
RESULTADOS DO AGRUPAMENTO NAS PROVAS FINAIS DE CICLO 

Ano letivo 2014 / 2015 

Distância da taxa de sucesso do agrupamento para o valor nacional 

Em relação aos resultados das provas finais de ciclo, os gráficos seguintes mostram a evolução da 

distância da taxa de sucesso do agrupamento para o valor nacional:  

 

Legenda: 

Distância negativa - a taxa de sucesso do agrupamento é inferior à taxa de sucesso nacional em x pontos 

percentuais 

Distância positiva - a taxa de sucesso do agrupamento é superior à taxa de sucesso nacional em x pontos 

percentuais 

 

Progressão dos resultados do agrupamento entre as provas do 4º ano e do 6º ano 

O indicador da progressão dos resultados do agrupamento entre as provas nacionais do 4º ano e do 6º 

ano, quando comparados com os outros alunos do país do mesmo contexto está em linha com a média 

nacional (fonte: Infoescolas da DGEEC): 

EB Padre Cabanita e EBI Prof. Sebastião Teixeira 

 

Progressão dos resultados do agrupamento entre as provas do 6º ano e do 9º ano 

Já no indicador da progressão entre as provas do 6º ano e do 9º ano os resultados diferem nas duas 

escolas: 

EB Padre Cabanita     EBI Prof. Sebastião Teixeira 

 

Legenda: 

Os alunos da escola têm uma progressão inferior à média nacional 

 Os alunos da escola têm uma progressão superior à média nacional 

 Os alunos da escola têm uma progressão em linha com a média nacional 
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Resultados dos alunos em contextos semelhantes 

O indicador dos resultados em contexto que a seguir se apresenta compara os resultados dos alunos do 

agrupamento, com os resultados dos alunos dos outros agrupamentos do País que têm contextos 

semelhantes relativamente aos biénios 2011-12 e 2012-13 (fonte: Infoescolas da DGEEC): 

6.º ANO 

EB Padre Cabanita      EBI Prof. Sebastião Teixeira 

 

 

9.º ANO 

EB Padre Cabanita              EBI Prof. Sebastião Teixeira 

 

 

Legenda:  

significa que a média da provas está entre as 25% que mais se distanciam, no sentido positivo, 

da média esperada. 

significa que a média da provas está na faixa central entre os 25% mais altos e os 25% mais 

baixos do país. 

significa que a média da provas está entre as 25% que mais se distanciam, no sentido negativo, 

da média esperada.  

 

 


