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1. Avaliação Externa 2017/18 

 

A. Provas Aferição 2.º ano 2017/18 
 

Gráfico LXXXII – Percentagem de alunos da escola da EB1/JI de Santa Luzia que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de PORTUGUÊS (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico LXXXIII – Percentagem de alunos da escola da EB1/JI de Santa Luzia que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível 
“Conseguiu mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de MATEMÁTICA (dados retirados do InfoEscolas de 
jan 2019) 

 

Gráfico LXXXVI – Percentagem de alunos da escola da EB1/JI de Santa Luzia que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível 
“Conseguiu mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORAS (dados retirados 
do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico LXXXV – Percentagem de alunos da escola da EB1/JI de Santa Luzia que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de ESTUDO DO MEIO (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico LXXXVI – Percentagem de alunos da escola da EB1/JI de Santa Luzia que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível 
“Conseguiu mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de EXPRESSÕES ARTÍSTICAS (dados retirados do 
InfoEscolas de jan 2019) 

 

 

 



  45 

 

 

Gráfico LXXXVII – Percentagem de alunos da escola da EB1 da Pegada que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de PORTUGUÊS (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico LXXXVIII – Percentagem de alunos da escola da EB1 da Pegada que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de MATEMÁTICA (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico LXXXIX – Percentagem de alunos da escola da EB1 da Pegada que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORAS (dados retirados do InfoEscolas 
de jan 2019) 

 

Gráfico XC – Percentagem de alunos da escola da EB1 da Pegada que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu mas…” 
em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de ESTUDO DO MEIO (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico XCI – Percentagem de alunos da escola da EB1 da Pegada que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu mas…” 
em pelo menos metade dos domínios da prova do 2.º ano de EXPRESSÕES ARTÍSTICAS (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 
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B. Provas de Aferição – 5.º ano 2017/18 

Gráfico XCII – Percentagem de alunos da escola da EB2, 3 Egas Moniz que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 5.º ano de PORTUGUÊS (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico XCIII – Percentagem de alunos da escola da EB2, 3 Egas Moniz que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 5.º ano de EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (dados 
retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico LXXXII – Percentagem de alunos da escola da EB2, 3 Egas Moniz que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 5.º ano de EDUCAÇÃO MUSICAL (dados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

 

C. Provas de Aferição – 8.º ano 2017/18 
Gráfico XCIV – Percentagem de alunos da escola da EB2, 3 Egas Moniz que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 8.º ano de MATEMÁTICA (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico XCV – Percentagem de alunos da escola da EB2, 3 Egas Moniz que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 8.º ano de EDUCAÇÃO VISUAL (dados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico XCVI – Percentagem de alunos da escola da EB2, 3 Egas Moniz que obtiveram o nível “Conseguiu” ou o nível “Conseguiu 
mas…” em pelo menos metade dos domínios da prova do 8.º ano de EDUCAÇÃO FÍSICA (dados do InfoEscolas de jan 2019) 
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D. Provas Finais – 9.º ano 2017/18 

 
Gráfico XCVII – Indicador dos resultados em contexto: como se comparam os resultados da Prova de PORTUGUÊS dos alunos do 
9.º ano da escola da EB2, 3 Egas Moniz, com os resultados dos alunos de agrupamentos em contextos semelhantes (dados retirados 
do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico XCVIII – Desigualdades de resultados dentro da escola: distância média entre os alunos, em termos de classificação na 
prova de PORTUGUÊS (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Este indicador calcula a distância média entre os alunos da escola em termos da sua classificação no exame da 

disciplina. Por exemplo, se um aluno obtém uma classificação na prova de 60% e outro aluno obtém 40%, então a 

distância entre os dois alunos é de 20 pontos percentuais. Tomando todos os pares possíveis de alunos da escola, 

pode-se calcular qual é a distância média entre os alunos. A distância entre os alunos é um indicador da dispersão de 

resultados, ou seja, mostra se os alunos da escola formam um grupo homogéneo ou um grupo heteregéneo, em 

termos de resultados. 

 

Gráfico XCIX – Indicador dos resultados em contexto: como se comparam os resultados da Prova de MATEMÁTICA dos alunos do 
9.º ano da escola da EB2, 3 Egas Moniz, com os resultados dos alunos de agrupamentos em contextos semelhantes (dados retirados 
do InfoEscolas de jan 2019) 

 

Gráfico C – Desigualdades de resultados dentro da escola: distância média entre os alunos, em termos de classificação na prova de 
MATEMÁTICA (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 
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2. Monitorização 

 

E. Ensino Básico 

 
Gráfico CI – Percentagem de alunos da escola da EB1/JI de Santa Luzia que concluem o 1.º ciclo em 4 anos (dados retirados do 
InfoEscolas de jan 2019) 

 
Gráfico CII – Percentagem de alunos da escola da EB1 da Pegada que concluem o 1.º ciclo em 4 anos (dados retirados do InfoEscolas 
de jan 2019) 

 
Gráfico CIII – Percentagem de alunos da escola da EB2, 3 Egas Moniz que concluem o 2.º ciclo em 2 anos (dados retirados do 
InfoEscolas de jan 2019) 

 
Gráfico CIV – Percentagem de alunos da escola da EB2, 3 Egas Moniz que obtêm positiva nas Provas Finais de 9.º ano após um 
percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos (dados retirados do InfoEscolas de jan 2019) 

 


