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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, e do Jornal Expresso de 10/11 de 2013, plataforma 

Misi e 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 letivo 2012/2013 frequentaram o 9ºano (112), registaram-se as 

seguintes situações: 

 Um aluno foi excluído por faltas; 

 3 alunos foram transferidos; 

 1 aluno ficou retido em resultado da avaliação de frequência no 3º período, 

não tendo realizado um dos  exames nacionais;  

  7 alunos, embora tendo realizado exames nacionais e a nível de Escola, 

ficaram retidos.  

A  taxa de transição efetiva foi de 83,6% (115 alunos). O valor anterior traduz, assim, 

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

ficando, assim, aquém da meta prevista para o ano lectivo “2012/2013 (88%).  

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 resultados 

dos exames nacionais, na situação do 9º ano).  

 

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

 Taxa de transição 

Classif. Final (CF) 

Taxa transição efetiva 

(IGE/ exame nacional) 

Diferença 

TT_CF – TTE_exame 

7ºano 75,4 75,4  

8ºano 84,4 84,4  

9ºano 83,6% (78,7%) 81% 4,8%? 

3ºCEBásico 77,1? 77,1  
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1) Resultados dos exames nacionais de 2013 do 9ºano, por disciplina. 

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

nacionais de Língua Portuguesa e Matemática, 115  alunos,  53 pertencentes ao sexo 

masculino e 59  ao sexo feminino. 

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 
IGE/OQ 

CIF-Exame 
Média 

Nacional 

Português 115 3,2 2,9/51,0 % -0,3 47%? 

Matemática 115 2,8 2,5/43,2% - 0,3 43%? 

 

Conforme se pôde constatar através do Quadro 2, a classificação média obtida no AEV 

foi superior à média Nacional (+4%) em Língua Portuguesa, enquanto em Matemática a média 

foi idêntica à média Nacional. 

 

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

de 2,9 e 2,5 respetivamente a Língua Portuguesa e Matemática, enquanto a nível de Escola 

esse valor  foi de 3,2 a Língua Portuguesa e 2,8 a Matemática . A tabela seguinte mostra o 

nível médio obtido pelas duas disciplinas por sexo. 

 

 

EXAME 
 

Língua Portuguesa 
 

Matemática 
 

Global F M Global F M 

9º ano 51,0 52,8 49,1 43,2 43,1 43,3 

 

O nível médio em Língua Portuguesa é  relativamente mais elevado no sexo feminino 

que no masculino. Em Matemática, parece haver um esbatimento na diferença que em regra é 

usual verificar-se, quando o sexo masculino apresenta resultados relativamente mais altos. 
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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 

 
 

Ano Letivo  
2012/2013                                                                                                                                          

 

 
Nº de 
Provas 

Média 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

N
ac

io
n

al
  1

 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

N
ac

io
n

al
  2

 

Agrupamento de Escolas de Vagos Vagos 224 2,62 420 335 

Colégio Nossa Senhora da Apresentação* Vagos 251 2,57 499 431 

Escola Secundária Dr. João Carlos C. Gomes Ílhavo 142 2,39 784 692 

Escola Básica José F.Pinto Basto Ílhavo 74 2,66 367 306 

Escola Básica Gafanha da Nazaré Ílhavo 166 2,78 263 208 

Escola Básica Gafanha Encarnação   Ílhavo 112 2,38 815 722 

Escola Secundária da Gafanha da Nazaré Ílhavo 42 255 521  

Instituto Promoção Social Bairrada/Bustos* Ol. do Bairro 227 2,53 546 473 

Escola Básica Dr. Fernando Peixinho Ol. do Bairro 54 2,44 694 609 

Escola Secundária de Oliveira do Bairro Ol. do Bairro 149 2,55 519 449 

 

 

3) Análise comparativa dos resultados nos Exames Nacionais à disciplina de 

PORTUGUÊS_9ºano - (Ano Letivo/AECIVOB) 

 Classificações em Língua 

Portuguesa 1ª chamada 

 

  2013 2012 2011 2010 

 
CIF 3,2 3,2 3,0 3,0 

 
Exame 2,9 2,9 2,5 2,3 

 
Exame (OQ/%) 51,0 54,4 46,7 45,1 

 
Nacional 47% / 2,35 3,2 2,7 3,0 

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

 N.º de provas realizadas 103 60 41 37 

 

A observação do quadro permite-nos constatar que na disciplina de Língua Portuguesa a média 

da classificação interna  tem sido  regular, verificando-se nos dois últimos anos um mesmo 

resultado   positivo, já o mesmo não se verifica relativamente à média nacional em que os 

resultados se apresentam irregulares. Saliente-se ainda o facto de em  termos percentuais, a 

classificação a nível nacional  se ter pautado por um valor positivo. 
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4) Análise comparativa dos resultados nos Exames Nacionais à disciplina de 

MATEMÁTICA_9ºano - (Ano Lectivo/AECIVOB) 

 

 
Classificações em Matemática 

1ª 

chamada 

 

  2013 2012 2011 2010 

 
CIF 2,8 3,0 2,9 2,8 

 
Exame 2,5 2,7 2,3 2,5 

 
Exame (OQ/%) 43,2 49,9% 39,4% 43,6 

 
Nacional 43%/ 2.15 3,1 2,4 2,8 

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

    
N.º de provas 

realizadas 
103 

60 41 37 

 
 

 

  

 

 

A observação do quadro permite-nos constatar que na disciplina de Matemática a 

média da classificação interna sofreu pequenas oscilações. A classificação média de exame 

revela uma evolução negativa nos últimos três anos, seguindo a tendência registada a nível 

nacional. Salienta-se ainda a diferença entre CIF e exame que se manteve nos dois últimos 

anos(0,3). 

 

Conclui-se que: 

1) Dos 125 alunos matriculados no 9º ano, no AEV, em 2012/2013,  três foram transferidos,   

e um foi excluído por faltas; 18 foram excluídos do exame pela avaliação interna (dos 

quais se autopropuseram a exame 12, sendo aprovado apenas 1) e 103 foram admitidos 

a exame (95 aprovados e 8 não aprovados). 

2) A taxa global de aprovações (aprovados/matriculados) foi de 78,7% e a taxa de sucesso 

dos alunos submetidos a exame frequência+autopropostos/aprovados) foi de 83,5%, 

superior à média nacional, que foi de 81%. 

3) As 5 turmas do 9º ano tiveram um desempenho diferenciado, havendo claramente uma 

turma com melhores resultados (9ºC). 

4) Obtiveram sucesso a Língua Portuguesa 57,1% dos alunos, com uma média de 51 pontos 

(escala 0-100). 

5) Obtiveram sucesso a Matemática 39,3% dos alunos, com uma média de 43,2 pontos 

(escala 0-100) 

6) Em ambas as disciplinas, os resultados dos exames pouca  variação tiveram entre 

géneros (+0,2 pontos superior nos rapazes, em LP e +3,7 pontos superior nas raparigas 

em Matemática). 

7) A diferença  entre as classificações interna e de exame foi de 0,3 nas duas disciplinas, 

relativamente  a  anos anteriores. 
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8) Uma turma (9ºA) chega a apresentar diferenças de 0,7 (LP) e 0,8 (Matemática), 

enquanto que outras (9ºC a LP e 9ºE a ambas as disciplinas) apresentam médias iguais 

nas duas avaliações. 

9) Em termos evolutivos, face a anos anteriores, os resultados foram semelhantes na 

disciplina de Língua Portuguesa e inferiores na disciplina de Matemática.  

Proposta de melhoria: 

Colocarmo-nos acima 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; 

- desenvolver, em espaços tempo próprios, atividades onde a matemática possa ser 
aprendida de modo lúdico . 

 


