
Relatório de Análise dos Resultados Escolares  

do Ensino Regular da ESJR 

            Avaliação do 2.º Período – Ano letivo 2021/2022 

  



Resultados ≥ 3,6 
- Melhor Resultado: Francês, 
EF(4,4) 
- Pior Resultado: TIC, FQ (3,6). 
- Port, Esp, Fran, FQ, Mat, mantêm 
- As restantes disciplinas sobem. 

 



 



 

 - Médias sobem nas três turmas. 
- 7A continua a apresentar a melhor classificação média. 
 
- Percentagem de negativas com descidas significativas em todas 
turmas. 
- 7B não apresenta negativas. 
- 7A reduziu para metade. 
- 7C continua a apresentar a percentagem mais elevada, mas com uma 
descida de 67% 



 



Evolução 2018/19 – 2021/22 - 7º ano 

Fazendo um estudo ao longo do tempo verificamos 
uma subida continua da média da escola ao longo dos 
últimos quatro anos, fixando-se este ano em 3,8. 
Em todo o período considerado a média é sempre 
superior a 3. 

A percentagem de negativas conheceu uma 
grande  descida de 2020/21 para 2021/22, 
atingido aqui o valor mais baixo dos últimos anos 
(2%).  



Resultados ≥ 3,0 
- Melhor Resultado: TIC e CD (4,0) 
- Pior Resultado: Hist e Mat (3,0). 
- Port, Esp, Fran, EV, Mat, mantêm 
- As restantes disciplinas sobem. 



 



 

 - Médias sobem nas duas turmas. 
- 8B continua a apresentar a melhor classificação média. 
- Percentagem de negativas com descidas nas duas turmas. 

7,9 19,1 





Evolução 2018/19 – 2021/22 - 8º ano 

Fazendo um estudo ao longo do tempo verificamos 
uma subida continua da média da de 2018/19 para 
2019/20 e a partir daqui mantem-se particamente 
constante, com uma ligeira descida no último ano. 

A percentagem de negativas conheceu uma 
descida de 2020/21 para 2021/22, mas o valor 
mais baixo foi em 2019/20. 



Resultados ≥ 3,0 
- Melhor Resultado CD (4,2). 
- Pior Resultado: Esp (3,0). 
- Esp, Fran, FQ, EV, mantêm. 
- CN e Mat descem. 
- As restantes disciplinas sobem. 

 



 



 

 
- Médias sobem muito ligeiramente nas turmas A, C e D. 
 
- 9A continua a apresentar a melhor classificação média. Mantem a 
percentagem de negativas. 
- 9B apresenta  percentagem mais elevada de negativas. 
- As outras turmas apresentam valores mais baixos.  
- A maior progressão no sentido do sucesso verificou-se na turma D. 

 

15,1 14,4 

13,7 15,4 





Evolução 2018/19 – 2021/22 - 9º ano 

Fazendo um estudo ao longo do tempo verificamos 
uma subida continua da média de 2020/21. 
mantendo o mesmo valor este ano. 

A percentagem de negativas conheceu uma descida 
progressiva no período considerado, passando de 
19% no início para 7,9 este ano. 



- Resultados  ente 12,3 e 16,9. 
- Melhores Resultados: EF (16,9), Des A ( 14,5),e Ing (14,4). 
- Piores Resultados: Hist (12,3) Eco (12,5) e  Geo, FQ  e MACS (12,8). 
- Desceram do 1º para o 2º P: GD, Mat, FQ, MACS, BG e ECO com a maior descida. 
- Mantêm ou sobem muito ligeiramente: Port, Fil, Hist. 
- As restantes disciplinas sobem a média. 
 
 
 
 





- Percentagem nula classificações inferiores a 10: EF, HCA. 
- Pior resultado: GD (24,2%) e MACS (23,6%).   
- Melhor resultado: EF (0%) e HCA (0%) e com menor percentagem de negativas Des (2,5%). 

 
- Face aos resultados do 1º P: 
    . Apresentam maior percentagem de negativas: Des, GD, BG, GD, Mat, MACS (de 9,6% para 23,6%) e Eco (de 0% para 
18,5%). 
    . Maiores descidas: Hist e Ing. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Evolução 2018/19 – 2021/22 - 10º ano 



- Resultados  ente 11,8 e 17,2. 
- Melhores Resultados: EF (17,2), GDA ( 16,0),e Ing (15,3). 
- Piores Resultados: Hist (11,8), Eco (12,3). 

 
- Desceram do 1º para o 2º P: HCA e MACS. 
- Mantêm: Port e BG. 
- As restantes disciplinas sobem a média. 
 
 
 
 





- Percentagem nula de classificações inferiores a 10: EF, Des e HCA. 
- Pior resultado: Eco (19,4%) e Hist (17,5%).   
- Menor percentagem de negativas: BG (1,3%). 

 
- Face aos resultados do 1º P: 
    . Apresentam maior percentagem de negativas: Port, Hist A, Mat A e MACS. . Maiores subidas HistA e MACS. 
    . Apesar de Eco A continuar a ocupar o primeiro lugar é de salientar  a grande diminuição da percentagem de níveis 
inferiores a 10. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Evolução 2018/19 – 2021/22 - 11º ano 



- Resultados  ente 12,5 17,4. 
- Melhores Resultados: Ing (17,4), EF( 17,5),e OMB(16,8). 
- Piores Resultados: Hist (12,5) Mat (13). 
- Desceram do 1º para o 2º P: OFA e  Física. Descidas com pouco significado. 
- Mantêm ou sobem muito ligeiramente: Port, Des, Ing e  Hist. 
- As restantes disciplinas sobem a média, ainda que essa subida seja sempre inferior a um valor. 
 
 
 
 





- Percentagem nula de classificações inferiores a 10: EF, DesA, OFA, OMB, ApI B, Ing, EcoC. 
- Pior resultado: Mat (28,4%) e Hist (12,5%).   
- Menor percentagem de negativas: Psi (1,6%).  
 
- Face aos resultados do 1º P: 
    . Apresentam maior subida na percentagem de negativas: Hist (de 10,8% para 12,5%) e Soc. (de 0% para 2,2%) 
    . Maiores descidas Mat  (35,1%para 28,4%)e Física (9,6% para 5,9%). 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Evolução 2018/19 – 2021/22 - 12º ano 


