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Exames Nacionais _ Básico 2013 

 

O presente relatório tem como fonte de dados o caderno de ranking das escolas do 

jornal Público de 9 de novembro de 2013, a plataforma Misi e o programa ENEB. 

 

É de referir que, destas fontes, somente através dos dados do jornal Público é possível 

fazer uma análise comparativa com os resultados das outras escolas da nossa área regional 

(AECIVOB). 

 

Dos alunos que no ano lectivo 2012/2013 frequentaram o 6ºano (142) registaram-se as 

seguintes situações: 

 2 alunos ficaram retidos  em consequência dos resultados dos exames 

nacionais.  

 1 aluno ficou retido  em consequência dos resultados dos exames nacionais, 

tendo contudo realizado exames a nível de escola, como autoproposto e, na 

2ª fase,  conseguiu transitar de ano; 

 10 alunos, tendo realizado exames nacionais, ficaram retidos.  

Assim a taxa de transição efetiva foi de 93% (132 alunos). O valor anterior traduz, 

assim, o resultado efetivo do sucesso do ensino básico regular (taxa de conclusão) da nossa 

escola, pelo que nos podemos congratular por termos atingido a meta de sucesso prevista 

para aquele ano lectivo (93 %). 

No quadro nº 1 podemos constatar estes resultados e verificar a diferença entre a taxa 

de transição (classificação final de 3º período) e a taxa de transição efetiva (com os resultado 

dos exames nacionais, na situação do 6º ano).  

Quadro nº 1 - Taxa de transição efetiva do ensino básico regular, 2013 

 Taxa de transição 

Classif. Final (CF) 

Taxa transição efetiva 

(IGE/ exame nacional) 

Diferença 

TT_CF – TTE_exame 

5ºano 91% 91%  

6ºano 84% 93% 9% 

2ºCEBásico 92% 92%  
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1) Resultados dos Exames Nacionais de 2013 do 6ºano, por disciplina. 

Do total de alunos que frequentou o 6º ano de escolaridade (142), realizaram os 

exames nacionais de Português e Matemática, respetivamente, 137 (74 do sexo feminino e 63 

do sexo masculino) e 140 alunos (76 do sexo feminino e 64 do sexo masculino). 

No quadro nº 2 podemos verificar os resultados das disciplinas estruturantes com 

exames nacionais em 2013 na nossa escola. 

Quadro nº 2 - Resultados das classificações de disciplinas com Exame Nacional_2013 
 

Disciplina 
Nº alunos 
a exame 

CIF Exame  CIF-Exame 
Média 

Nacional 

Português 137 3,3 2,8/53,1 % -0,5 51% 

Matemática 140 3,4 2,81/51,3% - 0,6 49% 

 

Conforme se pode constatar através do Quadro 2, a classificação média obtida na 

Escola Dr. João Rocha foi praticamente igual nas duas disciplinas, tanto na avaliação interna, 

como nos exames. Em termos comparativos com a média nacional, esteve ligeiramente acima 

quer a Português quer a Matemática (cerca de 2% em ambos os casos). Também se constata, 

em ambas as disciplinas, uma diferença entre classificação interna e externa, sendo a 1ª 

superior, em cerca de 0,5%. 

Considerando o nível obtido nos exames nacionais, regista-se a média a nível nacional 

de 2,71. A nível de Escola esse valor esteve ligeiramente acima, tendo sido de 2,8 a 

Português e 2,81 a Matemática. A tabela seguinte mostra o nível médio obtido pelas duas 

disciplinas, por turma e sexo. 

 

 Português 
2,80 

Matemática 
2,81 

Global F M Global F M 

6ºA  2,3 2,3 2,3 2,7 2,62 2,75 

6ºB 3 3,3 2 2,83 3,14 1,75 

6ºC 2,95 2,8 3,1 3,13 2,83 3,5 

6ºD 2,76 3 2,4 2,76 2,92 2,5 

6ºE 3,3 3,3 3,2 3,3 3,5 3,1 

6ºF 2,8 2,9 2,8 2,55 2,28 2,72 

6ºG 2,8 2,8 2,8 2,59 2,54 2,67 

 

O nível médio, quer a Português quer a Matemática, é ligeiramente superior no sexo 

feminino. Enquanto a Português esse critério é observável na generalidade das turmas, a 

Matemática, parece haver uma maior diversidade de desempenhos nas diferentes turmas, em 

função dos sexos. Destaca-se pela positiva a turma E que apresenta média positiva nas duas 

disciplinas e esta média é muito equilibrada para os dois sexos. 
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2) Análise comparativa dos resultados globais nos Exames Nacionais das escolas 

pertencentes à Associação de Escolas dos Concelhos de Ílhavo, Vagos e Oliveira do 

Bairro -AECIVOB 

 
 

Ano Letivo 2012/2013 
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Escola Básica Dr. João Rocha-Pai Vagos 277 2,81 2,8 2,81 389 325 

Colégio Nossa Senhora da Apresentação* Vagos 257 2,57 2,6 2,54 733 651 

Escola Básica José F.Pinto Basto Ílhavo 275 2,45 2,45 2,46 894 802 

Escola Básica Gafanha da Nazaré Ílhavo 268 2,72 2,70 2,74 503 432 

Escola Básica Gafanha Encarnação Ílhavo 143 2,38 2,33 2,44 963 867 

Instituto Promoção Social Bairrada/Bustos* Ol. Bairro 262 2,94 2,78 3,09 259 205 

Escola Básica Dr. Fernando Peixinho Ol.  Bairro 93 2,58 2,55 2,61 722 640 

Escola Básica Dr. Acácio Azevedo Ol. Bairro 186 2,65 2,44 2,86 598 524 

    
 

       

*Escolas Privadas 

1) Pela análise destes resultados globais dos Exames Nacionais, podemos concluir que 

apenas o Instituto Promoção Social de Bustos apresenta média superior à da nossa 

escola, mas todas as escolas apresentam médias negativas. 

2) Na disciplina de Português, todas as escolas apresentam média inferior à da nossa 

escola. 

3) Na disciplina de Matemática, apenas uma escola apresenta média positiva e há apenas 

mais uma escola que apresenta média superior à da nossa escola. 

Perante este panorama, bastante negativo, urge definir uma política conjunta de atuação que 

vise reverter este quadro regional (Escolas Agrupadas do AECIVOB). 

 

4) Proposta de melhoria: 

Os resultados alcançados no ano lectivo 2012-2013, resultaram de um esforço maior 

por parte da Escola, através da implementação de apoios aos alunos. 

Distanciarmo-nos positivamente da média nacional deve constituir finalidade do 

trabalho a desenvolver. Assim, devemos: 

- continuar a apostar no desenvolvimento de atividades de apoio/preparação para 

exames; 

- desenvolver, em espaços/tempo próprios, atividades que se relacionem com a leitura 

e a escrita; 
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- desenvolver, em espaços/tempo próprios, atividades onde a matemática possa ser 

aprendida de modo lúdico . 

 

 


