
 

 

Agrupamento de Escolas de Valbom 

Sede: Escola Secundária de Valbom 

Ano letivo 2020/21 

CONSELHO GERAL: PARECER N.º 06/2021  

Relatório dos resultados e desempenhos escolares relativos ao 1.º Período 2020/2021 

 

Da apreciação do Relatório dos Resultados do 1.º período 2020/2021, apresentado e discutido na 

reunião do Conselho Pedagógico de 04-03-2021, o Conselho Geral do AEV emite o seguinte: 

 

PARECER 

O Relatório dos resultados escolares relativos ao 1.º período 2020/2021 é um documento que, de um 

modo geral, apresenta os principais resultados, o grau de cumprimento das metas contratualizadas no âmbito 

do programa TEIP e algumas considerações relativas à melhoria das aprendizagens.  

Permite o conhecimento dos resultados globais relativos ao 1.º período de 2020/2021, por ano de 

escolaridade, e a sua comparação com a média do 1.º período dos três últimos anos. 

Permite, ainda, um conhecimento do desempenho de cada turma em todas as disciplinas do currículo, 

a comparação com as restantes turmas do mesmo ano de escolaridade e, em cada turma, entre as várias 

disciplinas. 

No entanto, 

⮚ O indicador “Taxa de insucesso escolar (alunos com 4 ou mais negativas)”, relativo aos 4.º, 6.º e 9.º anos 

pode ser atualizado para (alunos com negativa a Português e Matemática ou 3 ou mais negativas).  

⮚ No que se refere às crianças e alunos abrangidos pela Educação Especial, considerando o número de 

discentes integrados neste regime e a dimensão dos recursos humanos disponibilizados pelo AEV para 

atender às suas necessidades, impõe-se que a sua aprendizagem seja, também, monitorizada e 

estudada, de modo a corresponder às exigências da tutela. 

É importante que os resultados e as considerações constantes neste relatório sejam divulgados 

atempadamente junto de todos os órgãos pedagógicos e seja realizada uma análise e reflexão dos processos 

de ensino e de aprendizagem implementados para que sejam definidas e implementadas as estratégias de 

recuperação de aprendizagens, pelos departamentos/grupos e conselhos de turma.  

 

Valbom, 20 de abril de 2021 

 

 

____________________________ 

Cristina Couto Varela 

(Presidente do CG do AEV) 
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