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Resumo 

Este estudo pretende procurar relações entre o sucesso escolar e diferentes variáveis 

intrínsecas cognitivas (processo cognitivo de atenção e planificação). Foram também 

procuradas correlações entre o género e as duas variáveis supramencionadas. 

Objetivou-se averiguar a influência destas variáveis no sucesso escolar dos alunos e 

que tipo de relações podem estabelecer entre si. Sendo que para tal foi utilizada uma 

amostra de 130 alunos, do 8º e 9º ano da Escola Secundária Fernando Namora 

(ESFN) à qual foi aplicado o teste Sistema de Avaliação Cognitiva (SAC). Foram 

encontradas relações significativas entre o sucesso académico e a atenção. O mesmo 

processo cognitivo demonstrou correlação com as disciplinas de Matemática, 

Português e Educação Física. O processo de planificação demonstrou uma relação 

moderada com o sucesso académico e correlação significativa com a matemática. 

Estes resultados levam a importantes conclusões para o contexto em que se integram 

e sugerem ilações que podem apoiar os estudos feitos até à data sobre o assunto. 
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Abstract 

This study aims to look for relations between school success and different intrinsic 

cognitive variables (cognitive process of attention and planning). There were also 

intentions to correlate gender and the two aforementioned variables. The goal is to 

try to unveil the influence of these variables on students' achievement and what kind 

of relations they can show between each other. A sample of 130 students form Escola 

Secundária Fernando Namora (EFSN), ranged between 8th and 9th grade, was used 



for the effect. Relations between academic success and attention were examined. The 

same cognitive process demonstrated correlation with mathematics, portuguese and 

physical education. The planning process demonstrated a moderate relationship with 

academic success and correlation with mathematics. These results lead to important 

conclusions for the context in which they are involved and suggest some support to 

the studies done previously on the subject. 
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Introdução 

O sucesso escolar é um tema 

recorrente da investigação em educação, 

sendo que, por norma, se investigam 

diversas variáveis influenciadoras do 

mesmo. Podemos agrupar essas variáveis 

do seguinte modo: a) intrínsecas – estão 

intimamente ligadas às características 

individuais dos alunos (e.g. biológicas, 

psicológicas ou cognitivas); b) extrínsecas 

– os alunos não dependem diretamente das 

mesmas (e.g. contexto externo). O objetivo 

deste estudo foi averiguar a relação entre 

as variáveis intrínsecas cognitivas e o 

sucesso escolar dos alunos. 

A função cognitiva tem por base 

descobertas recentes acerca da inteligência, 

na qual esta é perspetivada como um 

conjunto de processos cognitivos (Naglieri 

& Das, 1997). Desta forma é averiguado o 

modelo de processamento cognitivo que 

compreende os processos de Planificação, 

Atenção, Processamento Simultâneo e 

Sucessivo (PASS). Estes processos 

derivam das recentes teorias da construção 

humana da inteligência, sendo 

perspetivados como algo dinâmico e não 

como uma capacidade ou habilidade 

estática (Das, Naglieri & Kirby, 1994) e/ou 

singular. De modo a avaliar estes processos 

na prática foi construída uma bateria de 

testes cognitivos, denominada Sistema de 

Avaliação Cognitiva (SAC) (Naglieri e 

Das, 1997).  

Neste estudo, foram equacionados 

os processos de planificação e atenção. A 

planificação é o processo mental pelo qual 

a pessoa determina, seleciona, usa e avalia 

uma estratégia ou método para resolver um 

problema, simples ou complexo, de um 

modo eficiente. A planificação poderá 

estar interligada com os processos 

cognitivos de atenção e os processamentos 

simultâneo e sucessivo (Luit, Kroesbergen 

& Naglieri, 2005). Poderá, também, 

exercer influência sobre o controlo da 



impulsividade bem como a utilização do 

conhecimento (Cruz, 2007). 

Por outro lado, a atenção refere-se 

ao processo cognitivo através do qual a 

pessoa, de um modo seletivo, se orienta 

para um estímulo particular e inibe a 

orientação para um estímulo que compete 

com o primeiro. Para ter êxito nas tarefas 

de atenção é necessário que esta seja 

utilizada de um modo focalizado, seletivo, 

sustido e sem esforço (Luit et al, 2005). 

De-Nardim & Sordi (2007), sugerem que a 

atenção é essencial para a realização de 

tarefas e para o processamento de 

informações, desempenhando um papel 

fundamental na aprendizagem, através da 

seleção da informação pertinente. Desta 

forma, podemos referir a importância do 

papel da capacidade atencional dos alunos 

na aprendizagem e sucesso escolar.  

Na literatura, encontrámos alguns 

estudos que relacionam o 

sucesso/rendimento escolar e o género 

(Almeida, Miranda & Guisande, 2008; 

Saavedra, 2001). Nesta linha de raciocínio, 

Saavedra (2001) refere que as raparigas 

apresentam melhores resultados que os 

rapazes a Português, mas estes por sua vez 

obtêm melhores resultados a Educação 

Física. O mesmo autor refere ainda que 

não se verificam diferenças significativas, 

entre os dois géneros, nas restantes 

disciplinas. É interessante constatar que, 

quando questionados, os rapazes justificam 

o seu sucesso escolar recorrendo às 

caraterísticas instrínsecas inatas, no 

entanto, as raparigas associam o sucesso 

escolar ao esforço e às bases de 

conhecimento que possuem (Almeida et al, 

2008). Tal poderá indicar uma possível 

relação com as motivações intrínsecas de 

cada aluno, na forma como organizam e 

planeiam os seus momentos de estudo e 

consequentemente nos resultados 

académicos. 

 

Metodologia 

 

Amostra 

 

Pare se atingir os objetivos deste 

estudo recorreu-se a uma amostra de 130 

alunos que abrangeu ambos os géneros e 

diferentes níveis de escolaridade. A 

amostra foi constituída por 59 alunos do 

género masculino e 71 do género feminino, 

pertencentes ao 8º e 9º ano de escolaridade 

da Escola Secundária Fernando Namora 

(ESFN), concelho da Amadora. Para 

efeitos de seleção e composição da amostra 

os alunos com necessidades educativas 

especiais foram excluídos. Os 

encarregados de educação receberam um 

consentimento informativo pedindo a sua 

colaboração. 

 

Procedimentos 

 



Para efeito de definição da variável 

de sucesso/insucesso atendemos à 

avaliação sumativa interna que se exprime 

numa escala de 1 a 5 para o 2º e 3º ciclo do 

ensino básico. Assim, consultámos o 

projeto curricular e os conselhos de turma 

de modo a garantir a uniformidade dos 

critérios. Deste modo, os critérios para 

definir o insucesso foram os seguintes:  

 Duas classificações abaixo do nível 

3, sendo ambas nas disciplinas de 

Matemática e Português, com uma 

delas com classificação de nível 1; 

 Três classificações abaixo do nível 

3 incluindo as disciplinas de 

Matemática e Português;  

 Quatro classificações abaixo de 

nível 3 ou mais, independentemente 

da disciplina;  

Os alunos de sucesso são todos 

aqueles que não estão incluídos nos 

critérios supracitados. Para o efeito foram 

consideradas as classificações obtidas 

pelos alunos no segundo período (março) 

do ano letivo 2012/2013. 

 

Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados neste 

estudo foram o teste SAC (avaliação da 

inteligência), os resultados académicos de 

acordo com os critérios já mencionados 

(levantamento na secretaria da ESFN), o 

Statistical Package for Social Science – 

versão 18.0 (SPSS) para a inferência 

estatística dos dados e a folha de cálculo 

Excel para a estatística descritiva. 

Para garantir condições de 

fiabilidade e validade dos dados recolhidos 

definimos as seguintes condições: a) O 

teste SAC foi aplicado durante as aulas de 

Educação Física de noventa minutos, b) 

numa sala de aula, c) garantindo-se espaço 

entre os alunos e d) ausência de distrações. 

Para este estudo apenas foram analisados 

os resultados das provas da planificação e 

atenção.  

As provas para a planificação 

compreenderam o emparelhamento de 

números, a planificação de códigos e a 

planificação de conexões. 

Na prova de emparelhamento de 

números a tarefa foi encontrar e sublinhar 

os dois números iguais em cada uma das 

oito linhas que constituem os quatro itens 

da prova. O tempo de realização de cada 

item foi cronometrado, variando o tempo 

limite de acordo com a dificuldade dos 

itens. A pontuação final da prova resultou 

da consulta de uma tabela fornecida pelos 

autores, de acordo com o número de 

respostas corretas e o tempo decorrido na 

realização da tarefa. 

A prova de planificação de códigos 

contém dois itens, cada um dos quais com 

o seu próprio conjunto de códigos e com 

um arranjo particular de linhas e colunas. 

No cimo de cada página é apresentada uma 



legenda com a correspondência entre as 

letras e os respetivos códigos. A tarefa 

consistiu em escrever por baixo de cada 

letra o código que lhe corresponde, sendo 

cada item administrado e pontuado 

separadamente. O tempo limite para 

responder a cada item foi de 60 segundos. 

A pontuação final da prova resultou do 

somatório dos valores obtidos em cada um 

dos dois itens. Os valores obtidos 

dependeram do número de respostas 

corretas combinadas com o tempo na 

realização da tarefa. 

A prova planificação de conexões 

contém oito itens, em que os primeiros seis 

requereram a conexão de números numa 

ordem sequencial, e em que os últimos 

dois requereram que se conecta-se números 

e letras numa ordem sequencial e de modo 

alternado (e.g., 1-A-2-B-3-C). A pontuação 

final da prova dependeu do tempo total em 

segundos utilizados para completar todos 

os itens. 

A atenção foi avaliada pelo 

seguinte conjunto de provas: a atenção 

expressiva, deteção de números e atenção 

recetiva.  

Na prova de atenção expressiva, no 

primeiro item foi solicitada a leitura de 

quarenta palavras referentes a cores (e.g., 

AZUL, AMARELO, VERDE e 

VERMELHO) que são apresentadas numa 

ordem quase aleatória numa página. No 

item seguinte foi pedido que se nomeasse a 

cor de uma série de retângulos (impressos 

a azul, amarelo, verde e vermelho), 

apresentadas numa ordem quase aleatória 

numa página. No último item as palavras 

AZUL, AMARELO, VERDE e 

VERMELHO estão impressas numa cor 

diferente daquela que as palavras 

nomeiam, a tarefa requereu a identificação 

do nome da cor com a qual as palavras 

estão impressas, em vez de ler as palavras. 

A pontuação final da prova resultou da 

combinação do número de respostas 

corretas com o tempo requerido na 

realização do terceiro item. 

Na prova deteção de números são 

apresentadas páginas com números e 

solicitou-se a identificação dos números 

específicos que aparecem no cimo de cada 

página. Os testados tiveram de completar 

cada item preenchendo da esquerda para a 

direita e de cima para baixo, sem poderem 

voltar atrás para fazer correções após a 

conclusão da tarefa. No final da prova 

somou-se o número de respostas corretas e 

incorretas, fazendo-se a diferença entre as 

mesmas. De seguida foi atribuído um score 

tendo em conta essa diferença e o tempo 

utilizado para a realização da prova.  

A prova atenção recetiva apresenta 

duas situações distintas, uma que utiliza 

uma comparação visual e uma que usa uma 

comparação lexical entre letras (t, T; b, B; 

r, R; e, E; n, N; a, A). Na primeira página a 

os alunos tiveram de sublinhar, linha a 



linha, todos os pares de letras que são 

visualmente iguais (e.g., T T ou t t, mas 

não N t). O item seguinte era semelhante 

ao primeiro, com a exceção de que neste 

caso dever-se-ia sublinhar todos os pares 

de letras que têm o mesmo nome (e.g., A a, 

mas não B a). No seu preenchimento, os 

alunos tiveram de completar cada item 

preenchendo da esquerda para a direita e 

de cima para baixo, sem poderem voltar 

atrás para fazer correções após a conclusão 

da tarefa. No final da prova somou-se o 

número de respostas corretas e incorretas, 

fazendo-se a diferença entre as mesmas. 

De seguida é atribuído um score tendo em 

conta essa diferença e o tempo utilizado 

para a realização da prova.  

Os scores finais foram obtidos 

através de uma tabela (Naglieri & Das, 

1997), onde se ponderaram os scores de 

cada prova e a idade do indivíduo. 

Em relação à análise estatística dos 

dados recorreu-se ao SPSS, utilizando o 

teste t-student para a relação do sucesso 

com a planificação e a atenção, e do género 

com a planificação e a atenção. Utilizou-

se, também, o teste qui-quadrado para 

averiguar a relação entre o género e o 

sucesso académico e as correlações de 

Spearman para correlacionar a atenção e a 

planificação com as disciplinas de 

Matemática, Português e Educação Física. 

Todos os testes tiveram por base o nível de 

significância de α =.05. 

 

Resultados 

Relação dos processos cognitivos de 

planificação e atenção com o sucesso 

escolar 

 

Sucesso escolar 

Provas Alunos 

de 

Sucesso 

(n=64) 

Alunos de 

Insucesso 

(n=66) 

Diferença 

entre alunos 

 (M ± 

DP) 

 

(M ±  

DP) 
t p 

 Planificação 25.34 ± 

5.918 

23.21 ± 

6.477 

-1.96 .052 

Atenção 29.89 ± 

5.192 

25.62 ± 

5.78 

-4.433 .000 

Tabela 1- Estatística descritiva e valores do teste t 
para as variáveis de planificação e atenção de 
acordo com o sucesso e insucesso académico 

 

De acordo com os resultados 

obtidos podemos observar diferenças 

significativas entre os alunos de sucesso e 

insucesso académico relativos ao processo 

cognitivo de atenção (p <.05). Para o 

processo de planificação não se 

encontraram diferenças significativas entre 

os dois grupos (p >.05). Através das 

evidências podemos afirmar que o sucesso 

académico dos alunos, do 8º e 9º ano da 

ESFN, está relacionado com o processo de 



atenção. Contudo, apesar de não ser 

rejeitada a igualdade entre as médias dos 

dois grupos na planificação, verifica-se que 

o resultado estatístico quase permite a 

rejeição desta hipótese (p =.052). 

Prognostica-se assim a relação entre a 

planificação e o sucesso académico. 

 

Relação entre as disciplinas de 

Matemática, Português e Educação Física 

Os resultados permitem verificar 

que as disciplinas de Matemática, 

Português e Educação Física estão 

correlacionadas com o processo cognitivo 

de atenção (Matemática r =.309, p <.01; 

Português r =.324, p <.01; Educação Física 

r =.283, p <.01). Assim, estes resultados 

sugerem uma associação, proporcional 

positiva, entre os scores dos testes de 

atenção e a classificação nas três 

disciplinas.  

 Quanto ao processo de 

planificação, verifica-se que este está 

correlacionado apenas com os resultados 

obtidos a Matemática (r =.268, p <.01). 

Deste modo, quanto melhores são os 

resultados nas tarefas de planificação, 

melhores são os resultados à disciplina de 

Matemática. 

 

Género, processos cognitivos e sucesso 

escolar 

Género 

Provas Feminino 

(n=64) 

Masculino 

(n=66) 

Diferença 

entre género 

 (M ± 

DP) 

 

(M ±  

DP) 
t p 

 Planificação 23.54 ± 

6.383 

25.14 ± 

6.084 

-1.46 .147 

Atenção 27.68 ± 

6.438 

27.78 ± 

6.438 

-.098 .922 

Tabela 2 - Estatística descritiva e valores do teste t 

para as variáveis de planificação e atenção de 

acordo com o género masculino e feminino 

Através do teste t verificámos que 

não existem diferenças significativas entre 

o género masculino e feminino para os 

processos cognitivos de atenção (p =.147) 

e planificação (p =.922). Posto isto, nesta 

amostra os processos cognitivos de atenção 

e planificação não são influenciados pelo 

género. Concomitantemente através de 

uma análise qui-quadrática das variáveis de 

sucesso académico e género verificou-se 

que não existe relação entre as duas (p 

=.283). Esta análise vem suportar os 

resultados já apresentados, onde se associa 

a variável sucesso académico ao processo 

de atenção. Por uma lógica de coerência, se 

o processo de atenção não está relacionado 

com o género, seria de esperar que o 

segundo não estivesse relacionado com o 

sucesso académico. 

 



Discussão 

 

Encontraram-se relações 

estatisticamente significativas entre o 

processo cognitivo de atenção e o sucesso 

escolar dos alunos. Estes resultados 

parecem estar em concordância com o 

estudo de Curi (2002) no qual foram 

encontradas relações entre os índices de 

desempenho da atenção e os níveis de 

dificuldade de aprendizagem na escrita. O 

mesmo evidencia que os alunos com 

maiores dificuldades de desempenho na 

leitura demonstram níveis de atenção mais 

baixos. A compreensão de leitura do aluno 

é um dos fatores mais influentes, para um 

elevado rendimento escolar, na globalidade 

das disciplinas (Ribeiro, Almeida & 

Gomes, 2006). Se a compreensão de leitura 

está associada ao sucesso escolar, então, 

podemos especular, através dos resultados 

obtidos neste estudo, que a primeira poderá 

estar relacionada com a atenção. Isto 

sugere que a compreensão de leitura, o 

sucesso escolar e a atenção estão 

intimamente ligados. 

Neste estudo não foi possível 

verificar a influência da planificação no 

sucesso escolar. No entanto, existem 

evidências de que o processo de 

planificação está correlacionado 

moderadamente com o sucesso académico 

(Naglieri & Rojahn, 2004) e parece ser 

fundamental para vários aspetos do mesmo 

(Best, Miller & Naglieri, 2011). Assim 

parece razoável admitir que este processo 

cognitivo poderá ter alguma importância 

sobre o sucesso académico dos alunos. 

Feita uma análise global da 

influência destes dois processos cognitivos 

(atenção e planificação) sobre o sucesso 

escolar dos alunos, interessará fazer uma 

análise da influência dos mesmos sobre as 

diferentes disciplinas e suas caraterísticas 

específicas. Os resultados demonstram que 

na Matemática existe correlação 

proporcionalmente positiva entre a 

classificação da disciplina e as pontuações 

apresentadas pelos alunos tanto na atenção 

como na planificação. Quer isto dizer que 

alunos com melhores capacidades de 

planificação e de atenção tendem a ter 

melhor nota a Matemática. Esta correlação 

poderá ser explicada pela necessidade de 

existir uma compreensão e planeamento 

prévios na resolução de problemas 

matemáticos. Esta compreensão prévia do 

problema poderá também associar-se à 

compreensão de leitura. Especula-se assim 

uma certa interdependência entre todos 

estes fatores. Também foi demonstrado 

que bons resultados em provas 

estandardizadas de Matemática, Inglês 

(como língua materna) e Ciências estão 

ligados a bons níveis de planificação 

(Clair-Thompson & Gathercole, 2006).  

Num estudo realizado por Davis, 

Tomporowski, McDowell, Austin, Miller, 



Yanasak, Allison & Naglieri (2011), 

provou-se que o exercício aeróbio 

beneficia os processos cognitivos de 

planificação e melhora o sucesso em 

Matemática. Este estudo suporta a 

coerência destas evidências. O facto de se 

ter associado a planificação ao sucesso na 

disciplina de Matemática, torna espectável 

que qualquer factor que influencie um 

afete o outro. Congruentemente o aumento 

da atividade física nas crianças pode 

produzir melhorias no processo cognitivo 

de planificação, que inclui a capacidade de 

atingir um comportamento direcionado ao 

objetivo, auto-monitorização e auto-

controlo (Donnely & Lambourne, 2011). 

Ainda assim, através deste estudo, a 

atenção demonstra ser o processo cognitivo 

que está mais associado aos bons 

resultados académicos e mantém, também, 

correlação estreita com a Educação Física 

e o Português. 

Segundo Davis et al (2011), o 

género feminino demonstra níveis 

superiores em ambos os processos 

cognitivos de planificação e atenção. 

Assumindo esta premissa seria de esperar 

que existisse relação entre o género e o 

sucesso académico. Todavia tais 

evidências não foram encontradas, não se 

registando assim qualquer influência do 

género sobre o rendimento escolar dos 

alunos da nossa amostra. 

Conclusões 

O fato de neste estudo a atenção 

enquanto processo cognitivo ter sido a 

variável mais associada ao sucesso escolar, 

remete-nos para a análise de fatores não 

apenas relacionados com o individuo mas 

para a reflexão do peso das variáveis 

contextuais. Desta forma e no âmbito da 

ação de atuação pedagógica é relevante 

referir o papel que o professor poderá 

assumir no âmbito do reforço desta 

competência cognitiva. 

De que forma o professor pode 

potenciar a concentração/focus atencional 

numa determinada tarefa eliminando todos 

os fatores distratores da mesma? Julgamos 

que a eficiência pedagógica, terá um papel 

relevante neste aspeto. Desta forma 

poderemos equacionar um conjunto de 

ações que poderemos resumir por ação ou 

atuação assertiva por parte do professor 

mantendo elevados os níveis de atenção do 

aluno. 

No âmbito de atuação referida 

destacamos o bom uso da comunicação, 

sendo que a habilidade comunicacional 

poderá desempenhar um papel relevante. 

Assim uma instrução bem-sucedida 

compreende o uso de um conjunto de 

estratégias que permitem que a mensagem 

seja transmitida e percebida com sucesso. 

O bom uso da terminologia e a sua 

adequação à capacidade de entendimento 



do público-alvo são algumas das 

caraterísticas que destacamos, assim como 

o tom e volume de voz, as pausas e as 

dinâmicas discursivas devem ser também 

outros focos de análise de relevo no que a 

este aspeto diz respeito. 

Relativamente a ação do professor, 

outro aspeto merece a nossa análise no que 

diz respeito ao diagnóstico e atuação 

prévia preventiva relativa aos 

comportamentos de desvio e fora da tarefa. 

É sabido que os comportamentos referidos 

têm um peso distrator elevado para o 

próprio envolvido bem como rapidamente 

se podem generalizar à classe. Desta forma 

parece-nos que a atuação dos professores 

mais experientes e eficientes sanam 

comportamentos potencialmente 

desviantes no que diz respeito a atenção 

ainda antes destes se instalarem. 

Na análise das variáveis de 

eficiência pedagógica da atuação do 

professor destacaríamos também o 

importante papel da gestão das motivações. 

Pois parece-nos que o nível de atenção 

poderá ser alcançado mais facilmente e 

mantido durante mais tempo se a 

motivação for elevada. Desta forma 

parece-nos que os professores mais 

eficientes são aqueles que melhor motivam 

os seus alunos para as aprendizagens sendo 

que, por norma uma das estratégias mais 

recorrentes passa pelo envolvimento dos 

alunos no processo de ensino e 

aprendizagem, co responsabilizando-os.  

Dentro das medidas implementadas 

na escola onde foi realizado o nosso estudo 

destacamos as tutorias. Esta pode ser 

descrita como a ação de acompanhamento 

mais próxima e vocacionada para o 

acompanhamento e intervenção em 

pequenos grupos de alunos com 

dificuldades no processo de estudo. 

Julgamos que tal apresenta potencial de 

sucesso na manutenção da atenção e por 

consequência na promoção do sucesso 

escolar. Achamos que esta estratégia goza 

da interdependência atuante de todos os 

demais referidos anteriormente que 

dependem da eficácia pedagógica do 

professor. Assim  a intervenção em 

pequenos grupos de três ou quatro alunos 

permite a criação de laços emocionais 

também referidos na literatura como fator 

importante na promoção do sucesso 

escolar, bem como uma atuação mais 

centrada do professor relativamente a todas 

as variáveis já referidas anteriormente.  

As tutorias em nosso entender têm 

ainda um papel mais relevante nos casos 

onde o acompanhamento parental dos 

estudos é diagnosticado como menos 

presente uma vez que, como referido na 

literatura, o acompanhamento das 

atividades escolares por parte dos pais é 

um fator relevante e associado aos alunos 



de sucesso. Talvez esta estratégia possa 

colmatar essa falha quando diagnosticada.  

Embora no nosso estudo a variável 

planificação não se tenha mostrado tão 

relevante como fator associado ao sucesso 

escolar, foram no entanto encontradas 

evidências associadas à disciplina de 

matemática bem como uma tendência 

genérica quase significativa. Desta forma 

gostaríamos de referir que a planificação 

enquanto processo cognitivo, que requer 

estratégia prévia para abordar determinado 

problema e/ou tarefa, nos parece ser mais 

fácil como alvo de intervenção visando 

reforço de competências no que a este 

processo diz respeito. Desta forma a 

atuação dos professores na escola bem 

como a ação parental assumem igual 

importância. É necessário que haja ganho 

de competências relativas a gestão do 

tempo e agenda dedicado ao estudo e ao 

ócio bem como a separação dos elementos 

distratores do tempo dedicado ao estudo, 

que hoje em dia são recorrentes e assumem 

diversas formas, sobretudo de âmbito 

tecnológico tais como: telemóveis, redes 

sociais e outros. 

Assim concluímos referindo que os 

processos cognitivos, objeto de análise 

neste estudo, são fatores relevantes na 

análise de processos que podem ser alvo de 

intervenção visando a promoção do 

sucesso escolar. No âmbito educativo, 

estes referidos processos, dependem de 

vários fatores que podemos categorizar em 

relação aos atribuíveis ao individuo 

(qualidades inatas) e outros de âmbito 

contextual onde seguramente os 

profissionais do ensino desempenham um 

importante papel.  
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