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Análise de Resultados – 1.º período 2020/2021 

1. Relativamente aos dados alcançados no 1º período de 2020/2021, podemos verificar que: 

Indicador Ano letivo 2019/2020 Ano letivo 2020/2021 

Taxa de absentismo 3,75% 5,21% 

Taxa de desistências 1,81% 0% 

Taxa de módulos em atraso 17,53% 14,51% 

Taxa de alunos com módulos em 
atraso 

47,87% 13,03% 

 

Representa-se graficamente os resultados referidos no quadro 

 

Assim, comparativamente a taxa de absentismo sofreu um ligeiro incremento e as taxas de desistências, 

módulos em atraso e de alunos com módulos em atraso tiveram uma evolução positiva. 
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1.1. Relativamente ao 1.º período do ano letivo de 2020/2021 

1.1.1. Taxa de absentismo 

A taxa de absentismo é 5,21%, que é ligeiramente superior ao valor do período homólogo, continua a ser 

um bom resultado considerando o facto de que alguns deles tinham vindo sinalizados da CPCJ por falta 

de assiduidade, quando ingressaram na escola. 

Analisada por ano de frequência constata-se que a taxa de absentismo é ligeiramente mais elevada no 

terceiro ano do curso. Esta situação pode explicar-se por os alunos do 12.º ano, mais conhecedores das 

regras da escola e com maior número de tarefas para gerir, recorrerem por vezes à falta a fim de 

conseguirem cumprir prazos no cumprimento das tarefas que lhes são solicitadas. 

Verifica-se também, que a maioria dos alunos de 12.º ano (3.º ano dos cursos) são maiores sendo, 

portanto, os seus próprios encarregados de educação, pelo que menos sujeitos ao controlo parental e/ou 

das entidades com responsabilidades sobre crianças e jovens. 

Apesar disso, a escola mantém como metodologia o reporte da assiduidade aos pais e/ou aos adultos que 

se constituíram como encarregados de educação dos alunos, enquanto menores, pelo que mesmo nos 

casos de maioridade, o absentismo é controlado. 

1.1.2. Taxa de desistências 

A taxa de desistências é nula o que é um sinal positivo quanto à recetividade dada pelos alunos aos cursos 

e própria escola. 

1.1.3. Taxa de módulos em atraso 

Relativamente a este indicador, verifica-se o seguinte: 

A taxa de módulos em atraso é de 14,51%, tendo melhorado relativamente ao período homólogo do ano 

letivo de 2019/2020, sendo mais elevada no 10º ano e menos elevada no 11º e 12º anos. O que se pode 

explicar, nas turmas: 

o de 10º ano, visto que estes alunos se deparam pela primeira vez com um sistema de ensino 

diferenciado daquele que haviam experimentado até aqui; 

o dos restantes anos porque os alunos mostraram preocupação acrescida em virtude da 

pandemia, de poderem ter de voltar ao regime não presencial. Esta situação teve implicações 

positivas no seu desempenho pois reconheceram que de forma presencial é mais fácil realizar 

os trabalhos propostos pelos professores. 

Apesar da melhoria, o valor obtido ainda não é o melhor, 

1. Por se tratar do primeiro período e alguns professores preferirem permanecer cautelosos 

relativamente às avaliações a atribuir; 

2. O perfil dos alunos do ensino profissional determinar uma menor implicação nas atividades e nos 

resultados escolares; 
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3. Ausência de regras e métodos de estudo, essencialmente dos alunos de 1.º ano, visto que muitos 

deles optaram pelo ensino profissional por não obterem sucesso no ensino regular, verificando-

se portanto nestas turmas alguns casos de indisciplina, desinteresse, desmotivação e fraca 

autoestima; 

4. O envolvimento dos encarregados de educação, pais e das famílias com a escola é 

tradicionalmente reduzido, sendo que apesar de todos os esforços do IEDP, nem sempre é 

possível conseguir a adesão dos encarregados de educação/pais para a colaboração com o 

trabalho desenvolvido na escola. 

5. Alunos com necessidades educativas especiais em quase todas as turmas, o que determina o 

aproveitamento dos discentes e das turmas, no seu global. 

1.1.4. Taxa de alunos com módulos em atraso  

A taxa de alunos com módulos em atraso melhorou significativamente porque foi possível: 

1. Fazer as recuperações aos alunos com 1 ou 2 módulos em atraso; 

2. Realizar ações de recuperação precoce, nomeadamente recuperações realizadas no decurso das 

aulas após um elemento de avaliação negativo; 

3. Lançar nas pautas do primeiro período as recuperações realizadas durante a interrupção do Natal. 

1.1.5. Plano de Atividades  

Foram executadas 37 atividades dum total de 40 programadas para o 1.º período do ano. 

A não realização das 3 atividades programadas foi decidida tendo em consideração o perfil dos alunos a 

que elas se destinavam. 

2. MELHORIAS 

 O Instituto de Educação e Desenvolvimento Profissional vai continuar a implementar no 2º período as 

estratégias de melhoria que tem vindo a adotar. 

 


