,4% 

não conseguiram. 

 “Som” em que 18,2% dos alunos revelaram dificuldades e 36,4% não 

conseguiram. 

 

3.3.5 Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a nível 

nacional  

Em primeiro lugar, insta referir que apesar de termos detetado muitas fragilidades nos 

resultados obtidos pelos alunos do 8.º ano, principalmente nas disciplinas de Ciências 

Naturais e Físico-Química, verificamos que relativamente aos resultados a nível 

nacional, a taxa sucesso consegue ser superior na maior parte dos domínios. Apenas no 

domínio “Terra e espaço” os alunos deste agrupamento obtiveram resultados inferiores 

aos nacionais.  

 

3.3.6 Comparação dos resultados obtidos no AEM com os obtidos a nível 

nacional e ao nível da NUT III (Beiras e Serra da Estrela), ao nível do 

desempenho por domínio cognitivo 

Ao nível do desempenho por domínio cognitivo, os alunos do AEM revelaram também 

um desempenho superior em relação ao obtido ao nível nacional e ao nível da NUTS III. 

 

3.3.7 Comparação de resultados entre as turmas A e B 

Comparando os resultados obtidos, verificamos que na prova de português, não se 

observam diferenças significativas entre as duas turmas, excetuando no domínio 



                                   

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 
Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258  

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

15 
 

“Compreensão do oral” em que se verifica 90% de sucesso na turma A e apenas 54,6 % 

de sucesso na turma B. Nos restantes domínios, os valores estão próximos: “Leitura e 

educação literária”, 50% na turma A e 54,6% na turma B; “Gramática” 40% na turma A 

e 45,5% na turma B; “Escrita” 30% na turma A e 36,4% na turma B. 

Na prova de ciências naturais e físico-química, registam-se algumas diferenças. No 

domínio “Terra no espaço” ambas as turmas obtiveram 100% de insucesso. No domínio 

“Terra em transformação”, a turma A apresenta 100% de insucesso enquanto a turma B 

obteve 54,5% de insucesso. No domínio “Sustentabilidade na terra” a turma A obteve 

80% de insucesso, enquanto a turma B apresenta 63,7% de insucesso. Finalmente, no 

domínio “Análise e interpretação de situações experimentais, a turma A obteve 60% de 

sucesso enquanto a turma B apresenta 72,8% de sucesso.  
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4. Conclusões 

 

Em 2017, foram realizadas a nível nacional Provas de Aferição pelos alunos dos 2.º, 5.º 

e 8.º Ano. 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 são 

bons na disciplina de História e Geografia de Portugal do 5.º Ano e sofríveis nos 

restantes anos e disciplinas com exceção das áreas de Expressões Artísticas e Físico-

Motoras. Contudo, comparando com os resultados nacionais e ao nível da NUTT 3 das 

Beiras e Serra da Estrela, com exceção das disciplinas de Português, Matemática e 

Estudo do Meio do 2.º Ano, os resultados obtidos pelos alunos do AEM são melhores. 

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. 
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