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Análise de Resultados – 2.º período 2019/2020 

Relativamente aos dados alcançados no 2º período podemos verificar que os resultados da escola 

evoluíram, essencialmente ao nível das taxas de alunos com módulos em atraso, mas não tanto quanto 

se pretendia, já que ficaram hipotecados os contatos presenciais entre alunos e professores, mas também 

os períodos de recuperação previstos, que deixaram de se poder fazer presencialmente. 

Sabendo nós o quanto estes alunos precisam do professor, para os incentivar, apoiar, ajudar a recuperar 

as aprendizagens e desenvolver as suas competências, é fácil perceber que grande parte do nosso 

trabalho com os alunos foi dificultado, nomeadamente junto dos alunos com maiores dificuldades, quer 

cognitivas, quer comportamentais, portanto a maioria dos nossos alunos. 

 

Apresentam-se de seguida os dados comparativos do desempenho da escola nos 1.º e 2.º períodos: 

Global - Ano Letivo 2019-2020  

Indicador 1º Período 2.º Período 

Taxa de absentismo 3,75% 10,22% 

Taxa de desistências 1,81% 0,80% 

Taxa de módulos em atraso 17,53% 17,35% 

Taxa de alunos com módulos em atraso 47,87% 32,99% 

 

Assim: 

Taxa de absentismo 

Relativamente à taxa de absentismo, verificou-se uma evolução negativa, com a desmotivação dos alunos 

para as aulas on-line, essencialmente porque: 

o Os alunos necessitam de interação física e social para aprenderem, para se motivarem e para 

estarem presentes; 

o Muito dos jovens alunos da escola, não possuem grande capacidade de autonomia e 

autocontrolo. Necessitam, portanto, do papel ativo e presente do professor, a fim de serem 

instados a cumprir com a sua presença; 

o As aulas on-line exigem maior autodisciplina, que bastantes não possuem; 

o A quebra das rotinas revela-se prejudicial para os jovens em formação; 

o Alguns dos alunos, haviam revelado falta de assiduidade nas suas experiencias anteriores à nossa 

escola e o que os fez mudar foi exatamente a forma como são envolvidos e apoiados. Quebrando-

se essa ligação física à escola, aos colegas e aos professores, retomam-se velhos hábitos, com 

impacto negativo na assiduidade.   
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Taxa de desistências 

Curiosamente, a taxa de desistências, que já era baixa no 1.º período, diminuiu no 2.º período, fruto da: 

o Grande incerteza face ao futuro e às outras opções de escolas; 

o Menor mobilidade das famílias; 

o Medidas tomadas pela escola no que respeita à clareza da informação, garantia da prestação do 

serviço e firmeza nas decisões tomadas. 

Taxa de módulos em atraso e Taxa de alunos com módulos em atraso 

Relativamente a estes indicadores foi possível recuperar parte dos alunos que apresentavam poucos 

módulos em atraso, sendo que se verificou que os alunos com mais dificuldades, portanto, com mais 

módulos em atraso, continuaram a acumular avaliações negativas. 

Esta foi claramente uma consequência direta do confinamento, da suspensão das atividades letivas 

presenciais e portanto, de ter sido impossível implementar o período de recuperações relativo à 

interrupção letiva da Páscoa, da forma que costuma ser implementada. 

Tradicionalmente, o 2.º período letivo é um espaço temporal em que se realiza muito trabalho de 

recuperação de alunos, tendo estes já superado o período de adaptação à escola (turmas de 10.º ano). 

Também nas turmas do 11.º e 12.º anos, costuma verificar-se maior investimento nas atividades 

escolares. Esses fatores, junto com o acompanhamento e disponibilidade dos professores resulta na 

melhoria significativa dos resultados globais da escola, o que durante este segundo período letivo, não foi 

muito evidente. 


