
 

 
Equipa de Autoavaliação – 2018.2022 

 

Resultados Académicos 

 

Percursos Diretos de Sucesso 
 

Os dados que a seguir se apresentam foram retirados do site http://infoescolas.pt. 

Os valores apresentados nas tabelas são calculados pela DGEEC a partir dos dados dos alunos 

reportados pelas escolas aos sistemas de informação do MEdu. Eventuais incorreções no reporte dos 

dados poderão traduzir-se em valores dos indicadores que não correspondem à realidade da escola ou 

da região. 

As células com fundo a verde-claro e beije assinalam, respetivamente, o desvio de cinco pontos 

percentuais, favorável ou desfavorável, das escolas do agrupamento ou do agrupamento face à média 

nacional comparável. 

 

1º Ciclo  
Percentagem de alunos que concluíram o 1.º ciclo do ensino básico geral em quatro anos 
(* na média nacional comparável apresentam-se os dados dos alunos do país com um perfil semelhante aos das escolas do agrupamento) 

 

 escolas do 

agrupamento 

média nacional 

comparável*  

2015.2016 85 84 

2016.2017 84 85 

2017.2018 --- --- 

2018.2019 --- --- 
 

“A percentagem nacional de conclusões do 1.º ciclo em quatro anos deve ser comparada com os 

resultados na região. Esta média nacional é calculada com os alunos do país que, ao entrarem no 1.º 

ciclo, tinham um perfil semelhante ao dos alunos da região, em termos de apoios da Ação Social Escolar, 

habilitação da mãe e natureza pública ou privada da escola. O objetivo é enquadrar os resultados na 

região com uma média nacional apropriada, dentro do possível, para o contexto socioeconómico dos 

alunos que a frequentam. 

Os dados relativos a 2016.17 mostram a situação, no final deste ano letivo, dos alunos que entraram 

para o 1.º ciclo em 2013.14. ” 

Os estudos feitos para os ciclos seguintes assentam nestes pressupostos. 

As células que se encontram trancadas assinalam os dados que ainda não foram disponibilizados pela 

DGEEC. 

 

2º Ciclo  
Percentagem de alunos que concluíram o 2.º ciclo em 2 anos  
(* na média nacional comparável apresentam-se os dados dos alunos do país com um perfil semelhante aos das escolas do agrupamento) 

 

 EBS Búzio 
média nacional 

comparável* 

 EB Dairas 
média nacional 

comparável* 

 
agrupamento 

média nacional 

comparável* 

2015.2016 89 90  92 91  90 90 

2016.2017 92 92  86 90  90 91 

2017.2018 88 a ---  89 a ---  --- --- 

2018.2019 92 a ---  95 a ---  --- --- 
 

a) dados estimados pela equipa de autoavaliação. 

http://infoescolas.pt/


 

3º Ciclo  
Percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um percurso sem 

retenções nos 7.º e 8.º anos 
(* na média nacional comparável apresentam-se os dados dos alunos do país com um perfil semelhante aos das escolas do agrupamento) 

 

 EBS Búzio 
média nacional 

comparável* 

 
EB Dairas 

média nacional 

comparável* 

 
agrupamento 

média nacional 

comparável* 

2015.2016 40 42  49 49  44 45 

2016.2017 48 47  55 57  51 51 

2017.2018 65 51  53 50  60 51 

2018.2019 --- ---  --- ---  --- --- 

 

No triénio 2016-2018, a percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alunos do concelho 

comparada com a média nacional foi positiva em três pontos percentuais. Em 278 concelhos, o de Vale 

de Cambra ocupava a posição 63. 

 

 

Secundário (cursos científico-humanísticos) 
Percentagem de alunos que obtêm positiva nas exames nacionais do 12.º ano após um percurso sem 

retenções nos 10.º e 11.º anos 
(* na média nacional comparável apresentam-se os dados dos alunos do país com um perfil semelhante ao da escola do agrupamento) 

 

 EBS Búzio 
média nacional 

comparável* 

2015.2016 50 44 

2016.2017 63 50 

2017.2018 42 36 

2018.2019 --- --- 

 

No triénio 2016-2018, a percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alunos do concelho 

comparada com a média nacional foi positiva em 7,7 pontos percentuais. Em 244 concelhos, Vale de 

Cambra repartia a 16ª posição com outros três concelhos. 

 

 

Secundário (cursos profissionais) 
Percentagem de alunos da escola que concluem o ensino profissional em três anos ou menos 
(* na média nacional comparável apresentam-se os dados dos alunos do país com um perfil semelhante ao da escola do agrupamento) 

 

Nesta tabela, dada a sua repartição, apenas se assinalaram os desvios na segunda coluna (a referente à 

percentagem de conclusão do ensino profissional em três anos). 
 

 
% concluíram o ensino 
profissional em 3 anos 

% não concluíram em 3 anos 
mas continuam inscritos no 

ensino profissional 

% não concluíram em 3 anos 
e estão inscritos noutra 
modalidade de ensino 

secundário 

% não concluíram em 3 anos 
nem estão inscritos no ensino 

secundário 

EBS 
Buzio 

média 
nacional 

comparável* 

EBS 
Buzio 

média 
nacional 

comparável* 

EBS 
Buzio 

média 
nacional 

comparável* 

EBS 
Buzio 

média 
nacional 

comparável* 

2015.2016 54 60 24 22 3 5 19 13 

2016.2017 69 60 13 22 6 5 12 13 

2017.2018 --- --- --- --- --- --- --- --- 

2018.2019 --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 



 

Neste estudo, apurado pela DGEEC, “é comparada com a percentagem média nacional para alunos que, três anos antes, 

imediatamente antes de iniciarem o 3.º ciclo, demonstraram um nível escolar semelhante ao dos alunos do concelho.  

Tendo os dois grupos o mesmo nível de partida à entrada do 3.º ciclo, em termos de desempenho escolar, o objetivo é 

perceber se o trabalho desenvolvido ao longo do ciclo conduziu a resultados também iguais, ou se, pelo contrário, os alunos do 

concelho se destacaram pela positiva / negativa dos seus colegas nacionais”.  

 

Os valores apurados nas diferentes médias nacionais comparáveis são iguais nos dois anos disponíveis. Aparentemente, tal 

acontece por mera coincidência (a recolha desses dados foi confirmada), não se deve a uma falha na transposição dessa 

informação.  
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