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INTRODUÇÃO  

 

A exemplo de anos anteriores, em 2019, os alunos do 2º, do 5º e do 8ºanos de escolaridade 

estiveram envolvidos na realização de provas de aferição em diversas disciplinas, entre os 

meses de maio e junho.  Também os alunos de 9º ano de escolaridade foram sujeitos a 

Provas de avaliação externa, nomeadamente as Provas Finais de ciclo nas disciplinas de 

Português e de Matemática. 

Na sequência da aplicação das provas de aferição, foram elaborados os RIPA (Relatórios 

Individuais das Provas de Aferição) e os REPA (Relatórios de Escola das Provas de Aferição). 

Os primeiros descrevem de forma individualizada o desempenho de cada aluno e contêm 

informação que permite identificar fragilidades de aprendizagem, as quais devem 

merecer especial atenção na continuação do percurso escolar de cada aluno. Os últimos 

sintetizam a informação dos relatórios individuais (RIPA) e agregam a informação dos 

resultados dos alunos do Externato, por domínio e subdomínio de cada disciplina. Além dos 

resultados dos alunos do Externato, são também apresentados os resultados alcançados 

a nível nacional e os resultados regionais, tendo como referência as NUT III (Nomenclatura 

das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos).  

No caso das Provas Finais de 9º ano, a partir dos resultados obtidos nestas provas, foram 

calculados indicadores relativamente à classificação média alcançada em cada 

item/domínio, comparativamente à classificação média nacional em cada prova final  

O documento que apresentamos, sistematiza a análise da informação relativa às Provas 

de Aferição, mas também das Provas Finais de 9º ano, realizadas no ano passado no nosso 

Externato e apresenta algumas estratégias sustentadas pelos dados disponíveis orientadas 

para a promoção do sucesso escolar. É de salientar que no Externato apenas temos uma 

turma por nível de ensino que será alvo desta análise. 

No final do documento anexa-se todos os relatórios de escola das provas de Aferição 

(REPA) que foram enviados pelo IAVE (Instituto de avaliação educativa), assim como os 

relatórios técnicos relativos às Provas Finais de 9º ano. 
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No ano de 2019 os alunos do 2º ano de escolaridade do Externato Maria Droste realizaram 

Provas de Aferição às disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões 

Artísticas e Expressões Físico- Motoras. 

 

Resultados do Externato Maria Droste nas Provas de Aferição 2019 – 2ºano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVAS DE AFERIÇÃO 2º ANO 
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Comparação do desempenho por domínios a nível nacional, e no NUT III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise das tabelas anteriores constatamos o seguinte: 

 

-na disciplina de Português, verificou-se um desempenho mais fragilizado nos domínios da 

escrita e da gramática. Assim foram implementadas várias medidas para colmatar as 

dificuldades detetadas nestas áreas, tais como exercícios de escrita compositiva de forma 

sistemática e planificada (ao jeito do que acontece com as oficinas da escrita 3º e 4º ano) 

e atividades mais atrativas para os alunos, indo de encontro aos temas por eles sugeridos, 

o que torna mais apelativo o seu desempenho bem como a divulgação dos mesmos na 

turma. 
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-na disciplina de Matemática, os alunos do Externato revelaram um bom desempenho em 

todos os domínios. Desta forma, as estratégias utilizadas estão a surtir efeito e serão 

mantidas. 

 

-na disciplina de Estudo do Meio, o tema que apresenta lacunas mais acentuadas é "À 

Descoberta dos outros e das instituições", seguida do domínio" À descoberta dos materiais 

e objetos". Também a nível da avaliação interna se confirmou de facto que o tema "À 

descoberta dos outros e das instituições" é o que suscita mais dificuldade de aquisição de 

conhecimentos por parte dos alunos. De forma a ultrapassar esta dificuldade e em adquirir 

conhecimentos nesta área, foram tomadas as seguintes estratégias: 

 maior dinamização nas aulas, visualizando vídeos interativos. 

 mais pesquisas sobre o que mais gostam. 

 momentos de debate e de partilha para com a turma. 

 

-Nas Expressões Artísticas, há uma evidente prestação acima da média nacional. Assim 

sendo, deve-se manter o caminho das práticas educativas dando relevância ao 

património cultural nacional. A procura por canções tradicionais e lengalengas trazem 

uma forte predisposição para o canto, memória, ritmo e expressão. Com especial atenção 

para não menosprezar as audições ativas de música erudita. Assim, trabalhar o corpo em 

movimento, como instrumento e utilizar os instrumentos Orff em contexto sala de aula tem-

se revelado uma estratégia positiva. 

 

-na área de Expressões Físico-Motoras, há uma evidente prestação dentro média 

nacional. Assim sendo, deve-se manter o caminho das práticas educativas dando 

relevância as áreas em que os alunos demonstram mais dificuldade, nomeadamente no 

2º ano na área de jogos coletivos. 
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No ano de 2019 os alunos do 5º ano de escolaridade do Externato Maria Droste realizaram 

Provas de Aferição às disciplinas de História e Geografia de Portugal, Matemática e 

Ciências Naturais e Educação Física. 

 

Resultados do Externato Maria Droste nas Provas de Aferição 2019 – 5ºano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVAS DE AFERIÇÃO 5º ANO 
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Comparação do desempenho por domínios a nível nacional, e no NUT III 

 

 

 

A partir da análise das tabelas anteriores constatamos o seguinte: 

- No que concerne aos resultados da Prova de Aferição de História e Geografia de 

Portugal, obtidos pelos alunos do Externato Maria Droste, após se ter procedido à respetiva 

análise e reflexão dos mesmos, tornou-se possível inferir que os resultados alcançados ao 

nível do domínio cognitivo apresentam-se no geral, um pouco acima da média nacional 

nos diversos domínios. Podemos salientar que a turma no domínio conhecer/ reproduzir 

(50.3) se encontra um pouco abaixo da média nacional (52). No entanto, verifica-se que, 

ao nível do domínio do aplicar/interpretar (56.7) se encontra acima da média nacional 

(55.2) e acima da NUTSIII (56). Assim como, no domínio raciocinar/criar (45.6) os resultados 

ficaram um pouco acima da média nacional (45.2).  O 5º ano apresentou um bom 

desempenho nas provas de aferição e tal situação é similar aos resultados que os alunos 

obtiveram na avaliação interna de final do ano letivo.  

A Turma 5º A apresentou valores abaixo dos apresentados a nível do nacional, no tema “A 

Península Ibérica: Localização e quadro natural”, sendo um conteúdo com um grau de 

dificuldade mais acentuado e tendo sido lecionado logo no início do 1º período em que 

não há grande espaço temporal, para no final do ano voltar a aprofundar o tema.  
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Ao analisar o NC (não respondeu/não conseguiu) verifica-se que a turma fica a baixo da 

média nacional em todos os domínios.  

Estes resultados, com os quais nos devemos congratular, ficaram a dever-se não só ao 

trabalho desenvolvido pela professora da disciplina ao longo do ano letivo, mas também 

à envolvência e empenho dos discentes, bem como ao apoio e dedicação dos familiares 

na construção dos saberes dos seus educandos.  A participação da família no âmbito da 

elaboração de trabalhos de investigação, revelaram-se bons momentos para 

consolidação e aprofundamento dos conhecimentos construídos em aula. Foi, também, 

evidente que estes momentos colaborativos e familiares contribuíram para a motivação 

dos alunos e, consequente, aproveitamento positivo dos mesmos.  

Por tudo o que foi referido, considera-se que as estratégias de ensino e de aprendizagem 

adotadas até ao momento se devem manter, na sua generalidade. 

Com vista a dar continuidade ao desenvolvimento da criatividade dos alunos e ao gosto 

pela disciplina de História e Geografia de Portugal, dever-se-á continuar a aprofundar os 

temas relacionados com a geografia em que os alunos apresentaram maiores dificuldades 

proporcionando trabalhos de investigação que privilegiem a construção dos 

conhecimentos de forma interdisciplinar, com o auxílio das restantes disciplinas, de forma 

a permitir desenvolver e aplicar os conhecimentos relativos à disciplina de HGP. 

 

- na disciplina de Matemática, verificamos que os resultados dos alunos do Externato 

ficaram aquém dos valores alcançados a nível nacional na generalidade de todos os 

domínios, uma vez que a percentagem de classificações C (Conseguiu/-ram responder de 

acordo com o esperado) ficou abaixo dos valores nacionais, à exceção do domínio da 

álgebra. 

 

- na disciplina de Ciências Naturais, os resultados também ficaram aquém dos resultados 

nacionais, nomeadamente no que diz respeito à percentagem de classificações C 

(Conseguiu/-ram responder de acordo com o esperado), com exceção do domínio 

“Unidade na Diversidade de Seres Vivos”. 

 

A tabela que se segue mostra o desempenho dos alunos por domínio cognitivo nas 

disciplinas MAT/CN de acordo com os três níveis de complexidade e com as informações 

dos resultados a nível nacional, a nível regional e a nível do Estabelecimento (Externato): 
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MAT/CN Conhecer/reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/criar 

Nacional 18% 27,4% 39,5% 

NUTSIII 20,4% 29,8% 43,1% 

Externato Maria Droste 13,5% 25,2% 39,4% 

 

De acordo com a leitura dos resultados da tabela acima mencionada, verifica-se que na 

prova de matemática/ciências, os alunos deste externato apresentam percentagens 

inferiores às nacionais e regionais, sendo que os resultados ficaram claramente abaixo dos 

50%, em todos os níveis e em todas as regiões e a nível nacional.  

Os resultados ficaram aquém das expetativas, relativamente ao trabalho produzido pelos 

alunos em contexto de sala de aula. As docentes consideram que os alunos não se 

empenharam suficientemente na resolução da prova por esta não ser considerada na sua 

avaliação. Além disso, o sucesso escolar não é igual a aprendizagem. O sucesso escolar é 

ter bom aproveitamento, mas nem sempre um aluno que aprendeu tem necessariamente 

um bom desempenho numa prova que é limitada no tempo e que tem algumas 

características particulares. 

Há outras competências que eventualmente não são suscetíveis de se avaliarem através 

destas provas, mas também para isso existe a avaliação interna, que tem um papel 

importantíssimo. 

Como propostas de atuação, face à análise destes dados, as docentes continuarão a 

implementar medidas que reforcem a comunicação matemática e científica, a 

interpretação correta de enunciados, as estratégias de resolução de problemas no sentido 

de trabalhar as operações mentais mais complexas e de aplicação da teoria à prática, 

desenvolver a capacidade de observação e o espírito crítico, valorizar as “conquistas” 

intermédias com vista à melhoria da autoestima dos alunos que evidenciam maiores 

dificuldades e a utilizar uma diversidade de recursos e materiais de apoio, valorizando a 

componente prática e experimental de forma a incutir o gosto pelas disciplinas. 

 

- Relativamente à Prova de Educação Física há uma evidente prestação dentro média 

nacional. Assim sendo, deve-se manter o caminho das práticas educativas dando 

relevância as áreas em que os alunos demonstram mais dificuldade, nomeadamente na 

área de dança e nos desportos coletivos, onde consideramos que a discrepância de 

resultados tem a ver com a falta de apetência de alguns alunos para os jogos coletivos. 
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No ano de 2019 os alunos do 8º ano de escolaridade do Externato Maria Droste realizaram 

Provas de Aferição às disciplinas de Português, Geografia e História. 

 

Resultados do Externato Maria Droste nas Provas de Aferição 2019 – 8ºano 

 

 

 

 

 

 

 

PROVAS DE AFERIÇÃO 8º ANO 
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Comparação do desempenho por domínios a nível nacional, e no NUT III 

 

 

 

A partir da análise das tabelas anteriores constatamos o seguinte: 

 

- Numa apreciação global, a nível da Prova de Aferição de Português destaca-se que os 

alunos do Externato Maria Droste apresentaram resultados superiores à média nacional nos 

diferentes domínios cognitivos (conhecer/reproduzir; aplicar/interpretar; raciocinar/criar). 

Numa apreciação mais detalhada, é visível que os alunos da turma do oitavo ano do 

Externato conseguem resolver os diferentes exercícios das diferentes componentes da 

prova, dado que a percentagem de alunos que não consegue resolver os exercícios ronda 

os 0%. Somente no domínio da leitura e da educação literária é que 7,7% não consegue 

resolver os exercícios propostos.  

Na componente da compreensão da oralidade, os alunos da turma de oitavo ano 

obtiveram resultados razoáveis, dado que 15,4% se situam na categoria de desempenho 

C (consegue), 53,8% se situam na categoria de desempenho CM (consegue, mas pode 

ainda melhorar) e 30,8% se situam na categoria de desempenho RD (revela dificuldades) 

Considera-se que a prestação dos alunos, neste domínio, foi satisfatória. 

Na componente da leitura e da educação literária, os alunos da turma de oitavo ano 

obtiveram resultados medianos, dado que 46,2% se situam na categoria de desempenho 
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CM (consegue, mas pode ainda melhorar) e também 46,2% se situam na categoria de 

desempenho RD (revela dificuldades). Somente 7, 7% integrou a categoria de 

desempenho NC (não consegue). Considera-se que a prestação dos alunos, neste 

domínio foi satisfatória, existindo lacunas de aquisição e mobilização de conhecimentos a 

melhorar. 

Na componente de gramática, os alunos de oitavo ano revelaram uma elevada 

percentagem de resultados (53,8%) na categoria de RD (revela dificuldades).Assim, 

destaca-se que os alunos apresentaram mais dificuldades nesta componente da prova do 

que nas restantes. Por sua vez, 38,5% dos alunos integram a categoria de desempenho CM 

(consegue, mas pode melhorar) e somente 7, 7% dos alunos atinge a categoria C 

(consegue). 

 Na componente de escrita, os alunos revelaram um desempenho bastante satisfatório, 

sendo que 46,2%  integram a categoria de desempenho C (consegue), 38,5% integram a 

categoria CM (consegue, mas pode melhorar), somente 15,4% integram a categoria de 

desempenho RD (revela dificuldades) e 0% integra a categoria NC (não consegue). 

No respeitante às estratégias prévias adotadas para a promoção do sucesso escolar dos 

alunos, durante os anos letivos do sétimo e oitavo anos a professora orientou os alunos para 

a prática da resposta a exercícios variados correspondentes aos objetivos adstritos a cada 

domínio. Assim sendo, no domínio da compreensão da oralidade, os alunos praticaram a 

audição de textos em suportes diversificados, bem como a visualização de clips, 

promovendo a aquisição de competências de escuta ativa e retenção da informação. 

No domínio da leitura, os alunos leram textos de natureza díspar, promovendo-se a 

interpretação, a descodificação de sentidos de acordo com as diferentes tipologias 

textuais. No domínio da educação literária, os alunos foram conduzidos a diferentes 

atividades de promoção da leitura das obras integrais. Na componente de escrita, a 

professora forneceu modelos de escrita de diferentes tipologias textuais; promoveu a 

correção conjunta; potenciou momentos de escrita conjunta e de aperfeiçoamento 

textual, bem como a dinamização de resolução de exercícios de escrita de forma 

individual, sendo o feedback individual igualmente. 

No futuro, como estratégias de melhoria, a professora salienta a intervenção no domínio 

da gramática, dado que os resultados, ainda que positivos, ficaram aquém das 

expectativas. Tal é revelador da falta de treino eficaz de alguns alunos com base na falta 

de estudo autónomo e de revisão de conteúdos gramaticais, os quais apresentam já um 
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elevado grau de complexidade no terceiro ciclo do ensino básico. Importa também referir 

que estes conteúdos implicam algum nível de abstração, sendo que vários alunos da 

turma revelavam dificuldade em aceder ao sentido não literal nos diferentes enunciados. 

A professora adotará as seguintes estratégias: aplicação de fichas formativas de 

gramática semanais; correção individual e partilhada das fichas formativas; sugestão de 

resolução de exercícios na plataforma da escola virtual; resolução de exercícios exemplo 

por cada aluno, com explicitação dos conteúdos para os seus colegas; cedência de mais 

fichas informativas de como resolver exercícios-tipo.   

Para finalizar, a professora recomenda a manutenção das estratégias referentes a estes 

domínios, bem como o aumento do uso das ferramentas digitais no auxílio da verificação 

da interpretação, descodificação de sentidos e treino gramatical intensivo. 

 

- Na disciplina de Geografia, os resultados obtidos pela turma A do oitavo ano estão 

ligeiramente abaixo da classificação atribuída no final do terceiro período.  

Procedendo a uma análise mais pormenorizada dos vários conteúdos avaliados, chegou-

se à conclusão que no tema “A Terra: Estudos e Representações” a maioria dos alunos – 

53,8% não conseguiram responder de acordo com o esperado, sendo este valor superior 

ao registado a nível nacional.  Também 30,8%. dos alunos conseguiram responder, mas 

podem ainda melhorar o seu desempenho. Ainda a registar que, neste tema, nenhum dos 

alunos respondeu de acordo com o esperado, afastando-se dos resultados obtidos 

nacionais. Tal situação prende-se, possivelmente, com o facto de este tema ser abordado 

no inicio do 7ºano de escolaridade. 

No que diz respeito ao tema “O Meio Natural” os níveis de desempenho dos alunos 

melhoraram, a saber 15,4% dos alunos responderam de acordo com o esperado e 23,1% 

conseguiram responder, podendo ainda melhorar o seu desempenho. Os subtemas onde 

os alunos demonstraram melhores níveis de desempenho foram “A dinâmica de uma 

bacia hidrográfica” com 46,2% e “A dinâmica do litoral” com 53,8%. De salientar que os 

valores registados neste tema são superiores aos valores nacionais. 

No tema “População e Povoamento” os alunos apresentaram níveis de desempenho 

superiores às médias nacionais, sendo que 7,7% dos alunos responderam de acordo com 

o esperado e 53,8% conseguiram responder, podendo ainda melhorar o seu desempenho. 

Este último registo é francamente superior aos valores nacionais. Os subtemas que 

apresentam o melhor desempenho dos alunos são “A Mobilidade da População” em que 
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46,2% responderam de acordo com o esperado e “A Evolução da População” em que a 

percentagem foi de 23,1. 

Relativamente ao tema “Atividades Económicas” os alunos baixaram o seu desempenho 

dado que só 15, 4% dos alunos responderam de acordo com o esperado, sensivelmente 

metade em relação à media nacional.  No entanto 30,8% dos alunos revelaram 

dificuldade na resposta e 53,8% não conseguiram responder de acordo com o esperado, 

valores acima da média nacional. 

Os fatores que sustentam os resultados evidenciados na prova de aferição na turma em 

questão, são os seguintes: 

-  dificuldades na compreensão e aplicação de conhecimentos; 

-  dificuldades na compreensão das perguntas e na forma de estruturar as suas respostas; 

- a falta de hábitos de trabalho e de um estudo sistemático e regular; 

-  desmotivação e falta de empenho dado que é uma prova de aferição. 

Assim sendo, devem ser adotadas estratégias de superação das lacunas apresentadas 

bem como de consolidação de conhecimentos adquiridos, promovendo um ensino mais 

individualizado. 

 

- No que concerne aos resultados da Prova de Aferição de História, obtidos pelos alunos 

do Externato Maria Droste, após se ter procedido à respetiva análise e reflexão dos 

mesmos, tornou-se possível inferir que os resultados alcançados ao nível do domínio 

cognitivo apresentam-se no geral, dentro da média nacional nos diversos domínios.  

Podemos salientar que a turma no domínio conhecer/ reproduzir (48.4) se encontra um 

pouco abaixo da média nacional (49.9). No entanto, verifica-se que, ao nível do domínio 

do aplicar/interpretar (39.5) se encontra muito acima da média nacional (24.3) e da média 

regional (23.9). Assim como, no domínio raciocinar/criar (29.5) os resultados ficaram 

próximos da média nacional (29.7).  

O 8º ano apresentou um desempenho satisfatório nas provas de aferição e tal situação é 

similar aos resultados que os alunos obtiveram na avaliação interna de final do ano letivo. 

A Turma 8º A apresentou valores abaixo dos apresentados a nível do nacional, nos temas 

“O contexto europeu do Séc. XII ao XIV”, “Expansão e mudança nos séc. XV e XVI e “O 

Contexto europeu do Séc. XVII ao XVIII”, sendo  conteúdos com um grau de dificuldade e 

complexidade bastante acentuados para estas faixas etárias e tendo em conta o 

grupo/Turma que apresentava algumas dificuldades na aprendizagem. No entanto, ao 
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analisar o NC (não respondeu/não conseguiu) verifica-se que a turma fica abaixo da 

média nacional em todos os domínios, excepto nos anteriormente referidos o que significa 

que os alunos nesses domínios (CM) conseguiram responder de acordo com o esperado 

mas podem melhorar ou (RD) responderam com alguma dificuldade. 

Estes resultados, ficaram a dever-se não só ao trabalho desenvolvido pela professora da 

disciplina ao longo do ano letivo, mas também à envolvência e empenho dos discentes, 

bem como ao apoio e dedicação dos familiares na construção dos saberes dos seus 

educandos.   

 Por tudo o que foi referido, considera-se que as estratégias de ensino e de aprendizagem 

adotadas até ao momento se devem manter, na sua generalidade. Contudo, dever-se-á 

reestruturar a abordagem de alguns conteúdos, integrando saberes das áreas disciplinares 

de Português (produção de textos e conhecimento de autores e obras nacionais), Ciências 

da Natureza (Terramoto, maremoto e vegetação), Educação Visual (técnicas decorativas 

e estilos arquitetónicos) e Matemática (escalas, numeração Romana, cálculo de séculos, 

análise e construção de frisos cronológicos, entre outros), com vista à construção dos 

conhecimentos de forma interdisciplinar. 
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A prova apresentou-se dividida na sua estrutura comum de quatro componentes: 

compreensão da oralidade, leitura e educação literária, gramática e escrita. Na 

componente da compreensão da oralidade, sendo a cotação total de 12 pontos, os 

alunos do Externato obtiveram, em média, 10,3 pontos, sendo a taxa de 85,7 % de respostas 

corretas. Considera-se que a prestação dos alunos, neste domínio, foi muito satisfatória. Na 

componente da leitura e da educação literária, sendo a cotação total de 43 pontos, os 

alunos do Externato obtiveram, em média, 27,8 pontos, sendo a taxa de 64,7 % de respostas 

corretas. Considera-se que a prestação dos alunos, neste domínio, foi satisfatória. Na 

componente de gramática, sendo a cotação total de 20 pontos, os alunos do Externato 

obtiveram, em média, 10 pontos, sendo a taxa de 50% de respostas corretas. Considera-se 

que a prestação dos alunos, neste domínio, foi satisfatória. Na componente de escrita, 

sendo a cotação total de 25 pontos, os alunos do Externato obtiveram, em média, 22,5 

pontos, sendo a taxa de 89, 9% de respostas corretas. Considera-se que a prestação dos 

alunos, neste domínio, foi excelente. No respeitante às estratégias prévias adotadas para 

a promoção do sucesso escolar dos alunos, durante os anos letivos do sétimo, oitavo e 

nono anos, a professora orientou os alunos para a prática da resposta a exercícios variados 

correspondentes aos objetivos adstritos a cada domínio. Assim sendo, no domínio da 

compreensão da oralidade, os alunos praticaram a audição de textos em suportes 

diversificados, bem como a visualização de clips, promovendo a aquisição de 

competências de escuta ativa e retenção da informação. No domínio da leitura, os alunos 

leram textos de natureza díspar, promovendo-se a interpretação, a descodificação de 

sentidos de acordo com as diferentes tipologias textuais. No domínio da educação 

literária, os alunos foram conduzidos a diferentes atividades de promoção da leitura das 

obras integrais (leitura com objetivos; apresentações orais sobre os textos lidos; visualização 

de peças teatrais sobre os textos lidos). No domínio da gramática, os alunos realizaram 

exercícios individualmente, em pares e em grupo, resolvendo os exemplares das provas 

dos anos transatos. No domínio da escrita, existiu, de facto, um grande investimento de 
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tempo e de estratégias que surtiram o devido efeito, ficando estas elencadas: a promoção 

do registo escrito de textos exemplo; a escrita colaborativa de textos em grupo-turma; a 

análise de textos escritos com correção linguística, imaginação e capacidade 

argumentativa (destacando-se os aspetos do modelo a seguir); o contacto com a 

estrutura típica de cada tipo de texto; a antecipação do plano de texto à fase da 

textualização; a resolução de exercícios de correcção ortográfica e de expansão 

vocabular com vista à melhoria do repertório de termos a usar. Os alunos desta turma 

usufruíram, ainda, de um tempo semanal extra para se dedicarem à preparação para a 

prova final, sendo este ministrado durante o início do ano letivo final (nono ano). 

Adicionalmente, nas duas semanas que antecederam a prova, os alunos usufruíram de um 

plano de aulas extra para esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos explorados neste 

ciclo. No futuro, como estratégias de melhoria, a professora salienta a intervenção no 

domínio da gramática, dado que os resultados, ainda que positivos, ficaram aquém das 

expectativas. Tal é revelador da falta de capacidade de estudo autónomo dos alunos e 

da falta de revisão de conteúdos gramaticais, que apresentam já um elevado grau de 

complexidade. Importa também referir que estes conteúdos implicam algum nível de 

abstração (a título de exemplo, os alunos identificaram o recurso expressivo, mas não 

conseguem realizar a destrinça entre o sentido real e o figurado). No futuro, a professora 

adotará as seguintes estratégias: aplicação de fichas formativas de gramática semanais; 

correção partilhada das fichas formativas; sugestão de resolução de exercícios na 

plataforma da escola virtual; resolução de exercícios exemplo por cada aluno, de forma 

individual e com explicitação dos conteúdos para os seus colegas; cedência de mais 

fichas informativas de como resolver exercícios-tipo. Para finalizar, a professora retira, 

ainda, as seguintes ilações: os alunos revelaram uma boa prestação global, sendo esta 

melhor nos domínios da compreensão da oralidade, leitura e educação literária e escrita. 

A professora recomenda a manutenção das estratégias referentes a estes domínios, bem 

como o aumento do uso das ferramentas digitais no auxílio da verificação da 

interpretação e descodificação de sentidos. 
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A prova apresentou-se dividida pelos diferentes itens em cinco domínios: Números e 

Operações, Geometria e Medida, Funções, Sequências e Sucessões, Álgebra e 

Organização e Tratamento de Dados. 

No domínio dos Números e Operações, sendo a cotação total de 13 pontos, os alunos do 

Externato obtiveram, em média, 9 pontos, sendo a taxa de 69,6 % de respostas corretas. 

Considera-se que a prestação dos alunos, neste domínio, foi muito satisfatória. 

No domínio da Geometria e Medida, sendo a cotação total de 36 pontos, os alunos do 

Externato obtiveram, em média, 24,4 pontos, sendo a taxa de 67,7 % de respostas corretas. 

Considera-se que a prestação dos alunos, neste domínio, foi muito satisfatória. 

No domínio das Funções, Sequências e Sucessões, sendo a cotação total de 13 pontos, os 

alunos do Externato obtiveram, em média, 9,5 pontos, sendo a taxa de 73,3% de respostas 

corretas. Considera-se que a prestação dos alunos, neste domínio, foi boa. 

No domínio da Álgebra, sendo a cotação total de 25 pontos, os alunos do Externato 

obtiveram, em média, 16,7 pontos, sendo a taxa de 66,9% de respostas corretas. 

Considera-se que a prestação dos alunos, neste domínio, foi muito satisfatória. 

No domínio da Organização e Tratamento de Dados, sendo a cotação total de 13 pontos, 

os alunos do Externato obtiveram, em média, 9,7 pontos, sendo a taxa de 74,4% de 

respostas corretas. Considera-se que a prestação dos alunos, neste domínio, foi boa. 

No respeitante às estratégias prévias adotadas para a promoção do sucesso escolar dos 

alunos, durante os anos letivos do sétimo, oitavo e nono anos, a professora orientou os 

alunos para a prática da resposta a exercícios variados correspondentes aos objetivos 

adstritos a cada domínio. 

No futuro, como estratégias de melhoria, a professora salienta a intervenção no domínio 

da álgebra, dado que os resultados, ainda que muito positivos, acima de 65%, foram os 

mais baixos. A professora adotará estratégias que permitam os alunos serem capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos e relações matemáticas e também entre 

estes e situações não matemáticas. Serão reforçadas a aplicação de fichas formativas 
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bem como a correção partilhada das mesmas; sugestão de resolução de exercícios na 

plataforma da escola virtual; resolução de exercícios exemplo por cada aluno, de forma 

individual e com explicitação dos conteúdos para os seus colegas; cedência de mais 

fichas informativas de como resolver exercícios-tipo. 

Para finalizar, a professora retira, ainda, as seguintes ilações: os alunos revelaram uma 

muito boa prestação global, sendo esta melhor nos domínios das Funções, Sequências e 

Sucessões e da Organização e Tratamento de Dados. A professora recomenda a 

manutenção das estratégias referentes a estes domínios. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 3 de março de 2020 
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Estabelecimento	de	ensino Externato	Maria	Droste Ano	de	escolaridade 2º

	
Nacional 	 Externato	Maria	Droste 	 SALA	2 	 - 	 -

Português

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

Oralidade 59.7 24.1 15.7 0.5 64.3 14.3 21.4 0.0 64.3 14.3 21.4 0.0 - - - - - - - -
Leitura	e	Iniciação	à	Educação	Literária 6.2 36.6 48.7 8.3 14.3 57.1 28.6 0.0 14.3 57.1 28.6 0.0 - - - - - - - -
Gramática 18.9 2.8 40.1 36.5 21.4 7.1 57.1 14.3 21.4 7.1 57.1 14.3 - - - - - - - -
Escrita 26.3 24.2 22.9 17.6 0.0 21.4 50.0 28.6 0.0 21.4 50.0 28.6 - - - - - - - -

Matemática

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

Números	e	Operações 17.7 22.5 41.5 18.2 50.0 21.4 28.6 0.0 50.0 21.4 28.6 0.0 - - - - - - - -
Geometria	e	Medida 18.3 23.4 35.5 22.6 42.9 50.0 7.1 0.0 42.9 50.0 7.1 0.0 - - - - - - - -
Organização	e	Tratamento	de	Dados 70.6 0.0 18.9 9.4 85.7 0.0 14.3 0.0 85.7 0.0 14.3 0.0 - - - - - - - -

Estudo	do	Meio

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

À	Descoberta	de	Si	Mesmo 34.7 15.3 27.2 21.7 64.3 21.4 14.3 0.0 64.3 21.4 14.3 0.0 - - - - - - - -
À	Descoberta	dos	Outros	e	das	Instituições 5.6 13.2 29.0 50.8 0.0 35.7 50.0 14.3 0.0 35.7 50.0 14.3 - - - - - - - -
À	Descoberta	do	Ambiente	Natural 16.3 35.6 33.8 13.6 42.9 21.4 28.6 7.1 42.9 21.4 28.6 7.1 - - - - - - - -
À	Descoberta	das	Inter-Relaçoes	Entre	Espaços 45.5 0.0 0.0 52.6 64.3 0.0 0.0 35.7 64.3 0.0 0.0 35.7 - - - - - - - -
À	Descoberta	dos	Materiais	e	Objetos 28.4 38.6 25.6 7.0 0.0 85.7 7.1 7.1 0.0 85.7 7.1 7.1 - - - - - - - -

Expressões	Artísticas

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

Expressão	e	Educação	Musical 45.0 27.9 20.1 6.8 92.9 7.1 0.0 0.0 92.9 7.1 0.0 0.0 - - - - - - - -
Expressão	e	Educação	Dramática 45.1 30.7 18.6 5.3 64.3 35.7 0.0 0.0 64.3 35.7 0.0 0.0 - - - - - - - -
Expressão	e	Educação	Plástica 52.7 28.2 15.7 3.3 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -

Expressões	Físico-Motoras

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

Deslocamentos	e	Equilíbrios 32.1 31.5 28.6 7.7 78.6 21.4 0.0 0.0 78.6 21.4 0.0 0.0 - - - - - - - -
Perícias	e	Manipulações 28.0 29.5 33.7 8.7 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
Jogos	Infantis 68.3 24.0 5.9 1.3 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
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Estabelecimento	de	ensino Externato	Maria	Droste Ano	de	escolaridade 2º

Desempenho	por	domínio	cognitivo
Conhecer/Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/Criar

Português

Matemática

Estudo	do
Meio

Expressões
Artísticas
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Estabelecimento	de	ensino Externato	Maria	Droste Ano	de	escolaridade 2º

Desempenho	por	domínio	cognitivo
Conhecer/Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/Criar

Expressões
Físico-
-Motoras

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE
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Estabelecimento de ensino Externato Maria Droste

Código DGEEC 1315549 Turma SALA2

2º Ano | Português, Matemática, Expressões Artísticas, Expressões Físico-

-Motoras, Estudo do Meio

Desempenho
(%)

C CM RD NC
DOMÍNIOS
Conteúdos

PORTUGUÊS

Oralidade 64.3 14.3 21.4 0.0

Leitura e Iniciação à Educação Literária 14.3 57.1 28.6 0.0

Localizar informação explícita 42.9 57.1 0.0 0.0

Interpretar e relacionar ideias 14.3 71.4 14.3 0.0

Analisar e avaliar o conteúdo e linguagem dos textos 0.0 7.1 35.7 57.1

Gramática 21.4 7.1 57.1 14.3

Escrita 0.0 21.4 50.0 28.6

Planificar a escrita 14.3 42.9 42.9 0.0

Cumprir a instrução quanto ao tema e quanto ao género/formato 7.1 7.1 64.3 21.4

Redigir um texto bem organizado e coeso 0.0 0.0 71.4 28.6

Aplicar regras de morfologia, de sintaxe e de pontuação 0.0 7.1 57.1 35.7

MATEMÁTICA

Números e Operações 50.0 21.4 28.6 0.0

Números naturais 78.6 7.1 14.3 0.0

Sistema de numeração decimal 92.9 0.0 0.0 7.1

Números racionais não negativos 85.7 0.0 0.0 14.3

Sequências e regularidades 64.3 0.0 14.3 21.4

Resolução de problemas 0.0 0.0 7.1 92.9

Geometria e Medida 42.9 50.0 7.1 0.0

Figuras geométricas 85.7 0.0 14.3 0.0

Medida 64.3 21.4 14.3 0.0

Resolução de problemas 0.0 71.4 21.4 7.1

Organização e Tratamento de Dados 85.7 0.0 14.3 0.0
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EXPRESSÕES ARTÍSTICAS

Expressão e Educação Musical 92.9 7.1 0.0 0.0

Expressão e Educação Dramática 64.3 35.7 0.0 0.0

Expressão e Educação Plástica 100.0 0.0 0.0 0.0

EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORAS

Deslocamentos e Equilíbrios 78.6 21.4 0.0 0.0

Perícias e Manipulações 100.0 0.0 0.0 0.0

Jogos Infantis 100.0 0.0 0.0 0.0

ESTUDO DO MEIO

À Descoberta de Si Mesmo 64.3 21.4 14.3 0.0

À Descoberta dos Outros e das Instituições 0.0 35.7 50.0 14.3

Normas de convivência social 0.0 0.0 35.7 64.3

Horários 85.7 0.0 7.1 7.1

À Descoberta do Ambiente Natural 42.9 21.4 28.6 7.1

O modo de vida de alguns animais 21.4 21.4 42.9 14.3

Cuidados a ter com os animais 71.4 14.3 7.1 7.1

À Descoberta das Inter-Relaçoes Entre Espaços 64.3 0.0 0.0 35.7

À Descoberta dos Materiais e Objetos 0.0 85.7 7.1 7.1

Nota técnica
1. De acordo com a informacã̧o registada pela escola, apenas são geradas fichas informativas por cada
turma com 10 ou mais alunos que a ela possam ser associados.

2. Os valores apresentados referem-se à distribuicã̧o dos alunos, em percentagem, por domıńio e
conteúdo avaliado nas provas, segundo a categoria de desempenho - 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).

3. A diferenca̧ entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das categorias
de desempenho C, RD e NC corresponde à categoria NR - Não respondeu, cujo valor não está
representado.

4. Os resultados apresentados em cada domıńio por categoria de desempenho não resultam de uma
média aritmética dos resultados apresentados por subdomıńio ou conteúdo, na medida em que o
tratamento da informacã̧o é fortemente condicionado pelo número e pela tipologia de itens que
constituem cada subdomıńio ou conteúdo. Tendo presente esta especificidade, a leitura dos valores
registados deve ser feita per se.
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Estabelecimento	de	ensino Externato	Maria	Droste Ano	de	escolaridade 5º

	
Nacional 	 Externato	Maria	Droste 	 SALA	5 	 - 	 -

História	e	Geografia	de	Portugal

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

A	Península		Ibérica:	Localização	e	Quadro	Natural 9.0 26.4 49.9 14.6 0.0 20.8 66.7 12.5 0.0 20.8 66.7 12.5 - - - - - - - -
A	Península	Ibérica:	Dos	Primeiros	Povos	à
Formação	de	Portugal

23.2 30.5 38.0 8.2 20.8 33.3 41.7 4.2 20.8 33.3 41.7 4.2 - - - - - - - -

Portugal	do	Século	XIII	ao	Século	XVII 5.2 17.1 43.2 34.3 16.7 8.3 58.3 16.7 16.7 8.3 58.3 16.7 - - - - - - - -

Matemática	e	Ciências	Naturais

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

Números	e	Operações 1.8 4.5 18.1 75.6 0.0 4.2 16.7 79.2 0.0 4.2 16.7 79.2 - - - - - - - -
Álgebra 24.7 8.5 7.4 39.0 29.2 0.0 4.2 58.3 29.2 0.0 4.2 58.3 - - - - - - - -
Geometria	e	Medida 1.1 6.2 28.5 64.2 0.0 8.3 41.7 50.0 0.0 8.3 41.7 50.0 - - - - - - - -
Organização	e	Tratamento	de	Dados 4.3 3.8 28.7 61.9 4.2 0.0 16.7 79.2 4.2 0.0 16.7 79.2 - - - - - - - -
A	Água	,	o	Ar,	as	Rochas	e	o	Solo	–	Materiais
Terrestres

15.8 21.2 40.5 22.4 12.5 12.5 45.8 29.2 12.5 12.5 45.8 29.2 - - - - - - - -

Diversidade	de	Seres	Vivos	e	Suas	Interações	Com
o	Meio

2.4 20.5 40.4 36.7 0.0 20.8 41.7 37.5 0.0 20.8 41.7 37.5 - - - - - - - -

Unidade	na	Diversidade	de	Seres	Vivos 20.7 0.0 6.2 42.6 20.8 0.0 12.5 54.2 20.8 0.0 12.5 54.2 - - - - - - - -

Educação	Física

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

Ginástica 35.9 18.4 27.1 16.5 30.4 21.7 43.5 4.3 30.4 21.7 43.5 4.3 - - - - - - - -
Jogos	Desportivos	Coletivos 28.2 29.1 0.0 40.6 39.1 13.0 0.0 47.8 39.1 13.0 0.0 47.8 - - - - - - - -
Patinagem 30.2 17.2 19.8 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
Jogos 41.3 37.7 0.0 18.7 39.1 47.8 0.0 13.0 39.1 47.8 0.0 13.0 - - - - - - - -
Atividades	Rítmicas	Expressivas 31.9 29.3 0.0 14.6 8.7 47.8 0.0 30.4 8.7 47.8 0.0 30.4 - - - - - - - -
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Estabelecimento	de	ensino Externato	Maria	Droste Ano	de	escolaridade 5º

Desempenho	por	domínio	cognitivo
Conhecer/Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/Criar

História	e
Geografia
de	Portugal

Matemática
e	Ciências
Naturais

Educação
Física

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE
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Estabelecimento de ensino Externato Maria Droste

Código DGEEC 1315549 Turma SALA5

5º Ano | História e Geografia de Portugal, Matemática e Ciências Naturais,

Educação Física

Desempenho
(%)

C CM RD NC
DOMÍNIOS
Conteúdos

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

A Península  Ibérica: Localização e Quadro Natural 0.0 20.8 66.7 12.5

Elementos geométricos da esfera terrestre 16.7 20.8 33.3 29.2

Interpretação de diferentes tipos de mapas 4.2 20.8 41.7 33.3

Localização de Portugal 41.7 8.3 29.2 16.7

Características da geografia física em Portugal 16.7 8.3 41.7 33.3

Diferentes tipos de paisagem 41.7 0.0 50.0 8.3

A Península Ibérica: Dos Primeiros Povos à Formação de Portugal 20.8 33.3 41.7 4.2

A presença dos primeiros povos na Península Ibérica 25.0 25.0 50.0 0.0

A formação do reino de Portugal 8.3 25.0 54.2 12.5

Portugal do Século XIII ao Século XVII 16.7 8.3 58.3 16.7

Portugal do século XIII à crise 1383-85 20.8 12.5 45.8 20.8

Portugal do século XV à Restauração 16.7 8.3 29.2 45.8

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS

Números e Operações 0.0 4.2 16.7 79.2

Números racionais não negativos 0.0 0.0 12.5 87.5

Números naturais 4.2 8.3 29.2 58.3

Álgebra 29.2 0.0 4.2 58.3

Geometria e Medida 0.0 8.3 41.7 50.0

Figuras no plano e sólidos geométricos 12.5 4.2 20.8 62.5

Medida 0.0 4.2 41.7 54.2

Organização e Tratamento de Dados 4.2 0.0 16.7 79.2

A Água , o Ar, as Rochas e o Solo – Materiais Terrestres 12.5 12.5 45.8 29.2

Importância das rochas e do solo na manutenção da vida 50.0 0.0 50.0 0.0

Importância da água para os seres vivos 4.2 12.5 25.0 58.3
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Diversidade de Seres Vivos e Suas Interações Com o Meio 0.0 20.8 41.7 37.5

Unidade na Diversidade de Seres Vivos 20.8 0.0 12.5 54.2

EDUCAÇÃO FÍSICA

Ginástica 30.4 21.7 43.5 4.3

Ginástica no solo 60.9 13.0 26.1 0.0

Ginastica Rítmica 30.4 56.5 0.0 0.0

Ginástica de aparelhos 43.5 8.7 0.0 0.0

Jogos Desportivos Coletivos 39.1 13.0 0.0 47.8

Patinagem 0.0 0.0 0.0 0.0

Jogos 39.1 47.8 0.0 13.0

Atividades Rítmicas Expressivas 8.7 47.8 0.0 30.4

Nota técnica
1. De acordo com a informacã̧o registada pela escola, apenas são geradas fichas informativas por cada
turma com 10 ou mais alunos que a ela possam ser associados.

2. Os valores apresentados referem-se à distribuicã̧o dos alunos, em percentagem, por domıńio e
conteúdo avaliado nas provas, segundo a categoria de desempenho - 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).

3. A diferenca̧ entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das categorias
de desempenho C, RD e NC corresponde à categoria NR - Não respondeu, cujo valor não está
representado.

4. Os resultados apresentados em cada domıńio por categoria de desempenho não resultam de uma
média aritmética dos resultados apresentados por subdomıńio ou conteúdo, na medida em que o
tratamento da informacã̧o é fortemente condicionado pelo número e pela tipologia de itens que
constituem cada subdomıńio ou conteúdo. Tendo presente esta especificidade, a leitura dos valores
registados deve ser feita per se.
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Estabelecimento	de	ensino Externato	Maria	Droste Ano	de	escolaridade 8º

	
Nacional 	 Externato	Maria	Droste 	 SALA	8 	 - 	 -

Português

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

Oralidade 33.0 33.7 21.3 12.0 15.4 53.8 30.8 0.0 15.4 53.8 30.8 0.0 - - - - - - - -
Leitura	e	Educação	Literária 7.1 24.4 54.1 14.4 0.0 46.2 46.2 7.7 0.0 46.2 46.2 7.7 - - - - - - - -
Gramática 6.1 22.1 58.1 13.6 7.7 38.5 53.8 0.0 7.7 38.5 53.8 0.0 - - - - - - - -
Escrita 29.5 38.2 19.7 7.9 46.2 38.5 15.4 0.0 46.2 38.5 15.4 0.0 - - - - - - - -

Geografia

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

A	Terra:	Estudos	e	Representações 11.1 15.9 37.6 35.3 0.0 30.8 15.4 53.8 0.0 30.8 15.4 53.8 - - - - - - - -
O	Meio	Natural 4.3 11.9 41.5 42.1 15.4 23.1 30.8 30.8 15.4 23.1 30.8 30.8 - - - - - - - -
População	e	Povoamento 6.5 18.0 46.9 28.5 7.7 53.8 0.0 38.5 7.7 53.8 0.0 38.5 - - - - - - - -
Atividades	Económicas 33.1 6.3 21.2 38.9 15.4 0.0 30.8 53.8 15.4 0.0 30.8 53.8 - - - - - - - -

História

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

	

C CM RD NC

A	Herança	do	Mediterrâneo	Antigo 15.5 21.3 25.4 37.7 30.8 15.4 23.1 30.8 30.8 15.4 23.1 30.8 - - - - - - - -
A	Formação	da	Cristandade	Ocidental	e	a
Expansão	Islâmica

3.7 0.0 49.4 46.7 7.7 0.0 69.2 23.1 7.7 0.0 69.2 23.1 - - - - - - - -

O	Contexto	Europeu	do	Século	XII	ao	XIV 22.7 15.1 27.0 34.7 7.7 0.0 46.2 46.2 7.7 0.0 46.2 46.2 - - - - - - - -

Expansão	e	Mudança	nos	Séculos	XV	e	XVI 0.5 2.2 13.0 83.8 0.0 7.7 30.8 61.5 0.0 7.7 30.8 61.5 - - - - - - - -

O	Contexto	Europeu	dos	Séculos	XVII	e	XVIII 4.3 7.3 17.0 70.8 0.0 0.0 23.1 76.9 0.0 0.0 23.1 76.9 - - - - - - - -
O	Arranque	da	«Revolução	Industrial»	e	o	Triunfo
Dos	Regimes	Liberais

24.2 32.1 2.5 41.2 15.4 38.5 7.7 38.5 15.4 38.5 7.7 38.5 - - - - - - - -
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Estabelecimento	de	ensino Externato	Maria	Droste Ano	de	escolaridade 8º

Desempenho	por	domínio	cognitivo
Conhecer/Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/Criar

Português

Geografia

História

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE

	 	 Nacional

	 	 NUTSIII

	 	 Escola/AE
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Estabelecimento de ensino Externato Maria Droste

Código DGEEC 1315549 Turma SALA8

8º Ano | Português, Geografia, História

Desempenho
(%)

C CM RD NC
DOMÍNIOS
Conteúdos

PORTUGUÊS

Oralidade 15.4 53.8 30.8 0.0

Inferir a função de um locutor a partir do seu discurso 84.6 0.0 0.0 0.0

Reconhecer ideias-chave 53.8 0.0 46.2 0.0

Reconhecer a ordem de tópicos do texto 46.2 0.0 0.0 0.0

Leitura e Educação Literária 0.0 46.2 46.2 7.7

Reconhecer as ideias que concorrem para o sentido global do texto não literário 15.4 30.8 38.5 7.7

Avaliar a adequação de uma afirmação no texto não literário 7.7 0.0 7.7 7.7

Analisar a situação inicial e o desfecho de um episódio (texto literário) 23.1 30.8 23.1 7.7

Relacionar comportamentos das personagens com acontecimentos 23.1 38.5 30.8 7.7

Analisar usos expressivos da linguagem no texto literário 0.0 46.2 53.8 7.7

Gramática 7.7 38.5 53.8 0.0

Conjugar verbos no conjuntivo e no infinitivo pessoal 61.5 7.7 30.8 0.0

Reconhecer diferentes sentidos de uma palavra 92.3 0.0 0.0 0.0

Aplicar conhecimentos sobre regências verbais 7.7 30.8 61.5 0.0

Avaliar contextos sintáticos em que ocorrem pronomes pessoais 0.0 15.4 46.2 0.0

Distinguir orações subordinadas 23.1 0.0 0.0 0.0

Escrita 46.2 38.5 15.4 0.0

Respeitar a extensão proposta 84.6 7.7 7.7 0.0

Cumprir a instrução quanto ao género/formato textual 15.4 76.9 7.7 0.0

Respeitar o tema e mobilizar informação e vocabulário adequados 53.8 7.7 38.5 0.0

Redigir um texto bem organizado e coeso 7.7 76.9 15.4 0.0

Aplicar regras morfológicas e sintáticas 30.8 53.8 15.4 0.0

Aplicar regras de pontuação 61.5 30.8 7.7 0.0

Escrever com correção ortográfica 84.6 15.4 0.0 0.0
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Estabelecimento de ensino Externato Maria Droste

Código DGEEC 1315549 Turma SALA8

8º Ano | Português, Geografia, História

Desempenho
(%)

C CM RD NC
DOMÍNIOS
Conteúdos

GEOGRAFIA

A Terra: Estudos e Representações 0.0 30.8 15.4 53.8

A representação da superfície terrestre 38.5 0.0 0.0 53.8

A localização dos diferentes elementos da superfície terrestre 0.0 23.1 23.1 53.8

O Meio Natural 15.4 23.1 30.8 30.8

O relevo 7.7 0.0 15.4 30.8

A dinâmica de uma bacia hidrográfica 46.2 0.0 0.0 30.8

A dinâmica do litoral 53.8 0.0 0.0 30.8

População e Povoamento 7.7 53.8 0.0 38.5

Evolução da população 23.1 0.0 46.2 38.5

Mobilidade da população 46.2 0.0 38.5 38.5

Cidades, principais áreas de fixação humana 7.7 7.7 53.8 38.5

Atividades Económicas 15.4 0.0 30.8 53.8

HISTÓRIA

A Herança do Mediterrâneo Antigo 30.8 15.4 23.1 30.8

Os gregos no séc. V a.C. 69.2 0.0 0.0 30.8

O mundo romano no apogeu do império 46.2 15.4 7.7 30.8

A Formação da Cristandade Ocidental e a Expansão Islâmica 7.7 0.0 69.2 23.1

A Europa dos séculos VI a IX 76.9 0.0 0.0 23.1

A Península Ibérica nos séculos IX a XII 7.7 0.0 0.0 23.1

O Contexto Europeu do Século XII ao XIV 7.7 0.0 46.2 46.2

Expansão e Mudança nos Séculos XV e XVI 0.0 7.7 30.8 61.5

A abertura ao mundo 7.7 0.0 53.8 61.5

Renascimento e Reforma 0.0 15.4 15.4 61.5

O Contexto Europeu dos Séculos XVII e XVIII 0.0 0.0 23.1 76.9

O Arranque da «Revolução Industrial» e o Triunfo Dos Regimes Liberais 15.4 38.5 7.7 38.5
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Nota técnica
1. De acordo com a informacã̧o registada pela escola, apenas são geradas fichas informativas por cada
turma com 10 ou mais alunos que a ela possam ser associados.

2. Os valores apresentados referem-se à distribuicã̧o dos alunos, em percentagem, por domıńio e
conteúdo avaliado nas provas, segundo a categoria de desempenho - 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).

3. A diferenca̧ entre o valor percentual máximo (100%) e a soma dos valores percentuais das categorias
de desempenho C, RD e NC corresponde à categoria NR - Não respondeu, cujo valor não está
representado.

4. Os resultados apresentados em cada domıńio por categoria de desempenho não resultam de uma
média aritmética dos resultados apresentados por subdomıńio ou conteúdo, na medida em que o
tratamento da informacã̧o é fortemente condicionado pelo número e pela tipologia de itens que
constituem cada subdomıńio ou conteúdo. Tendo presente esta especificidade, a leitura dos valores
registados deve ser feita per se.
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Cotação
Pontuação
máxima
(% de

alunos)

Pontuação
nula

(% de
alunos)

Média
(pontos)

Pontos
(%) Agrup. NUTS III NUTS II Nacional

Nacional 60
Norte 60 0.0
Área Metropolitana do Porto 61 1.0 1.0

71 10.0 11.0 11.0
Externato Maria Droste 71 -- 10.0 11.0 11.0

Compreensão do Oral 12 - - 10.3 85.7 -- 80.0pp
5.7%

79.0pp
6.7%

79.3pp
6.4%

Leitura e Educação Literária 43 - - 27.8 64.7 -- 52.3pp
12.4%

51.5pp
13.3%

51.3pp
13.5%

Gramática 20 - - 10.0 50.0 -- 51.7pp
1.7%

50.9pp
0.9%

50.3pp
0.3%

Escrita 25 - - 22.5 89.9 -- 74.4pp
15.5%

74.2pp
15.7%

74.1pp
15.8%

I-1.1 3 90.5 9.5 2.7 90.5 -- 78.8pp
11.7%

77.6pp
12.9%

78.3pp
12.2%

I-1.2 3 61.9 38.1 1.9 61.9 -- 59.9pp
2.0%

58.5pp
3.4%

58.8pp
3.1%

I-1.3 3 90.5 9.5 2.7 90.5 -- 86.3pp
4.2%

85.4pp
5.1%

85.3pp
5.2%

I-1.4 3 100.0 0.0 3.0 100.0 -- 95.0pp
5.0%

94.5pp
5.5%

94.6pp
5.4%

II-1 3 71.4 28.6 2.1 71.4 -- 52.1pp
19.3%

50.5pp
20.9%

51.7pp
19.7%

II-2.1 3 76.2 23.8 2.3 76.2 -- 66.7pp
9.5%

66.1pp
10.1%

66.8pp
9.4%

II-2.2 3 57.1 42.9 1.7 57.1 -- 56.9pp
0.2%

55.3pp
1.8%

55.2pp
1.9%

II-3 3 61.9 38.1 1.9 61.9 -- 45.6pp
16.3%

43.3pp
18.6%

44.7pp
17.2%

II-4 3 76.2 14.3 2.5 82.5 -- 73.7pp
8.8%

73.1pp
9.4%

72.4pp
10.1%

II-5C 3 47.6 4.8 2.2 73.0 -- 55.9pp
17.1%

56.3pp
16.7%

55.7pp
17.3%

II-5F 2 57.1 9.5 1.5 73.8 -- 63.6pp
10.2%

63.7pp
10.1%

62.8pp
11.0%

II-5.T 5 33.3 4.8 3.7 73.3 -- 59.0pp
14.3%

59.3pp
14.0%

58.5pp
14.8%

II-6 4 61.9 4.8 3.1 78.6 -- 65.6pp
13.0%

64.8pp
13.8%

64.0pp
14.6%

II-7C 3 28.6 14.3 2.0 66.7 -- 44.1pp
22.6%

43.3pp
23.4%

43.0pp
23.7%

II-7F 2 52.4 19.0 1.3 66.7 -- 47.2pp
19.5%

46.9pp
19.8%

46.0pp
20.7%

II-7.T 5 14.3 14.3 3.3 66.7 -- 45.3pp
21.4%

44.8pp
21.9%

44.2pp
22.5%

II-8 3 57.1 42.9 1.7 57.1 -- 45.0pp
12.1%

43.8pp
13.3%

44.1pp
13.0%

II-9C 3 33.3 19.0 1.7 57.1 -- 40.9pp
16.2%

40.0pp
17.1%

39.4pp
17.7%

II-9F 2 42.9 23.8 1.2 59.5 -- 47.7pp
11.8%

46.9pp
12.6%

45.7pp
13.8%

II-9.T 5 23.8 19.0 2.9 58.1 -- 43.6pp
14.5%

42.8pp
15.3%

41.9pp
16.2%

II-10C 4 0.0 23.8 1.7 41.7 -- 33.5pp
8.2%

32.9pp
8.8%

32.6pp
9.1%

II-10F 2 23.8 33.3 0.9 45.2 -- 46.0pp
0.8%

45.7pp
0.5%

44.7pp
0.5%

II-10.T 6 0.0 23.8 2.6 42.9 -- 37.7pp
5.2%

37.1pp
5.8%

36.6pp
6.3%

III-1 3 66.7 33.3 2.0 66.7 -- 64.4pp
2.3%

63.8pp
2.9%

66.4pp
0.3%

III-2 4 0.0 14.3 1.5 38.1 -- 41.9pp
3.8%

41.1pp
3.0%

40.8pp
2.7%

III-3 3 47.6 52.4 1.4 47.6 -- 38.1pp
9.5%

36.3pp
11.3%

34.9pp
12.7%

III-4 3 14.3 85.7 0.4 14.3 -- 43.2pp
28.9%

42.4pp
28.1%

41.0pp
26.7%

III-5 4 47.6 52.4 1.9 47.6 -- 51.5pp
3.9%

51.2pp
3.6%

49.3pp
1.7%

III-6 3 90.5 9.5 2.7 90.5 -- 74.2pp
16.3%

73.8pp
16.7%

73.0pp
17.5%

IV-A 5 100.0 0.0 5.0 100.0 -- 81.2pp
18.8%

81.4pp
18.6%

80.8pp
19.2%

IV-B 5 38.1 0.0 4.4 87.6 -- 75.9pp
11.7%

76.1pp
11.5%

76.3pp
11.3%
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Cotação
Pontuação
máxima
(% de

alunos)

Pontuação
nula

(% de
alunos)

Média
(pontos)

Pontos
(%) Agrup. NUTS III NUTS II Nacional

IV-C 5 95.2 0.0 4.9 98.1 -- 69.0pp
29.1%

68.8pp
29.3%

68.9pp
29.2%

IV-D 5 28.6 0.0 3.6 71.4 -- 65.3pp
6.1%

65.2pp
6.2%

65.0pp
6.4%

IV-E 5 85.7 0.0 4.6 92.4 -- 80.8pp
11.6%

79.6pp
12.8%

79.4pp
13.0%

IV.T 25 19.0 0.0 22.5 89.9 -- 74.4pp
15.5%

74.2pp
15.7%

74.1pp
15.8%

Legenda
Pontuação máxima (% de alunos)
Percentagem de alunos que registaram a pontuação máxima no respetivo item
Pontuação nula (% de alunos)
Percentagem de alunos que registaram pontuação nula no respetivo item
Média (pontos)
Classificação média alcançada no respetivo item/domínio
Pontos (%)
Percentagem da classificação média alcançada no respetivo item/domínio, tendo por referência a cotação do item/domínio
pp
Pontos Percentuais
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Cotação
Pontuação
máxima
(% de

alunos)

Pontuação
nula

(% de
alunos)

Média
(pontos)

Pontos
(%) Agrup. NUTS III NUTS II Nacional

Nacional 55
Norte 56 1.0
Área Metropolitana do Porto 56 0.0 1.0

69 13.0 13.0 14.0
Externato Maria Droste 69 -- 13.0 13.0 14.0

Números e Operações 13 - - 9.0 69.6 -- 56.2pp
13.4%

55.9pp
13.7%

54.7pp
14.9%

Geometria e Medida 36 - - 24.4 67.7 -- 52.5pp
15.2%

52.3pp
15.4%

51.4pp
16.3%

Funções, Sequências e Sucessões 13 - - 9.5 73.3 -- 57.5pp
15.8%

57.4pp
15.9%

56.7pp
16.6%

Álgebra 25 - - 16.7 66.9 -- 54.6pp
12.4%

54.9pp
12.1%

53.5pp
13.4%

Organização e Tratamento de Dados 13 - - 9.7 74.4 -- 64.1pp
10.3%

64.5pp
9.9%

63.8pp
10.6%

1 4 42.9 14.3 2.6 64.3 -- 53.5pp
10.8%

53.0pp
11.3%

51.2pp
13.1%

2.1 3 90.5 9.5 2.7 90.5 -- 78.5pp
12.0%

78.8pp
11.7%

77.8pp
12.7%

2.2 6 81.0 14.3 5.0 82.5 -- 70.1pp
12.4%

69.9pp
12.6%

69.1pp
13.4%

3 3 47.6 52.4 1.4 47.6 -- 48.5pp
0.9%

49.1pp
1.5%

47.5pp
0.1%

4 6 61.9 9.5 4.6 77.0 -- 58.4pp
18.6%

58.3pp
18.7%

57.1pp
19.9%

5 3 61.9 38.1 1.9 61.9 -- 55.6pp
6.3%

55.0pp
6.9%

54.4pp
7.5%

6 6 61.9 14.3 4.7 78.6 -- 55.8pp
22.8%

55.9pp
22.7%

55.1pp
23.5%

7 6 19.0 19.0 3.2 54.0 -- 36.0pp
18.0%

35.2pp
18.8%

34.1pp
19.9%

8.1 4 85.7 14.3 3.4 85.7 -- 86.2pp
0.5%

87.2pp
1.5%

86.8pp
1.1%

8.2 6 57.1 9.5 4.8 80.2 -- 57.1pp
23.1%

57.1pp
23.1%

56.6pp
23.6%

9.1 4 90.5 9.5 3.6 90.5 -- 85.5pp
5.0%

85.3pp
5.2%

85.2pp
5.3%

9.2 3 76.2 23.8 2.3 76.2 -- 52.3pp
23.9%

51.9pp
24.3%

51.2pp
25.0%

10 3 66.7 33.3 2.0 66.7 -- 58.7pp
8.0%

59.3pp
7.4%

58.3pp
8.4%

11 6 52.4 14.3 4.5 75.4 -- 67.8pp
7.6%

67.9pp
7.5%

65.5pp
9.9%

12 6 52.4 19.0 4.2 69.8 -- 61.4pp
8.4%

62.0pp
7.8%

60.3pp
9.5%

13 6 66.7 33.3 4.0 66.7 -- 50.4pp
16.3%

50.8pp
15.9%

49.9pp
16.8%

14 6 52.4 33.3 3.6 60.3 -- 41.4pp
18.9%

41.6pp
18.7%

40.4pp
19.9%

15 4 14.3 14.3 2.0 50.0 -- 27.6pp
22.4%

27.3pp
22.7%

27.1pp
22.9%

16 6 61.9 19.0 4.5 74.6 -- 57.4pp
17.2%

57.5pp
17.1%

56.8pp
17.8%

17 3 85.7 14.3 2.6 85.7 -- 88.7pp
3.0%

88.5pp
2.8%

86.6pp
0.9%

18 6 0.0 33.3 1.7 28.6 -- 12.2pp
16.4%

11.6pp
17.0%

11.0pp
17.6%

Legenda
Pontuação máxima (% de alunos)
Percentagem de alunos que registaram a pontuação máxima no respetivo item
Pontuação nula (% de alunos)
Percentagem de alunos que registaram pontuação nula no respetivo item
Média (pontos)
Classificação média alcançada no respetivo item/domínio
Pontos (%)
Percentagem da classificação média alcançada no respetivo item/domínio, tendo por referência a cotação do item/domínio
pp
Pontos Percentuais


