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RESULTADOS DAS PROVAS FINAIS DO 1.º E 2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO  

 

1. DUAS, TRÊS BREVES NOTAS PRÉVIAS DO DIRETOR 

A nossa escola sempre foi e é uma escola aberta a todos e para todos. 

O que temos procurado fazer é ser (sempre) uma escola pública de inclusão para aqueles que com 

mais dificuldades e de exigência para os que têm capacidades para chegar mais além. 

Ainda que diariamente não se trabalhe com vista a figurar nas melhores posições de um qualquer 

ranking, mas antes focalizados na formação integral de todos os nossos alunos, como instituição 

de ensino público centrada na qualidade do seu trabalho, no entanto, estes indicadores obrigam-

nos a sentir forte satisfação. 

Olhar para os resultados que alcançámos nos três últimos anos e saber refletir sobre os 

mesmos, deve dar a todos nós, Alunos, Pais e Encarregados de Educação, Professores, 

Funcionários e Direção do Agrupamento um humilde mas grato orgulho.  

Importa pois continuar a motivar os alunos para o sucesso escolar e pessoal, para a excelência, 

para o seu desenvolvimento integral, partilhar com as famílias responsabilidades e projetos e 

ainda, saber reconhecer, motivar e respeitar os docentes que são um modelo essencial no 

acrescentar valor (de formação e de vida) em cada aluno e aluna. 

Enquanto instituição e profissionais, temos ainda a certeza de que o rumo que traçamos na 

procura de uma cultura de melhoria e de aperfeiçoamento, é o rumo certo.  

A todos, o meu sincero reconhecimento e agradecimento. 

 

2. OS DADOS REAIS DOS RESULTADOS DAS PROVAS FINAIS  

De acordo com dados oficiais divulgados na passada 3ª feira, dia 16 de junho, pelo Júri Nacional 

de Exames / Ministério da Educação e Ciência, as Provas Finais do 1.º ciclo foram realizadas em 

1100 escolas de acolhimento, pertencendo os alunos a 4200 escolas de origem. As provas finais do 

2.º ciclo foram realizadas em 1133 escolas.  

As médias das classificações a nível nacional (numa escala de 0 a 100) em 2015 foram as 

seguintes: 

Nível de ensino Disciplina Média 

1.º ciclo (4º ano) 
Português 65,6% 

Matemática 59,6% 

2.º ciclo (6º ano) 
Português 59,5% 

Matemática 51,0% 

 



 
 

As classificações iguais ou superiores ao nível 3 obtidas a nível nacional em 2015 foram as 

seguintes: 

Nível de ensino Disciplina 
Classificação igual ou 

superior ao nível 3 

1.º ciclo (4º ano) 
Português 86% 

Matemática 70% 

2.º ciclo (6º ano) 
Português 77% 

Matemática 55% 

 

Comparando as classificações iguais ou superiores ao nível 3 obtidas pelos alunos a nível nacional 

com as dos nossos alunos (Agrupamento de Escolas de Colmeias), verifica-se que os nossos 

resultados apontam para uma variação muito positiva:  

Nível de 

ensino 
Disciplina 

Classificação igual ou superior ao nível 3 

Variação 
A nível nacional 

Agrupamento de 

Escolas de Colmeias 

1.º ciclo 

(4º ano) 

Português 86% 84% - 2% 

Matemática 70% 71% + 1% 

2.º ciclo 

(6º ano) 

Português 77% 82% + 5% 

Matemática 55% 67% + 12% 

 

Por comparação aos três últimos anos, os dados apontam para uma tendência positiva de 

sustentada subida das classificações iguais ou superiores ao nível 3 obtidas nas provas finais de 

ambos os ciclos. 

Nível de ensino Disciplinas 

Classificações iguais ou superiores ao nível 3  

obtidas nas provas finais nos três últimos anos 

2013 2014 2015 

1.º ciclo 

(4º ano) 

Português 42,5% 81,3% 84,0% 

Matemática 52,0% 64,8% 71,3% 

2.º ciclo 

(6º ano) 

Português 50,0% 59,0% 81,9% 

Matemática 52,9% 35,5% 67,2% 

 

Colmeias, 17 de junho de 2015 

O Diretor 
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