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METAS E INDICADORES PARA O PROJECTO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

Melhoria dos resultados e da aprendizagem  
 

Linhas Orientadoras Indicadores Metas  Método de Comparação  
Promoção da melhoria dos 
resultados dos alunos para a 
Escola 

Taxas de transição/conclusão, 
tendo como referência todos os 
alunos do ensino regular, por ciclo. 

Melhorar as taxas de transição, 
sucesso em 2% em 2008/2009, 
para o 3.º ciclo, e 3% para o 
ensino secundário.  

Diferença entre as taxas de transição/conclusão de 
2008/2009 com as de 2007-2008 (3.º ciclo e ensino 
secundário) do ensino regular.  1  

Promoção da melhoria dos 
resultados por ano de escolaridade 

Taxas de transição/conclusão por 
ano de escolaridade.  

Melhorar em:  
7.º ano – 3% 
8.º ano – 2%  
9.º ano – 1%  
10.º ano – 5%  
11.º ano – 3%  
12.º ano – 2%  

Diferenças entre as taxas de transição/conclusão de 
2008/2009 com as de 2007/2008, por ano de 
escolaridade. 
Exemplo – a taxa de sucesso de 10.º ano é de 75,9%. O 
objectivo será atingir 80,9% em 2008/2009.  
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Melhoria dos resultados numa 
disciplina por ciclo de 
aprendizagem  

Média dos resultados de cada 
disciplina, por ciclo/ano.  

Melhorar a média, por disciplina, 
por ciclo e por ano em 3% em 
2008/2009. (objectivo 
partilhado)  

Diferença entre a média obtida em cada disciplina com a 
de 2007-2008 (ciclo/ano).  3 

Melhoria dos resultados e da 
qualidade da aprendizagem dos 
alunos dos alunos da turma 

Taxa de alunos que transitam com 
sucesso pleno (com todos os níveis 
e menções positivos)  

Melhorar a taxa de sucesso 
pleno, por turma, em 3%. 
(objectivo partilhado) 

Diferença entre as taxas de sucesso pleno de 2008/2009, 
numa turma, e o mesmo grupo de alunos de 2007/2008.  
O cálculo aplica-se, apenas aos alunos transitados ou que 
concluem.  
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Progresso a qualidade das 
aprendizagens  

Resultados de diagnóstico realizado 
no início do ano, por 
disciplina/turma, nos 7.º e 10.º 
anos, tendo em conta os perfis de 
competências exigíveis à entrada do 
3.º ciclo ou do ensino secundário 
(com base em matrizes de 
competências a validar em 
Conselho Pedagógico). Testes a ser 
aplicados até 15 de Outubro de 
2008 e no final do ano lectivo.  

Progressão dos alunos, em cada 
disciplina/turma -  média de  
5 a 10%.  

Após a avaliação diagnóstica realizada, o Conselho de 
Turma define, no respectivo Projecto Curricular, os 
índices de progressão, com base nas médias registadas  
(percentuais – para o terceiro ciclo; entre 0 e 200 pontos. 
para o ensino secundário). Diferença entre a média 
atingida pelos alunos em teste de avaliação final e a 
avaliação em teste de avaliação diagnóstica, por 
disciplina/turma.  
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Linhas Orientadoras Indicadores Metas  Método de Comparação  

Melhorar a qualidade dos 
resultados dos alunos  

Média de resultados dos alunos da 
turma, nas disciplinas em que são 
avaliados (excepto nos 7.º e 10.º 
anos).  

Melhorar a média de resultados 
dos alunos, por turma, nos 
índices referidos para cada ano.  
3.º ciclo – 0,5 (1 a 5)  
Ensino secundário – 1,0 valores 
(0-20) 

Média dos resultados dos alunos que compõem uma 
turma com a médias dos resultados desses alunos desse 
alunos no ano lectivo anterior.  6 

Progresso dos resultados dos 
alunos numa disciplina/ano face à 
média de resultados naquele ano/ 
disciplina.  

Média dos resultados dos alunos de 
uma turma/ano face à evolução dos 
resultados de outras turmas do 
mesmo ano nos 1.º, 2.º e 3.º 
períodos.  
Média dos resultados dos alunos 
nos períodos considerados e 
respectiva evolução.  

Obter resultados superiores, em 
1%, à média dos resultados 
obtidos em turmas do mesmo 
ano, considerando a evolução 
dos resultados.  

Apenas á considerada a evolução média dos resultados da 
turma face à evolução das outras turmas do mesmo ano., 
considerando cada um dos períodos lectivos (1.º, 2.º e 
3.º).  
A título de exemplo: A turma C do 11.º ano tem uma 
média de 13 valores e o conjunto das turmas 12,5 no 1.º 
período. No segundo período, as médias são 
respectivamente, de 13,1 e 12,9; no final médias são 14,1 e 
13,1, respectivamente. O que se compara é a evolução 
verificada no final (1,1 para a turma C - 5,5%) com a 
evolução do conjunto das turmas  (0,6 – 3,75%).  
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Melhorar as classificações das 
provas de avaliação externa em 
comparação com a avaliação 
interna. 

Média de resultados dos alunos por 
professor nas provas de avaliação 
externa.  
Média dos resultados dos mesmos 
alunos, na mesma disciplina (do 
mesmo professor), na avaliação 
interna.  

Obtenção de resultados nas 
provas de avaliação externa com 
um desvio não superior a 20% 
relativamente às classificações 
internas.  

Diferença entre a média das classificações do mesmo 
grupo de alunos nas provas de avaliação externa de uma 
disciplina e a média das classificações internas da mesma 
disciplina.  8 

Taxas de colocação na 1.ª fase de 
alunos internos candidatos ao 
ensino superior  

Melhorar as taxas de entrada em 
2009 em 5% (objectivo 
partilhado por professores com 
exames nacionais do ensino 
secundário)  

Diferença entre as taxas de alunos internos colocados no 
ensino superior na 1.ª fase em 2009 e a taxa de alunos 
internos colocados no ensino superior na 1.ª fase em 
2008.  
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Melhorar as taxas de entrada no 
ensino superior Taxas de colocação em 1.ª opção, 

na 1.ª fase de alunos internos 
candidatos ao ensino superior  

Melhorar as taxas de entrada em 
1.ª opção de alunos internos 
candidatos ao ensino superior, 
em 3% 

Diferença entre as taxas de alunos internos colocados em 
1.ª opção no ensino superior em 2009 e a taxa de alunos 
internos colocados em 1.ª opção em 2008 (todos na 1.ª 
fase).  
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Linhas Orientadoras Indicadores Metas  Método de Comparação  

Diminuição das taxas de saída 
escolar precoce  

Percentagens de alunos que são 
excluídos por faltas e dos que 
anulam a matrícula, por 
turma/disciplina 

Diminuir as taxas de saída 
precoce em cada turma/ 
disciplina (ensino secundário) 
para o máximo de 1% no 3.º 
ciclo; 3% - 10.º ano; 2% - 11.º 
ano; 2% 12.º ano.  
 

Taxas de saída escolar precoce (alunos que foram 
excluídos por faltas w alunos que anularam a matrícula 
em 2008/2009).  

11  

Promoção dos resultados de 
sucesso nos Cursos 
Profissionalizantes 

Taxas de transição/conclusão, 
considerando os alunos dos Cursos 
Profissionais/Profissionalizantes. 

Atingir taxas de sucesso 
(transição/conclusão) destes 
alunos em, pelo menos, 90%., 
por turma. 

Cursos Profissionais – conclusão de 90% dos módulos 
para o ano respectivo.  
CEF – taxa de conclusão/transição relativamente ao 
número de alunos que iniciou o curso.  
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Notas: 
 
Em cada Projecto Curricular de Turma, realizado o diagnóstico dos alunos que a compõem, o Conselho de Turma define quais as metas que propõe 
para os seus alunos, relativamente a:  
 

I. Taxa de sucesso global. 
II. Taxa de sucesso pleno. 

III. Progresso das aprendizagens com base nas competências diagnosticadas e a desenvolver.  
IV. Índices de melhoria face aos resultados dos mesmos alunos no ano anterior (média global/média por disciplina).  
V. Estratégias e acções a utilizar para a consecução dos objectivos. 

VI. Formas de combate à saída escolar precoce (exclusão por faltas ou anulação de matrícula).  
 
 


