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RESULTADOS DAS PROVAS DE AFERIÇÃO  

Ano letivo 2021/2022 

 
5º ANO 

Provas de aferição realizadas: 

o Educação Visual e Educação Tecnológica 

o Matemática e Ciências Naturais 

 
Segundo o relatório das provas de aferição relativo ao 5ºano, considera-se que os alunos conseguiram bons desempenhos nos três domínios 

cognitivos em Matemática e Ciências Naturais, uma vez que os resultados obtidos foram sempre bastante superiores quer aos obtidos na nossa 

NUT quer aos obtidos a nível Nacional mas, a Educação Visual e Educação Tecnológica, os resultados foram ligeiramente inferiores quer à nossa 

NUT quer aos resultados Nacionais. 

Considera-se que, globalmente, os resultados desta escola foram Bons, existindo, no entanto, áreas de melhoria. 

Consideramos que existem áreas de melhoria, quando num determinado domínio cognitivo os resultados obtidos forem abaixo dos 50%, 

(independentemente dos resultados da NUT ou Nacional) e/ou quando forem abaixo dos resultados da NUT ou Nacional. 

 

Áreas de melhoria 

 

o Matemática e Ciências Naturais: 
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Apesar dos bons resultados obtidos quando comparados com a NUT e Nacional, o domínio Raciocinar/Criar, apresenta resultados 

abaixo dos 50%, embora esteja 12 pontos acima dos resultados nacionais, devendo este domínio merecer particular atenção no 

decorrer do processo de ensino/aprendizagem. 

Os domínios Conhecer/Reproduzir e Aplicar/Interpretar apresentam resultados superiores a 10 pontos relativamente aos resultados 

nacionais, ou seja, 58.8 e 59.8 respetivamente, estando assim dentro da meta estabelecida. 

 

Numa análise mais “fina” infere-se que os resultados mais baixos são obtidos, no caso da Matemática, na área “Números e Operações” 

o que já tinha ocorrido nas últimas provas de aferição, e nas Ciências Naturais, na área “Diversidade dos Seres Vivos e Suas Interações 

com o Meio”, apesar de os resultados serem sempre superiores aos Nacionais. 

Destaque-se que na Matemática, nas áreas “Geometria e Medida”” e “Organização e Tratamento de Dados”, que nas últimas provas de 

aferição tinham resultados relativamente fracos, apresentam agora uma evolução muito positiva. 

 

o Educação Visual e Educação Tecnológica: 

Apesar dos resultados terem sido ligeiramente inferiores ao Nacional, estes continuam a ser bons, sempre acima dos 76 pontos, pelo 

que ultrapassam o limite estabelecido de 50%, não consideramos assim ser necessário implementar ações de melhoria. Considerámos, 

no entanto, aquando da aplicação da prova que esta era “confusa” e que poderia conduzir a que os nossos alunos não demonstrassem 

claramente as suas aprendizagens. Da análise das diversas áreas verificamos que é na área “Apropriação e Reflexão” que os nossos 

alunos apresentam um resultado substancialmente inferior ao Nacional, dado este que deverá sofrer análise e reflexão por parte do 

grupo disciplinar. 
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8º ANO 

Provas de aferição realizadas: 

o Português 

o História 

o Geografia 

o Educação Física 

 

Segundo o relatório das provas de aferição relativo ao 8ºano, considera-se que os alunos conseguiram um Bom desempenho em todos os 

domínios cognitivos das várias disciplinas, pois, apresentam sempre resultados acima da média da NUT e Nacional. 

 

Consideramos, que existem áreas de melhoria, quando num determinado domínio cognitivo os resultados obtidos forem abaixo dos 50%, 

(independentemente dos resultados da NUT ou Nacional) e/ou quando forem abaixo dos resultados da NUT ou Nacional. 

 

Áreas de melhoria 

 

o Português 

Todos os domínios apresentam resultados claramente acima da meta estabelecida. 

O resultado mais fraco foi obtido na área da Gramática. 
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o História 

O domínio Raciocinar/Criar apresenta valores muito abaixo dos 50%, apesar de como já acima referido, estar acima da NUT e Nacional. 

Merece, no entanto, reflexão e implementação de estratégias por parte do grupo disciplinar. 

Nesta disciplina os resultados mais fracos são obtidos em: Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV. 

 

o Geografia 

Os domínios Aplicar/Interpretar e Raciocinar/Criar apresentam valores abaixo dos 50%, apesar de como já acima referido, estarem 

acima da NUT e Nacional. Merecem, no entanto, reflexão e implementação de estratégias por parte do grupo disciplinar. 

Nesta disciplina os resultados mais fracos são obtidos em: População e Povoamento. 

 

o Educação Física 

Todos os domínios apresentam resultados claramente acima da meta estabelecida. 

O resultado mais fraco foi obtido em: Jogos Desportivos e Coletivos. 

 

Recomendação: Como referido anteriormente, os grupos disciplinares devem refletir sobre os resultados obtidos e elaborar um plano 

de ação de melhoria para as áreas de melhoria identificadas. 

 

CEF, 21 de Setembro de 2022 


