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Algumas pessoas usam a estatística como um bêbado usa 

um poste: mais pelo apoio do que pela iluminação. 

atribuído a Andrew Lang, escritor escocês (1844/1912) 

 

 

 

Na primeira fase foram realizadas, a nível nacional, 97 394 provas a Português e 97 914 a Matemática, no 

quarto ano de escolaridade; 106 304 provas a Português e 106 812 a Matemática, no sexto ano de 

escolaridade e 94 579 provas a Português e 94 970 provas a Matemática, no nono ano de escolaridade. 

Na nossa escola foram realizadas 117 provas de Português e 116 de Matemática, no quarto ano de 

escolaridade; 124 provas de Português e 122 de Matemática, no sexto ano de escolaridade e 112 provas, tanto 

em Português como em Matemática, no nono ano de escolaridade. 

Neste trabalho optamos por não considerar as Provas a Nível de Escola. Além de terem sido realizadas 

apenas por um reduzido número de alunos não podendo, por isso, influenciar de modo significativo, o 

resultado final, decidiu-se não as contemplar visto os resultados nacionais também não as considerarem. 

Como uma parte importante deste trabalho resulta da comparação dos resultados dos nossos alunos com o 

todo nacional achamos que deveria ser essa a decisão a tomar, sabendo nós que os resultados serão tão mais 

rigorosos quanto mais fidedignos forem os dados utilizados. 

Numa primeira análise aos resultados é lícito afirmar que, de uma forma geral, e como, aliás, vem 

acontecendo de há anos a esta parte, os alunos de todos os estabelecimentos do nosso Agrupamento 

continuam a portar-se bem nas Provas Finais. Os resultados aí estão para o provar, sendo, em todas as provas 

realizadas, superiores aos verificados a nível nacional: 14,2%; 4,3% e 12,8% na prova de Português nos 

quarto, sexto e nono anos de escolaridade, respetivamente e 23,3%, 16,0% e 46,7% na prova de Matemática 

nos quarto, sexto e nono anos de escolaridade, respetivamente. 

Uma última nota: os dados que ora se dão à estampa são factuais não havendo, por parte dos autores, 

qualquer pretensão de os analisar à luz de qualquer perspetiva particular. Essa leitura deixámo-la ao caro 

leitor. Oxalá cada um dos diretamente implicados - alunos, professores, pais – possa, com uma 

desapaixonada leitura destes números, tirar lições para o futuro: este trabalho teria cumprido o objetivo que 

norteou a sua realização. Parafraseando Andrew Lang, oxalá este trabalho estatístico sirva menos para apoio e 

mais para iluminação.  
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4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

 

 

  nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 

A 0  0  0  14  1  

B 0  0      6  13  2  

C 0  0      4  13  2  

D 0  0  2  9  5  

E 0  2  7  11  1  

F 0  2  6  13  4  

TOTAIS 
0 0% 4 4% 25 21% 73 62% 15 13% 

Negativas: 4% [14%]* Positivas: 97% [86%]* 

* Resultado nacional 

 

  nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 A 0  0  7  7  1  

B 0  1  5  9  5  

C 0  3  3  9  4  

D 0  0  0  11  5  

E 0  6  4  7  4  

F 0  1  10  9  5  

TOTAIS 
0 0% 11 9% 29 25% 52 45% 24 21% 

Negativas: 9% [30%]* Positivas: 91% [70%]* 

* Resultado nacional 

 

 

RESULTADOS DAS PROVAS FINAIS 

 
RESULTADOS DAS PROVAS FINAIS – PERCENTAGEM MÉDIA: A percentagem média obtida 

pelos alunos dos três estabelecimentos do 1.º Ciclo na prova final de Português foi de 74,9%, variando entre 
o mínimo de 68,6%, na turma E da Igreja e o máximo de 82,3%, na turma D da Igreja, já a percentagem 

média na prova final de Matemática foi de 73,9%, variando entre um mínimo de 66,5% na turma E da Igreja 

e um máximo de 86,2% na turma D da Igreja, isto é, no mesmo estabelecimento coexistem as turmas com 

pior e com o melhor desempenho de entre todas as turmas do 4.º ano. Excetuando os casos das turmas B da 

Abelheira e D da Igreja em que a classificação média de Matemática foi superior à de Português, em todas as 

outras verificou-se o inverso, seguindo, de resto, a tendência verificada a nível nacional. 
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MATEMÁTICA 

RESULTADOS NACIONAL/ESCOLA 

 

RESULTADOS MÉDIOS NACIONAL/ESCOLA: Tanto em Português como em Matemática os 
resultados médios obtidos pelos alunos dos três estabelecimentos do Agrupamento foram superiores aos 

resultados médios verificados a nível nacional. Esse incremento foi mais significativo em Matemática (23,3% 

superiores) do que em Português (14,2% superiores). 

 

 

 
NACIONAL/ESCOLA: RESULTADOS PARCELARES 

 
RESULTADOS COMPARATIVOS TURMA/NACIONAL: Na totalidade das turmas, tanto em Português 
como em Matemática, os resultados médios obtidos foram superiores aos resultados médios a nível nacional, 

sendo esse incremento mais acentuado na disciplina de Matemática do que na disciplina de Português, como 

já tínhamos verificado. Na disciplina de Português o resultado médio na escola foi 14,2% superior ao 

resultado médio nacional tendo os resultados parcelares das várias turmas variado entre 4,6% superior ao 

nacional no 4.º E da Igreja até 25,5% superior ao nacional no 4.º D, também da Igreja. Na disciplina de 

Matemática o resultado médio na escola foi 23,3% superior ao resultado médio nacional tendo os resultados 

das diferentes turmas variado entre 11,5% superior ao nacional no caso da turma E da Igreja até 44,6% 

superior ao nacional no caso da turma D também da Igreja. 
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DESEMPENHO POR DOMÍNIO [PORTUGUÊS] 

 
DESEMPENHO POR DOMÍNIO: Em termos médios a classificação por domínio é sempre francamente 
positiva, no entanto, numa primeira análise, algumas particularidades saltam à vista: em todas as turmas, foi 

no domínio Educação Literária onde se obtiveram os piores desempenhos, embora a diferença para os 

restantes domínios não seja muito significativa; o domínio Gramática foi, em quase todas as turmas, aquele 

onde obtiveram os melhores resultados (entre um mínimo de 75% e um máximo de 88%); em todas as 

turmas, a diferença entre a classificação mais baixa e a mais alta não ultrapassou os 11%. Por fim, refira-se 

que, ao contrário do verificado a nível nacional, onde os melhores resultados foram na Escrita, no 

Agrupamento só numa das turmas (C da Abelheira) se verificou uma avaliação similar. Nas restantes o 

domínio melhor classificado foi, na maior parte dos casos, a Gramática. Quanto aos piores resultados obtidos 

pelos nossos alunos seguem a tendência nacional com a Educação Literária a vencer esse galardão. 

 
DESEMPENHO POR DOMÍNIO [MATEMÁTICA] 

 
DESEMPENHO POR DOMÍNIO: Com exceção da turma F do Calvário que obteve um desempenho 
negativo (45%) no domínio Organização e Tratamento de Dados, em todas as outras turmas a classificação 

nos diferentes domínios foi sempre positiva. A classificação nos diferentes domínios em cada uma das turmas 

revelou-se bastante díspar, exceção feita à turma E da Igreja onde se verificou praticamente a mesma 

classificação em cada um dos três domínios (entre 66 e 67%). Na turma F do Calvário verificou-se uma 

diferença de 36% entre a pior classificação (na Organização e Tratamento de Dados) e a melhor (Geometria e 

Medida). O domínio Organização e Tratamento de Dados foi aquele onde se verificaram os resultados mais 
baixos a variar entre 45 e 67% e a Geometria e Medida foi o domínio onde todas as turmas obtiveram os 

melhores resultados, variando estes entre 76 e 91%. Um último dado refere-se à comparação com os 

resultados nacionais onde, à imagem do nosso Agrupamento, se verificaram os piores resultados com mais de 

50% de resultados negativos. Ao contrário dos resultados nacionais que foram melhores no domínio 

Números e Operações, no nosso Agrupamento foi o domínio Geometria e Medida que levou vantagem sobre 

todos os outros. 
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6.º ANO DE ESCOLARIDADE 

 

 

  nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 

A 0  0  4  14  5  

B 0  0  6  13  1  

C 0  1  14  4  0  

D 0  2  8  10  1  

E 0  2  16  4  1  

F 0  2  10  7  1  

TOTAIS 
0 0% 7 6% 58 46% 52 41% 9 7% 

Negativas: 6% [23%]* Positivas: 94% [77%]* 

* Resultado nacional 

 

  nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 A 0  1  6  11  5  

B 0  1  3  13  2  

C 1  6  6  5  1  

D 0  3  6  11  1  

E 1  8  10  3  1  

F 0  6  7  5  2  

TOTAIS 
2 1% 25 19% 38 31% 48 39% 12 10% 

Negativas: 19% [45%]* Positivas: 81% [55%]* 

* Resultado nacional 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DAS PROVAS FINAIS 

 
RESULTADOS DAS PROVAS FINAIS – PERCENTAGEM MÉDIA: A percentagem média obtida 
pelos alunos da nossa escola na prova final de Português foi de 67,9%, variando entre o mínimo de 59,7%, na 

turma E, e o máximo de 76,7%, na turma A. A percentagem média obtida pelos alunos da nossa escola na 

prova final de Matemática foi de 65,1%, variando entre um mínimo de 51,8 % na turma E e um máximo de 

74,4% na turma A. Excetuando os casos das turmas B e D, onde o resultado médio em matemática foi, ainda 

que de forma ligeira, superior ao resultado médio de Português, em todas as outras verificou-se o inverso, 

seguindo, de resto, a tendência verificada a nível nacional onde o resultado de Português superou o de 

Matemática. 
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MATEMÁTICA 

RESULTADOS NACIONAL/ESCOLA 

 
RESULTADOS MÉDIOS NACIONAL/ESCOLA: Tanto em Português como em Matemática os 
resultados médios obtidos pelos alunos da nossa escola foram superiores aos resultados médios a nível 

nacional. Na disciplina de Português foram 12,6 % superiores, já no que se refere à disciplina de Matemática 

os resultados obtidos pelos alunos da nossa escola foram 25,7% superiores aos resultados médios obtidos a 

nível nacional. 

 

 

 

 

 
 

 

 

NACIONAL/ESCOLA: RESULTADOS PARCELARES 

 
RESULTADOS COMPARATIVOS TURMA/NACIONAL: Na totalidade das turmas da nossa escola, 
tanto em Português como em Matemática, os resultados médios obtidos foram superiores aos resultados 

médios a nível nacional, sendo esse incremento mais acentuado na disciplina de Matemática do que na 

disciplina de Português. 

Na disciplina de Português o resultado médio na escola foi 12,6 % superior ao resultado médio nacional 

tendo os resultados parcelares das várias turmas variado entre 0,3% superior ao nacional no 6.º E até 28,9 % 

superior ao nacional no 6.º A. 

Na disciplina de Matemática o resultado médio na escola foi 25,7% superior ao resultado médio nacional 

tendo os resultados das diferentes turmas variado entre 1,5% superior ao nacional no caso da turma E e 46% 

superior ao nacional no caso da turma A. 
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MATEMÁTICA 

PROVAS COM CLASSIFICAÇÃO POSITIVA 

 
PERCENTAGEM DE PROVAS COM CLASSIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 50% [NÍVEIS 
3, 4 OU 5]: A nível nacional a percentagem de provas positivas na disciplina de Português foi de 77%, já na 

nossa escola esse valor atingiu os 96,0 %, significando que, comparativamente com o resultado nacional, na 

nossa escola houve mais 24,7 % de níveis positivos. Na disciplina de Matemática onde se verificaram 55% 

de níveis positivos a nível nacional, na nossa escola esse valor atingiu os 81,1% o que nos permite dizer que, 

comparativamente com o resultado nacional, na nossa escola houve mais 47,5 % de provas positivas.   

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO POR DOMÍNIO [PORTUGUÊS] 

 
DESEMPENHO POR DOMÍNIO: Na disciplina de Português verifica-se uma certa homogeneidade no que 
se refere ao desempenho dos alunos segundo o domínio: em todas elas os melhores resultados pertencem aos 

domínios da Educação Literária e da Escrita. No primeiro o desempenho variou entre 62% nas turmas E e F e 

82% na turma A, já na Escrita o desempenho variou entre um mínimo de 59% na turma E e um máximo de 

81% na turma A. Foi no domínio Leitura que em todas as turmas se verificaram os resultados mais baixos, 

embora com oscilações relativamente diminutas (entre 55% na turma F e 65% na turma B). De uma maneira 
geral a avaliação por domínio segue a tendência verificada a nível nacional com o domínio Escrita a obter os 

melhores resultados, exceção feita às turmas A e E, ainda que apenas por uma ligeira diferença. Ao contrário 

do resultado nacional onde o domínio Gramática obteve o pior resultado na nossa escola apenas na turma E 

se verificou essa tendência e, mesmo assim, com o resultado repartido com o domínio da Leitura. 
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MATEMÁTICA 

DESEMPENHO POR DOMÍNIO [MATEMÁTICA] 

 
DESEMPENHO POR DOMÍNIO: O domínio Números e Operações foi, de longe, aquele onde os alunos 
sentiram maiores dificuldades, verificando-se, em metade das turmas, C, E e F, classificações negativas neste 

domínio, em especial na turma E onde a classificação não foi além de 33%. Em sentido oposto foi no 

domínio Geometria e Medida que os alunos se sentiram mais à vontade verificando-se desempenhos 

francamente positivos em todas as turmas (entre um mínimo de 60% na turma E e um máximo de 83% na 

turma A). Em todas as turmas a classificação nos domínios, Álgebra e Organização e Tratamento de Dados 

foi muito semelhante, verificando-se, na maioria das turmas, uma diferença entre um e dois pontos 

percentuais. Os resultados do nosso Agrupamento não seguem a tendência verificada a nível nacional. 

Enquanto a nível nacional o melhor resultado recaiu sobre Organização e Tratamento de Dados, na nossa 

escola o melhor foi, claramente, Geometria e Medida. Já quanto aos piores resultados a nossa escola segue a 

tendência nacional onde apenas se verificaram 35% de níveis positivos no domínio Números e Operações. 
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MATEMÁTICA 

9.º ANO DE ESCOLARIDADE 

 

 

  nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 

A 0  0  12  6  0  

B 0  0      9  8  0  

C 0  1      6  6  0  

D 0  0  15  7  3  

E 0  2  12  7  3  

F 0  0  10  5  0  

TOTAIS 
0 0% 3 3% 64 57% 39 35% 6 5% 

Negativas: 3% [23%]* Positivas: 97% [77%]* 

* Resultado nacional 

 

  nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 A 1  2  3  8  4  

B 0  2  5  6  4  

C 0  3  2  4  4  

D 0  3  6  7  9  

E 0  5  7  6  6  

F 0  5  1  8  1  

TOTAIS 
1 1% 20 18% 24 21% 39 35% 28 25% 

Negativas: 19% [50%]* Positivas: 81% [50%]* 

* Resultado nacional 

 

 

 

 

RESULTADOS DAS PROVAS FINAIS 

 
RESULTADOS DAS PROVAS FINAIS – PERCENTAGEM MÉDIA: A percentagem média obtida 
pelos alunos da nossa escola na prova final de Português foi de 65,4%, variando entre o mínimo de 60,6%, na 

turma A, e o máximo de 67,6%, na turma B. A percentagem média obtida pelos alunos da nossa escola na 

prova final de Matemática foi de 70,4%, variando entre um mínimo de 63,7% na turma F e um máximo de 

73,9% na turma D. Em todas as turmas a percentagem média das provas de Matemática foi superior à 

percentagem média das provas de Português (entre um mínimo de 2,4% superior na turma F e um máximo de 

14,5% na turma A). 
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MATEMÁTICA 

RESULTADOS NACIONAL/ESCOLA 

 
RESULTADOS MÉDIOS NACIONAL/ESCOLA: Na disciplina de Português os resultados médios 
obtidos pelos alunos da nossa escola foram 12,8% superiores aos resultados médios verificados a nível 

nacional, já no que se refere à disciplina de Matemática os resultados obtidos pelos alunos da nossa escola 

foram 46,7% superiores aos resultados médios obtidos a nível nacional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NACIONAL/ESCOLA: RESULTADOS PARCELARES 

 
RESULTADOS COMPARATIVOS TURMA/NACIONAL: Na totalidade das turmas da nossa escola, 
tanto em Português como em Matemática, os resultados médios obtidos foram superiores aos resultados 

médios a nível nacional, sendo esse incremento mais acentuado na disciplina de Matemática do que na 

disciplina de Português. Na disciplina de Português o resultado médio na escola foi 12,8% superior ao 

resultado médio nacional tendo os resultados das várias turmas variado entre 4,5% superior ao nacional no 9.º 

A e 16,6% superior ao nacional no 9.º B. Na disciplina de Matemática o resultado médio na escola foi 46,7% 

superior ao resultado médio nacional tendo os resultados das diferentes turmas variado entre 32,6% superior 

ao nacional no caso da turma F e 53,9% superior ao nacional no caso da turma D. 
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MATEMÁTICA 

PROVAS COM CLASSIFICAÇÃO POSITIVA 

 
PERCENTAGEM DE PROVAS COM CLASSIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 50%: A nível 
nacional a percentagem de provas positivas (níveis 3, 4 ou 5) na disciplina de Português foi de 77%, já na 

nossa escola esse valor atingiu os 97,3%, significando que, comparativamente com o resultado nacional, na 

nossa escola houve mais 26,4% de níveis positivos. Na disciplina de Matemática onde se verificaram 50% de 

níveis positivos a nível nacional, na nossa escola esse valor atingiu os 81,3% o que nos permite dizer que, 

comparativamente com o resultado nacional, na nossa escola houve mais 62,6% de provas positivas.   

 
 

 

 

 

 

 

 

PROVAS COM CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL 4 OU 5 

 
PERCENTAGEM DE PROVAS COM CLASSIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 70%: Na 
disciplina de Português 26% dos cerca de 95 000 alunos que, a nível nacional, realizaram a prova final 

obtiveram uma percentagem de 70% ou mais, ao passo que na nossa escola, a percentagem de alunos que 

obteve essa nota (nível 4 ou 5) foi de 40%, isto é, tivemos mais 54% de níveis positivos que a nível nacional. 

Na disciplina de Matemática, a percentagem de alunos da nossa escola que obtive nível 4 ou 5 na prova final 

mais do que duplicou relativamente aos resultados nacionais: enquanto que a nível nacional 27% dos alunos 

obtiveram nível 4 ou 5, na nossa escola a percentagem de alunos que obteve essas classificações chegou aos 

60%. 

 
 

 

 

 

 



  

                    página  13  de  14                                                                                    PROVAS FINAIS [2015]  

departamento de Matemática e ciências experimentais 
MATEMÁTICA 

PROVAS COM CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL 5 

 
PERCENTAGEM DE PROVAS FINAIS COM CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL 5: Enquanto que a nível 
nacional, 3% dos cerca de 95 000 alunos que se apresentaram às provas finais na disciplina de Português 

obtiveram uma classificação de nível 5, na nossa escola essa percentagem quase que duplicou. Com efeito, 

5,3% dos alunos da nossa escola obteve uma classificação de nível 5 na prova final, isto é, mais 77% de 

provas classificadas com nível 5. Na disciplina de Matemática em que, a nível nacional, 8% dos alunos que 

realizaram prova obtiveram classificação de nível 5, na nossa escola essa percentagem mais do que triplicou. 

Com efeito, 25% dos nossos alunos obteve classificação de nível 5 na prova final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVAS COM CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL 1  

 
PERCENTAGEM DE PROVAS FINAIS COM CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL 1: A nível nacional a 
percentagem de alunos que obtiveram nível um na prova de Português é residual: cerca de 0,01%. Já no que 

se refere à nossa escola essa percentagem é de 0%. Com efeito nenhum dos 112 alunos da nossa escola que 

realizaram a prova final de Português obteve nível 1. No que se refere a Matemática enquanto que a nível 

nacional se verificou um número significativo de provas com nível 1, mais concretamente 16% das provas, 

na nossa escola essa percentagem foi insignificante não atingindo sequer 1%. Com efeito, dos 112 alunos que 

realizaram a prova, apenas um obteve uma classificação de nível 1. 
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MATEMÁTICA 

DESEMPENHO POR DOMÍNIO [PORTUGUÊS]  

 
DESEMPENHO POR DOMÍNIO: Na disciplina de Português verifica-se uma certa homogeneidade no que 
se refere ao desempenho dos alunos segundo o domínio: em todas elas os melhores resultados pertencem aos 

domínios da Leitura e da Escrita, com variações pouco significativas. No domínio da Leitura o desempenho 

variou entre 71% na turma A e 85% na turma E, já no domínio da Escrita o desempenho variou entre 67% na 

turma C e 76% na turma B. Nos domínios da Educação Literária e da Gramática o nível de desempenho foi 

claramente inferior aos anteriores mas, também aqui, sem grandes discrepâncias. Refira-se, ainda, que as 

turmas A e a F, não conseguirem classificação positiva na Gramática (46% e 47%, respetivamente). No 

domínio da Educação Literária o desempenho dos nossos alunos variou entre um mínimo de 51% na turma A 

e um máximo de 62% na turma B. Quanto ao domínio da Gramática o desempenho variou entre os referidos 

46% na turma A e um máximo de 59% na turma E. 

 

 

 

DESEMPENHO POR DOMÍNIO [MATEMÁTICA] 

 
DESEMPENHO POR DOMÍNIO: O desempenho dos alunos da nossa escola foi positivo na totalidade dos 
domínios avaliados na Prova Final de Matemática. De um modo geral os domínios Números e Operações e 

Organização e Tratamento de dados foram aqueles onde se verificaram os melhores resultados, exceção feita 

às turmas A e C onde o domínio Números e Operações não foi um dos dois melhores classificados, ainda que 

por uma margem pouco significativa. No domínio Números e Operações o desempenho das turmas variou 

entre um mínimo de 64% na turma A e um máximo de 89% na turma E. No domínio Geometria verificou-se 

um mínimo de 57% na turma F e um máximo de 72% na turma C. No domínio Álgebra, o desempenho das 

turmas foi muito homogéneo verificando-se uma amplitude de apenas 7 pontos percentuais, entre uma 

mínimo de 65% na turma F e um máximo de 72% nas turmas B e D. Finalmente, no domínio Organização e 

Tratamento de Dados, verificou-se uma classificação mínima de 79% na turma F e uma máxima de 90% na 

turma D. 
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