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Exames Nacionais _ Básico 2011 

 

 

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

jornal Público de 15 de Outubro de 2011, plataforma Misi, dados da IGE, programa ENES e 

programa ENEB. 

 

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

é possível fazer uma análise comparativa com os resultados das outras escolas da nossa zona 

regional (AECIVOB). 

 

Relativamente aos alunos do 9ºano (42), 8 ficaram retidos com os resultados dos 

exames nacionais (2) e disciplinas (6), o que implica uma taxa de transição efetiva de 81,0% (34 

alunos). O valor de 81,0% afigura-se como o resultado efetivo do sucesso do ensino básico 

regular (taxa de conclusão) da nossa escola. Temos de ter em conta que a meta do nosso 

projeto educativo para o 3ºCEB para 2011/2012 é de  87%. Também definimos como meta 

para o exame  nacional  de Língua Portuguesa  e Matemática, 55% e 50%, respetivamente. 

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).  

Quadro nº 1 - Taxa de transição efectiva do ensino básico regular, 2011 

 Taxa de transição 

Classif. Final (CF) 

Taxa transição efectiva 

(IGE/ exame nacional) 

Diferença 

TT_CF – TTE_exame 

7ºano 71,0% 73,0% -2,0% 

8ºano 91,0% 93,2% -1,8% 

9ºano 85,0% 81,0% 4,0% 

3ºCEBásico 84,0% 82,5% 1,5% 
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1) Resultados dos exames nacionais de 2011 do 9ºano, por disciplina. 

 

Do total de alunos que frequentou o 9º ano de escolaridade (42), realizaram os exames 

nacionais de Língua Portuguesa e Matemática, 41 alunos;  17 pertencem ao sexo masculino e 

24 ao sexo feminino. 

No quadro nº 2, podemos verificar os resultados destas disciplinas estruturantes com 

exames nacionais, em 2011, na nossa escola. 

Quadro nº 2 - Resultados das classificações de disciplinas com Exame Nacional_2011 
 

Disciplina 
Nº alunos 
a exame 

CIF 
Exame 
IGE/OQ 

CIF-Exame 
Média 

Nacional 

Português 41 3,0 2,5/46,7% 0,5 2,7 

Matemática 41 2,9 2,3/39,4% 0,6 2,4 

 

Conforme se pode constatar, de uma média nacional de 50%  na disciplina de Língua 

Portuguesa e de 43 % na disciplina de Matemática, as classificações obtidas na Escola 

pautaram-se por resultados inferiores em ambas as disciplinas: 46,7  % em Língua Portuguesa 

e 39,4%  em Matemática,  não obstante o esforço realizado ao nível de Escola com atividades 

específicas de preparação para os exames nacionais. 

Verifica-se que os valores percentuais das classificações de exame nas duas disciplinas 

foram superiores no sexo masculino, havendo assim uma diferença de -2,24% na disciplina de 

Língua Portuguesa e de -6,75 % na disciplina de Matemática. 
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2) Análise comparativa dos resultados globais nos Exames Nacionais com 

Associação de Escolas dos Concelhos de Ílhavo, Vagos e Oliveira do Bairro -

AECIVOB 

 

Comparando com os resultados obtidos na Escola no ano letivo anterior ( 2009/2010), 

constata-se uma ligeira melhoria na disciplina de Língua Portuguesa (45,1% de média em 

2009/2010 e  46,7% em 2010/2011) enquanto na disciplina  de Matemática se verificou uma 

evolução negativa( 43,6% de média em 2009/2010 e  39,4% em 2010/2011). 

Podemos verificar no quadro nº3 que,  a nossa escola se encontra no ranking nº 885 de 

todas as escolas básicas nacionais (pública e privadas), no total de 1283 escolas. É de realçar 

que, no ano letivo transato, tínhamos ficado no 1152 lugar do ranking nacional, verificando-se 

aqui uma subida de 267 lugares. 

Quadro nº 3 – Resultados das classificações médias nos exames nacionais/AECIVOB – 2011 

 
 

Ano lectivo2010/2011 

 

 
Nº de Provas Média 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

N
ac

io
n

al
  1

 

Escola Secundária de Vagos Vagos 80 2,40 885 

Colégio Nossa Senhora da Apresentação* Vagos 257 2,45 789 

Escola Básica Dr. João Rocha-Pai Vagos 146 2,58 572 

Escola Secundária Dr. João Carlos C. Gomes Ílhavo 152 2,35 963 

Escola Básica José F.Pinto basto Ílhavo 104 2,94 188 

Escola Básica Gafanha da Nazaré Ílhavo 102 2,24 1089 

Escola Básica Gafanha Encarnação Ílhavo 122 2,66 457 

Escola Secundária da Gafanha da Nazaré Ílhavo 136 2,80 280 

Instituto Promoção Social Bairrada/Bustos* Ol. do Bairro 222 2,45 791 

Escola Básica Dr. Fernando Peixinho Ol. do Bairro 62 2,56 598 

Escola Básica Dr. Acácio Azevedo Ol. do Bairro       

Escola Secundária de Oliveira do Bairro Ol. do Bairro 132 2,36 941 

Média da AECIVOB 138 2,53 687 

Desvio padrão AECIVOB 
 

0,21 

 Média Nacional 
 

2,54 
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Gráfico nº 1 – Resultados das classificações médias percentuais dos exames nacionais 
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3) Análise comparativa dos resultados nos Exames Nacionais à disciplina de 

PORTUGUÊS_9ºano - (Ano Lectivo/AECIVOB) 

 

A observação do quadro nº 4 permite-nos constatar que na disciplina de língua 

portuguesa, embora a média da classificação interna se tenha mantido nos últimos dois anos, 

o mesmo não aconteceu relativamente à média de exame  que oscilou no triénio apresentado 

no quadro. Saliente-se a evolução positiva que se verificou no ano de 2011 em virtude da 

melhoria da média de classificação, embora seja negativa. 

Quadro nº 4 – ACREN Português/3ºCEB 2009_2011 (IGE) 

Classificações em Português 1ª chamada 

 

  2011 2010 2009 

 
CIF 3,0 3,0 3,2 

 
Exame 2,5 2,3 2,9 

 
Exame (OQ/%) 46,7% 45,1% 

 
 

Meta PE_ESV 50% 

  
 

Nacional 2,7 3,0 3,0 

 
CIF-Exame 0,5 0,7 0,3 

 
N.º de provas realizadas 41 37 

  

É de salientar que temos como meta para o exame nacional de Língua Portuguesa para 

2011/2012 o valor percentual médio de 55% e 60% para o ano letivo seguinte. 

 

Proposta de melhoria/actuação:  

 Dar continuidade às estratégias já implementadas, nomeadamente,  aos 

apoios de preparação para os exames nacionais (1ºPeríodo e final de ano 

lectivo). 

 Reforçar a articulação entre pares pedagógicos com mesmo nível de ensino e 

disciplina. 

 Que em sede de área disciplinar e departamento sejam analisados os 

resultados escolares obtidos e elaborados os respetivos planos de melhoria. 

 Definir estratégias de corresponsabilização dos discentes e encarregados de 

educação na melhoria dos resultados. 
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4) Análise comparativa dos resultados nos Exames Nacionais à disciplina de 

MATEMÁTICA_9ºano - (Ano Lectivo/AECIVOB) 

 

A observação do quadro nº 5 permite-nos constatar que  na disciplina de matemática a 

média da classificação interna sofreu pequenas oscilações,  enquanto a classificação média de 

exame revela uma evolução negativa, pois o seu valor tem diminuído, embora esta seja  a 

tendência registada a nível nacional. Salienta-se ainda a diferença entre CIF e exame que tem 

aumentado no período apresentado no quadro. 

Quadro nº 5 – ACREN Matemática/3ºCEB 2009_2011 (IGE) 

Classificações em Matemática 1ª chamada 

 

  2011 2010 2009 

 
CIF 2,9 2,8 3,1 

 
Exame 2,3 2,5 2,8 

 
Exame (OQ/%) 39,4% 43,6% 

 
 

Meta PE_ESV  48% 

  
 

Nacional 2,4 2,8 3,0 

 
CIF-Exame 0,6 0,3 0,1 

 
N.º de provas realizadas 41 37 

  

É de salientar que temos como meta para o exame nacional de Matemática, para 

2011/2012, o valor percentual médio de 50% e  de 52% para o ano letivo seguinte. 

 

Proposta de melhoria/actuação:  

 Dar continuidade às estratégias já implementadas, nomeadamente, aos apoios 

de preparação para os exames nacionais (1ºPeríodo e final de ano letivo). 

 Reforçar a articulação entre pares pedagógicos com o  mesmo nível de ensino 

e disciplina. 

 Que em sede de área disciplinar e departamento sejam analisados os 

resultados escolares obtidos e elaborados os respetivos planos de melhoria. 

 Definir estratégias de corresponsabilização dos discentes e encarregados de 

educação na melhoria dos resultados. 
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5) Conclusões  

 

 Necessidade de monitorização e análise dos resultados escolares cada vez com mais rigor 

por parte do Observatório da Qualidade, coordenadores de área disciplinar, coordenadores 

de departamento/curso, diretores de turma e coordenadores de diretores de turma. 

 Definição de Planos de Melhoria por área disciplinar, tendo em conta as metas definidas no 

Projeto Educativo 2010-2013 e médias nacionais. 

 Aumento da taxa de transição efetiva do ensino básico regular, especialmente de conclusão 

do 9ºano. 

 Definir como objetivo de curto prazo, atingir as médias nacionais dos respetivos exames, 

às disciplinas de Matemática e Português.  

 

 

Anexos: 

 

1. Análise comparada dos resultados nos Exames Nacionais na AECIVOB 2008-2011. 

2. Análise comparada dos resultados nos Exames Nacionais por 

disciplina/Secundário 2010 e 2011 

 


