
                                    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES 

      ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS EXAMES NACIONAIS RELATIVOS AO ANO LETIVO 2020/2021 

 

Devido ao impacto da pandemia no sistema educativo e ao facto dos alunos apenas 

realizarem exames nacionais das disciplinas exigidas como provas de ingresso ao Superior, 

verificou-se um acentuado decréscimo de Exames Nacionais realizados por disciplina, 

registando-se, também, uma grande discrepância entre o número de alunos inscritos e o 

número de alunos que compareceram para a realização dos mesmos.  

As disciplinas com maior número de Exames Nacionais realizados foram: 

Português, Física e Química A, Biologia e Geologia e Matemática A. 

 

 

Após a análise dos Relatórios do IAVE, fornecidos apenas para as disciplinas em que o 

número de exames realizados é igual ou superior a dez, verificamos que, apenas as disciplinas 

de Português e Matemática registam médias, a nível de escola, inferiores às médias registadas 

a nível Nacional (NUT I), Região Norte (NUT II) e Região do Ave (NUT III). Nas restantes disciplinas 

analisadas, a média da escola, é sempre superior às médias verificadas nas NUTS I, II e III. 

Salienta-se, ainda, que a diferença entre as médias das disciplinas de História e Cultura 

das Artes, Economia, Biologia e Geologia e Física e Química e as médias nacionais é igual ou 

superior a 10 pontos/1 valor. 
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* Disciplinas com dez ou mais alunos inscritos 

 

Relativamente à disciplina de Matemática, se fizermos uma análise mais pormenorizada, 

e se tivermos em conta apenas as médias dos alunos matriculados no ano letivo 2020/2021, 

constatamos que a média da Escola foi superior à média Nacional, 110 e 106 pontos, 

respetivamente. 
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No que diz respeito à disciplina de Português verificamos que, se tivermos em conta 

apenas os alunos matriculados nos Cursos Científico-Humanísticos, a média da escola é superior 

à média Nacional, 128 e 120 respetivamente. As médias dos alunos matriculados no Ensino 

Profissional (85 pontos) e dos alunos Não Matriculados no ano letivo 2020/2021 (95 pontos), 

provocam uma descida acentuada na média global da escola. 

Salienta-se, ainda, que o número de alunos inscritos nos Cursos Profissionais (20) e 

aqueles que não se encontravam matriculados nesse ano letivo (9), totalizavam 29 alunos 

(53,7%), sendo superior ao número de alunos que frequentaram os Cursos Científico-

Humanísticos (25 – 46,3%). 

 

 

 

A partir da análise dos relatórios elaborados pelos Grupos Disciplinares, referentes aos 

Exames Nacionais, concluímos que: 

- Relativamente à identificação dos temas/conteúdos onde os alunos tiveram melhor e pior 

desempenho, não foi possível associar os conteúdos ao ano de escolaridades, uma vez que, na 

maioria das disciplinas alvo de exame, os conteúdos são transversais aos anos de escolaridade 

a que os exames se referem; 

- No que concerne aos itens em que os alunos apresentaram melhor/pior desempenho, à 

exceção da disciplina de História e Cultura das Artes, de uma forma geral, os alunos tiveram 

melhor desempenho nos itens de seleção, associação e de resposta curta/restrita, evidenciando  
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maiores dificuldades nos itens de resposta extensa, demonstrando lacunas ao nível da aplicação, 

interpretação de textos, de esquemas, imagens, gráficos, correlação estatística de dados e 

relacionação de conhecimentos. Salienta-se, na grande parte das disciplinas, a dificuldade de 

explicar, de forma adequada e fundamentada, recorrendo a vocabulário específico, 

comprometendo o rigor e a clareza exigidos; 

- Os resultados positivos verificados à maioria dos Exames realizados ficaram a dever-se à 

diligência, ao empenho e ao trabalho da globalidade dos alunos, à motivação demonstrada, às 

aulas de preparação para os exames, bem como a disponibilidade de todos os agentes 

educativos; 

- Serão implementadas/reforçadas, pelos diferentes Grupos Disciplinares, as seguintes 

estratégias: 

• Fomentar a análise e discussão de problemas, estimulando a apresentação de ideias que 

resultem em estratégias proficientes de abordagem das situações, apresentando problemas 

para serem resolvidos a partir de dados fornecidos ou situações reais contextualizadas e que 

exijam pensamento reflexivo, crítico e criativo, em contexto de grupo-turma, pequeno grupo e 

individual; 

• Promover o encadeamento entre conceitos, incentivando a estruturação de hierarquias, 

propondo a construção de mapas conceptuais como forma de organizar o conhecimento e 

reconhecimento das relações fundamentais entre as aprendizagens; 

• Propor a resolução de problemas globais e integradores dos conceitos de anos transatos 

com menor ligação aos lecionados mais recentemente, de forma a mitigar o descuro do 

conhecimento adquirido; 

• Manter um ambiente virtual de aprendizagem com os recursos adequados, como forma 

de motivação e desenvolvimento de autonomia; 

• Incrementar atividades complementares no espaço escolar e/ou externo, de modo a 

agudizar a atenção/concentração e instigar o pensamento crítico analítico dos alunos; 

• Recorrer a estratégias/metodologias diferenciadas voltadas para as aprendizagens; 

•  Implementar um maior número de instrumentos de autoavaliação e de feedback, a fim 

de se poderem, atempadamente, identificar outras intervenções pedagógicas necessárias e 

traçar/ampliar estratégias de ensino e de aprendizagem mais eficientes/eficazes; 

• Diversificar dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa; 

• Manter das aulas de preparação para os exames para os alunos inscritos nos Exames 

Nacionais (matriculados e não matriculados). 


