
 

Atribuição das componentes EFI e RA do crédito horário para o ano letivo 

de 2014/15 

Nota explicativa 

O Despacho Normativo n.º 6/2014, de 26 de maio, no seu artigo 11.º, estabelece as condições 

para atribuição de crédito horário baseado no reporte feito pelas escolas sobre os resultados 

dos alunos (componente EFI) e situação dos alunos no final do ano letivo em termos abandono 

ou risco de abandono (componente RA).  

Componente EFI 

A atribuição do crédito correspondente à componente EFI do crédito horário teve por base os 

resultados da avaliação sumativa interna e externa dos alunos das escolas públicas da rede do 

MEC, tal como reportados pelas Unidades Orgânicas para o sistema de informação MISI 

durante o mês de agosto de 2014. Consideraram-se os alunos que realizaram os exames, como 

alunos internos, às disciplinas de Português e Matemática do Ensino Básico ou a alguma das 18 

principais disciplinas de exame do Ensino Secundário. 

Foram calculados os seguintes indicadores estatísticos: 

Média Nacional por disciplina – média dos resultados obtidos nos exames nacionais pelos 

alunos acima referidos. 

Média Nacional de Referência (MNR), por UO – é uma média ponderada pela proporção de 

exames de cada disciplina realizados na escola. Este indicador varia consoante a UO na medida 

em que também varia o número de exames realizados pelos seus alunos a cada uma das 

disciplinas. A Média Nacional de Referência é, assim, a média que a UO teria se, em cada 

disciplina, todos os seus alunos tivessem como classificação de exame a média nacional. 

Calculou-se, para cada UO, uma MNR relativa aos exames do Ensino Básico e outra relativa aos 

exames do Ensino Secundário. 

Média Observada na UO – média global dos resultados obtidos nos exames nacionais pelos 

alunos acima referidos. 

Média das avaliações sumativas internas – média global dos resultados obtidos pelos alunos 

acima referidos nas avaliações do 3.º período. 

Erro padrão da média, por UO – indicador da variabilidade esperada para a média observada 

na UO. Obtém-se dividindo a variância de referência pelo total de provas realizadas na UO e 

tomando a raiz quadrada. Este indicador estatístico foi calculado para os exames realizados em 

2013 e em 2014 e os respetivos valores foram conjugados de modo a obter um erro padrão de 

referência que permite avaliar a variação nas médias de exame de um ano para o seguinte. 

Indicador UEP – traduz a significância estatística da diferença entre a média observada na UO e 

a sua média nacional de referência. Obtém-se dividindo a referida diferença pelo erro padrão 



da média. Obtém-se um valor positivo se a média observada na UO for superior à média 

nacional de referência e negativo caso contrário, sendo que a magnitude desse valor tende a 

ser ampliada à medida que o número de exames realizados aumenta. Para este tipo de 

indicadores, nos casos em que o seu valor se situe entre -2 e 2, é usual dizer que não há 

evidência estatística de diferença, ao nível de 5%. O indicador UEP tem interpretação análoga 

quando utilizado para comparar os resultados de 2014 com os de 2013, confrontando-se, 

neste caso, a diferença anual nas médias observadas na UO com a diferença anual nas médias 

nacionais de referência. 

Critérios para atribuição de crédito horário: 

Tabela 1 – Resultados da avaliação sumativa externa 

Escola ou Agrupamento com exames nos ensinos básico e secundário 

CONDIÇÕES A VERIFICAR:  

A média dos exames realizados supera a média nacional em 0,45 no ensino 

básico e em 25 no ensino secundário 

+30h 

A média dos exames realizados supera a média nacional em 0,40 no ensino 

básico e em 20 no ensino secundário 

+20h 

A média dos exames realizados supera a média nacional em 0,30 no ensino 

básico e em 10 no ensino secundário 

+10h 

Nas restantes situações +0h 

 

Escola ou Agrupamento com exames somente no ensino secundário 

CONDIÇÕES A VERIFICAR:  

A média dos exames realizados supera a média nacional em 30 +30h 

A média dos exames realizados supera a média nacional em 25 +20h 

A média dos exames realizados supera a média nacional em 15 +10h 

Nas restantes situações +0h 

 

Escola ou Agrupamento com exames somente no ensino básico 

CONDIÇÕES A VERIFICAR:  

A média dos exames realizados supera a média nacional em 0,50 +30h 

A média dos exames realizados supera a média nacional em 0,45 +20h 

A média dos exames realizados supera a média nacional em 0,35 +10h 

Nas restantes situações +0h 

 



Observação: No ensino básico considera-se a escala de 1 (um) a 5 (cinco) e no ensino 

secundário a escala de 0 (zero) a 200 (duzentos). 

 

Tabela 2 – Diferenças entre avaliação sumativa interna e avaliação sumativa externa 

CONDIÇÕES A VERIFICAR:  

A diferença, em valor absoluto, entre a média das classificações internas de 

frequência e a média dos exames 

 

não excede 0,15 no ensino básico e 20 no ensino secundário.  +20h 

não excede 0,10 no ensino básico ou não excede 15 no ensino secundário. +10h 

Nas restantes situações +0h 

 

Tabela 3 – Comparação da variação anual das classificações de exame de cada escola com a 

variação anual nacional 

Escola ou Agrupamento com exames nos ensinos básico e secundário 

CONDIÇÕES A VERIFICAR:  

A diferença entre a média dos exames realizados no ano letivo corrente e a 

do ano letivo anterior, quando comparada com a diferença registada nas 

médias nacionais, 

 

é superior a 3 UEP, quer no ensino básico quer no ensino secundário. +30h 

é superior a 3 UEP, ou no ensino básico ou no ensino secundário. +20h 

está entre 2,5 e 3 UEP, quer no ensino básico quer no ensino secundário. +20h 

está entre 2 e 2,5 UEP, quer no ensino básico quer no ensino secundário. +10h 

Nas restantes situações +0h 

 

Escola ou Agrupamento com exames ou só no ensino básico ou só no ensino secundário 

CONDIÇÕES A VERIFICAR:  

A diferença entre a média dos exames realizados no ano letivo corrente e a 

do ano letivo anterior, quando comparada com a diferença registada nas 

médias nacionais, 

 

é superior a 4,5 UEP +30h 

está entre 3,5 e 4,5 UEP. +20h 

está entre 3 e 3,5 UEP. +10h 

Nas restantes situações +0h 

 



Na atribuição do crédito a cada escola, estas 3 tabelas são consideradas na sua totalidade, na 

medida em que o crédito atribuído é o máximo entre os registados em cada uma delas.  

 

Tabela 4 — Comparação da variação anual das classificações de provas finais ou exames de 

cada escola com a variação anual nacional em três anos sucessivos 

 Foram atribuídas 30 horas de crédito às Unidades Orgânicas que verificaram o seguinte 

critério: 

Na comparação da variação anual das classificações de provas finais ou exames (do ensino 
básico ou do ensino secundário) com a variação anual nacional, de 2011 para 2012, de 2012 
para 2013 e de 2013 para 2014, a escola manteve -se sempre no grupo de topo das 20% que 
mais se destacaram. 

 

Componente RA 

A atribuição do crédito correspondente à componente RA do crédito horário teve por base a 

informação reportada pelas escolas quanto à situação em que ficaram os seus alunos no final 

dos anos letivos 2012/13 e 2013/14 (Transitou/concluiu, Retido, Transferido, Abandonou, 

Anulou matrícula, Excluído/Retido por faltas). Todos os alunos em alguma das três últimas 

situações contabilizaram para o cálculo da percentagem de alunos em Abandono/Risco de 

abandono. 

Foi atribuído um crédito de 30 horas às Unidades Orgânicas que verificaram, 

cumulativamente, os seguintes critérios: 

(a) Redução superior a 50% de um ano letivo para o outro e, 

(b) diferença associada a essa redução superior a 2 pontos percentuais. 

 


