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CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – Tipo 3  

OPERADOR DE INFORMÁTICA 
 
 

Na turma CEF, constituída por 16 alunos observa-se que o sucesso neste primeiro 

período foi muito insuficiente. Apenas 4 alunos tiveram sucesso em todas as 

disciplinas. 

Relativamente aos alunos com níveis negativos há a registar que: 

- dois alunos apresentam 1 nível negativo; 

- quatro alunos apresentam 2 níveis negativos; 

- seis alunos apresentam 4 ou mais níveis negativos. 

As disciplinas onde os alunos que apresentam mais níveis negativos são Higiene, Saúde 

e Segurança no Trabalho e matemática. 
 
 
 

Mapa de sucesso resumido 
(alunos sem níveis negativos) 

CEF 25% 
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CURSO PROFISSIONAL DE INTÉRPRETE/ATOR/ATRIZ 

 
 

No 1º PIAA, cuja turma é composta por 4 alunos observa-se que o sucesso no primeiro 

período foi suficiente. Foram concluídos 8 módulos no conjunto das disciplinas e 

constata-se que 2 alunos não têm qualquer módulo em atraso. Relativamente aos 

alunos com módulos em atraso, um tem apenas 2 módulos e o outro tem a totalidade 

dos módulos em atraso. 
 
 

Mapa de sucesso resumido 

(alunos sem módulos em atraso) 

1º PIAA 50% 
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CURSO PROFISSIONAL DE ARTES DO ESPETÁCULO – INTERPRETAÇÃO 
 
 

No 2º PAEI, cuja turma é composta por 7 alunos observa-se que o sucesso no primeiro 

período foi muito bom. Foram concluídos 9 módulo no conjunto das disciplinas e 

constata-se que 6 alunos não têm qualquer módulo em atraso. Relativamente ao 

aluno com módulos em atraso, este apresenta apenas 1 módulo por realizar. 
 

 

No 3 º PAEI, cuja turma é composta por 10 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi muito bom. Foi concluído 1 módulo no conjunto das disciplinas e 

constata-se que os 10 alunos não têm qualquer módulo em atraso. Relativamente 

aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- um aluno apresenta 7 módulos. 
 
 
 

Mapa de sucesso resumido 

(alunos sem módulos em atraso) 

2º PAEI 86% 
3º PAEI 100% 



Agrupamento de Escolas André de Gouveia - Évora – 135562 
Sede: Escola Secundária André de Gouveia 

 

 4 

 

 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA 
 
 

No 2º PTAGD, cuja turma é composta por 16 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi suficiente. Foram concluídos 6 módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que 11 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- quatro alunos apresentam 1 módulo; 
- um aluno apresenta 2 módulos; 

A disciplina onde os alunos apresentam mais dificuldades é  da componente geral 

(Educação Física). 

 
 

Mapa de sucesso resumido 

(alunos sem módulos em atraso) 

2º PTAGD 69% 
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CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE APOIO PSICOSSOCIAL 
 
 

No 1º PTAPS, cuja turma é composta por 13 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi suficiente. Foram concluídos 8 módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que 7 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- um aluno apresenta 1 módulo; 
- um aluno apresenta 4 módulos; 
- três alunos apresentam todos os módulos. 

Não existe uma disciplina específica onde os alunos apresentem mais. 

 

 

No 2º PTAPS, cuja turma é composta por 8 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi muito bom. Foram concluídos 5 módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que 7 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente ao aluno com módulos em atraso, este apresenta apenas um módulo por 

realizar. 

 
 
 

Mapa de sucesso resumido 

(alunos sem módulos em atraso) 

1º PTAPS 54% 

2º PTAPS 88% 
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CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS 
 
 

No 1º PTAV, cuja turma é composta por 12 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi suficiente. Foram concluídos 7 módulos no conjunto das disciplinas 

e constata-se que 4 alunos não têm qualquer módulo em atraso. Relativamente aos 

alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- quatro alunos apresentam 1 módulo; 
- três alunos apresentam 2 módulos; 
- um aluno apresenta 6 módulos. 

As disciplinas onde os alunos apresentam mais dificuldades são na componente geral 

(TIC) e na componente específica (Matemática).  

 
 

No 2º PTAV, cuja turma é composta por 7 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi suficiente. Foram concluídos 8 módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que os 3 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

-  três alunos apresentam 1 módulo; 
-  um aluno apresenta 6 módulos. 

A disciplina onde os alunos apresentam mais dificuldades é da componente específica 

(matemática). 

Esta turma integra um aluno abrangido pelo DL 54/2018 de 6 de julho, a frequentar em 

regime de disciplina. 

 

Mapa de sucesso resumido 

(alunos sem módulos em atraso) 

1º PTAV 33% 

2º PTAV 43% 
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CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO 
 
 

No 1º PTD, cuja turma é composta por 32 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi suficiente. Foram concluídos 6  módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que 22 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- três alunos apresentam 1 módulo; 
- quatro alunos apresentam dois módulos; 
- um aluno apresenta quatro módulos. 

A disciplina onde os alunos apresentam mais dificuldades é da componente geral 

(Português). 

De referir eu esta turma e encontra dividia em dois turnos e que o turno 1 apenas 

terminou 4 módulos, neste turno existe apenas um aluno com 1 módulo em atraso. 

 

 
No 2º PTD, cuja turma é composta por 29 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi suficiente. Foram concluídos 5  módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que 18 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- oito alunos apresentam 1 módulo; 
- dois alunos apresentam dois módulos; 
- um aluno apresenta quatro módulos. 

A disciplina onde os alunos apresentam mais dificuldades é da componente específica 

(Matemática). 

 
 

No 3º PTD1, cuja turma é composta por 30 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi muito bom. Foram concluídos 2 módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que 28 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- dois alunos apresentam 2 módulos. 

Não existe uma disciplina específica onde os alunos apresentam mais dificuldades. 
 
 

No 3º PTD2, cuja turma é composta por 17 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi suficiente. Foram concluídos 4 módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que 7 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- quatro alunos apresentam 1 módulo; 
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- seis alunos apresentam 2 módulos. 

A disciplina onde os alunos apresentam mais dificuldades é da componente geral (Área de 
Integração). 

 
 

Mapa de sucesso resumido 

(alunos sem módulos em atraso) 

1º PTD 69% 

2º PTD 62% 
3º PTD1 93% 
3º PTD2 42% 
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CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

INFORMÁTICOS 

 

No 1º PTGEI, cuja turma é composta por 15 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi insuficiente. Foram concluídos 6 módulos no conjunto das 

disciplinas e constata-se que 5 alunos não têm qualquer módulo em atraso. 

Relativamente aos alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- dois alunos apresentam 1 módulo; 

- seis alunos apresentam 2 módulos; 

-  dois alunos apresentam 5 ou mais módulos. 

De referir que o aluno que apresenta mais módulos em atraso, encontra-se em 

abandono escolar e já foi sinalizado junto da CPCJ. 

As disciplinas onde os alunos apresentam mais dificuldades são das componentes geral 
(Educação Física) e específica (Matemática). 

 
 

No 3º PTGEI, cuja turma é composta por 14 alunos observa-se que o sucesso neste 

primeiro período foi bom. Foram concluídos 8 módulos no conjunto das disciplinas 

e constata-se que 7 alunos não têm qualquer módulo em atraso. Relativamente aos 

alunos com módulos em atraso há a registar que: 

- seis alunos apresentam 1 módulo; 

- um aluno apresenta 4 módulos. 

As disciplinas onde os alunos apresentam mais dificuldades são da componente específica 
(Matemática e Físico-Química). 

 
 
 

Mapa de sucesso resumido 

(alunos sem módulos em atraso) 

1º PTGEI 33% 
3º PTGEI 50% 
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CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE JUVENTUDE 
 
 

No 3º PTJ, cuja  turma é composta por 8 alunos, não foram lançadas classificações 

em nenhuma disciplina em virtude de os alunos terem estado a realizar a Formação em 

Contexto de Trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
No cômputo geral constata-se, que os resultados obtidos ao nível das 

turmas dos cursos de ensino profissionalizante no 1º período são 

maioritariamente positivos, apenas 33,3% não obtiveram um número de 

alunos sem módulos em atraso superior a 50% dos alunos inscritos. 

 
 
 

O Coordenador dos Cursos do Ensino Profissionalizante 
 

 
 

Emídio Riscado 


