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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 

2018, 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 sucesso o somatório das percentagens dos níveis 

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

somatório das percentagens dos níveis de desempenho “RD” e “NC” 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. 
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3. Análise de Resultados 

3.1. 2.º Ano  

3.1.1. Português  

De uma forma geral os resultados repartem-se de forma equitativa tendo sido satisfatórios no domínio 

da “Compreensão do oral” onde os alunos obtiveram 66,6% de sucesso e no domínio “Escrita” com 

58,3% de sucesso. Os resultados menos positivos registaram-se no domínio “Leitura e iniciação à 

educação literária” com 66,7% de insucesso e no domínio “Gramática” com 75% de insucesso. Vejamos 

a análise domínio a domínio: 

 No domínio “Oralidade”, o AEM apresenta-se positivo, 3,4% acima da média nacional (Gráfico 

1): 

Gráfico 1: 

 

 no domínio “Leitura e Iniciação à Educação Literária”, o AEM apresenta-se negativo abaixo da 

média nacional em 24,2%; considera-se que merecem uma maior consolidação os conteúdos 

“Localizar informação explícita” em que 41,7% revelaram dificuldades e 16,7% não conseguiram 

e” Analisar e avaliar o conteúdo e a linguagem dos textos” em que 16,7% revelaram dificuldades e 

50% não conseguiram (Gráfico 2): 

Gráfico 2: 
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 no domínio “Gramática”, o AEM encontra-se 22,6% abaixo da média nacional, ambas negativas; 

considera-se que merece uma maior consolidação o conteúdo “Classe de palavras: Identificar 

nomes de adjetivos e verbos” em que 16,7% dos alunos revelaram dificuldades e 66,7% não 

conseguiram (Gráfico 3): 

Gráfico 3: 

 

 no domínio “Escrita”, o AEM apresenta resultados positivos quase em linha com os nacionais 

(uma variação de apenas 0,4% abaixo); deverá consolidar-se melhor os conteúdos “Redigir um 

texto organizado e coeso” em que 66,7% dos alunos revelaram dificuldade e 11,8% não 

conseguiram e “Aplicar regras da pontuação e da sintaxe” em que 83,3% dos alunos revelaram 

dificuldades (Gráfico 4): 

Gráfico 4: 

 

 

3.1.2. Matemática 

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

obteve 61,5% de sucesso. Os resultados menos satisfatórios situam-se no domínio “Números e 

operações” com 76,9% de insucesso e no domínio “Geometria e medida” com 69,2% de insucesso. 

Vejamos a análise domínio a domínio: 
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 no domínio “Números e Operações”, os resultados do AEM são negativos mas em consonância 

com os nacionais (9% abaixo); considera-se que requerem consolidação os seguintes conteúdos: 

“Números racionais não negativos” em que 7,7% dos alunos revelaram dificuldades e 69,2% não 

conseguiram; “Sequências e regularidades” em que 23,1% dos alunos revelaram dificuldades e 

69,2% não conseguiram e “Resolução de problemas” em que 61,5% não conseguiram (Gráfico 5): 

Gráfico 5: 

 

 

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

24,6% abaixo dos resultados nacionais; é necessária uma maior consolidação nos conteúdos 

“Medida” em que 61,5% não conseguiram e “Resolução de problemas” em que 61,5% não 

conseguiram (Gráfico 6): 

Gráfico 6: 

 

 

 no domínio “Organização e Tratamento de Dados”, os resultados foram satisfatórios colocando-

se o AEM quase em linha com os nacionais, 5% abaixo (Gráfico 7): 
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Gráfico 7: 

 

 

3.1.3. Estudo do Meio 

Os resultados obtidos foram satisfatórios no domínio “À descoberta de si mesmo” e “À descoberta do 

ambiente natural”; considera-se que merece uma maior atenção os domínios “À descoberta dos outros e 

instituições”, “À descoberta das inter-relações entre espaços” e “À descoberta dos materiais e objetos”. 

Vejamos a análise domínio a domínio: 

 no domínio “À Descoberta de Si Mesmo”, os resultados obtidos foram satisfatórios onde se 

obteve 53,8% de sucesso acima da média nacional 17,1% (Gráfico 8): 

Gráfico 8: 

 

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

quase em linha com os nacionais (apenas abaixo 2,9%) (Gráfico 9): 

Gráfico 9: 
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 no domínio “À Descoberta do Ambiente Natural” o AEM apresenta 75,0% de sucesso quase 

em linha com os nacionais (abaixo1,4%) (Gráfico 10): 

Gráfico 10: 

 

 

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

satisfatórios situam-se nos 69,3% de insucesso (Gráfico 11): 

Gráfico 11: 

 

 

 no domínio “À Descoberta dos Materiais e Objetos” o insucesso do AEM é grande com 91,7% 

de insucesso, 45,3% acima da média nacional (Gráfico 12): 

Gráfico 12: 
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3.1.4. Expressões Artísticas 

Grosso modo, os resultados obtidos neste campo não foram satisfatórios particularmente em “Expressão 

e Educação Musical” merecendo uma maior atenção o domínio “Perícias e manipulações”; destaca-se 

pela positiva a “Expressão e Educação Dramática”. Vejamos a análise domínio a domínio: 

 no domínio “Expressão e Educação Musical”, os resultados obtidos pelo AEM são de 64,2% 

insucesso, muito abaixo dos resultados nacionais que são positivos (Gráfico 13): 

Gráfico 13: 

 

 

 no domínio “Expressão e Educação Dramática”, os resultados do AEM são maioritariamente de 

insucesso abaixo dos nacionais em 22,3% (Gráfico 14): 

Gráfico 14: 

 

 

 no domínio “Expressão e Educação Musical”, os resultados do AEM são muito bons em relação 

aos nacionais (acima destes em 1,9%) (Gráfico 15): 
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Gráfico 15: 

 

 

3.1.5. Expressões Físico-Motoras 

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

domínio a domínio: 

 no domínio “Deslocamento e equilíbrios” verificou-se 92,8% de sucesso no AEM, 13,9% acima 

dos resultados nacionais (Gráfico 16): 

Gráfico 16: 

 

 

 no domínio “Perícias e Manipulações”, no AEM o sucesso é positivo apesar de se encontrar 19,2% 

abaixo dos nacionais (Gráfico 17): 

Gráfico 17: 
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  no domínio “Jogos Infantis” registou-se 100% de sucesso no AEM, 15,7% acima 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 ligeiramente abaixo do nacional em todos os itens 

aferidos; 

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

ligeiramente abaixo dos nacionais; no item “Racionar/Criar” encontram-se cerca de 20% abaixo. 

enquanto que no item “Aplicar/Interpretar” encontram-se ligeiramente acima dos nacionais; 

 em “Estudo do Meio”, no item “Conhecer/Reproduzir”, os resultados deste agrupamento estão 

ligeiramente abaixo dos nacionais enquanto “Aplicar/Interpretar” e “Racionar/Criar” ainda piores, 

cerca de 20% abaixo dos nacionais; 

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

nacionais em todos os itens aferidos, destacando-se ainda mais negativo o item 

“Conhecer/Reproduzir; 

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

nacional enquanto no item “Aplicar/Interpretar, o agrupamento apresenta valores ligeiramente abaixo 

dos nacionais. 
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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 

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 ligeiramente abaixo do nacional e do NUT III; 

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

ligeiramente abaixo dos nacionais e do NUT III; no item “Aplicar/Interpretar” encontram-se 

ligeiramente acima dos nacionais e do NUT III enquanto que no item “Racionar/Criar” encontram-se 

cerca de 20% abaixo. 

 em “Estudo do Meio”, no item “Conhecer/Reproduzir”, os resultados deste agrupamento estão 

ligeiramente abaixo dos nacionais e do NUT III enquanto “Aplicar/Interpretar” e “Racionar/Criar” 

encontram-se cerca de 20% abaixo dos nacionais e do NUT III; 

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

nacionais e do NUT III em todos os itens aferidos, destacando-se ainda mais negativo o item 

“Conhecer/Reproduzir; 

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

nacional e do NUT III enquanto no item “Aplicar/Interpretar, o agrupamento apresenta valores 

ligeiramente abaixo dos nacionais e do NUT III. 

 

3.2. 5.º Ano  

3.2.1. Português 

Os resultados são, de um modo geral, notoriamente positivos na maioria dos domínios sujeitos a 

avaliação com exceção do domínio relativo a “Leitura e Educação Literária”, em linha com os 

resultados evidenciados pelos resultados nacionais. Proceder-se-á, de seguida, à análise de domínio a 

domínio; assim: 

 no domínio “Oralidade”, verifica-se que o AEM se apresenta positivo, 3,4% acima da média 

nacional; no entanto, o insucesso ainda é relativamente grande ainda que 3,7% abaixo dos 

resultados nacionais (Gráfico 19): 
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Gráfico 19: 

 

 

 no domínio “Leitura e Educação Literária”, o AEM apresenta resultados maioritariamente 

negativos, 5,1% acima dos nacionais; os resultados positivos dos AEM não são muito favoráveis 

encontram-se 5% abaixo dos nacionais (Gráfico 20):  

Gráfico 20: 

 

 

 no domínio “Gramática”, o AEM apresenta resultados maioritariamente positivos com uma 

significativa variação positiva de 30,8% face aos nacionais (Gráfico 21): 

Gráfico 21: 

 

 



    
 

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

Escola Básica e Secundária de Manteigas 
 

 

Página 15 de 24 

 

 no domínio “Escrita”, o AEM apresenta resultados bastante positivos com uma variação positiva 

de 13,9% face aos nacionais (Gráfico 22):  

Gráfico 22: 

 

 

 

3.2.2. Educação Musical 

Os resultados são, de um modo geral, bastante positivos na maioria dos domínios sujeitos a avaliação 

com exceção do domínio relativo a “Audição” ainda que não muito distantes dos resultados nacionais. 

Proceder-se-á, de seguida, à análise de domínio a domínio; assim: 

 no domínio “Interpretação”, verifica-se que o AEM se apresenta bastante positivo 

ultrapassando em 17,8% a média nacional; (Gráfico 23): 

Gráfico 23: 

 

 

 no domínio “Composição”, verifica-se que o AEM se apresenta positivo em apenas 0,3% face à 

média nacional (Gráfico 24): 
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Gráfico 24: 

 

 

 no domínio “Audição”, a situação altera-se face aos domínios anteriores. Com efeito, verifica-se 

que o AEM se apresenta negativo, 19,1% abaixo da média nacional (Gráfico 25): 

Gráfico 25: 

 

 

 

3.2.3. Educação Visual e Educação Tecnológica 

Os resultados totalmente positivos em todos os domínios. Proceder-se-á, de seguida, à análise de 

domínio a domínio:  

 no domínio “Técnica/Processos Tecnológicos”, verifica-se que o AEM apresenta resultados 

100% positivos, 15,4% acima dos nacionais (Gráfico 26): 

Gráfico 26:  
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 no domínio “Representação/Criatividade”, verifica-se que sucesso do AEM é igualmente 

totalmente positivo, 25,7% acima dos nacionais (Gráfico 27): 

Gráfico 27: 

 

 

 no domínio “Discurso/Projeto”, verifica-se que sucesso do AEM é novamente de 100%  

totalmente positivo, 24,0% acima dos nacionais (Gráfico 28): 

Gráfico 28: 

 

 

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” e “Racionar/Criar”. Vejamos a análise disciplina a 

disciplina: 

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

três domínios aferidos; 

 em “Educação Musical”, no que concerne ao domínio “Conhecer/Reproduzir”, os resultados 

deste agrupamento estão ligeiramente abaixo dos nacionais; relativamente aos itens restantes, o AEM 

ficou ligeiramente acima em relação aos resultados nacionais; 

 em “Educação Visual e Educação Tecnológica”, os resultados deste agrupamento estão acima 

da média nacional nos três itens aferidos, destacando-se ainda mais o item  “Racionar/Criar”. 
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3.2.5. 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 

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 relativamente acima dos resultados nacionais e do 

NUT III nos três domínios aferidos; 

 em “Educação Musical”, no que concerne ao domínio “Conhecer/Reproduzir”, os resultados 

deste agrupamento estão ligeiramente abaixo dos nacionais e do NUT III; relativamente aos itens 

restantes, o AEM ficou ligeiramente acima em relação aos resultados nacionais e do NUT III; 

 em “Educação Visual e Educação Tecnológica”, os resultados deste agrupamento estão acima 

da média nacional e do NUT III nos três itens aferidos, destacando-se ainda mais o item  

“Racionar/Criar”. 

 

3.3. 8.º Ano  

3.3.1. Matemática:  

Os resultados são notoriamente negativos em todos os domínios sujeitos a avaliação com uma ligeira 

variação em relação aos resultados nacionais; proceder-se-á, de seguida, à análise de domínio a domínio; 

assim: 

 no domínio “Números e Operações”, os resultados deste agrupamento são bastante negativos 

apesar de estar abaixo da média nacional somente em 13,7%; o insucesso é, portanto, enorme 

(Gráfico 29): 

Gráfico 29: 
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 no domínio “Geometria e Medida” registam-se, igualmente, resultados bastante negativos 

estando 9,2% abaixo dos nacionais (Gráfico 30): 

Gráfico 30: 

 

 

 no domínio “Funções, Sequências e Sucessos”, o insucesso continua variando 9,1% abaixo dos 

resultados nacionais (Gráfico 31):  

Gráfico 31: 

 

 

 no domínio “Álgebra”, o insucesso continua variando apenas 0,9% abaixo dos resultados 

nacionais (Gráfico 32): 

Gráfico 32: 

 

 no domínio “Organização e Tratamento de Dados”, o insucesso continua alto encontrando-se, 

no entanto, 4,9% acima dos resultados nacionais (Gráfico 33): 
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Gráfico 33: 

 

 

3.3.2. Educação Física: 

Os resultados alcançados pelo AEM encontram-se, grosso modo, em consonância com os resultados 

nacionais verificando-se uma ligeira melhoria na “Ginástica” e na “Aptidão Física”. Vejamos a análise 

domínio a domínio: 

  no domínio “Raquetas”, o sucesso foi positivo em linha com os nacionais (variação negativa de 

5,6%) (Gráfico 34): 

Gráfico 34: 

 
 

 no domínio “Ginástica”, os resultados do AEM foram negativos mas 16,2% acima dos 

nacionais (Gráfico 35): 

Gráfico 35: 
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 no domínio “Aptidão Física”, o AEM apresenta-se 100% positivo acima 25,5% dos resultados 

nacionais (Gráfico 36): 

Gráfico 36: 

 

 

 no domínio “Jogos Desportivos Coletivos”, o AEM apresenta resultados negativos, 14,7% 

abaixo dos nacionais (Gráfico 37): 

Gráfico 37: 

 

 

 

3.3.3. Educação Visual:  

De um modo geral, os resultados obtidos pelo AEM foram muito bons ficando acima dos resultados 

nacionais em todos os domínios aferidos. Vejamos a análise domínio a domínio: 

 no domínio “Técnica”, o AEM  apresentou resultados bastante positivos, 53,2% acima dos 

nacionais (Gráfico 38): 
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Gráfico 38: 

 

 

 no domínio “Representação”, o AEM obteve 100% de resultados positivos, 56,3% acima dos 

nacionais (Gráfico 39): 

Gráfico 39: 

 

 

 no domínio “Discurso/Projeto”, o AEM obteve, igualmente, 100% de resultados positivos, 

40,3% acima dos nacionais (Gráfico 40): 

Gráfico 40: 
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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  “Matemática”, no item “Aplicar/Interpretar”, os resultados deste agrupamento estão 

ligeiramente acima dos nacionais; nos restantes itens, o AEM encontra-se ligeiramente abaixo dos 

nacionais; 

 em “Educação Física”, os resultados deste agrupamento estão ligeiramente acima dos nacionais 

em todos os item aferidos; 

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

todos os itens aferidos com destaque para os itens “Conhecer/Reproduzir” e “Racionar/Criar”.  

 

 

3.3.5. 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 

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 “Matemática”, no item “Aplicar/Interpretar”, os resultados deste agrupamento estão 

ligeiramente acima dos nacionais e do NUT III; nos restantes itens, o AEM ligeiramente abaixo dos 

nacionais e do NUT III. 

 em “Educação Física”, os resultados deste agrupamento estão ligeiramente acima dos nacionais 

em todos os item aferidos o mesmo acontecendo  em relação ao do NUT III; 

 em “Educação Visual”, os resultados deste agrupamento estão acima da média nacional e do 

NUT III em todos os itens aferidos com destaque para os itens “Conhecer/Reproduzir” e 

“Racionar/Criar”.  
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4. Conclusões 

Em 2018, foram realizadas a nível nacional Provas de Aferição 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 são bons na disciplina de “Expressões Físico-Motoras e satisfatórios no 

Português e Expressões Artísticas; na Matemática, os resultados são satisfatórios nos itens 

“Conhecer/Reproduzir” e “Aplicar/Interpretar” e pouco satisfatórios no item “Relacionar/Criar”; 

em Estudo do Meio, o item “Conhecer/Reproduzir” é satisfatório e pouco satisfatório nos 

restantes itens, particularmente no “Aplicar/Interpretar”; 

 no 5º ano, verifica-se que o AEM regista resultados bons nas três disciplinas aferidas, com 

exceção de Português, que apresenta o item Relacionar/Criar” pouco satisfatório; 

 no 8ºano, os resultados do AEM em Educação Visual são muito bons; a Educação Física é bom 

no item “Conhecer/Reproduzir” e pouco satisfatório nos restantes itens; relativamente à 

Matemática, os resultados são pouco satisfatórios nos três itens aferidos.  

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. 

 
 


