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Os dados das escolas públicas migram 4 vezes ao ano para o Sistema 

de Informação do MEC; 

Os dados das escolas privadas são recolhidos anualmente através de 

uma plataforma online; 

Têm vindo a ser constituídas bases de dados validadas desde 

2006/2007. 

 

É imperioso tornar útil a informação que todos estes dados escondem! 

 

Útil a quem tem de implementar medidas de política educativa 

Útil às escolas no seu trabalho diário e na elaboração dos seus planos 

de melhoria 

Útil aos pais e aos jovens na escolha esclarecida das escolas e dos 

percursos educativos 



Informação de suporte ao planeamento e à 
implementação de medidas de política educativa 

Impacto do alargamento da escolaridade obrigatória na evolução do número de alunos 



Informação de apoio ao trabalho das escolas  

Ficha de monitorização dos indicadores do crédito horário 



Informação de apoio à avaliação externa das 
escolas  

Variáveis de caracterização geral da escola 

“Valores expectáveis” controlados por variáveis de contexto  

Nesta escola, o número de anos da habilitação dos pais 
é bastante baixo (cerca de 7 anos) e a maioria dos 
alunos beneficia de apoios de ASE. A percentagem de 
docentes de quadro no 2.º, 3.º ciclo e secundário é das 
mais baixas do país mas, por outro lado, as idades dos 
alunos revelam que serão poucos os que têm anos de 
repetência.  



Confrontando com a média nas escolas que têm um contexto análogo, que 

informação poderá ser dada a esta escola quanto ao sucesso escolar dos seus 

alunos no final de cada ciclo?  

• Indicadores consistentemente positivos a matemática no 4.º e no 6.º anos e tendência de melhoria no 9.º 
ano; 
• Menor homogeneidade no que refere à disciplina de português; 
• A taxa de conclusão do 6.º ano tem sido sistematicamente mais baixa do que a que se observa nas escolas 
com valores idênticos nas variáveis de contexto. 
 



Portal InfoEscolas 



Na disciplina de Português, esta 
escola, conseguiu fazer subir os 
alunos de “patamar” entre o 9.º e 
o 12.º, tendo ficado no top 10% 
tanto no biénio 2010-2011 como 
no biénio  2011-2012. 

Tem uma taxa de 
retenção/desistência 
muitíssimo mais baixa que a 
média nacional. 

As notas internas têm sido 
análogas às que, em média, são 
dadas nas restantes escolas do 
país a alunos com notas 
idênticas no exame.  

Portal InfoEscolas: Exemplo 1  



Na disciplina de Português 
consegue fazer subir os alunos 
de “patamar” entre o 9.º e o 
12.º, tendo ficado no top 10% 
tanto no biénio 2010-2011 
como no biénio  2012-2013. 

Tem uma taxa de 
retenção/desistência um 
pouco mais baixa que a 
média nacional. 

As notas internas têm 
tendência para serem análogas 
ou um pouco  mais baixas que 
as notas que, em média, são 
dadas nas  escolas do país a 
alunos com notas idênticas no 
exame.  

Portal InfoEscolas: Exemplo 2  



Conseguiu fazer subir os 
alunos de “patamar” entre o 
9.º e o 12.º 
Consistentemente de 2010 a 
2013, tanto a Português como 
a Matemática 

Tem uma taxa de 
retenção/desistência 
muitíssimo mais baixa que a 
média nacional 

As notas  internas têm 
tendência para serem 
demasiado elevadas por 
comparação com as notas 
que dão as escolas do país a 
alunos com notas idênticas 
no exame.  

Portal InfoEscolas: Exemplo 3 



Tem uma taxa de 
retenção/desistência mais baixa 
que a média nacional. 

As notas  internas têm tendência 
para serem demasiado baixas por 
comparação com as notas que 
dão as escolas do país a alunos 
com notas idênticas no exame.  

Conseguiu fazer subir os alunos de 
“patamar” entre o 9.º e o 12.º 
Consistentemente de 2010 a 2013, 
tanto a Português como a 
Matemática 

Portal InfoEscolas: Exemplo 4  



• Reflete o desalinhamento entre as classificações internas de alunos que vêm 
a ter uma mesma nota no exame.  
• Média de 5 anos em cada escola; 
• Considera todos os exames; 
• É padronizado para o número de alunos; 
• Valores positivos indicam desalinhamento para baixo; valores negativos 
indicam desalinhamento para cima. 

Indicador de “desalinhamento”  



Informação para uma escolha esclarecida 
do percurso escolar 











 

Obrigada pela vossa atenção! 
  


