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Análise de Resultados – 3.º período 2019/2020 

Relativamente aos dados alcançados no 3º período podemos verificar que os resultados da escola 

evoluíram, essencialmente ao nível das taxas de alunos com módulos em atraso, apesar de muitas das 

recuperações se terem realizado em regime não presencial. Contudo, como permanecemos a ultima parte 

do 3.º período em regime presencial, foi possível auxiliar os alunos nas suas dificuldades, pese embora se 

tenha verificado que alguns alunos permaneceram em regime não presencial, por motivos de saúde e de 

risco acrescido. 

De facto, a presença do professor é essencial para ajudar a recuperar as aprendizagens e desenvolver as 

competências necessárias ao sucesso dos discentes.  

Apresentam-se de seguida os dados comparativos do desempenho da escola nos 1.º, 2.º e 3.º períodos: 

 

Global - Ano Letivo 2019-2020   

Indicador 1º Período 2.º Período 3.º periodo 

Taxa de absentismo 3,75% 10,22% 15,11% 

Taxa de desistências 1,81% 0,80% 
 

0,79% 
 

Taxa de módulos em atraso 17,53% 17,35% 12,76% 

Taxa de alunos com módulos em atraso 47,87% 32,99% 19,26% 

 

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 que levou à 

desmobilização de alguns discentes; 

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

impacto negativo na assiduidade; 

o Após o desconfinamento foi possível verificar que muitos alunos acumularam faltas, quer porque 

se recusassem a frequentar as aulas em modo presencial, quer porque se verificou que o 

confinamento afetou a saúde mental de alguns, bem como dos respetivos agregados familiares, 

trazendo prejuízo para a assiduidade e desempenho dos discentes. 

Taxa de desistências 

A taxa de desistências manteve-se idêntica em relação ao período anterior. 

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

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

poucos módulos em atraso. Verificou-se, contudo, que nos alunos com mais dificuldades, portanto, com 

mais módulos em atraso, esta recuperação não foi tão evidente.  

Contudo, verificou-se um grande investimento da escola, na recuperação de alunos com avaliações 

negativas. Procurou-se também prevenir que os discentes fossem acumulando módulos por certificar, ao 

longo de todo o 3.º período. 

Esta foi claramente uma resposta da escola e da comunidade educativa à situação extraordinária que 

vivenciámos e continuamos a experimentar, no sentido de melhor fazer em prole dos seus alunos. 

Durante o mês de julho o IEDP continuará o seu trabalho de recuperação de alunos e módulos. 

 


