
  

 

RELATÓRIO FINAL 
Testes Intermédios – 2013/14 

 

Neste documento é fornecida informação geral sobre os testes 

intermédios realizados no agrupamento, são comparados os dados do 

agrupamento com os resultados nacionais e é feita a avaliação da 

implementação do projeto nas escolas do agrupamento. 
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 ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO 

A inscrição, do Agrupamento de Escolas de Sátão, para os testes intermédios do 3º ciclo e secundária foi 

submetida no dia 21 de outubro de 2013.  

Os professores do agrupamento foram informados sobre os procedimentos a ter durante a aplicação 

dos testes intermédios. Os mapas de vigilância e a distribuição dos alunos por sala foram afixados nas 

salas de professores das escolas do Agrupamento onde se realizaram os testes. 

Foi disponibilizada informação na página da escola aos alunos, pais e encarregados de educação sobre 

as matrizes das provas e afixadas em local próprio as pautas de chamada, a distribuição por salas bem 

como a data e hora de realização dos testes. 

  

https://sites.google.com/a/escolasdesatao.pt/testes-intermedios/
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IMPLEMENTAÇÃO 

Os testes realizaram-se no 2º bloco de noventa minutos do período da manhã com início às 10h20m e 

fim às 11h50m com exceção da EBIFA onde começaram às 11h05m e terminaram às 12h50m. 

As vigilâncias foram efetuadas pelos professores da turma que lecionavam à hora a que decorreram os 

testes. Sempre que necessário, os professores com horas para substituições ou outras atividades não 

letivas fizeram o serviço de vigilância. 

Os alunos realizaram os testes no grupo turma pela ordem da pauta da turma 

Os testes foram classificados pelos professores que lecionaram a disciplina. Os questionários sobre a 

aplicação dos testes foram preenchidos pelos professores das disciplinas. 

As grelhas de classificação e os questionários foram todos entregues e submetidos dentro dos prazos 

estipulados. 

Os resultados nacionais e regionais foram divulgados aos respetivos grupos disciplinares. 
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INFORMAÇÃO GERAL 

Teste intermédio de Português – 9º ano realizado em 6 de fevereiro de 2014. 

 

Número de escolas inscritas: 1166 

Número de escolas que realizaram o teste: 1150 

Número de escolas que enviaram os resultados: 1138 

 

Número de alunos do AES: 126 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

Média Nacional: 57,3% Média do AES: 59,8% 

Desvio padrão: 16,1% Desvio padrão: 14,6% 

Coeficiente de variação: 28,2 Coeficiente de variação: 24,5 

 

Os gráficos 1 e 2 representam a distribuição das classificações dos alunos, da ESFRoV e nacionais, em 

intervalos percentuais. 

 

Gráfico 1 e 2 - Distribuição das classificações em intervalos percentuais – TI Português (9º ano). 
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INFORMAÇÃO GERAL 

Teste intermédio de Matemática – 9º ano realizado em 21 de março de 2014. 

 

Número de escolas inscritas: 1205 

Número de escolas que realizaram o teste: 1188 

Número de escolas que enviaram os resultados: 1176 

 

Número de alunos do AES: 127 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

Média Nacional: 45,8% Média do AES: 54,6% 

Desvio padrão: 24,2% Desvio padrão: 24,0% 

Coeficiente de variação: 52,8 Coeficiente de variação: 44,0 

 

Os gráficos 3 e 4 representam a distribuição das classificações dos alunos, da ESFRoV e nacionais, em 

intervalos percentuais. 

 

Gráfico 3 e 4 - Distribuição das classificações em intervalos percentuais – TI Matemática (9º ano). 
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INFORMAÇÃO GERAL 

Teste intermédio de Física e Química A – 11º ano realizado em 12 de fevereiro de 2014. 

Número de escolas inscritas: 598 

Número de escolas que realizaram o teste: 596 

Número de escolas que enviaram os resultados: 583 

 

Número de alunos do AES: 57 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

Média Nacional: 9,4 valores Média do AES: 10,9 valores 

Desvio padrão: 4,1 valores Desvio padrão: 4,2 valores 

Coeficiente de variação: 43,6 Coeficiente de variação: 38,5 

 

Os gráficos 5 e 6 representam a distribuição das classificações dos alunos, da ESFRoV e nacionais, em 

intervalos percentuais. 

 

Gráficos 5 e 6 – Distribuição das classificações em intervalos percentuais – TI Física e Química A (11º ano). 
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INFORMAÇÃO GERAL 

Teste intermédio de Biologia e Geologia – 11º ano realizado em 24 de março de 2014. 

Número de escolas inscritas: 598 

Número de escolas que realizaram o teste: 596 

Número de escolas que enviaram os resultados: 583 

 

Número de alunos do AES: 52 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

Média Nacional: 10,1 valores Média do AES: 10,8 valores 

Desvio padrão: 3,6 valores Desvio padrão: 3,8 valores 

Coeficiente de variação: 35,6 Coeficiente de variação: 35,2 

 

Os gráficos 7 e 8 representam a distribuição das classificações dos alunos, da ESFRoV e nacionais, em 

intervalos percentuais. 

 

Gráficos 7 e 8 - Distribuição das classificações em intervalos percentuais – TI Biologia e Geologia (11º ano). 
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INFORMAÇÃO GERAL 

Teste intermédio de Inglês  – 11º ano realizado em 27 de fevereiro de 2014. 

Número de escolas inscritas: 345 

Número de escolas que realizaram o teste: 270 

Número de escolas que enviaram os resultados: 250 

 

Número de alunos do AES: 60 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

Média Nacional: 11,5 valores Média do AES: 12,1 valores 

Desvio padrão: 4,2 valores Desvio padrão: 3,9 valores 

Coeficiente de variação: 36,5 Coeficiente de variação: 32,2 

 

Os gráficos 9 e 10 representam a distribuição das classificações dos alunos, da ESFRoV e nacionais, em 

intervalos percentuais. 

 

Gráficos 9 e 10 – Distribuição das classificações em intervalos percentuais – TI Inglês (11º ano). 
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INFORMAÇÃO GERAL 

Teste intermédio de Matemática A  – 11º ano realizado em 11 de março de 2014. 

Número de escolas inscritas: 580 

Número de escolas que realizaram o teste: 575 

Número de escolas que enviaram os resultados: 561 

 

Número de alunos do AES: 56 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

Média Nacional: 9,5 valores Média do AES: 11,1 valores 

Desvio padrão: 4,7 valores Desvio padrão: 4,6 valores 

Coeficiente de variação: 49,5 Coeficiente de variação: 41,4 

 

Os gráficos 11 e 12 representam a distribuição das classificações dos alunos, da ESFRoV e nacionais, em 

intervalos percentuais. 

 

Gráficos 11 e 12 – Distribuição das classificações em intervalos percentuais – TI Matemática A (11º ano). 
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INFORMAÇÃO GERAL 

Teste intermédio de Português – 12º ano realizado em 24 de fevereiro de 2014. 

Número de escolas inscritas: 561 

Número de escolas que realizaram o teste: 552 

Número de escolas que enviaram os resultados: 540 

 

Número de alunos do AES: 58 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

Média Nacional: 11,3 valores Média do AES: 12,1 valores 

Desvio padrão: 3,3 valores Desvio padrão: 2,8 valores 

Coeficiente de variação: 29,5 Coeficiente de variação: 23,4 

 

 

Os gráficos 13 e 14 representam a distribuição das classificações dos alunos do AES e nacionais, em 

intervalos percentuais. 

 

Gráfico 13 e 14 – Distribuição das classificações em intervalos percentuais – TI Português (12º ano). 
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INFORMAÇÃO GERAL 

Teste intermédio de Matemática A – 12º ano realizado em 29 de novembro de 2013. 

 

Número de escolas inscritas: 569 

Número de escolas que realizaram o teste: 564 

Número de escolas que enviaram os resultados: 545 

 

Número de alunos da ESFRoV: 45 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

Média Nacional: 11,6 valores Média da ESFRoV: 13,7 valores 

Desvio padrão: 4,5 Desvio padrão: 3,2 

Coeficiente de variação: 38,8 Coeficiente de variação: 23,4 

 

Os gráficos 15 e 16 representam a distribuição das classificações dos alunos, da ESFRoV e nacionais, em 

intervalos percentuais. 

 

Gráfico 15 e 16 – Distribuição das classificações em intervalos percentuais – TI Matemática A (12º ano) na ESFRoV e 
nacional. 
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RESULTADOS GLOBAIS 

 

1. No 3º ciclo os resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento são positivos e superiores à média 

nacional. 

 

2. No ensino secundário a média dos resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento são positivos e 

superiores à média nacional em todas as disciplinas. 

 


