Relatório TEIP 2014 / 2015

Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches

303210
Anterior

Início

Seguinte

5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Domínio 1 - Sucesso Escolar na Avaliação Externa
Prova 1: Português - 4.º Ano (Prova 41)

Submetas contratualizadas

2

1

2014 / 15

8

84

71

29

0

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

3

A nível Nacional

4

No Agrupamento

5

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

Ano letivo

Classificação média

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

N.º total de níveis

84,90%

85,64%

-0,74%

3,37

3,37

0,00

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 5%

1,85%

-5,00%

-0,74%

Submeta cumprida

Submeta B

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 0,05

0,05

-0,05

0,00

Submeta cumprida

Para obter sucesso na Prova 1 é necessário cumprir as submetas

A

e

B

Foi alcançado sucesso na Prova 1
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Prova 2: Matemática - 4.º Ano (Prova 42)

Submetas contratualizadas

2

1

2014 / 15

4

53

82

48

4

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

3

A nível Nacional

4

No Agrupamento

5

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

Ano letivo

Classificação média

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

N.º total de níveis

72,77%

69,47%

3,30%

3,03

3,07

-0,04

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 5%

5,83%

-5,00%

3,30%

Submeta cumprida

Submeta B

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 0,05

0,12

-0,05

-0,04

Submeta cumprida

Para obter sucesso na Prova 2 é necessário cumprir as submetas

A

e

B

Foi alcançado sucesso na Prova 2
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Prova 3: Português - 6.º Ano (Prova 61)

2

1

2014 / 15

4

37

77

42

0

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

3

A nível Nacional

4

No Agrupamento

5

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

Ano letivo

Classificação média (1)

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

N.º total de níveis (1)

73,75%

75,57%

-1,82%

3,02

3,08

-0,06

Submetas contratualizadas

(1)Considerar apenas os alunos inscritos na condição de internos e que realizaram a prova na 1.ª chamada

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 5%

-1,91%

-5,00%

-1,82%

Submeta cumprida

Submeta B

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 0,05

-0,02

-0,05

-0,06

Submeta não cumprida

Para obter sucesso na Prova 3 é necessário cumprir as submetas

A

e

B

Não foi alcançado sucesso na Prova 3
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Prova 4: Matemática - 6.º Ano (Prova 62)

2

1

2014 / 15

2

23

30

75

30

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

3

A nível Nacional

4

No Agrupamento

5

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

Ano letivo

Classificação média (1)

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

N.º total de níveis (1)

34,38%

52,99%

-18,62%

2,33

2,71

-0,39

Submetas contratualizadas

(1)Considerar apenas os alunos inscritos na condição de internos e que realizaram a prova na 1.ª chamada

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

Melhorar pelo menos 5 p.p. face ao histórico

-7,01%

-2,01%

-18,62%

Submeta não cumprida

Submeta B

Melhorar pelo menos 0,10 face ao histórico

-0,22

-0,12

-0,39

Submeta não cumprida

Para obter sucesso na Prova 4 é necessário cumprir as submetas

A

ou

B

Não foi alcançado sucesso na Prova 4
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Prova 5: Português - 9.º Ano (Prova 91)

2

1

2014 / 15

3

41

73

25

0

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

3

A nível Nacional

4

No Agrupamento

5

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

Ano letivo

Classificação média (1)

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

N.º total de níveis (1)

82,39%

75,65%

6,74%

3,15

3,02

0,13

Submetas contratualizadas

(1)Considerar apenas os alunos inscritos na condição de internos e que realizaram a prova na 1.ª chamada

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 5%

4,98%

-5,00%

6,74%

Submeta cumprida

Submeta B

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 0,05

0,07

-0,05

0,13

Submeta cumprida

Para obter sucesso na Prova 5 é necessário cumprir as submetas

A

e

B

Foi alcançado sucesso na Prova 5
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Prova 6: Matemática

- 9.º Ano (Prova 92)

2

1

2014 / 15

8

33

33

49

19

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

3

A nível Nacional

4

No Agrupamento

5

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

Ano letivo

Classificação média (1)

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

N.º total de níveis (1)

52,11%

47,14%

4,97%

2,73

2,61

0,12

Submetas contratualizadas

(1)Considerar apenas os alunos inscritos na condição de internos e que realizaram a prova na 1.ª chamada

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 5%

-1,06%

-5,00%

4,97%

Submeta cumprida

Submeta B

O valor de chegada deve ser maior ou igual a 0,05

-0,03

-0,05

0,12

Submeta cumprida

Para obter sucesso na Prova 6 é necessário cumprir as submetas

A

e

B

Foi alcançado sucesso na Prova 6
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Prova 7:

2014 / 15

69,22%

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

No Agrupamento

Classificação média (1)

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Classificações
negativas

Ano letivo

Classificações
positivas

N.º total de (1)

10,87

(1)Considerar apenas os alunos inscritos na condição de internos e que realizaram a prova para aprovação

Submetas contratualizadas

Valor de partida

Submeta A

Submeta B

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Prova 8:

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

No Agrupamento

Classificação média (1)

Diferença entre o
valor alcançado no
Agrupamento e a
nível Nacional

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Classificações
negativas

Ano letivo

Classificações
positivas

N.º total de (1)

2014 / 15
(1)Considerar apenas os alunos inscritos na condição de internos e que realizaram a prova para aprovação

Submetas contratualizadas

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

Submeta B

Em 2014/15, a classificação alcançada no Domínio 1 foi:

0,68
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Domínio 2 - Sucesso Escolar na Avaliação Interna
1.º Ciclo do Ensino Básico
Observações:
Ano letivo

2014 / 15

N.º total de
N.º de alunos Percentagem de
N.º total de
N.º total de
Taxa de
alunos avaliados com classificação alunos com class. Indicar o n.º de alunos não contabilizados no campo inscritos, que não são inseridos como
alunos inscritos
alunos retidos (2) insucesso escolar no final do 3.º
positiva a todas positiva a todas
transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente,
no EB Regular (1)
período(3)
as disciplinas (3)
as disciplinas
emigraram ou estão a frequentar cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos
em que estavam inscritos.

679

12

1,77%

679

592

87,19%

(1) Excluir os transferidos, os CEF e os PIEF; Não contabilizar os alunos que não são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que
estavam inscritos.

Submetas contratualizadas

(2) Excluir as retenções por excesso de faltas
(3) Incluir os CEF e os PIEF

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

O valor de chegada deve ser menor ou igual a
7,5%

2,93%

7,50%

1,77%

Submeta cumprida

Submeta B

Melhorar pelo menos 4 p.p. face ao histórico

90,13%

94,13%

87,19%

Submeta não cumprida

Para obter sucesso neste ciclo de ensino é necessário cumprir as submetas A ou B

Foi alcançado sucesso neste ciclo de ensino
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
2.º Ciclo do Ensino Básico
Observações:
Ano letivo

2014 / 15

N.º total de
N.º de alunos Percentagem de
N.º total de
N.º total de
Taxa de
alunos avaliados com classificação alunos com class. Indicar o n.º de alunos não contabilizados no campo inscritos, que não são inseridos como
alunos inscritos
alunos retidos (2) insucesso escolar no final do 3.º
positiva a todas positiva a todas
transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente,
no EB Regular (1)
período(3)
as disciplinas (3)
as disciplinas
emigraram ou estão a frequentar cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos
em que estavam inscritos..

322

12

3,73%

322

220

68,32%

(1) Excluir os transferidos, os CEF e os PIEF; Não contabilizar os alunos que não são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que
estavam inscritos.
(2) Excluir as retenções por excesso de faltas
(3) Incluir os CEF e os PIEF

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

O valor de chegada deve ser menor ou igual a
10%

5,94%

10,00%

3,73%

Submeta cumprida

Submeta B

Melhorar pelo menos 4 p.p. face ao histórico

70,28%

74,28%

68,32%

Submeta não cumprida

Para obter sucesso neste ciclo de ensino é necessário cumprir as submetas A ou B

Foi alcançado sucesso neste ciclo de ensino
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
3.º Ciclo do Ensino Básico
Observações:
Ano letivo

2014 / 15

N.º total de
N.º de alunos Percentagem de
N.º total de
N.º total de
Taxa de
alunos avaliados com classificação alunos com class. Indicar o n.º de alunos não contabilizados no campo inscritos, que não são inseridos como
alunos inscritos
alunos retidos (2) insucesso escolar no final do 3.º
positiva a todas positiva a todas
transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente,
no EB Regular (1)
período(3)
as disciplinas (3)
as disciplinas
emigraram ou estão a frequentar cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos
em que estavam inscritos.

569

49

8,61%

569

353

62,04%

(1) Excluir os transferidos, os CEF e os PIEF; Não contabilizar os alunos que não são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas , comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que
estavam inscritos.

Submetas contratualizadas

(2) Excluir as retenções por excesso de faltas
(3) Incluir os CEF e os PIEF

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

Melhorar pelo menos 5 p.p. face ao histórico

10,52%

5,52%

8,61%

Submeta não cumprida

Submeta B

Melhorar pelo menos 4 p.p. face ao histórico

51,59%

55,59%

62,04%

Submeta cumprida

Para obter sucesso neste ciclo de ensino é necessário cumprir as submetas A ou B

Foi alcançado sucesso neste ciclo de ensino
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Ensino Secundário - Cursos Científico-humanísticos
Observações:
Ano letivo

N.º total de
N.º de alunos Percentagem de
N.º total de
N.º total de
Taxa de
alunos avaliados com classificação alunos com class. Indicar o n.º de alunos não contabilizados no campo inscritos, que não são inseridos como
alunos inscritos
alunos retidos (2) insucesso escolar no final do 3.º
positiva a todas positiva a todas
transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente,
(1)
período(3)
as disciplinas (3)
as disciplinas
emigraram ou estão a frequentar cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos
em que estavam inscritos.

2014 / 15
(1) Considerar apenas os alunos inscritos em Cursos Científico-Humanísticos; Não contabilizar os alunos que não são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas , comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar cursos profissionais com
equivalência ao ciclo de estudos em que estavam inscritos.

Submetas contratualizadas

(2) excluir as retenções por excesso de faltas
(3) Considerar apenas os alunos inscritos para progressão/aprovação a todas as disciplinas

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da submeta

Submeta A

Submeta B

Para obter sucesso neste ciclo de ensino é necessário cumprir as submetas A ou B

Em 2014/15, a classificação alcançada no Domínio 2 foi:

1
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Domínio 3 - Interrupção precoce do percurso escolar
2.º Ciclo do Ensino Básico

Anulações de Matrícula
(AM)

Que abandonaram no
decurso do ano (A)

Que interromperam
precocemente o percurso
escolar (IPPE)

Taxa de interrupção precoce
do percurso escolar (TIPPE)

2014 / 15

Retidos/ Excluídos por
excesso de faltas (EF)

Ano letivo

Inscritos (1)

N.º total de alunos

322

0

0

0

0

0,00%

Observações
Indicar o n.º de alunos não contabilizados no campo inscritos, que não
são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados
para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar
cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que
estavam inscritos.

Meta contratualizada

(1) Excluír os transferidos, os cursos EFA, o Ensino Recorrente e Módulos capitalizáveis; Não contabilizar os alunos que não são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar cursos
profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que estavam inscritos.

O valor de chegada deve ser menor ou igual a 0,8%

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da meta

0,00%

0,80%

0,00%

meta cumprida

Foi alcançado sucesso neste nível de ensino
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
3.º Ciclo do Ensino Básico

Anulações de Matrícula
(AM)

Que abandonaram no
decurso do ano (A)

Que interromperam
precocemente o percurso
escolar (IPPE)

Taxa de interrupção precoce
do percurso escolar (TIPPE)

2014 / 15

Retidos/ Excluídos por
excesso de faltas (EF)

Ano letivo

Inscritos (1)

N.º total de alunos

569

0

0

1

1

0,18%

Observações
Indicar o n.º de alunos não contabilizados no campo inscritos, que não
são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados
para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar
cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que
estavam inscritos.

Meta contratualizada

(1) Excluír os transferidos, os cursos EFA, o Ensino Recorrente e Módulos capitalizáveis; Não contabilizar os alunos que não são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar cursos
profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que estavam inscritos.

O valor de chegada deve ser menor ou igual a 0,8%

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da meta

0,00%

0,80%

0,18%

meta cumprida

Foi alcançado sucesso neste nível de ensino
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15

Que interromperam
precocemente o percurso
escolar (IPPE)

Que abandonaram no
decurso do ano (A)

Anulações de Matrícula
(AM)

Retidos/ Excluídos por
excesso de faltas (EF)

Ano letivo

Inscritos (1)

N.º total de alunos

Taxa de interrupção precoce
do percurso escolar (TIPPE)

Ensino Secundário
Observações
Indicar o n.º de alunos não contabilizados no campo inscritos, que não
são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados
para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar
cursos profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que
estavam inscritos.

2014 / 15
(1) Excluír os transferidos, os cursos EFA, o Ensino Recorrente e Módulos capitalizáveis; Não contabilizar os alunos que não são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar cursos
profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que estavam inscritos.

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da meta

Meta contratualizada

Valor de partida

Em 2014/15, a classificação alcançada no Domínio 3 foi:

1
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15
Domínio 4 - Indisciplina

Ano letivo

2014 / 15

N.º total de
alunos Inscritos
(1)

N.º total de
Medidas
Corretivas (MC)

1557

4

N.º total de
Medidas
Disciplinares N.º total Medidas
Medidas
Sancionatórias
Disciplinares
disciplinares por
(MDS)
(MD)
aluno (MDA)

1

5

ERRO! N.º de alunos inscritos inferior à soma de alunos inscritos declarados nos domínios 2 e 3

0,00

(1) Excluíndo os transferidos, o pré-escolar, os cursos EFA e o Ensino Recorrente; Não contabilizar os alunos que não são inseridos como transferidos para efeitos de exportação de dados para a MISI mas, comprovadamente, emigraram ou estão a frequentar cursos
profissionais com equivalência ao ciclo de estudos em que estavam inscritos.

Meta contratualizada

(2) Considerar apenas as que constam da alínea b) e seguintes do ponto 2 do Artigo 26.º da Lei n.º
51/2012, de 5 de setembro - Estatuto do Aluno e Ética Escolar

O valor de chegada deve ser menor ou igual a 0,10

Valor de partida

Valor de chegada previsto

Valor de chegada alcançado

Cumprimento da meta

0,00

0,10

0,00

meta cumprida

Foi alcançado sucesso neste indicador

Em 2014/15, a classificação alcançada no Domínio 4 foi:

Em 2014/15, a média das classificações alcançadas em cada domínio foi:

1

0,92

Tendo o estabelecido para 2014/15, em que se considerou que as metas gerais seriam atingidas/superadas com sucesso se a média das classificações alcançadas
em cada domínio fosse, superior a 0,50, concluí-se que:

Em 2014/15 o(a) Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches Atingiu/Superou com sucesso as metas
gerais
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5.1 Grau de concretização das Metas Gerais fixadas para o ano letivo 2014/15

