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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%. 



 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 5 

 

 

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): 



 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 7 

 

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): 

 

 

 



 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 11 

 

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: 
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 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: 
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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. 
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5. Anexos 

Estes anexos foram recolhidos em Conselho Pedagógico e enviados para o Observatório de 

Qualidade a 14 de janeiro de 2020 pelo Diretor. 

 

 

a) Parecer do Departamento 1º Ciclo do Ensino Básico sobre o “Relatório REPA 

2019, do Observatório de Qualidade” 
 

Português 
 

Quanto ao Domínio da Oralidade a maioria dos alunos conseguiu mobilizar, relacionar a 

informação ouvida, e interpretar o sentido de uma expressão usada em contexto oral.  

Quanto ao Domínio da Leitura e Iniciação à Educação Literária, a maior parte dos alunos não 

conseguiu ordenar imagens de acordo com a sequência de acontecimentos de um texto. Revelaram 

também dificuldades em interpretar, relacionar informações, em analisar informação e interpretar 

intenções e emoções da personagem contidas no texto.  

No domínio da Gramática mais de cinquenta por cento dos alunos não conseguiu reconhecer 

verbos. 

A maioria conseguiu registar informação adequada no espaço destinado ao plano e escrever um 

texto com alguma correção. Quanto aos parâmetros «Género/Formato textual» e «Tema e Pertinência 

da Informação», conseguiram escrever uma história, respeitando o tema, mas alguns revelaram falhas 

na pertinência da informação mobilizada, ou na progressão da informação. Relativamente ao 

parâmetro «Organização e Coesão Textuais», revelaram algumas dificuldades na repetição do 

vocabulário usado sem recorrer a sinónimos e a pronomes para evitar a repetição dos nomes, e nem 

sempre utilizaram os tempos verbais de modo adequado. No que respeita ao parâmetro «Morfologia, 

Sintaxe e Pontuação», revelaram alguma dificuldade em aplicar as regras de pontuação e as regras de 

concordância entre o sujeito e a forma verbal e entre o determinante e o nome.  

É de referir que nesta área, na categoria conseguiu, os alunos obtiveram percentagens acima do 

Nacional em todos os domínios. 
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Estratégias a desenvolver para melhorar as aprendizagens essenciais: 

 

 Sublinhar os diferentes momentos da história, de modo a pôr em evidência tanto a sequência 

dos acontecimentos como a identificação dos diferentes espaços onde a ação decorre; 

 Levar os alunos a ouvirem com atenção os enunciados diversos de modo a memorizar a 

informação; 

 Realizar diferentes atividades, para treinar a memória, tais como reproduzir lengalengas ou 

recontar histórias ouvidas; 

 Participarem em jogos de simulação e em dramatizações, para melhor compreender a 

importância da voz na comunicação; 

 Devem reler o texto com o objetivo de procurar especificamente a informação solicitada; 

 Quando terminarem o texto, devem fazer uma leitura atenta, para verificar se usaram os 

tempos verbais adequadamente; se repetiram palavras que podiam ser substituídas por outras; se os 

sinais de pontuação foram utilizados corretamente e se aplicaram as regras de concordância entre o 

sujeito e a forma verbal e entre o determinante e o nome; 

 Pedagogia diferenciada na sala de aula; 

 Colocar os alunos com que revelam mais dificuldades mais próximos do professor; 

 Proporcionar situações de apoio individualizado; 

 Valorizar o espírito de iniciativa, criatividade e responsabilidade; 

 Proporcionar tarefas com atividades curtas e diversificadas; 

 Valorizar a participação na sala de aula solicitando a sua participação oral ou por iniciativa 

própria; 

 Adaptar os materiais de acordo com as suas necessidades; 

 Elaborar Planos de Aluno com vista a ajudar os alunos na recuperação das suas 

aprendizagens; 

 Envolver os pais nas tarefas escolares numa perspetiva de os consciencializar e 

responsabilizar para a quota parte que lhes cabe no domínio educacional; 

 Fazer o levantamento de assuntos e temas de livros que os alunos gostam de ler; 

 Estimular o aluno para a leitura;  
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 Ao terminar a redação do texto levar os alunos a reler, para verificar se usou os tempos 

verbais adequadamente, ver se aplicou as regras de concordância e procurar alternativas para 

repetições; 

 Encaminhamento para os técnicos ao serviço no agrupamento – Psicologia e Terapia da Fala. 

 

Matemática 

Em relação ao domínio “Números e operações”, a maioria dos alunos não conseguiu resolver a 

situação problemática envolvendo uma comparação. Também não conseguiram identificar as 

igualdades, envolvendo a subtração de números naturais. E ainda revelaram dificuldade em determinar o 

número de elementos de dois termos de uma sequência, tendo apenas conseguindo no caso do termo 

mais próximo dos que eram dados. 

Em relação ao domínio “Geometria e medida”, a maioria revelou dificuldade em resolver um 

problema envolvendo a área de um polígono. Alguns alunos, também revelaram dificuldade em resolver 

um problema envolvendo dinheiro, ou por vezes conseguiram mas cometeram erro de cálculo ou 

transcrição. Ainda neste domínio, uma percentagem de alunos não conseguiu reconhecer nem relacionar 

entre si unidades de tempo apresentadas num calendário. 

 No domínio “Organização e tratamento de dados”, a maioria dos alunos conseguiu ler os dados de 

um diagrama de Venn e representar um novo dado no local correto. 

É de referir que nesta área, na categoria conseguiu, os alunos obtiveram percentagens acima do 

Nacional nos domínios “Geometria e Medida” e “Organização e Tratamento de Dados”. No domínio 

Números e Operações, na categoria “conseguiu” os resultados da turma (14,3), ficaram abaixo dos 

nacionais (17, 7). Em nenhum domínio se registou percentagens de alunos que não conseguiram.  

 

Estratégias/sugestões a desenvolver para melhorar as aprendizagens essenciais: 

 

 Recordar que duas figuras têm a mesma área se puderem ser decompostas num mesmo número 

de partes geometricamente iguais; 

 Nas situações problemáticas, o aluno deve verificar se a resposta faz sentido no contexto, para o 

ajudar a detetar erros de cálculo e de transcrição; 
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 Pedagogia diferenciada na sala de aula; 

 Colocar os alunos que apresentam mais dificuldades mais próximos do professor; 

 Proporcionar situações de apoio individualizado; 

 Valorizar o espírito de iniciativa, criatividade e responsabilidade; 

 Proporcionar tarefas com atividades curtas e diversificadas; 

 Valorizar a participação na sala de aula solicitando a sua participação oral ou por iniciativa 

própria; 

 Adaptar os materiais de acordo com as suas necessidades; 

 Elaborar Planos de Aluno com vista a ajudar os alunos na recuperação das suas 

aprendizagens; 

 Envolver os pais nas tarefas escolares numa perspetiva de os consciencializar e 

responsabilizar para a quota parte que lhes cabe no domínio educacional; 

 Encaminhamento para os técnicos ao serviço no agrupamento – Psicologia e Terapia da Fala. 

 

Estudo do Meio 

   

Em relação à área de Estudo do Meio, os domínios em que tiveram mais dificuldades foram: “À 

descoberta dos outros e das Instituições” e “À Descoberta do Ambiente Natural”, nos outros domínios o 

desempenho foi satisfatório. Na categoria “conseguiu”, os alunos obtiveram percentagens acima do 

Nacional nos seguintes domínios: “À descoberta de si mesmo”, “À descoberta dos outros e das 

instituições”, “À descoberta das Inter-Relações Entre Espaços” e “ À descoberta dos Materiais e 

Objetos”. No domínio “À Descoberta do Ambiente Natural” obtiveram 14,3 enquanto a nível nacional o 

resultado foi de 16,3. 

 

Expressões artísticas 

 

Em relação à Expressão e Educação Musical, a maioria dos alunos revelou dificuldades em tocar 

uma frase rítmica com o instrumento, tendo tocado uma frase rítmica diferente ou com algumas 

diferenças, mas no geral respeitaram o acompanhamento. Quanto a conseguirem realizar movimentos de 

acordo com o andamento, a maior parte dos alunos conseguiu realizar a atividade tendo um desempenho 

satisfatório. 
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Estratégias a desenvolver para melhorar as aprendizagens essenciais: 

 

 Participar em jogos e atividades musicais de reprodução rítmica, utilizando partes do corpo ou 

instrumentos musicais convencionais e não convencionais; 

 Realizar jogos e atividades musicais e dançar ao som de músicas de diversos estilos, utilizando 

várias partes do corpo.  

 

Educação e Expressão Dramática 

 

Em relação à Educação e Expressão Dramática, a maioria dos alunos não conseguiu executar 

movimentos que permitissem identificar o novo significado, ou a nova função que pretendia atribuir ao 

objeto. No geral. os alunos conseguiram recorrer à expressão corporal na construção de uma 

personagem, mas não conseguiu recorrer à expressão facial. Quanto a dar continuidade à história os 

resultados foram satisfatórios. 

 

Estratégias a desenvolver para melhorar as aprendizagens essenciais: 

 

 Realizar movimentos de modo intencional e expressivo; 

 A utilização de gestos e movimentos expressivos permite comunicar as suas intenções de modo 

mais eficaz; 

 Ler, ouvir e ver histórias ajuda a desenvolver a imaginação e a capacidade de criar e integrar 

aspetos diferenciados; 

 Imaginar, frequentemente, o que se poderia fazer em determinadas situações ajuda a desenvolver 

a capacidade de criar histórias. Dar novos significados aos objetos que se utilizam, ajuda a tornar a 

improvisação mais rica e interessante; 

 Falar com uma intensidade forte, pronunciando todas as sílabas que constituem as palavras, 

ajuda a que se ouça e se perceba tudo o que se diz. Dar ideias e colaborar com os colegas na criação de 

situações, dando continuidade às histórias, é importante para a dinâmica do grupo; 

 Utilizar a voz de modo percetível, pronunciando bem todas as sílabas que constituem as 

palavras. 
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Educação e Expressão Plástica 

 

Em relação à Educação e Expressão Plástica a maioria conseguiu ensaiar a construção de um ser 

imaginário, através de experiências com diferentes elementos/materiais, acrescentando outras 

características que não foram descritas, conseguindo ainda construir e pintar duas figuras planas com os 

três materiais solicitados. 

É de referir que os resultados na Expressão e Educação Musical e Expressão e Dramática na 

categoria conseguiu, os alunos obtiveram percentagens abaixo do Nacional, com exceção na 

Expressão e Educação Plástica em que os resultados foram acima do Nacional. 

 

Estratégias a desenvolver para melhorar as aprendizagens essenciais: 

 

 O aluno deve explicar as soluções encontradas o que contribui para desenvolver o pensamento 

crítico e a criatividade; 

 Utilizar várias técnicas ajuda a enriquecer os trabalhos;  

 Usar vários materiais riscadores para tornar a pintura mais rica e expressiva; 

 Usar apenas a cola na quantidade necessária. 

 

Expressões Físico-Motoras 

 

Na área das Expressões Físico-Motoras, no que concerne às percentagens dos alunos que 

conseguiram tanto no domínio “Deslocamentos e Equilíbrios”, “Perícias e Manipulações” e “Jogos 

Infantis”, estas ficaram aquém dos resultados a nível nacional. 

A tarefa em que tinham de se deslocar com as mãos em suspensão no espaldar, não foi realizada. 

 

Estratégias a desenvolver para melhorar as aprendizagens essenciais: 

 

 Começar por marchar em superfícies mais largas e de modo progressivo, reduzir o tamanho da 

superfície e diversificar as formas de deslocamento; 
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 Treinar saltos que envolvam voos com receções controladas, de diferentes superfícies e alturas, 

em desafios adequados à sua idade; 

 Realizar a rotação sem paragens e com uma velocidade constante, de modo a que se consiga 

levantar com os pés juntos. 
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b) Parecer do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais sobre o 

“Relatório REPA 2019, do Observatório de Qualidade” 

 
 

Nas disciplinas de Matemática e Ciências Naturais, os alunos do nosso Agrupamento tiveram 

melhores resultados do que os alunos da NUTS III e a nível nacional, em todos os domínios cognitivos: 

conhecer/reproduzir – 30,5% vs 18% do nacional, aplicar/interpretar – 37,8% vs 27,4% do nacional e 

raciocinar/criar – 60% vs 39,5% do nacional.  

A professora considera que não se pode estabelecer tanto paralelismo entre a avaliação interna e a 

avaliação decorrente da aplicação da Prova de Aferição pois tratam‐se de modelos de avaliação com 

estruturas específicas, destinadas a fins distintos. Ora, na avaliação interna, além do carácter de 

continuidade fundamental que lhe assiste, os parâmetros utilizados respeitam os pilares fundamentais da 

Educação: o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber estar. Além disso, a avaliação final interna resulta 

da aplicação de diferentes instrumentos de avaliação. 

Para dar resposta a estas fragilidades a planificação já inclui os conteúdos em que os alunos 

revelaram mais dificuldades de forma a ultrapassar as mesmas. Está a ser feita a divisão da turma em 

grupos produtivos, sempre que possível, para que os próprios alunos se ajudem e troquem ideias. 

Esta nova organização liberta o professor para ajudar aqueles que mais precisam. Têm ainda o apoio ao 

estudo bem como o laboratório de matemática para poderem superar as dificuldades. 
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c) Parecer do Departamento de Línguas sobre o “Relatório REPA 2019, do 

Observatório de Qualidade” 

 

Português 8º Ano 

 

1. ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO/CONTEÚDOS AFERIDOS NA PROVA 

(COM COMPARAÇÃO DO AEM COM O DESEMPENHO A NÍVEL NACIONAL) 

 Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEM com os resultados nacionais, 

conclui-se que, na generalidade se encontram próximos dos resultados nacionais. Apresenta-se, de 

seguida, uma análise mais pormenorizada domínio a domínio aferidos na Prova:  

  No domínio da ORALIDADE, verifica-se que apenas 19% dos alunos do AEM Conseguiram. 

Comparando com os resultados nacionais (33,0%) os alunos do AEM encontram-se abaixo da 

média. Comparando o desempenho por turma, a turma A revela neste domínio mais dificuldades 

(18,2%) que a turma B (20%). No entanto, e comparando com os resultados nacionais (33,7%), 

52,4% dos alunos do AEM Conseguiram Mas, o que nos coloca acima da média nacional. É de 

referir que neste domínio a turma A apresenta 63,6 % e a turma B, 40% dos resultados 

esperados. A nível nacional 21,3% dos alunos Revelaram Dificuldades. Os alunos do AEM 

apresentam 19%, o que nos coloca acima da média nacional. Na turma A apenas 9,1% dos 

alunos Revela Dificuldades, já na turma B, 30% dos alunos Revelam Dificuldades. Ainda neste 

domínio, 12% dos alunos a nível nacional Não Conseguiram os resultados esperados. 

Comparando com os resultados dos alunos do AEM é de referir que estes se encontram acima da 

média. Apenas 9,5% não conseguiram os resultados esperados. A turma A apresentou 9,1% e a 

turma B, 10%. 

 No domínio da LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA, verifica-se que apenas 4,8% dos 

alunos do AEM Conseguiram. Comparando com os resultados nacionais (7,1%), os alunos do 

AEM encontram-se abaixo da média. Comparando o desempenho por turma, a turma A revela 

neste domínio mais dificuldades (0%) que a turma B (10%). No entanto, e comparando com os 

resultados nacionais (24,4%), apenas 14,3% dos alunos do AEM Conseguiram Mas, o que nos 

coloca abaixo da média nacional. É de referir que neste domínio a turma A apresenta 9,1 % e a 

turma B, 20,0% dos resultados esperados. A nível nacional 54,1% dos alunos Revelaram 

Dificuldades. Os alunos do AEM apresentam 71,4%, o que nos coloca abaixo da média nacional. 
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Na turma A 72,7% dos alunos Revela Dificuldades, e na turma B, 70% dos alunos Revelam 

Dificuldades. Ainda neste domínio, 14,4% dos alunos a nível nacional Não Conseguiram os 

resultados esperados. Comparando com os resultados dos alunos do AEM é de referir que estes 

se encontram acima da média. Apenas 9,5% não conseguiram os resultados esperados. A turma 

A apresentou 18,2% e a turma B, 0%. 

 No domínio da GRAMÁTICA, verifica-se que 0% dos alunos do AEM Conseguiram. 

Comparando com os resultados nacionais (6,1%), os alunos do AEM encontram-se abaixo da 

média. Comparando o desempenho por turma, ambas apresentam 0% dos resultados esperados. 

No entanto, e comparando com os resultados nacionais (22,1%), apenas 14,3% dos alunos do 

AEM Conseguiram Mas, o que nos coloca abaixo da média nacional. É de referir que neste 

domínio a turma A apresenta 9,1 % e a turma B, 20% dos resultados esperados. A nível nacional 

58,1% dos alunos Revelaram Dificuldades. Os alunos do AEM apresentam 61,9%, o que nos 

coloca abaixo da média nacional. Na turma A 63,6% dos alunos Revela Dificuldades e, na turma 

B, 60% dos alunos. Ainda neste domínio, 13,6% dos alunos a nível nacional Não Conseguiram 

os resultados esperados. Comparando com os resultados dos alunos do AEM é de referir que 

estes se encontram abaixo da média. 23,8% não conseguiram os resultados esperados. A turma A 

apresentou 27,3% e a turma B, 20%. 

 No domínio da ESCRITA, verifica-se que 33,3% dos alunos do AEM Conseguiram. 

Comparando com os resultados nacionais (29,5%), os alunos do AEM encontram-se acima da 

média. Comparando o desempenho por turma, a turma A revela neste domínio mais dificuldades 

(9,1%) que a turma B (60%). No entanto, e comparando com os resultados nacionais (38,2%), 

apenas 23,8% dos alunos do AEM Conseguiram Mas, o que nos coloca abaixo da média 

nacional. É de referir que neste domínio a turma A apresenta 27,3% e a turma B, 20% dos 

resultados esperados. A nível nacional 19,7% dos alunos Revelaram Dificuldades. Os alunos do 

AEM apresentam 38,1%, o que nos coloca abaixo da média nacional. Na turma A 54,5% dos 

alunos Revela Dificuldades, já na turma B, apenas 20% dos alunos Revelam Dificuldades. Ainda 

neste domínio, 7,9% dos alunos a nível nacional Não Conseguiram os resultados esperados. 

Comparando com os resultados dos alunos do AEM é de referir que estes se encontram acima da 

média. Apenas 4,8% não conseguiram os resultados esperados. A turma A apresentou 9,1% e a 

turma B, 0%. 
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2. ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “CONHECER/REPRODUZIR” 

(COM COMPARAÇÃO DO AEM COM O DESEMPENHO A NÍVEL NACIONAL E DO NUTS 

III) 

  Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEM (57,4%) com os nacionais 

(59,8%) e com os do NUTS III (58,6%), conclui-se que os resultados obtidos pelos alunos deste 

agrupamento, embora com uma pequena variação para baixo, se encontram muito próximos dos 

resultados nacionais e dos NUTS III. 

 

3. ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “APLICAR/INTERPRETAR” 

(COM COMPARAÇÃO DO AEM COM O DESEMPENHO A NÍVEL NACIONAL E DO NUTS 

III) 

 Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEM (66%) com os nacionais (67,7%) 

e com os do NUTS III (67,5%), conclui-se que os resultados obtidos pelos alunos deste agrupamento, 

embora com uma pequena variação para baixo, se encontram muito próximos dos resultados nacionais e 

dos NUTS III. 

 

4. ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “RACIOCINAR/CRIAR” 

(COM COMPARAÇÃO DO AEM COM O DESEMPENHO A NÍVEL NACIONAL E DO 

NUTS III) 

 Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEM (37%) com os nacionais (38,4%) 

e com os do NUTS III (37,9%), conclui-se que os resultados obtidos pelos alunos deste agrupamento, 

embora com uma pequena variação para baixo, mais uma vez se encontram se encontram muito 

próximos dos resultados nacionais e dos NUTS III. 

 

5. DOMÍNIOS EM QUE OS ALUNOS NÃO CONSEGUIRAM/REVELARAM DIFICULDADES  

NOS RESULTADOS ESPERADOS 

 TURMA A 

a. Leitura e Educação Literária (avaliar a adequação de uma afirmação no texto não 

literário; Analisar a situação inicial e o desfecho de um episódio (texto literário); Analisar 

usos expressivos da linguagem no texto literário). 
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b. Gramática (avaliar contextos sintáticos em que ocorrem pronomes pessoais; distinguir 

orações subordinadas). 

c. Escrita (aplicar regras morfológicas e sintáticas; aplicar regras de pontuação). 

 TURMA B 

a. Leitura e Educação Literária (avaliar a adequação de uma afirmação no texto não 

literário; relacionar comportamentos das personagens com acontecimentos). 

b. Gramática (distinguir orações subordinadas). 

 

ESTRATÉGIAS PARA COLMATAR AS DIFICULDADES DETETADAS: 

 

Após a análise dos resultados obtidos, a docente sugere algumas estratégias de forma a colmatar as 

dificuldades detetadas, nomeadamente:  

 Realizar fichas de trabalho (nas aulas de APA) no sentido de reforçar os conteúdos em que 

os alunos manifestaram mais dificuldades;  

 Incrementar, de forma mais sistemática, exercícios de compreensão do oral;  

 Abordar, de novo, os conteúdos gramaticais em que houve dificuldades; 

 Proporcionar momentos de aplicação ou revisão de conteúdos gramaticais; 

  Incidir na avaliação formativa com vista ao desenvolvimento da interpretação no domínio 

da educação literária e leitura; 

  Produzir materiais específicos tendo em conta o diagnóstico de dificuldades; 

 Incentivar à colocação de dúvidas por forma a combater dificuldades; 

 Promover a leitura e a escrita de textos com base na planificação, textualização e revisão. 

 Incentivar a participação oral;  

 Ajudar os discentes a desenvolver métodos e hábitos de trabalho;  

 Utilizar metodologias diversificadas de ensino/aprendizagem; 

  Desenvolver uma cultura de autonomia, pesquisa e reflexão; 

  Fomentar a interdisciplinaridade, relacionando conhecimentos diversos;  

 Adotar estratégias de diferenciação que favoreçam as aprendizagens dos alunos;  

 Fomentar o diálogo aluno/professor;  
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 Desenvolver nos alunos a capacidade de iniciativa, a criatividade, o espírito crítico e o 

sentido de responsabilidade no estudo; 

  Responsabilizar os encarregados de educação no sentido de acompanharem e participarem 

na vida escolar dos seus educandos;  

 Incentivar alunos e encarregados de educação a adotarem uma postura mais responsável no 

que respeita à forma como se encara a Prova de Aferição. 

 

 

Comentário:  

A nomenclatura de análise dos resultados não pode ser “positivo/negativo” dado que as provas de 

aferição não são classificadas, mas sim trabalhadas por níveis de proficiência em relação ao desempenho dos 

alunos.: C - Conseguiu... (o aluno respondeu de acordo com o esperado, ou fê-lo com falhas pontuais); CM – 

Conseguiu... mas ... (o aluno respondeu de acordo com o esperado, mas pode ainda melhorar); RD - Revelou 

dificuldade... (o aluno mostrou dificuldade na resposta); NC - Não conseguiu... (o aluno não respondeu de 

acordo com o esperado). 

Também não concordamos com a junção dos níveis de desempenho em termos estatísticos uma vez 

que adultera a leitura dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 42 

 

 
d) Parecer do Departamento de Ciências Sociais e Humanas sobre o “Relatório REPA 

2019, do Observatório de Qualidade” 
 

O DCSH, dando cumprimento ao estipulado em Conselho Pedagógico, procedeu à análise o 

Relatório REPA 2019 elaborado pelo Observatório de Qualidade. Apresentaremos, de seguida, as 

conclusões dessa análise.  

A docente do 5ºano, Fátima Silva, considerou que, no que diz respeito à análise feita pelo 

Observatório de Qualidade, a terminologia não foi usada uniformemente, o que se pode comprovar, por 

exemplo, nas páginas 14 e 15 do referido relatório, onde é utilizado o termo “fraco”  para o resultado do 

conteúdo “ A formação de Portugal”, no qual foi obtido 47% de resultados positivos (somatório C+CM) 

e o termo “bastante insatisfatório” para o domínio “Números e operações” no qual foi obtido  17, 7% de 

resultados positivos (C+CM). 

Quanto às estratégias a implementar, a professora considera que é racionalmente impossível rever 

os extensos domínios em que houve mais dificuldades, visto que seria pôr em causa o cumprimento do 

programa do 6.º ano, por falta de tempo. Assim, pensa que, mais do que rever conteúdos, é necessário 

adotar estratégias que apetrechem os alunos com competências que lhes permitam obter melhores 

resultados no futuro. As estratégias propostas são as elencadas abaixo e já dadas a conhecer ao 

departamento aquando da análise feita pela professora e que se reproduz a seguir: 

 

História e Geografia de Portugal do 5.º ano 

 

Análise do desempenho por domínio cognitivo (estabelece a comparação entre o desempenho 

Nacional, NUTS III e Escola)  

Nesta comparação, verifica-se que, em todos os domínios cognitivos, a escola de Manteigas tem um 

desempenho positivo e significativamente superior.  

Análise do desempenho por domínio cognitivo:  

- Conhecer/ Reproduzir                                                    

Nacional- 52% 

NUTS III- 53,8% 

Escola de Manteigas- 58,5% 

- Aplicar/Interpretar 



 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 43 

 

Nacional- 55,2% 

NUTS III- 56,8% 

Escola de Manteigas- 62,3% 

-Raciocinar/ Criar 

Nacional- 45,2% 

NUTS III- 45,8% 

Escola de Manteigas- 56,3% 

 

Estratégias para colmatar as dificuldades detetadas: 

 

 -Incrementar a análise de documentos históricos; 

- Treinar a leitura de mapas, tabelas e gráficos com informação específica 

- Insistir na relação entre a localização temporal e geográfica dos acontecimentos. 

- Treinar a interpretação de questões com vocabulário específico; 

- Proporcionar momentos de aplicação ou revisão de conteúdos; 

- Incidir na avaliação formativa; 

- Fazer testes abrangentes, com algumas questões dos Domínios já lecionados, para que não se perca 

a noção de sequencialidade; 

- Incentivar à colocação de dúvidas por parte dos alunos por forma a combater dificuldades. 

 

O DCSH passou, de seguida à análise do Relatório REPA elaborado pelo Observatório de 

Qualidade no que respeita à Prova de Aferição de História e Geografia. 

Assim, a docente de História do 8ºano referiu que reitera a opinião da docente de HGP 

considerando, igualmente, ser racionalmente impossível rever os extensos domínios em que houve mais 

dificuldades, visto que seria pôr em causa o cumprimento do programa do 9.º ano, por si só já 

demasiado longo, por falta de tempo. Assim, considera, igualmente, que mais do que rever conteúdos, é 

necessário adotar estratégias que apetrechem os alunos com competências que lhes permitam obter 

melhores resultados no futuro. As estratégias propostas são as elencadas abaixo e já dadas a conhecer ao 

departamento aquando da análise feita pela professora e que se reproduz a seguir: 
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HISTÓRIA DO 8º ANO 

 

ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO/CONTEÚDOS AFERIDOS NA PROVA (COM 

COMPARAÇÃO DO AEM COM O DESEMPENHO A NÍVEL NACIONAL) 

 

Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEM com os resultados nacionais, 

conclui-se que, grosso modo, não são positivos, encontrando-se, no entanto, em linha com os nacionais 

havendo especificidades conforme os domínios aferidos fossem do 7º ou do 8º anos e também relativos 

ao momento do ano lctivo em que foram lecionados. Apresenta-se, de seguida, uma análise mais 

pormenorizada, domínio a domínio, aferidos na Prova:  

  nos domínio/conteúdos “Herança do Mediterrâneo Antigo”, “A Formação da Cristandade 

Ocidental e a Expansão Islâmica” (correspondente aos domínios relativos ao 7º ano) “Expansão 

e Mudança nos Séculos XV e XVI” (relativo ao domínio inicial do 8º ano),  verifica-se que os 

resultados do AEM não são positivos mas quase em linha com os resultados nacionais; 

  no domínio/conteúdo “O Contexto Europeu do Século XII ao XIV” (respeitante  ao último 

domínio do 7º ano), os resultados do AEM situam-se 7,4% acima dos resultados positivos 

obtidos a nível nacional; 

  no domínio/conteúdo “O Arranque da “Revolução Industrial” e o Triunfo dos Regimes 

Liberais” (penúltimo domínio abordado no 8º ano), os resultados do AEM foram muito positivos 

quase em linha com os obtidos a nível nacional. 

 

ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “CONHECER/REPRODUZIR” 

(COM COMPARAÇÃO DO AEM COM O DESEMPENHO A NÍVEL NACIONAL E DO 

NUTS III) 

 

Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEM (48,3%) com os nacionais 

(49,9%) e com os do NUTS III (50,1%), conclui-se que os resultados obtidos pelos alunos deste 

agrupamento, embora com uma pequena variação para baixo, encontram-se em linha com os nacionais 

e os do NUTS III. 
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ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “APLICAR/INTERPRETAR” 

(COM COMPARAÇÃO DO AEM COM O DESEMPENHO A NÍVEL NACIONAL E DO 

NUTS III) 

 

Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEM (22,1%) com os nacionais 

(24,3%) e com os do NUTS III (25,4%), conclui-se que os resultados obtidos pelos alunos deste 

agrupamento, embora com uma pequena variação para baixo, se encontram em linha com os nacionais 

e os do NUTS III. 

 

ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “RACIOCINAR/CRIAR” (COM 

COMPARAÇÃO DO AEM COM O DESEMPENHO A NÍVEL NACIONAL E DO NUTS III) 

 

Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEM (31,7,3%) com os nacionais 

(29.7%) e com os do NUTS III (28,5%), conclui-se que os resultados obtidos pelos alunos deste 

agrupamento, embora com uma pequena variação para cima, mais uma vez se encontram em linha com 

os nacionais e os do NUTS III. 

 

ESTRATÉGIAS PARA COLMATAR AS DIFICULDADES DETETADAS 

 

Após a análise aos resultados obtidos, a docente sugere algumas estratégias de forma a colmatar 

as dificuldades detetadas, nomeadamente: incrementar a análise de documentos de índole diversa; 

incentivar a colocação de dúvidas por parte dos discentes bem como a participação oral; ajudar os 

discentes a desenvolver métodos e hábitos de trabalho; utilizar metodologias diversificadas de 

ensino/aprendizagem; propor aos discentes a realização de trabalhos de pesquisa, incentivando-os a 

recorrer a várias fontes de informação; desenvolver uma cultura de autonomia, pesquisa e reflexão dos 

alunos; fomentar a interdisciplinaridade, relacionando conhecimentos diversos; adotar estratégias de 

diferenciação que favoreçam as aprendizagens dos alunos; fomentar o diálogo aluno/professor; 

desenvolver nos alunos a capacidade de iniciativa, a criatividade, o espírito crítico e o sentido de 

responsabilidade no estudo; responsabilizar os encarregados de educação no sentido de acompanharem 

e participarem na vida escolar dos seus educandos; incentivar alunos e encarregados de educação a 

adotarem uma postura mais responsável no que respeita à forma como se encara a Prova de Aferição.  

 



 

 

 

Observatório de Qualidade  Página 46 

 

Finalmente, a docente de Geografia, Cecília Cruz, analisou o Relatório REPA e partilhou da 

opinião das colegas de departamentos considerando, igualmente, que é racionalmente impossível rever 

os extensos domínios em que houve mais dificuldades, visto que seria pôr em causa o cumprimento do 

programa do 9.º ano, por falta de tempo. Assim, considera, igualmente, que mais do que rever 

conteúdos, é necessário adotar estratégias que apetrechem os alunos com competências que lhes 

permitam obter melhores resultados no futuro. As estratégias propostas são as elencadas abaixo e já 

dadas a conhecer ao departamento aquando da análise feita pela professora e que se reproduz a seguir: 

 

GEOGRAFIA, DO 8º ANO 

 

ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO/CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA 

AFERIDOS NA PROVA (COMPARAÇÃO DO AEMANTEIGAS COM O DESEMPENHO A 

NÍVEL NACIONAL) 

 

Os resultados obtidos pelos alunos do AEManteigas não são positivos. No entanto, a grosso 

modo, são mais satisfatórios quando comparados com os resultados nacionais. No geral, o 

desempenho dos alunos do AEManteigas segue a tendência dos resultados a nível nacional, embora 

se constatem algumas exceções. Em relação a cada domínio/conteúdos podemos referir:  

 

  “A Terra: Estudos e Representações”, primeiro domínio relativo ao 7ºano, foi aquele no qual 

os resultados do AEManteigas se revelaram menos positivos, comparativamente com os resultados 

obtidos a nível nacional; 

 

  “O Meio Natural” (último domínio relativo ao 7º ano) e “População e Povoamento” (primeiro 

domínio do 8º ano) foram os domínios nos quais o desempenho dos alunos do AEManteigas foi 

muito superior ao desempenho registado dos alunos, a nível nacional (mais de 17% e 18%, 

respetivamente, acima dos resultados nacionais);no domínio/conteúdo “Atividades Económicas” 

(último do 8º ano), os resultados do AEManteigas foram similares aos resultados nacionais, 

embora mais de 8% acima da média do desempenho nacional. 
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C/CM – Conseguiu/Conseguiu Mas…  RD/NC – Revelou Dificuldades/Não Conseguiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “CONHECER/REPRODUZIR” 

(COM COMPARAÇÃO DO AEMANTEIGAS COM O DESEMPENHO A NÍVEL 

NACIONAL E DA NUT III) 

 

  Os resultados obtidos pelos alunos do AEManteigas (40,5%) foram semelhantes aos nacionais 

(45,3%) e da NUT III (44,6%), embora com uma pequena variação negativa. 

 

ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “APLICAR/INTERPRETAR” 

(COM COMPARAÇÃO DO AEMANTEIGAS COM O DESEMPENHO A NÍVEL 

NACIONAL E DA NUT III) 

 

 Quando analisados os resultados obtidos pelos alunos deste agrupamento (40,7%) verificamos 

que os mesmos foram ligeiramente superiores relativamente aos resultados nacionais (37,4%) e da 

NUT III (38,7%). 

 

ANÁLISE DO DESEMPENHO POR DOMÍNIO COGNITIVO “RACIOCINAR/CRIAR” 

(COM COMPARAÇÃO DO AEMANTEIGAS COM O DESEMPENHO A NÍVEL 

NACIONAL E DA NUT III) 

 

 Os resultados obtidos pelos alunos do AEManteigas (46%) foram claramente superiores aos 

resultados obtidos a nível nacional (36%) e da NUT III (37,2%). 
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ESTRATÉGIAS PARA COLMATAR AS DIFICULDADES DETETADAS 

  

São sugeridas algumas estratégias específicas para colmatar as dificuldades detetadas como por 

exemplo: uma maior frequência na análise de mapas, gráficos e outras fontes de informação 

geográfica; reforçar os exercícios de localização de países e fenómenos geográficos por 

continentes/regiões mundiais; revisão dos domínios/conteúdos “População e Povoamento” e 

“Atividades Económicas”, no âmbito do domínio “Contrastes de Desenvolvimento”, abordado ao 

longo do 9ºano; Sugerem-se ainda estratégias gerais que favoreçam as aprendizagens dos alunos, tais 

como: incutir métodos e hábitos de trabalho; promover a autonomia e o espírito crítico nos alunos; 

relacionar conteúdos da disciplina com conhecimentos diversos; utilizar diferentes estratégias 

ensino/aprendizagem; incutir nos alunos uma cultura de responsabilidade face à importância dos 

estudos, do trabalho da Escola e dos diferentes instrumentos de avaliação. 
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e) Parecer do Departamento de Expressões sobre o “Relatório REPA 2019, do 

Observatório de Qualidade” 

 

Quanto a expressão plástica do 2º ano, o Departamento escusa-se a comentar, uma vez que neste 

Agrupamento, a Expressão plástica é lecionada pelo professor titular (que não é do departamento). • 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%; 

ESTRATÉGIAS: 

1º Incremento da prática desportiva nas várias modalidades para as quais houver material 

disponível e em condições adequadas ao seu manuseamento (não tempos patins em condições de 

segurança) 

A prova de PATINAGEM não foi realizada, pelo que a classificação não poderá ser contabilizada 

como negativa, uma vez que não é da responsabilidade dos alunos. 

No caso da Expressão e Educação Musical considera-se que se devem eliminar os elementos 

distractivos nas instruções dadas aos alunos em prova e adequar o grau de dificuldade das atividades 

(nas provas) ao nível etário dos alunos, nomeadamente no que respeita à reprodução rítmica. 

 
 


