
Anabela Lopes da Cunha Martins

Célia de Jesus Luís Quaresma Almeida

José Manuel Monteiro 

Renato de Jesus Madeira Alves 

Susana Mª. S. Q. Pereira, Coordenadora

Manteigas, 2021

Resultado/Resultados
Sociais



Impacto da escolaridade no percurso dos alunos
Inserção dos alunos no Ensino Superior 

A equipa do Observatório de Qualidade do Agrupamento de Escolas de Manteigas procedeu a um

levantamento de modo a poder realizar um estudo de verificação acerca da inserção académica dos

alunos após a conclusão do 12º ano entre os anos letivos 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Assim,  para  além  de  verificarmos  a  taxa  de  conclusão  do  ensino  secundário  também  nos

debruçamos sobre a candidatura ao Ensino superior, verificando não só o número de alunos que

apresentaram a sua candidatura, mas também o ingresso: fase, opção, curso e Universidade ou

Instituto Politécnico.

 Conclusão do Ensino Secundário 

Na seguinte Tabela podemos observar os dados relativos à conclusão do 12º ano nos referidos

anos:

Ano letivo Inscritos Aprovados

2018/2019 9 4

2019/2020 15 14

2020/2021 13 13

Tabela – Aprovação dos alunos no ensino secundário

 

Conclui-se que houve uma evolução positiva quanto à conclusão do ensino secundário e, nos dois

últimos  anos,  a  taxa  de  sucesso  no  ensino  secundário  melhorou  significativamente,  tendo-se

alcançado uma taxa de sucesso de 100% no último ano letivo. 
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 Candidatura ao Ensino Superior

Os resultados  das candidaturas  ao ensino superior  nos três  anos letivos  supramencionados,  na

primeira e segunda fase, estão representados na seguinte tabela:

Ano letivo Ap.  CES

Colocações

1ºFASE 2º FASE

1ºOP 2ºOP 3ºOP 4ºOP 5ªOP 6ºOP
Total
aluno 1ºOP 2ºOP 3ºOP

Total
aluno

2018/2019
A. int 4 2 2 2 0

A. ext 2 1 1 2 0

2019/2020
A. int 14 7 2 2 1 1 2

A. ext 1 0 1 1

2020/2021
A. int 13 9 4 3 1 1 9 0

A. ext 3 2 1 3 0

A. Int – Alunos internos                                                 A. Ext – Alunos externos
Ap.- Aprovados CES- Candidatos ao ensino superior

Da tabela retiramos as seguintes conclusões:

Em 2018/2019, apresentaram candidatura ao ensino superior 4 alunos (entre alunos internos e

alunos externos) sendo que todos alunos obtiveram colocação na 1ª fase. Em termos de opção de

candidatura verificou-se que os alunos conseguiram a colocação logo nas duas primeiras opções.

Verifica-se que, dos 4 alunos aprovados apenas 2 apresentaram candidatura ao ensino superior,

sendo os outros 2 alunos externos. 

Em 2019/2020, apresentaram candidatura ao ensino superior 8 alunos (entre alunos internos e

alunos externos) sendo que 2 alunos tiveram colocação na 1ª fase, na 2ª opção, e 3 alunos na 2ª

fase. Em termos de opção de candidatura verificou-se que os alunos conseguiram colocação dentro

das suas três primeiras opções, sendo a 2ª opção a mais registada. Neste ano verificou-se maior

desfasamento entre os alunos aprovados – internos - e alunos que apresentaram a candidatura ao

ensino superior.

Em 2020/2021, apresentaram candidatura ao ensino superior 12 alunos (entre alunos internos e

alunos externos), todos eles colocados na 1ª fase. Em termos de opção de candidatura verificou-se

que 6 alunos conseguiram colocação na 1ª opção e 3 alunos na 2ª opção. Verificou-se igualmente

algum desfasamento entre alunos aprovados – internos - e alunos que apresentaram a candidatura

ao ensino superior.
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 Relação entre Conclusão do Secundário e Candidatura ao Ensino Superior

Relacionando  os  resultados  das  candidaturas  ao  ensino  superior  com a  conclusão  do 12º  ano

verifica-se  que,  ainda  que  a  taxa  de  conclusão  do secundário  seja  elevada,  só  no  ano  letivo

2020/2021  é  que  mais  de  metade  dos  alunos  apresentou  candidatura  ao  Ensino  Superior  e

prosseguiu estudos.

Nesses três anos letivos verificou-se que a maioria dos alunos que apresentou candidatura ficou

colocado logo na 1ª  fase.  Também se verificou que nos anos letivos  2018/2019 e 2019/2020

alguns alunos não obtiveram colocação no ensino superior em nenhuma das fases de candidatura.

 Estudo das candidaturas à 1ª fase 

Os gráficos mostram as opções de escolha nas quais os alunos ficaram colocados.
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A tabela seguinte mostra os cursos dos alunos colocados na 1ª fase:

Curso 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Serviço Social 1

Engenharia Informática 2

História 1

Psicologia 1 1

Informática Web 1

Direito 2

Biotecnologia 1

Enfermagem 1

Engenharia Aeronáutica 1

Ciências do Desporto 1

Ciências de Comunicação 1

Gestão Empresas 1

Farmácia 1

Optometria e Ciências da Visão 1

Cinema 1

A tabela mostra a colocação dos alunos por estabelecimento de ensino superior na 1ª fase:

Estabelecimento Ensino Superior 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Instituto Politécnico de Viseu 1

Universidade da Beira Interior 1 1 6

Instituto Politécnico de Coimbra 1 1

Universidade de Coimbra 1 1 2

Instituto Politécnico da Guarda 2

Universidade de Lisboa 1
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 Estudo das candidaturas à 2ª fase 

O gráfico mostra as opções de candidatura de escolha que os alunos ficaram colocados.

A tabela seguinte mostra os cursos dos alunos colocados na 2ª fase:

Curso 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Engenharia Informática 1

Ciência Política e Relações Internacionais 1

Administração Pública 1

A colocação dos alunos por estabelecimento de ensino superior na 2ª fase:

Estabelecimento Ensino Superior 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Universidade da Beira Interior 2

Universidade de Lisboa 1

 Conclusões relativas às duas fases de candidatura  

Perante os resultados apresentados conclui-se que a maior parte dos alunos ficou colocado logo na

primeira fase, sendo que só no ano letivo 2019/2020 é que existiu também colocação na 2ª fase. 

A Universidade da Beira Interior é a mais escolhida seguida pela Universidade de Coimbra e

Instituto Politécnico da Guarda.

O curso que obteve mais colocações foi Engenharia de Informática, seguido de Psicologia e de

Direito.
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