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Introdução
Na sequência da divulgação, por parte do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), dos
Relatórios de Escola das Provas de Aferição

(REPA), a equipa de avaliação interna do

Agrupamento, a exemplo dos anos anteriores, elaborou o presente relatório em que se
apresentam os resultados obtidos pelos alunos do 2º, do 5º e do 8ºanos de escolaridade nas
provas de aferição, em diversas disciplinas, entre os meses de maio e junho. No documento
apresentam-se os resultados dos alunos das diversas escolas do Agrupamento e apresenta uma
comparação entre os seus níveis de desempenho e o desempenho dos alunos a nível nacional e
regional, tendo como referência as NUT III (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins
Estatísticos).
A fim de facilitar a leitura comparativa entre os valores nacionais e as taxas de sucesso dos
alunos do Agrupamento em geral e das diferentes escolas e/ou turmas, optou-se pelo recurso a
cores.
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Resultados das Escolas do Agrupamento nas Provas de Aferição 2019 – 2ºano

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional e do Agrupamento

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional, mas igual ou inferior à taxa do
Agrupamento

Valor pior do que o verificado a nível
nacional, mas superior à taxa
Agrupamento

do

Valor pior do que o verificado a nível nacional
e do Agrupamento

C - Conseguiram responder de acordo com o esperado; CM - Conseguiram responder de acordo com o esperado, mas podem ainda melhorar ; RD - Revelaram dificuldade na resposta; NC - Não conseguiram responder de acordo com o esperado

A partir da análise da tabela anterior constatamos o seguinte:
-na disciplina de Português, os resultados do Agrupamento são muito idênticos aos resultados nacionais. Se atendermos ao desempenho por escola,
concluímos que os alunos das escolas EB1 de Várzea e da EB1 de Varziela foram os que obtiveram melhores resultados (superiores aos valores
nacionais e do Agrupamento) nos díversos domínios em avaliação. No extremo oposto, os alunos da EB 1 de Margaride e da EB1 de Covelo, Moure
foram obtiveram piores resultados, distantes dos valores nacionais e do Agrupamento;
-na disciplina de Matemática, os alunos do Agrupamento obtiveram melhores resultados do que os restantes alunos a nível nacional nos vários
domínios. Analisando o desempenho das escolas, verificamos que a escola EB1 de Margaride é a que apresenta melhores resultados, superando, na
maioria dos domínios, as taxas nacionais e do conjunto da escolas do Agrupamento. Por seu turno, as EB1 de Covelo,Moure e a EB1 de Varziela foram
aquelas cujos resultados se distanciaram mais dos valores nacionais e do Agrupamento;
-na disciplina de Estudo do Meio, os alunos do nosso Agrupamento obtiveram melhores resultados do que os valores verificado a nível nacional nos
domínios «À Descoberta das Inter-Relaçoes Entre Espaços» e «À Descoberta dos Materiais e Objetos». Em relação ao desempenho por escola, a EB 1
de Várzea destaca-se pela positiva e a EB1 de Varziela pela negativa.
-Nas Expressões Artísticas, o nosso Agrupamento apresenta melhores resultados do que os valores nacionais em todos os domínios. Analisando o
desempenho das escolas, verificamos que os alunos das escolas EB1 de Várzea e EB1 de Varziela foram os que obtiveram os melhores resultados. Em
contrapartida, os alunos da EB 1 de Covelo,Moure foram aqueles cujos resultados se distanciaram mais das taxas nacionais e do Agrupamento.
-na área de Expressões Físico-Motoras, verificamos que, à exceção do domínio «Jogos Infantis», a percentagem de alunos do Agrupamento que obteve
a classificação «C» (Conseguiu) é inferior à percentagem nacional e a percentagem de classificações NC (Não conseguiu) no domínio «Deslocamentos e
Equilíbrios» é superior à percentagem nacional. Analisando os resultados por escola, concluímos que os alunos da EB1 de Várzea obtiveram melhores
resultados do que os restantes alunos a nível nacional e no Agrupamento. No extremo oposto, os alunos da EB 1 de Varziela apresentam os resultados
que mais se distanciam dos valores nacionais e do Agrupamento.

Gráfico 1 – Comparação do desempenho por domínios dos alunos do 2ºano a nível nacional, no NUT III e no Agrupamento

O gráfico anterior (gráfico 1) mostra que, nas disciplinas de Português e de Matemática, o nosso Agrupamento apresenta melhores resultados do que
os resultados nacionais, mas fica aquém dos valores verificados na NUT III (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos). Na disciplina de Estudo
do Meio os resultados são melhores no nosso Agrupamento do que a nível nacional e na NUT III. Nas áreas de expressões os resultados são, em geral,
inferiores aos valores nacionais e da NUT III, com exceção do domínio «Conhecer/Reproduzir» das Expressões Artísticas.

Resultados das Escolas do Agrupamento nas Provas de Aferição 2019 – 5ºano

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional e do Agrupamento

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional, mas igual ou inferior à taxa do
Agrupamento

Valor pior do que o verificado a nível
nacional, mas superior à taxa
Agrupamento

do

Valor pior do que o verificado a nível nacional
e do Agrupamento

C - Conseguiram responder de acordo com o esperado; CM - Conseguiram responder de acordo com o esperado, mas podem ainda melhorar ; RD - Revelaram dificuldade na resposta; NC - Não conseguiram responder de acordo com o esperado

Resultados das Escolas do Agrupamento nas Provas de Aferição 2019 – 5ºano (cont.)

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional e do Agrupamento

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional, mas igual ou inferior à taxa do
Agrupamento

Valor pior do que o verificado a nível
nacional, mas melhor/superior à taxa do
Agrupamento

Valor pior do que o verificado a nível nacional
e do Agrupamento

C - Conseguiram responder de acordo com o esperado; CM - Conseguiram responder de acordo com o esperado, mas podem ainda melhorar ; RD - Revelaram dificuldade na resposta; NC - Não conseguiram responder de acordo com o esperado

A partir da análise da tabela anterior constatamos o seguinte:
-na disciplina de História e Geografia de Portugal os resultados do Agrupamento são, em geral, melhores dos que os resultados nacionais. Se
analisarmos o desempenho das turmas, verificamos que a turma “A” é a que apresenta melhores resultados (superiores aos valores nacionais e do
Agrupamento) nos díversos domínios em avaliação. A turma “F” é a turma que apresenta resultados mais distantes dos valores nacionais ou do
Agrupamento.
-na disciplina de Matemática, os alunos do Agrupamento obtiveram resultados muito próximos dos restantes alunos a nível nacional. Merece
destaque pela positiva os resultados no domínio «Geometria e Medida». A turma “A” foi a que conseguiu melhores resultados e a turma “D” foi a que
mais se afastou dos valores nacionais e do Agrupamento.
-na disciplina de Ciências Naturais, os resultados do nosso Agrupamento foram ligeiramente superiores aos resultados nacionais. Analisando o
desempenho das turmas, constata-se que a turma “C” é a que apresenta melhores resultados e a turma “B” a que obteve os piores resultados.
-na disciplina de Educação Física, os resultados dos alunos do nosso Agrupamento foram claramente superiores aos resultados nacionais. De salientar
que a prova de patinagem não se realizou no nosso Agrupamento. Em relação ao desempenho das turmas, verificamos que a turma com melhores
resultados (superiores às taxas nacionais e /ou do Agrupamento) foi a turma “A” e a turma com resultados mais distantes das taxas nacionais e do
Agrupamento foi a turma “B”.

Gráfico 2 – Comparação do desempenho por domínios dos alunos do 5ºano a nível nacional, no NUT III e no Agrupamento

O gráfico 2 revela que nas diversas disciplinas e nos diversos domínios, com exceção do domínio «Aplicar/Interpretar» de Educação Física, o o
nosso Agrupamento apresenta melhores resultados do que os resultados nacionais e os resultados da NUT III.

Resultados das Escolas do Agrupamento nas Provas de Aferição 2019 – 8ºano

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional e do Agrupamento

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional, mas igual ou inferior à taxa do
Agrupamento

Valor pior do que o verificado a nível
nacional, mas superior à taxa
Agrupamento

do

Valor pior do que o verificado a nível nacional
e do Agrupamento

C - Conseguiram responder de acordo com o esperado; CM - Conseguiram responder de acordo com o esperado, mas podem ainda melhorar ; RD - Revelaram dificuldade na resposta; NC - Não conseguiram responder de acordo com o esperado

Resultados das Escolas do Agrupamento nas Provas de Aferição 2019 – 8ºano (Cont.)

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional e do Agrupamento

Valor melhor do que o verificado a nível
nacional, mas igual ou inferior à taxa do
Agrupamento

Valor pior do que o verificado a nível
nacional, mas superior à taxa
Agrupamento

do

Valor pior do que o verificado a nível nacional
e do Agrupamento

C - Conseguiram responder de acordo com o esperado; CM - Conseguiram responder de acordo com o esperado, mas podem ainda melhorar ; RD - Revelaram dificuldade na resposta; NC - Não conseguiram responder de acordo com o esperado

Da análise da tabela anterior ressalta o seguinte:
-na disciplina de Português, os resultados do Agrupamento ficaram ligeiramente abaixo dos resultados nacionais. Analisando o desempenho das
turmas, verificamos que a turma ‘A’ é a que apresenta os melhores resultados e a turma ‘C? é a que apresenta resultados mais distantes dos valores
nacionais e do Agrupamento.
-na disciplina de Geografia, os resultados dos alunos do Agrupamento foram, em geral, melhores do que os resultados nacionais. A turma com
melhores resultados foi a turma ‘A’ . As turmas que obtiveram resultados abaixo dos valores nacionais e do Agrupamento foram as turmas ‘E’ e’F’.
Importa sublinhar que a percentagem de alunos com respostas RD (Revelou dificuldade) e NC (Não conseguiu responder) quer a nível nacional que no
nosso Agrupamento atinge valores superiores a 55%
-na disciplina de História, o Agrupamento obteve melhores resultados do que os verificados a nível nacional, na generalidade dos domínios em
avaliação. Analisando o desempenho das turmas, concluimos que a turma com melhores resultados foi a turma ‘B’ e a turma ‘C’ foi a que conseguiu
resultados mais baixos.

Gráfico 3 – Comparação do desempenho por domínios dos alunos do 8ºano a nível nacional, no NUT III e no Agrupamento

O gráfico anterior (gráfico 3) mostra o seguinte:
-na disciplina de Português, os alunos do Agrupamento obtiveram melhores resultados dos que os alunos da região (NUT III), mas ligeiramente abaixo
dos valores nacionais.
-na disciplina de Geografia, os alunos do nosso Agrupamento obtiveram melhores resultados do que os alunos a nível nacional e na NUT III, com
destaque para o domínio «Raciocinar/Criar».
-na disciplina de História os resultados dos alunos do Agrupamento foram superiores aos resultados nacionais e da NUT III.

Felgueiras, 9 de outubro de 2019
A equipa de Avaliação Interna
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