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DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO GARCIA 

Escola Secundária de Emídio Garcia 
CÓDIGO 401638 

CURSOS PROFISSIONAIS 

ANÁLISE TRIMESTRAL 

DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO  

1.º PERÍODO (2022/23) 
 

De acordo com o apresentado nas atas dos Conselhos de Turma – 1.º momento de avaliação (22.23), 

considera-se que os resultados são satisfatórios. Destaca-se o facto de, durante o primeiro trimestre não ter 

ocorrido nenhuma situação de abandono ou de transferência de curso.  

Nas turmas de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde, do 1º ano, a equipa pedagógica 

considerou: 

a) O aproveitamento foi satisfatório dado que a maioria dos alunos concluiu os módulos previstos com 

aproveitamento; a percentagem mais elevada de não conclusão do módulo é de 14% na disciplina de 

Físico-Química  

b) Em termos de assiduidade, os alunos cumpriram os objetivos estabelecidos; salienta-se que tal tem 

vindo a melhorar ao longo do período; 

c) O comportamento é satisfatório. Também aqui se verifica uma melhoria que foi assinalada pela equipa 

pedagógica; 

d) Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das medidas 

propostas, revelando bom desempenho; 

e) Nos domínios de Cidadania e Desenvolvimento e Projeto de Educação para a Saúde e Educação 

Sexual, foram desenvolvidas iniciativas que constam do Plano de Atividades de Turma. Destaque para 

a visita ao Museu do Holocausto (Porto). 

  

 Nas turmas de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde, do 2.º ano, a equipa pedagógica 

considerou: 

a) O aproveitamento foi satisfatório. De acordo com os dados, 20% dos alunos não obtiveram resultados 

positivos nas disciplinas de Área de Expressões e Sociologia; Na disciplina de Saúde, cinco alunos 

recuperaram um módulo em atraso; 

b) Os alunos são, de uma maneira geral, assíduos; 

c) O comportamento é, de um modo geral, bom; 

d) Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das medidas 

propostas revelando bom desempenho; 

e) As atividades de Cidadania e Desenvolvimento, bem como do programa PESES foram desenvolvidas 

com resultados bastante satisfatórios. Neste âmbito, os alunos visitaram o Lar S. João Batista e, 

Mogadouro. 
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  Nas turmas de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde, do 3º ano, a equipa pedagógica 

considerou: 

a) O aproveitamento foi considerado Bom na turma de animação sociocultural e satisfatório na turma de 

técnico auxiliar de saúde neste curso, 25% dos alunos não obteve avaliação positiva no módulo 

lecionado, na disciplina de Higiene, Segurança e Cuidados Gerais em Saúde;  

b) Os alunos são, de uma maneira geral, assíduos; 

c) O comportamento é, de um modo geral, bom; 

d) Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das medidas 

propostas revelando bom desempenho; 

e) As atividades de Cidadania e Desenvolvimento, bem como do programa PESES foram desenvolvidas 

com resultados bastante satisfatórios. Destaca-se a participação no simulacro de acidente no 

aeródromo de Bragança. 

 

 

 

Em 12.01.20223 
  O Coordenador EFP 

Raul A.B. Gomes 

 

 


