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1. Introdução 

 
 “... a escola não pode transformar-se num local em que a mudança se constrói coletiva e progressivamente, se os atores que dela 

fazem parte não dispuserem de uma margem de autonomia que transforme a responsabilidade individual em responsabilidade 

coletiva. 

”Alves e Machado (2008, p.105) 

Perante um mundo em constante mudança, é necessário desenvolver mecanismos de 

adaptação e de resposta à mesma. O processo de avaliação das escolas surgiu da 

necessidade de garantir a qualidade do sistema educativo português, contemplando 

duas modalidades: a avaliação externa e a avaliação interna. Desta forma, embora se 

insista numa avaliação contextualizada da realidade de cada estabelecimento de ensino, 

pretende-se que essa mesma avaliação se assuma como um instrumento central de 

definição das políticas educativas. 

O presente relatório tem como principal objetivo proceder à apresentação do 

processo de autoavaliação realizado no Agrupamento de Escolas Vale do Tamel (AEVT), 

que decorreu durante o ano letivo 2018/2019. 

A Lei n.º 31/2002, de 2012, designada Lei do Sistema de Avaliação da Educação 

e do Ensino não Superior, vem estabelecer a avaliação das organizações educativas da 

educação pré-escolar e do ensino básico e secundário, num sistema duplo, constituído 

pela avaliação externa, que certifica a autoavaliação, prevendo-se que esta última 

modalidade de avaliação seja obrigatória.  

Neste contexto, enquanto equipa de autoavaliação do AEVT, pretendemos 

contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público de educação prestado nos 

estabelecimentos pertencentes ao Agrupamento, respondendo às exigências legais em 

vigor nesta matéria, concretamente no que toca à introdução de mecanismos de 

autorregulação, relativamente aos três domínios em avaliação:  

A: Resultados (académicos e sociais);  

B: Prestação do Serviço Educativo;  

C. Liderança e Gestão. 

No domínio A, analisam-se os resultados académicos, nomeadamente o sucesso 

escolar, em que se destaca o sucesso pleno e o mérito académico, as taxas de sucesso 

das diferentes disciplinas, bem como se apresentam os resultados obtidos pelos alunos 

nas provas de avaliação externa (provas de aferição e provas finais) comparando-os aos 
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resultados nacionais. Por último, refere-se -o prosseguimento de estudos após a 

conclusão do Ensino Secundário.  

O domínio B faz-se a análise do trabalho articulado e das práticas de ensino 

(observação/coadjuvação) que são transversais a todos os níveis de ensino. Neste 

domínio abordam-se, ainda, as medidas de diferenciação pedagógica de apoio ao 

estudo, apoio educativo, centro de explicações, tutoria e outras medidas de apoio ao 

Sucesso Escolar que visam contribuir para a melhoria dos resultados escolares nas 

disciplinas em que os alunos apresentam maiores lacunas. Ainda a este respeito, 

analisam-se os benefícios da diversificação da oferta formativa, nomeadamente o 

Ensino Artístico Especializado da Música, na modalidade de ensino articulado, em 

parceria com o Conservatório de Música de Barcelos, assim como o reconhecimento da 

comunidade relativo ao grau de satisfação desta no que concerne à prestação do serviço 

educativo 

O domínio C faz a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Liderança 

do Agrupamento.    

Para a recolha de informação que permitisse uma análise dos diferentes 

domínios foram utilizados instrumentos e metodologias diferentes. Para os resultados, 

a recolha de informação e o seu tratamento tiveram como principal suporte o Relatório 

de Departamento relativo a cada período letivo, complementado pelos resultados de 

questionários aplicados aos alunos, pais e encarregados de educação, pessoal docente 

e não docente. Os dados necessários para os domínios da prestação do serviço educativo 

e liderança também foram obtidos a partir dos inquéritos por questionário que foram 

aplicados e, ainda, com recurso a documentos internos do Agrupamento. 

Em suma, o processo de autoavaliação exige que cada escola aprenda a refletir, 

a identificar os aspetos a melhorar e a definir estratégias eficazes para a resolução de 

problemas, traduzindo-se as conclusões na construção de novos conhecimentos e, 

consequentemente no desenvolvimento dos profissionais que lá exercem, da própria 

organização e melhoria da qualidade do sistema educativo. 
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2. Objetivos da Autoavaliação 

 

Um processo de autoavaliação tem por objetivos:  

 

• Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização da 

escola e dos seus níveis de eficiência e eficácia;  

•  Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência 

e responsabilidade; 

 •  Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e 

dos resultados da escola;  

•  Garantir a credibilidade do desempenho da escola; 

•  Atingir a certificação dos padrões de qualidade da escola.  

 

Com a aplicação do processo de autoavaliação, o  AEVT pretende fazer um 

diagnóstico organizacional, que visa identificar os seus pontos fortes e quais as áreas 

que devem ser alvo de uma melhoria, para que as possa analisar e corrigir os eventuais 

desvios face ao planeado. 

 

3. Caracterização da população escolar 

 

 No ano letivo 2018/2019, frequentaram o AEVT 1850 alunos. Destes, 351 

crianças pertenciam ao ensino pré-escolar, estando os restantes alunos repartidos pelos 

diferentes níveis de ensino (1.º ciclo – 736; 2.º ciclo – 308; 3.º ciclo – 391; Secundário 

regular – 64).  

 Cerca de 43,7 % dos alunos apresentam uma situação financeira carenciada 

beneficiando de Escalão no âmbito da Ação Social Escolar. 

 Foram identificadas necessidades educativas especiais de caráter permanente 

em cerca de 5% das crianças e dos alunos.  

 As habilitações dos pais e encarregados de educação dos alunos são 

maioritariamente ao nível do Ensino Básico 2.º e 3.º ciclos.  
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 A nível de pessoal docente, exerceram funções no agrupamento 133 docentes, 

cuja média de idade é de 48,05%.  

 No respeitante ao pessoal não docente, exerceram funções no agrupamento 1 

Técnico Superior (Psicólogo) e 67 funcionários: 7 Assistentes Técnicos e 60 Assistentes 

Operacionais, sendo que cerca de 44 pertencem ao Quadro do Ministério da Educação 

e 16 estão sob a alçada da Câmara Municipal de Barcelos.    
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4. Domínio A- Resultados 

Conforme já referimos anteriormente, este domínio será analisado em dois 

parâmetros: Resultados Académicos e Resultados Sociais.  

A1 - Resultados Académicos 
 Para uma melhor contextualização temporal dos resultados académicos 

alcançados no presente ano letivo, procedemos a uma análise comparativa do triénio 

2016/17, 2017/18 e 2018/19  

 Na avaliação externa, consideramos apenas os resultados da 1.ª fase dos alunos 

que realizaram as provas finais/exames na qualidade de internos. 

A1.1 Taxas de abandono 

  
 Consideramos aluno em situação de abandono ou risco de abandono antes de 

completar o ensino secundário o aluno que a escola reporta, no final do ano letivo, numa 

das seguintes situações: abandonou, anulou matrícula, foi retido ou excluído da 

frequência por excesso de faltas.  

 Relativamente a este parâmetro, verificamos que a taxa de abandono apresenta 

valores sem expressão estatística significativa, em linha com a meta definida para este 

ano letivo.   
 
 
 

A1.2 Média da classificação interna no ensino básico e secundário, nas disciplinas 
sujeitas a avaliação externa 
 

 

No que respeita aos resultados da média da classificação interna, podemos 

verificar pela análise dos gráficos que a seguir apresentamos, que, nas disciplinas 

sujeitas a avaliação externa, os valores alcançados foram os esperados na maioria das 

disciplinas. Registamos valores abaixo do esperado no ensino secundário, nas 

disciplinas: Física e Química, Biologia e Geologia e Matemática. Assim, podemos 

considerar que este objetivo foi parcialmente alcançado. 
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Gráfico 1 – Média das Classificações Internas – Ensino Básico – Disciplinas sujeitas a avaliação externa 

 

 
2016/17 2017/18 

2018/19 Meta para 
2018/19 

MAT 9 3,1 2,8 3,4 3,1 

PORT 9 3,2 3,3 3,4 3,3 
Tabela 1 – Média das Classificações Internas – Ensino Básico – Disciplinas sujeitas 

a avaliação externa – evolução 

 

A leitura do gráfico e da tabela 1 permite-nos concluir que, ao longo deste ciclo, 

os valores na disciplina de Português registaram uma melhoria ao longo do ciclo. Quanto 

à disciplina de Matemática registámos variações, no entanto, os valores obtidos este 

ano letivo superaram os valores esperados.  

 

 
Gráfico 2 – Média das Classificações Internas – Ensino Secundário – Disciplinas sujeitas a avaliação externa 
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2016/17 2017/18 2018/19 

Meta para 
2018/19 

FIL 11 15,6 12,6 15,5 14,7 

FQ 11 14,1 14,5 12,4 13,3 

BG11 14,3 14,6 13,8 14,3 

MAT 12 13,1 13,7 12,9 13,4 

PORT 12 14,5 13,4 15,1 13,7 
Tabela 2 – Média das Classificações Internas – Ensino Secundário – Disciplinas sujeitas 

a avaliação externa – evolução 

 

 A leitura do gráfico e da tabela 2 permite-nos concluir que, ao nível da Física e 

Química, Biologia e Matemática houve um decréscimo nos valores apresentados, 

ficando os valores aquém do esperado. 

Relativamente à disciplina de Português há uma melhoria das médias em relação 

ao ano letivo transato. Os valores registados nesta disciplina superaram a meta, assim 

como na disciplina de Filosofia. 

 

A1.3 Média da classificação interna no ensino básico e secundário, nas disciplinas não 
sujeitas a avaliação externa 
 

 

No que respeita aos resultados da média da classificação interna, do ensino 

básico e secundário, nas disciplinas não sujeitas a avaliação externa, podemos verificar 

pela análise dos gráficos, que os valores foram parcialmente alcançados para o 
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referencial dos valores definidos nos objetivos operacionais do Agrupamento.

 

Gráfico 3 – Classificação Interna 2.º Ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 

 
2016/17 2017/18 2018/19 

Meta para 
2018/19 

Inglês 3,7 3,6 3,6 3,6 

Português  3,6 3,5 3,4 3,5 

EMRC 4,4 4,6 4,5 4,4 

História e Geografia de Portugal 3,5 3,6 3,5 3,5 

Educação Física 4,0 4,2 4,2 4,0 

Educação Musical 4,3 4,0 4,1 4,2 

Educação Tecnológica 4,0 4,0 4,0 3,9 

Educação Visual 4,0 4,0 4,0 3,8 

Ciências Naturais 3,7 3,8 3,7 3,6 

Matemática  3,5 3,6 3,6 3,5 
Tabela 3 – Média das Classificações Internas – 2.º ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação 

externa – evolução 

 

 A leitura do gráfico e da tabela 3 permite-nos constatar que todas as disciplinas 

superaram ou estão em linha com os valores esperados à exceção das disciplinas de 

Português e Educação Musical, no 2º ciclo, onde registámos diferenças pouco 

significativas. 
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Gráfico 4 – Classificação Interna 3.º Ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 2016/17 2017/18 2018/19 Meta para 
2018/19 

Francês 3,4 3,4 3,6 3,5 

Inglês 3,3 3,4 3,5 3,4 

Português 7, 8 3,3 3,3 3,3 3,3 

EMRC 4,4 4,3 4,4 4,2 

Geografia 3,6 3,5 3,6 3,5 

História 3,5 3,6 3,6 3,4 

Educação Física 4,2 4,3 4,2 4,1 

Educação Tecnológica 3,4 3,8 3,6 3,7 

Educação Visual 4,1 4,1 4,1 4,1 

Ciências Físico Químicas 3,5 3,5 3,5 3,4 

Ciências Naturais 3,5 3,6 3,6 3,4 

Matemática 7, 8 3,2 3,2 3,1 3,2 

TIC 4,2 4,3 4,4 4,3 
Tabela 4 – Média das Classificações Internas – 3.º ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação 

externa – evolução 

 

 

Relativamente aos valores registados na tabela e gráfico 4, verificamos que, no 

3º ciclo, os valores estão em linha ou acima do referencial em todas as disciplinas, com 

exceção da Matemática. 

Analisando os valores apresentados ao longo do triénio podemos verificar que 

há uma consistência nos resultados obtidos. 

 

Relativamente aos valores registados no ensino secundário verificámos que na 

maioria das disciplinas os valores alcançados superaram os esperados. 
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Gráfico 5 – Classificação Interna Ensino Secundário – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 

 

 
2016/17 2017/18 2018/19 

Meta para 
2018/19 

Inglês 14,5 14 10,7 10,4 

Português A 10, 11 13,7 12,9 12,8 13,3 

EMRC 18,9 19,3 19,2 18,3 

Filosofia 15,6 12,6 15,5 14,7 

Educação Física 17,5 17,2 18,0 17,3 

Matemática A 10, 11 14,1 12,5 12,2 13,1 

Biologia 12 18,2 18,1 16,2 17,5 
Tabela 5 – Média das Classificações Internas – Ensino Secundário – Disciplinas não sujeitas a avaliação 

externa – evolução 

 

  

A leitura do gráfico e da tabela 5 permite-nos concluir que os resultados 

apesentam uma diferença pouco expressiva relativamente às metas definidas nas 

disciplinas de Português e Matemática, à exceção da disciplina de Filosofia, que registou 

este ano uma melhoria. Registámos um decréscimo nos valores nas disciplinas de Inglês 

e Biologia, no entanto atingiram os valores esperados. No que refere às outras 

disciplinas registaram valores constantes ao longo do triénio. 

A1.4 Taxas globais de transição/aprovação 
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A presente análise reflete as taxas de transição/aprovação obtidas nos diferentes 

anos de escolaridade. A taxa de transição obtida em 2018/2019 no agrupamento refere-

se à razão entre o número de alunos que concluíram com sucesso o ano de escolaridade 

e o número de alunos matriculados. A taxa é de 100% em todos os anos de escolaridade 

exceto no 7º ano e no ensino secundário.  

 Analisando a compilação dos valores abaixo indicados no gráfico, verificamos 

não transitaram no 7º ano, 2 alunos, tendo-se registado uma taxa de aprovação de 99%. 

Quanto ao ensino secundário, 6 alunos não concluíram o 12º ano, cabendo uma taxa de 

aprovação de 74%.  

 

Gráfico 6 – Taxas de Transição/Aprovação 

 

 

 

 2016/17 2017/18 2018/19 Meta para 
2018/19 

2.º ano 98,4% 98,4% 100% 95% 

3.º ano 100% 100% 100% 95% 

4.º ano 100% 100% 100% 95% 

5.º ano 100% 100% 100% 95% 

6.º ano 100% 100% 100% 95% 

7.º ano 100% 98,8% 99% 95% 

8.º ano 100% 100% 100% 95% 
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9.º ano 98,9% 95,8% 100% 95% 

10.º ano 96,6% 73,7% 90% 85% 

11.º ano 88,5% 100% 95% 85% 

12.º ano 66,7% 75% 74% 85% 

Tabela 6 – Taxas de Transição/Aprovação por ano de escolaridade – evolução 

 

 A leitura da tabela 6 permite-nos concluir que, ao longo do triénio, se registou 

uma melhoria generalizada das taxas de transição/aprovação em todos os ciclos, tendo 

as metas definidas sido totalmente alcançadas, com exceção do 12.º ano. 

 
 

A1.5. Provas finais de ciclo e exames nacionais 
  

 A avaliação sumativa externa, realizada através de provas finais de ciclo (no 

ensino básico) e exames nacionais (no ensino secundário), constitui-se como mais um 

referente na análise dos resultados obtidos no AEVT. 

 O referente presente neste objetivo reporta-se ao cálculo da média aritmética 

simples das classificações obtidas pelos alunos que realizam as provas na condição de 

alunos internos. 

Os valores nacionais reportam-se aos publicados pelo Júri Nacional de Exames, 

não sendo possível em todas as situações uma distinção entre os valores nacionais que 

reportam a classificações de alunos internos e externos. 

 Pela leitura do gráfico 7, podemos concluir que, no que respeita à classificação 

média do Agrupamento, os valores alcançados ficaram aquém dos valores nacionais, nas 

provas finais de Matemática do 3.º ciclo (prova 92) (55%), na prova de Português o valor 

alcançado (57%). 
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91 - Português 3.º ciclo/ 92 – Matemática 3.º ciclo 

Gráfico 7 – Avaliação externa – Classificação média 

 

 2016/17 2017/18 2018/19 Meta para 
2018/19 

Português – Prova 91 55 69 57 60 

Matemática – Prova 92 44 47 51 55 
Tabela 7 – Avaliação Externa - Classificação Média – Ensino Básico – evolução 

 

 A leitura da tabela 7 permite-nos concluir que os valores na prova de Matemática 

apresentaram melhorias ao longo do triénio, aproximando-se da classificação média 

nacional. No que se refere à prova de Português os resultados apresentados 

aproximaram-se da média nacional. 

Relativamente à classificação média do agrupamento, no ensino secundário, o 

gráfico 8 permite-nos constatar que, no exame final de Português, Filosofia, Física  os 

valores foram superiores aos valores de referência nacionais, nas restantes provas os 

valores alcançados ficaram um pouco aquém do esperado. 
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704 –Filosofia/ 715 – Física e Química A/ 702 – Biologia e Geologia/639 – Português/ 635 – Matemática A  

Gráfico 8 – Avaliação Externa – Classificação média 

 

 

 

 

 
2016/17 2017/18 2018/19 

Média 
Nacional 

Filosofia– Prova 704   106 98 

Matemática A – Prova 635 100 106 109 115 

Português - Prova 639 100 107 133 118 

Biologia/Geologia – Prova 702 113 114 102 107 

Física e Química A – Prova 715 110 108 108 100 
Tabela 8 – Avaliação Externa - Classificação Média – Ensino Secundário – evolução 

 

 A leitura da tabela 7 permite-nos concluir que, em comparação com o ano letivo 

anterior, foram registadas subidas nas médias das disciplinas de Matemática, Português.   

 

A1.6. Provas de aferição 
 

Decorrentes da promulgação de novos normativos legais, no presente ano letivo, 

realizaram as provas de aferição os alunos do 2.º ano, Português, Matemática, Estudo 

do Meio, Expressões Artísticas e Expressões Físico-Motoras, no 5.º ano História e 

Geografia e Portugal, Matemática e Ciências Naturais e Educação Física e no 8.º ano às 

disciplinas de Português, Geografia e História. Pese ainda não ter sido feita a análise das 

mesmas em sede de departamento, a EAA procedeu a uma análise muito geral dos 

gráficos abaixo apresentados. 

FIL11 FQ11 BG11 POR12 MAT12

Nacional 98 100 107 118 115

AEVT 106 108 102 133 109
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Os gráficos que de seguida se apresentam sintetizam as taxas de sucesso obtidas 

e revelam que os resultados do AEVT apresentaram, no 2.º ano valores muito acima da 

tendência nacional e da NUT.   

No 5º ano, nas disciplinas de Matemática e Ciências Naturais, no parâmetro 

«Conhecer/Reproduzir os valores registados situam-se acima da média nacional e da 

NUT, conquanto que nos outros dois parâmetros, aplicar/Interpretar e Raciocinar/Criar, 

os resultados alcançados ficaram acima da média Nacional, e abaixo na NUT. Em História 

e Geografia de Portugal, nos parâmetros Conhecer/reproduzir e Raciocinar/Criar, os 

valores registados, situam-se acima da média nacional e abaixo na NUT. No parâmetro 

Aplicar/Interpretar está em linha com a média nacional, mas abaixo dos valores da NUT. 

Nas disciplinas do 8.º ano, registámos um desfasamento pouco acentuado face 

à média nacional e à NUT.  

  

 

Gráfico - 9 Resultados das provas de Aferição do 2.º ano 
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Gráfico - 10 Resultados das provas de Aferição do 5.º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico - 11 Resultados das provas de Aferição do 8.º ano 
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A1.7. Mérito Académico 
 

 “A Lei de Bases do Sistema Educativo pretende, nos seus princípios organizativos, 

garantir o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do individuo e criar 

condições de promoção do sucesso educativo, valorizando a dimensão humana do 

trabalho escolar”.   

 De acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento, foram criados e 

regulamentados os Quadros de Valor e de Excelência «com o objetivo de reconhecer, 

valorizar e premiar a conduta e trabalho dos alunos com melhor desempenho, individual 

ou coletivo e pessoal ou social».  

 Em conformidade com o previsto no referido Regulamento, integraram o Quadro 

de Excelência 153 alunos, num universo de 950 elegíveis, sendo que 48 são do primeiro 

ciclo (4.º ano), 49 ao 2.º ciclo, 42 ao 3.º ciclo e 14 ao ensino secundário. 

 Integraram este ano 3 alunos o Quadro de Valor, 2 alunas do 5º ano e um aluno 

do 12º ano. 

 

 

 
Gráfico 12 –Distribuição dos alunos por nível de Ensino- Quadro de excelência  
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Domínio A2: Resultados Sociais 

A2.1. Participação dos alunos na vida da Escola 

 Esta visão globalizante da educação, envolvendo os alunos em atividades do 

currículo formal e do não formal, abrindo a escola ao meio em que se inserem, 

transparece nos diversos projetos que são trabalhados ao longo do ano, tornando as 

aprendizagens mais significativas e contribuindo para a formação integral de todos os 

alunos. 

É dada uma importância relevante às temáticas transversais: educação para 

saúde, educação sexual, educação literária, educação artística, educação desportiva, 

educação para os media, educação para a solidariedade e educação para a aceitação da 

diferença. 

  

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) - As AAAF responderam às 

necessidades das famílias, traduzindo-se, globalmente, numa resposta social adequada 

às necessidades das famílias. Beneficiaram das AAAF cerca de 80% (306 crianças) das 

crianças que frequentaram os Jardins de Infância do Agrupamento. As atividades 

realizadas visaram o desenvolvimento de competências sociais; do trato fino e da 

criatividade e enriquecimento artístico. Foi assegurada a supervisão semanal pelas 

educadoras titulares de grupo, o que contribuiu para o seu cumprimento e regulação.  

 

Componente de Apoio à Família (CAF) - A CAF, no 1º ciclo, é uma resposta com 

uma adesão relativamente reduzida, quer por alguns custos associados, quer pela 

cobertura do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Usufruíram deste 

recurso 351 alunos. 

A supervisão das atividades foi assegurada pelos docentes titulares, constatando-

se que, de uma forma geral, é valorizada a realização dos trabalhos de casa. No entanto, 

são organizadas outras atividades de cariz lúdico, enriquecimento artístico e de 

desenvolvimento de competências sociais. 

 

Atividades das crianças do Pré-Escolar - As crianças do Pré-escolar desenvolveram 

um Plano de atividades autónomo, mas é de salientar a sua articulação regular com 

outros departamentos, nomeadamente o 1º Ciclo. Destaca-se a participação de todas 

as 351 crianças que o frequentam nos projetos PPESME, em parceria com o Centro de 
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Saúde de Barcelos, que visa a modelação de atitudes e comportamentos de prevenção 

para a saúde física e mental; “Animação de Leitura” para promoção do vocabulário, 

reflexão, criatividade, expressão oral, desenvolvimento pessoal e sentido crítico; e as 

Visitas de Estudo, com os objetivos de promover o conhecimento do património natural, 

cultural e científico em contextos reais. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular - As Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) oferecidas aos alunos, neste ano letivo, realizaram-se durante uma hora 

diária, no final do dia letivo. Os alunos usufruíram Atividade Física e Desportiva e 

Expressões Artísticas. Estas atividades foram realizadas em articulação entre os 

docentes das AEC e os respetivos Titulares de Turma, com a planificação de atividades 

conjuntas. Ao longo do ano, estes docentes faziam o acompanhamento do trabalho das 

AEC, nas reuniões de avaliação de cada período e em momentos de contacto que foram 

criados, informalmente, para estabelecer o ponto de situação.  

 

Projeto de Educação para a Cidadania (PEC) - O PEC é um projeto implementado 

como área transversal no 1º Ciclo, visando essencialmente promover o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e interventivos numa sociedade democrática. As 

atividades desenvolvidas ao longo do ano baseiam-se no pressuposto de que as 

aprendizagens significativas têm como base a coerência, a sistematicidade, a 

complexidade e a continuidade. São de destacar as atividades: Projeto de Educação 

Financeira "No poupar está o ganho", promovido pela Fundação António Cupertino de 

Miranda; visitas guiadas para os alunos do 4º ano, enquadradas no projeto “Barcelos 

cuida do rio”, promovido pela Câmara Municipal; Diferentes dinâmicas da 

consciencialização ambiental e separação seletiva. 

 

Projeto Viver as Tradições Locais (VITRAL) - Ao longo do ano, várias unidades 

educativas do 1º Ciclo comemoraram festividades e tradições locais.  

Realizaram-se Magustos, nas várias unidades educativas em articulação com os 

Jardins de Infância; Participação dos alunos numa vindima e numa desfolhada; Visita aos 

Centros de dia; Visita ao Museu Regional e Etnográfico de Alvito S. Pedro; Visita ao 

Castro de S. Lourenço; participação no Sarau Cultural do Agrupamento; lançamento do 

livro “Receitas dos Nossos Avós”; Aprender a brincar com um pião, no recreio da Escola; 
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Visita a Serralves com observação de muitas obras da artista Joana Vasconcelos. É 

também de destacar que várias escolas fazem estas festas para e com a comunidade 

educativa.  

 

Projeto “leituras - Este projeto visa criação de hábitos de leitura e incentivo à 

escrita, elevando os níveis de literacia dos alunos. No âmbito deste projeto, como 

atividades mais relevantes, para além das dinâmicas geradas em sala de aula, 

realizaram-se a semana da leitura e encontros com escritores/ilustradores, em que 

participaram todos os alunos do 1º Ciclo e a participação no concurso “Falar de Água 

com amor”, em que participaram os alunos dos 3º e 4º anos. 

 

Projeto AprenderTIC@ndo - Neste projeto, ao longo do ano foram publicados 

trabalhos no Blogue do 1.º ciclo (http://aproximarpartilhando.blogspot.com/), o correio 

eletrónico foi utilizado como um canal de comunicação privilegiado entre as diversas 

estruturas do Agrupamento e os docentes titulares de turma e entre estes e os das 

Atividades de Enriquecimento Curricular. 

A implementação deste projeto continuou a proporcionar: a utilização de novos 

formatos de apresentação de conteúdos; a melhoria das competências no 

processamento e formatação de textos, de pesquisa de informação e posterior análise 

e organização, assim como partilhar o conhecimento produzido através dos canais 

digitais (blogue); a utilização de recursos pedagógicos digitais para os alunos com 

necessidades educativas especiais e com dificuldades de aprendizagem. De realçar, 

ainda, participação das escolas no projeto municipal “Plataforma + cidadania” 

sensibilizou os alunos para uma utilização responsável dos meios de informação, 

nomeadamente na partilha de informação pessoal.   

No entanto, o elevado número de alunos por turma e ao reduzido número de 

computadores por sala, juntamente com as  dificuldades de acesso à internet, fazem 

com que não seja possível uma utilização regular dos computadores por parte dos 

alunos e que não se possa retirar deste projeto todo o potencial que tem. Nas unidades 

educativas com biblioteca, que estão mais apetrechadas com estes materiais, estes 

constrangimentos foram minimizados. 

 



            

 

 22 

 

Projeto de Educação para a saúde e educação sexual - O Projeto de Educação 

para a Saúde desenvolveu várias atividades ao longo do ano letivo, visando melhorar o 

conhecimento dos comportamentos de saúde da comunidade educativa (ex: 

alimentação, comportamentos sexuais, higiene, dependências, hábitos de sono, bem 

estar emocional); promover a melhoria da literacia em saúde da comunidade educativa; 

desenvolver nos alunos competências que permitam escolhas informadas e seguras no 

campo da sexualidade; dotar todas as crianças e jovens do Agrupamento de 

conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões 

adequadas à sua saúde e ao bem-estar físico, social e mental. 

No âmbito dos programas são desenvolvidas atividades diárias (ex. escovagem dos 

dentes a seco-PNPSO ou controle dos lanches saudáveis-PASSE), quinzenais (ex. 

administração de flúor-PNPSO) ou atividades esporádicas, e há uma grande participação 

dos alunos, ao nível de todo o Agrupamento. 

PROGRAMA PASSE 1º ciclo (337) 

PROGRAMA PASSEzinho 257 

PROGRAMA PRESSE 1099 

PNPSO incluindo SOBE 716 

Dia Mundial da Alimentação 762 

Onda Rosa 762 

Dia Mundial da diabetes 762 

Semana dos Afetos 762 

Comemoração do “Dia da 

Saúde”: (Jornadas Pedagógicas) 

148 

Ação de formação em Suporte 
Básico de Vida 

181 

Programa de Tutoria 27 

Atendimento de Alunos  6 

O Programa de Tutoria visa diminuir os fatores de risco e incrementar os fatores 

de proteção do aluno nos domínios da aprendizagem e das condutas pessoal e social. 

O Atendimento aos alunos visa contribuir para o desenvolvimento harmonioso 

dos adolescentes e jovens nas suas diferentes dimensões: individual, familiar, escolar e 

social. 

Para além destas, realizaram-se muitas outras atividades ao longo do ano, em 

trabalho interdisciplinar, relacionadas com os temas inerentes à saúde. 

Salienta-se a articulação entre os docentes de todos os níveis para a consecução 

deste projeto e o envolvimento e disponibilidade da equipa de Saúde Escolar e o 

envolvimento das famílias, sempre que solicitado. 
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WebRádio Educativa - Na continuidade de anos anteriores, o projeto WebRádio 

tem, no âmbito da sua ação, permitido promover o AEVT no exterior, enquadrando o 

seu trabalho das boas práticas letivas e de projetos inovadores. Para além de 

proporcionar uma experiência lúdica, contribui para a formação do aluno, 

proporcionando-lhe a vivência em grupo, o contacto com novas ferramentas 

tecnológicas e ajuda-o, entre outros aspetos, na melhoria das competências essenciais 

como a leitura, a oralidade, a escrita, a criatividade e promove inclusivamente o 

exercício de cidadania participativa e a literacia mediática e digital. 

A WebRádio tem permitido a construção de um novo conhecimento em que o 

produto final – a apresentação de conteúdos multimédia em formato podcast – tem sido 

partilhado junto da comunidade educativa do nosso Agrupamento e através da rede 

para o exterior. Destaca-se, entre outros aspetos, a participação de alunos do 1.º ciclo e 

jardins-de-infância, a dinamização nos intervalos escolares e em tempo não letivo por 

parte dos alunos da EBSVT e uma entrevista aos agentes da GNR escola segura no âmbito 

da temática Cyberbullying e Internet Segura. O projeto permitiu a articulação com 

alguns departamentos, principalmente o departamento de Expressões e com a 

Biblioteca Escolar. Este projeto, dadas as suas características inovadoras, tem sido 

apresentado em programas de rádio e televisão, bem como em diversos encontros, 

palestras e congressos de educação. 

 

O Clube da Tecnologia Invocação e Robótica - O Clube da Tecnologia e Inovação - 

Robótica, teve este ano uma nova coordenação  e novos alunos, permitiu a estes uma 

aprendizagem acompanhada e sempre que possível autónoma nas atividades 

dinamizadas pelo clube, salienta-se a participação autónoma nas Jornadas Pedagógicas.  

É de destacar o seu impacto no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. A 

falta de recursos não tem permitido o alargamento do projeto a mais alunos. 

 

Projeto de Desporto Escolar  - Os objetivos presentes na implementação do 

Clube de Desporto Escolar são, entre outros, articular e complementar o trabalho 

efetuado na disciplina de Educação Física; aumentar a possibilidade de prática 

desportiva organizada, com caráter competitivo, ao maior número possível de alunos 

(com a preocupação de criar condições de prática ao género feminino); representar 
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desportivamente a escola, promovendo o intercâmbio de experiências com alunos de 

outras escolas; contribuir para a valorização do desporto e a compreensão da sua 

contribuição para um estilo de vida ativo e saudável; contribuir para o sucesso educativo 

dos alunos. 

Houve uma oferta diversificada de modalidades (individuais, coletivas e de grupo-

equipa de competição e teve uma grande adesão por parte dos alunos participantes. 

 

Dia Europeu do Desporto Escolar > 300 

Corta-Mato Escolar 266 

Torneio Inter-Turmas de Futsal 456 

Corta-Mato Distrital 48 

Torneio 3X3 de Basquetebol 175 

Torneio Duplas de Voleibol 48 

Badminton Inf Misto – competição 25 

Badminton Inic Misto– competição 22 

Futsal Inf  Fem – competição 24 

Futsal Inic Fem – competição 23 

Ténis Mesa Misto – competição 20 

Boccia Misto – competição 13 

 

Ao nível do desenvolvimento da prática desportiva de competição, deu-se 

continuidade aos seis Grupos Equipa, totalizando em 31 jornadas competitivas ao longo 

do ano letivo e obtiveram-se excelentes resultados desportivos, onde se destaca a 

vitória e respetivo campeão distrital de ténis de mesa, o título de campeão distrital na 

modalidade de futsal (Femininos, Infantis B), o apuramento de 5 alunas para a fase final 

Distrital de Badminton e apuramento de alunos para a fase regional norte de Boccia. 

 

Projeto de Ciências Experimentais - Este projeto tem por objetivo primordial a 

implementação e dinamização do Ensino Experimental das Ciências no AEVT, 

proporcionando uma educação científica aos nossos alunos. O projeto visou 

implementar e avaliar as atividades práticas, laboratoriais e experimentais do ensino das 

ciências desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário; fomentar metodologias 

ativas, investigativas e experimentais e contribuir para uma gestão eficaz do currículo 

mais eficaz ao nível das ciências. 

Merece particular destaque: criação e dinamização do Clube das Ciências do AEVT; 

elaboração do plano de ação do projeto; Planificação das atividades práticas para todos 
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os níveis de ensino; criação de instrumentos de avaliação para monotorização das 

aprendizagens desenvolvidas na realização das atividades práticas; Sessão sobre 

“Separação de resíduos”, em articulação com a Resulima, com a colocação de ecopontos 

em vários espaços da escola; Palestra no âmbito do programa UMINHO “Investigadores 

voltam à escola”; participação no 1º concurso de fotografia da Ordem dos Biólogos; 

Palestra: “Física da vida (e dos ET`s)” pelo Doutor Carlos Martins do Centro de Astrofísica 

da Universidade do Porto, atividade realizada no âmbito do Projeto “O espaço vai à 

escola”.  

 

Jornal escolar “Escola Ativa” - O jornal escolar tem como objetivo primordial o 

desenvolvimento de valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de 

cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática, estabelecendo 

relações mais próximas entre os vários agentes do processo educativo e reforçando o 

sentido de pertença à comunidade educativa do Vale do Tamel. Nas duas edições 

publicadas, os alunos realizaram, ao longo do ano letivo, entrevistas à comunidade 

escolar sobre vários temas, efetuaram registos fotográficos, pesquisaram e produziram 

informação para posterior publicação do jornal considerando-se, por isso, que o jornal 

“Escola Ativa” é representativo do trabalho realizado no Agrupamento, bem como do 

trabalho colaborativo existente entre professores e alunos. 

 

Bibliotecas Escolares1 

A equipa das BE trabalha de forma colaborativa e gere as bibliotecas escolares do 

Agrupamento. A equipa promove a comunicação e um trabalho sistemático com os 

vários órgãos, departamentos e outras estruturas, tentando chegar ao maior número de 

docentes e alunos, tentando envolvê-los nas atividades propostas pelas BE e apoiando-

os no seu trabalho diário, mas também envolvendo-se nas outras atividades/projetos 

internos. 

Este tem demonstrado ser um recurso importante na vida da escola, nas suas 

diversas vertentes, com níveis de frequência muito significativos:   

Frequência voluntária (em tempo livre): cerca de 400 alunos por semana; Área 

Multimédia: requisição/visualização de 184 filmes em tempo livre (cada filme visto por 

 
1  Consultar relatório anual da BE para melhor esclarecimento. 
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1,2 ou 3 alunos); computadores – 1149 requisições em tempo livre; Requisição de 

material: (utilização dos recursos da BE da escola-sede): cerca de 4159 documentos 

requisitados; Empréstimos domiciliários: 1397 requisições por alunos, professores e 

assistentes operacionais. Nas Bibliotecas do 1.º ciclo e pré-escolar, realizaram-se cerca 

de 3579 requisições domiciliárias. 

As bibliotecas do primeiro ciclo/pré-escolar foram utilizadas durante a 

componente letiva, nas AEC ou com os professores titulares, ou ainda em ATL.  

Foram realizadas cerca de 59 atividades nas 4 bibliotecas escolares, quase todas 

em parceria (Departamentos curriculares, a Câmara e Biblioteca Municipais de Barcelos, 

APACI, Grupos de Teatro, Bibliotecas escolares do concelho de Barcelos, Equipa da 

Saúde Escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade de Barcelos, entre outros). 

Destas  atividades,  25 foram realizadas pela Biblioteca da escola-sede, e as 

restantes  realizaram-se nas bibliotecas do 1º ciclo e nas escolas/jardins que não 

possuem biblioteca. 

 

Vale do Tamel Solidário e Voluntário - Agir junto da comunidade escolar no 

sentido de contribuir para a melhoria das condições de aprendizagem dos alunos do 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel é o grande objetivo do projeto “Vale do Tamel 

Solidário e Voluntário”. 

Uma das vertentes do projeto é o Grupo de Apoio aos Alunos com Dificuldades 

Económicas, que perante a identificação de situações de carência procura dar algum do 

apoio necessário, todo este processo marcado pela máxima discrição. Neste sentido, ao 

longo do primeiro período foi dada resposta a várias solicitações, tendo sido prestado 

um apoio direto e discreto aos alunos referenciados e suas famílias.  

Este projeto contou com a parceria de algumas entidades, entre os quais a 

Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas (APACI), Associação de Pais e 

Amigos das Crianças (APAC) e o Centro Social de Cultura e Recreio da Silva. 

Merece destaque neste projeto a dinamização da campanha de solidariedade 

“Padrinhos de um sonho”, que permitiu apadrinhar no estudo 13 crianças 

moçambicanas, e o GAADE – Grupo de apoio a alunos com dificuldades económicas; os 

encontros intergeracionais no Centro Social da Silva e na Associação Carapeços 

Solidário, bem como o Voluntariado na cantina, em que alunos do 2º e 3º ciclos se 
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mobilizaram diariamente para preparar os tabuleiros de refeição dos alunos da 

educação pré-escolar.   

 

Departamento de Matemática, Ciências e Tecnologias – No âmbito deste 

departamento dinamizaram-se várias atividades, nomeadamente a Feira Verde, para 

toda a comunidade educativa; o Megaclube da Matemática, com jogos, um torneio de 

xadrez e o Dia do Pi, em que participaram os alunos do 5º ao 12º anos; a participação 

nas olimpíadas da Biologia e da Química, envolvendo 80 alunos do 9º ano e do 

Secundário e a visita de estudo ao Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, pelos alunos 

do 12º ano. 

 

Departamento da Educação Especial – É de salientar a participação dos 16 alunos 

com Perturbação do Espectro do autismo das Salas de Ensino Estruturado no Projeto 

“Equitação Terapêutica”, em parceria com a Câmara Municipal de Barcelos e Centro 

Hípico Irmão Pedro Coelho, de frequência quinzenal, que é um contributo terapêutico 

fundamental para estes alunos. 

 

Departamento de Línguas – Este departamento desenvolveu/participou nas 

seguintes actividades ao longo do ano: comemoração do “Halloween”; Encontro com os 

escritores; Concurso Nacional de Leitura; troca de correspondência (S. Valentim); 

“Semana dos Afetos”; Ida ao Teatro; Formação de utilizadores da BE “À descoberta da 

BE”; Semana da Leitura do Agrupamento/ concelhia; Participação no Concurso 

Concelhio de Poesia “Pequenos grandes poetas”; Jornadas Pedagógicas. 

Todas as atividades foram relevantes para o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos, uma vez que lhes permitiram desenvolver competências ao nível da 

educação literária, da leitura e da oralidade.  

Projeto: Speaker’s Corner – Dinamiza atividades com vista a desenvolver 

competências ao nível da oralidade em inglês e abrange todos os alunos do 3º ciclo. 

 

Departamento de Expressões – Este departamento promoveu, entre outras 

atividades, a dinamização de exposições/ painéis informativos: destaques, escritores, 

curiosidades, sugestões de sites, temáticos, feriados históricos e outras datas 

comemorativas; o cantar dos reis e uma visita de Estudo à Viarco e ao Museu do Chapéu. 
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É de destacar o Projeto Música na Escola/Musicoterapia, que visa desenvolver a 

capacidade de expressão e comunicação, desenvolver o pensamento e a expressão 

musical e sensibilizar os alunos para os cuidados a ter com a voz. No âmbito deste 

projeto desenvolveram-se diversas atividades, nomeadamente: participação na Festa de 

Natal; participação na entrega dos diplomas; Jornadas Pedagógicas; Participação no 

Sarau Cultural. 

 

 

Departamento de Ciência Humanas e Sociais – Este departamento promoveu a 

comemoração de Datas Históricas (Restauração da Independência, Implantação da 

República e 25 de abril de 1974); organização e dinamização da Exposição “ À 

Descoberta dos Museus” e do workshop “Arqueólogos por um dia”, no âmbito das 

Jornadas Pedagógicas, que foram visitadas pelos alunos do 4º ano; participação dos 

alunos do 5º ano no workshop “Arqueologia: símbolos e letras”, no Museu Morais 

Sarmento e participação na Campanha de Solidariedade de Natal. 

 

São de destacar ainda, a participação de todo o Agrupamento em atividades como: 

a Semana da Leitura; a Semana dos Direitos Humanos, a Semana dos Afetos, as 

Jornadas Pedagógicas e o Sarau Cultural, que envolveram a comunidade educativa, 

visando a educação para os Valores. 

 

 

A participação dos alunos na vida da escola tem vindo a ser progressivamente 

fomentada, quer pela sua presença em momentos das reuniões intercalares de conselho 

de turma nos ciclos em que tal está previsto, quer através de questionários realizados 

para perceber quais as suas opiniões relativamente a assunto as que lhes são inerentes, 

nomeadamente as tutorias, quer, ainda através das candidaturas ao projeto 

“Orçamento Participativo das Escolas”, cuja proposta vencedora neste ano letivo está a 

ser implementada. 

   Foram realizadas 3 assembleias de delegados de turma, nas quais se registou 

uma participação média superior a 80%. No início do ano letivo foram organizadas 

sessões de trabalho com os delegados e subdelegados de turma, para facilitar a 

compreensão dos papéis de delegado e subdelegado de turma e preparar a primeira 
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assembleia de delegados. É também assegurada a representação dos alunos no 

Conselho Geral, através da participação de dois alunos do ensino secundário, onde são 

ouvidas e valorizadas as suas opiniões, como representantes que são do corpo discente 

do Agrupamento. Além disso, os alunos dispõem de caixas de sugestões em vários 

espaços escolares onde podem manifestar, de forma identificada ou não, os problemas 

com que se deparam e/ou sugestões de melhoria.  

Aos alunos que se distinguem pelo seu Mérito Académico é-lhes atribuído lugar 

no Quadro de Valor e Excelência, sendo realizada uma cerimónia pública, na escola-

sede, a qual conta com a presença da grande maioria dos alunos visados e respetivos 

pais/EE, sendo o convite alargado a toda a comunidade escolar.  

   

A2.2. Escola Aberta à comunidade e o Envolvimento dos Pais/EE 

 

 Pelo contributo para a participação das famílias nas atividades do agrupamento 

salientam-se alguns exemplos de atividades escolares que envolveram a sua 

participação de uma forma mais alargada: 

Feira Verde - atividade dinamizada pelo Departamento de Matemática, Ciências e 

Tecnologias que, como vem sendo tradição, contou com uma grande adesão e 

motivação por parte dos professores, assistentes operacionais, alunos e 

pais/encarregados de educação, bem como com a participação de outros agentes da 

comunidade e que consiste na venda de produtos hortícolas e outros de natureza 

caseira, com vista a angariar verbas que permitiram a aquisição de 

materiais/equipamentos que melhorem as condições de bem-estar dos alunos em 

contexto escolar; 

Projeto Vale Tamel Solidário e Voluntário – Envolvimento das famílias em várias 

dinâmicas de solidariedade e voluntariado, com destaque para os “Encontros 

intergeracionais” no Centro Social de Cultura e Recreio da Silva e a dinamização do 

GAADE – Grupo de Apoio aos alunos com dificuldades económicas, distribuindo por 

famílias carenciadas alimentos e outros bens recolhidos em várias iniciativas 

desenvolvidas ao longo do ano.  
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Jornadas Pedagógicas – atividade aberta aos alunos do 4.º ano de escolaridade e 

respetivos docentes e pais/encarregados de educação, que visa a divulgação de forma 

participada da oferta educativa do agrupamento e projetos desenvolvidos;    

Sarau Cultural – atividade que envolveu toda a comunidade escolar, contribuindo 

para uma mostra pública do trabalho desenvolvido no agrupamento.  

 Na perspetiva da escola aberta à comunidade e no que respeita ao envolvimento 

dos pais/EE vida escolar dos seus educandos, tendo como referência a participação dos 

representantes eleitos nas reuniões de conselho de turma dos 2.º e 3.º ciclos e ensino 

secundário e nas reuniões de EE, verifica-se que esta atinge níveis próximos dos 80%, já 

no ensino pré-escolar e no 1.º ciclo, a participação foi superior a 90%, demonstrativo de 

um nível de participação na vida da escola muito relevante. Para além desta 

participação, de cariz mais formal, é solicitada frequentemente a colaboração e/ou 

envolvimento dos EE na vida da escola, nomeadamente nas seguintes atividades: 

- Reuniões com os pais representados nos órgãos sociais do Agrupamento; 

- Participação em reuniões gerais, com ordens de trabalho que vão desde os 

problemas das instalações, até ao desenvolvimento de conceitos básicos como a 

participação; 

- Reuniões preparatórias da elaboração dos Planos Anual e Plurianual de 

Atividades; 

- Incentivo a reuniões dos professores com os pais, indo para além da mera 

participação formal dos representantes nos Conselhos de Turma; 

- Envolvimento em atividades do PAA, ao nível da conceção e operacionalização; 

- Participação na receção aos alunos do 4.º ano nas Jornadas Pedagógicas, com 

novas variantes como a do conhecimento de todos os professores, abrindo-se um novo 

campo de envolvimento no espaço escolar; 

- Participação em reuniões preparatórias e de sensibilização para o 

desempenho de tarefas, por parte dos alunos, como os testes intermédios e as 

provas finais; 

- Envolvimento em planos de combate ao insucesso escolar, nomeadamente no 

projeto de implementação das provas RALF, no pré-escolar e MAZE, no 1º ciclo. 

 Para além destas evidências de um envolvimento efetivo da escola na 

comunidade como agente de mudança, sublinhamos que a Direção e as estruturas 
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intermédias mantêm uma dinâmica aberta, sendo os alunos e demais elementos 

ouvidos sempre que solicitado. 

  

  

 

A2.3. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 

(acompanhamento do percurso e sucesso dos alunos) 

 

No que respeita ao prosseguimento de estudos, verificou-se que o ensino básico 

foi concluído por cerca de 100% dos 153 alunos do 9.º ano. Do total de alunos que o 

concluíram, 27 alunos integraram a oferta do ensino secundário EBSVT. 

Relativamente aos alunos que concluíram o 12.º ano neste ano letivo, do total 

de alunos inscritos para exame (38), manifestaram intenção de se candidatarem ao 

Ensino Superior 23 alunos, tendo efetivamente apresentado a candidatura, 17 desses 

alunos, tendo todos sido colocados na  1ª fase: 47% na 1ª opção, 24% na 2ª e 3ªopções 

e  6% na 4.ª opção, conforme o gráfico 14 o demonstra. 

 

                                               

Gráfico 14 - Ensino Superior – Colocação por opção 

 
 
 

 

A3. Reconhecimento da comunidade 

A3.1. Caracterização da amostra e do inquérito por questionário 
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Para avaliar o grau de satisfação da comunidade educativa relativamente ao 

subdomínio Resultados Sociais e aos domínios Prestação do Serviço Educativo e 

Liderança e Gestão, aplicámos um inquérito por questionário online à comunidade 

educativa: pessoal docente, pessoal não docente, alunos (do 4.º ano / do 2.º 3.º ciclos e 

ensino secundário) e pais/EE de crianças/alunos de todos os níveis de ensino.  

 Os questionários foram aplicados a todo o universo do pessoal docente e não 

docente. No que se refere ao universo dos alunos e pais/EE, os questionários foram 

aplicados por turma, seguindo o critério de 3 em 3, ou seja, e a título de exemplo, no 

contexto de uma turma apenas os alunos com os números 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 23, 

26  terão recebido este inquérito, assim como os respetivos pais/EE. Salientamos que 

foi salvaguarda a hipótese de, (por exemplo, pelo facto de o aluno ter sido transferido), 

o questionário não poder ser entregue a um dos números da sequência acima 

apresentada, tendo sido dadas instruções aos educadores/professores 

titulares/diretores de turma no sentido nunca alterarem a sequência prevista.  

 Salientamos que todo o processo de inquirição e tratamento de dados garantiu 

a confidencialidade da identidade dos respondentes. 

 A amostra foi a que se apresenta na tabela que se segue: 

Amostra Nº de respondentes 

Alunos do 4.º ano 34 

Alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundário 145 

Pais e EE do Pré-escolar e 1º Ciclo 220 

Pais e EE do 2º e 3º Ciclos e Secundário 98 

Pessoal docente 114 

Pessoal não docente 26 
Tabela 9 – Amostra da população inquirida por questionário 

 

 Na análise estatística efetuada, consideramos que a opinião é de satisfação 

quando recai na seleção das opções de resposta Concordo ou Concordo totalmente, 

desde que o somatório da percentagem destes dois tipos de resposta seja superior a 

75% e neste caso consideramos estar perante um ponto forte, caso contrário essa 

categoria é considerada uma área de melhoria.  

 Os valores presentes em cada gráfico representativo da Satisfação da 

Comunidade traduzem a percentagem de respostas dadas, cumulativamente, nas duas 
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opções de resposta atrás referidas, por cálculo da média aritmética simples das 

respostas consideradas para a categorização do parâmetro.  

 

 
Gráfico 15 - Satisfação da comunidade - Resultados Sociais 

 

A leitura deste gráfico permite-nos concluir que a comunidade educativa avalia, 

de forma muito positiva, o que se fez neste Agrupamento, ao nível do parâmetro 

Resultados Sociais. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 
Pessoal 
docente 

Pessoal 
não 

docente 

Pais/ 
Encarregados de 

Educação 
Alunos 

JI/1ºciclo 

2º, 3º 
ciclos 

 e ensino 
secundário 

4º ano 

2º, 3º 
ciclos 

 e ensino 
secundário 

Relação escola/comunidade  96,5% 92,3% 88,3% 81,6%   

Relacionamento interpessoal 
/gestão de conflitos 

93,3% 92,3% 89,3% 78,6% 94,1% 78,1% 

Tabela 10 – Satisfação da Comunidade - Resultados Sociais, por categorias 

 

A tabela 10 permite-nos conhecer, de forma mais detalhada, o grau de satisfação 

dos inquiridos, por categorias.  

Concretizando, no que se refere ao pessoal docente, salientamos que as 

respostas dadas aos inquéritos por questionário no domínio “Resultados Sociais” foram 

integradas em duas categorias (“Relação escola/comunidade”/Relacionamento 

Pessoal Docente Pessoal Não Docente
Pais e Encarregados

de Educação
Alunos

Resultados Sociais 94,88% 92,31% 89,09% 86,09%
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Resultados Sociais
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interpessoal/gestão de conflitos) abrangendo as respostas dadas a 4 questões2 do 

inquérito. A avaliação resultante (96,5% e 93,3%) mostra um elevado grau de satisfação 

dos professores quando questionados sobre o papel relevante do Agrupamento na 

comunidade, o comportamento dos alunos, a forma de resolução das situações de 

indisciplina e a qualidade de atendimento por parte do pessoal não docente. 

No que se refere ao pessoal não docente, salientamos que as respostas dadas 

no domínio atrás referido abrangem as respostas dadas a 8 questões3 do inquérito. A 

avaliação resultante (92,3%) revela um elevado grau de satisfação dos assistentes 

operacionais e técnicos quando questionados sobre o envolvimento do agrupamento na 

comunidade. Contudo, quando questionados sobre a qualidade da resolução das 

situações de indisciplina e sobre a qualidade da relação com o coordenador, o resultado 

fica aquém do esperado. Contudo reforçam que são respeitados pelos professores, 

alunos e colegas de serviço e que gostam de trabalhar neste agrupamento.  

No que se refere aos pais/EE, destacamos, por um lado, que as respostas dadas 

aos inquéritos no domínio em análise foram divididas em dois grupos: os pais/EE das 

crianças/alunos do JI e 1.ºciclo e os dos alunos que frequentam a escola-sede e, por 

outro, que abrangem as respostas dadas a 5 questões4 do inquérito. 

No que concerne ao seu grau de satisfação face à “Relação escola/comunidade” 

(88,3% e 81,6%, respetivamente), salientamos que esta avaliação resulta da análise das 

respostas dadas sobre o envolvimento do agrupamento na comunidade e o seu papel e, 

ainda, sobre o grau de participação das crianças/alunos na vida da escola.     

Quanto ao grau de satisfação relativamente ao “Relacionamento 

interpessoal/gestão de conflitos” (89,3% e 78,6%, respetivamente), salientamos que 

esta percentagem resulta das respostas que os pais/EE deram sobre a qualidade do 

tratamento dado às crianças/alunos na escola e sobre a qualidade da resolução das 

situações de indisciplina.     

   No que se refere aos alunos, achamos conveniente separar as respostas dos 

alunos em dois conjuntos distintos: o dos alunos do 4.º ano (em representação do 1.º 

ciclo) e o dos restantes alunos do 2.º, 3.º ciclo e ensino secundário (em representação 

da escola-sede).   

 
2 Questões n.º 3,13,14 e 22 (cfr. Questionário ao pessoal docente, na secção “Anexos”). 
3 Questões n.º 3, 9, 14 a 18 e 22 (cfr. Questionário ao pessoal não docente, na secção “Anexos”). 
 

4 Questões n.º 10, 13, 14, 15 e 17 (cfr. Questionário aos pais/EE, na secção “Anexos”). 
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Efetivamente parece-nos importante separar estas duas realidades, uma vez que 

os alunos do 1.º ciclo se reportam à realidade da sua escola, dando-nos uma visão global 

da sua satisfação ao nível das instalações e serviços prestados neste ciclo de ensino, ao 

passo que a opinião emitida pelos restantes alunos recai sobre uma realidade diferente: 

a da escola-sede do Agrupamento, onde as instalações e os serviços prestados são, 

também eles, diversos.   

De acordo com a tabela anterior, as respostas dadas aos inquéritos no parâmetro 

“Resultados Sociais” integram-se na categoria “Relacionamento interpessoal/gestão de 

conflitos” abrangendo as respostas dadas a 5 questões em ambos os casos5, embora 

com numeração diferente6. Constatamos, assim, que o grupo de alunos representativos 

do 1.º ciclo se revela bastante mais satisfeito com a categoria em análise (94,1%), sendo 

o grau de satisfação dos alunos da escola-sede significativamente inferior mas positivo 

(78,1%).  

Esta avaliação resulta da análise das respostas dadas pelos alunos quando 

inquiridos sobre a qualidade de tratamento na escola, se os problemas de 

comportamento são bem resolvidos, se nas aulas os alunos têm bom comportamento, 

se os professores os tratam com respeito e se há uma boa relação entre funcionários e 

alunos. 

Em síntese, apresentamos tabelas dos resultados obtidos por inquérito no 

corrente ano letivo por comparação com os obtidos desde 2014/15, relativamente a 

todos os inquiridos. 

 

PESSOAL DOCENTE 
Triénio 

2014/17 2017/18 2018/19 

Relação escola/comunidade  94,4% 95,1% 96,5% 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 92,9% 93,4% 93,3% 

Tabela 11 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (pessoal docente) 

 

 
5 Questões n.º 11, 12, 15, 16 e 23 (cfr. Questionário aos alunos do 4.º ano, na secção “Anexos”). 

 
6 Questões n.º 13, 14, 21, 22  e 27 (cfr. Questionário aos alunos do 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, na 

secção “Anexos”). 
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Da análise dos dados constantes na tabela 11, concluímos que o grau de 

satisfação dos professores, no âmbito deste domínio, continua bastante elevado e sem 

oscilações significativas, comparativamente com os valores obtidos no triénio 2014/17 

e os dois anos letivos subsequentes.  

 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
Triénio 

2014/17 2017/18 2018/19 

Relação escola/comunidade  83,7% 92,5% 93,3% 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 89,6% 89,6% 92,3% 

Tabela 12 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (pessoal não docente)  

  

Os valores presentes nesta tabela permitem-nos constatar que, este ano letivo, 

o grau de satisfação dos assistentes operacionais/técnicos administrativos melhorou.  

 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
Triénio 

2014/17 2017/18 2018/19 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 92,4% 85,1% 84,0% 

Relação escola/comunidade 86,2% 85,2% 85,0% 

Tabela 13 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais“ (pais/EE) 

 

A leitura da tabela 13 mostra-nos que tem havido uma diminuição do grau de 

satisfação dos pais/EE, a qual se manteve este ano letivo. 

 

ALUNOS 

Triénio 
2014/17 2017/18 2018/19 

4.º ano 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

4.º ano 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

4.º ano 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

Relacionamento 
interpessoal/gestão de 

conflitos 
86,7% 75,8% 93,1% 77,8% 94,1% 78,1% 

Tabela 14 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais“ (alunos) 
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 Os valores presentes nesta tabela permitem-nos constatar que, este ano letivo, 

os alunos do 4.º ano se revelaram mais satisfeitos com o domínio em análise. Por seu 

turno, os alunos da escola-sede expressam um grau de satisfação em linha com os anos 

anteriores e com valores que se desejaria mais elevado. No entanto, consta-se, 

comparativamente com os valores obtidos desde o ano 2014/15, uma tendência de 

melhoria do grau de satisfação destes alunos. 

 

Domínio B - Prestação do Serviço Educativo 

B1. Planeamento e articulação 
 

O AEVT organiza-se em departamentos, cujo trabalho fomenta a articulação 

horizontal e vertical nos diversos anos de escolaridade e ciclos de ensino. Numa 

perspetiva de articulação horizontal e vertical, promovem-se reuniões de articulação na 

transição do pré-escolar para o 1.º ciclo e na passagem deste para o 2.º ciclo 

(professores titulares de turma/ diretores de turma e entre professores de Inglês do 1.º 

e 2.º ciclos) delineando-se atividades de articulação vertical, de forma a minimizar o 

impacto da mudança de ciclo nos alunos. Outras evidências desta articulação estão 

patentes nas atas e noutros documentos produzidos no seio das estruturas 

intervenientes. Contudo, a articulação entre o 2.º e o 3.º ciclo ainda é pouco eficaz, pelo 

que a Equipa recomenda que se criem momentos específicos (calendarizados) para a 

concretização da mesma.   

Em sede de conselho de docentes (pré-escolar e 1.º ciclo) e conselhos de turma 

(2.º, 3.º ciclos e ensino secundário), são articulados procedimentos ao nível do 

planeamento e da implementação de estratégias de ensino-aprendizagem adequadas 

aos conteúdos programáticos, ao nível etário, às necessidades educativas individuais e 

às aprendizagens anteriores dos alunos, bem como ao nível da organização do trabalho 

de avaliação. São, ainda, articuladas com o SPO e com o GAA, respostas adequadas às 

características e necessidades dos alunos, em prol de uma adequada orientação 

vocacional e formativa. 

A avaliação do Serviço Educativo do AEVT foi organizada em duas vertentes: 

medidas de promoção do sucesso escolar e análise do Sucesso Académico (SA) realizada 

no seio dos departamentos curriculares e grupos disciplinares. 
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As medidas de promoção do sucesso escolar implementadas no AEVT 

operacionalizaram-se, nomeadamente, através da prestação de Apoio Educativo (no 1.º 

ciclo), da Coadjuvação Pedagógica, a turmas mistas (no 1.ºciclo) e a todas as turmas 7.º 

ano (3.º ciclo), do Apoio ao Estudo, no 2.º ciclo,  a Português e Matemática, do  Reforço, 

no 3.º ciclo (Português e Matemática),  Speaker’s Corner (prática da expressão oral no 

3.ºciclo, dos Planos de Turma (PT), Tutorias e dos Apoios Individualizados. Desta forma, 

os professores organizam-se numa dinâmica de partilha de experiências e execução dos 

currículos e de interdisciplinaridade, procurando dar mais significado às aprendizagens 

dos alunos. 

O Trabalho Articulado entre docentes, desenvolveu-se de forma bastante 

positiva e produtiva com partilha de saberes, materiais e experiências pedagógicas, 

tendo em vista, sempre, o sucesso e desenvolvimento pleno dos alunos. Nas reuniões 

de conselho de docentes, local privilegiado para esta articulação, elaboraram-se, 

planificaram-se e reformularam-se documentos (Planificação curricular, Critérios de 

avaliação, PAA, RI). Também se procedeu à apreciação dos manuais escolares, 

elaboração de fichas de avaliação trimestrais e os respetivos critérios de correção, 

materiais didáticos e estratégias de exploração de conteúdos. Aí, os professores, 

refletiram e analisaram as suas práticas pedagógicas e os resultados e percursos 

escolares dos alunos. Em todas as Unidades Educativas houve a preocupação de 

enriquecer e complementar o currículo com projetos ligados à leitura, matemática, 

ciências Experimentais e TIC. Houve, também, preocupação de envolver a comunidade 

educativa na vida da escola. Em sala de aula o trabalho de articulação entre Professor 

Titular, Professor de Apoio Educativo, Professor Coadjuvante, de Educação Especial e 

Professores das AEC também era evidente tendo em vista o sucesso pleno dos alunos. 

No que concerne aos procedimentos de avaliação no 2.º/ 3.º ciclos e Secundário, 

salienta-se a elaboração de testes comuns ou segundo uma matriz comum a cada 

disciplina/ano, uniformizando-se, ainda, os respetivos critérios de classificação. Da 

elaboração destes testes, aferiram-se os resultados, diagnosticaram-se as dificuldades 

dos alunos e definiram-se estratégias de melhoria dos resultados alcançados. 

Relativamente à medida de promoção do sucesso – supervisão e 

acompanhamento da prática letiva, sendo uma das medidas de promoção do sucesso 

previstas no CA, foi aplicada no AEVT, não no seu sentido mais amplo, devido a 

constrangimentos, vários como a falta de crédito horário da escola e a incompatibilidade 
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horária entre coordenadores de departamento e docentes. No entanto, o AEVT 

procurou minimizar este «handicap» rentabilizando os recursos existentes e para tal, 

procurou-se concretizar a supervisão e o acompanhamento da prática letiva através da 

coadjuvação/Oficina da Escrita e da Oralidade (3.º ciclo)  

 

B2. Práticas de Ensino 

 
Pela consulta de registo em documentos próprios de cada estrutura, é bem 

evidente uma ação concertada entre os diferentes agentes, procurando estratégias de 

ensino, também elas concertadas e pautadas por uma cultura de rigor e exigência 

orientada para a promoção do sucesso escolar. 

Transversalmente à concretização do currículo nos diferentes anos curriculares 

constata-se a preocupação que o AEVT tem em incutir nos seus alunos princípios 

fundamentais de cidadania quer seja pela participação consciente na vida em sociedade, 

quer pela utilização responsável das tecnologias e na educação pelas artes, que se 

materializam no modelo criado no âmbito da Oferta Complementar, prevista nas 

matrizes curriculares do 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

No que concerne às atividades de promoção do sucesso escolar, a realidade do 

Agrupamento evidencia o esforço de investimento numa aprendizagem de qualidade 

sempre atenta às necessidades/realidades dos seus alunos. 

 

- Medidas de Apoio ao Estudo, que garantam um acompanhamento eficaz do aluno 

face às dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades 

específicas. 

 

No ensino pré-escolar, as medidas implementadas revelam-se instrumentos de 

grande importância para a identificação precoce das crianças em risco e com problemas 

no domínio da linguagem, de forma a permitir uma atuação atempada.  

No 1º ciclo do ensino básico, considera-se o funcionamento do Apoio ao Estudo 

e o Apoio Educativo.  

O Apoio ao Estudo integra o currículo dos alunos sendo maioritariamente da 

responsabilidade do professor titular. Nele desenvolvem-se um conjunto de estratégias 
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e atividades de apoio, de carácter pedagógico e didático, organizadas de forma 

integrada. O referido apoio foi frequentado por 86 alunos, num universo de 738.  

O Apoio Educativo decorre da distribuição dos recursos disponíveis pelas 

diversas Unidades Educativas, respeitando a proporcionalidade com o número de horas 

previsto na lei. A nível de departamento é considerada muito positiva a intervenção dos 

professores do Apoio Educativo, sendo realçada a recuperação da grande parte dos 

alunos apoiados. No entanto, entendem os docentes que ele é reduzido face às 

necessidades dos alunos com dificuldades de aprendizagem.  

É, ainda, ponderada alguma rotatividade, permitindo que os alunos a apoiar 

tenham oportunidade de usufruir deste benefício em horas estruturantes na sua 

aprendizagem (Português e Matemática). No sentido de detetar dificuldades o mais 

precocemente possível, para melhor agir e as minimizar, o Agrupamento aplicou a prova 

MAZE, coordenado pelo SPO, que pretende identificar alunos com problemas no 

desenvolvimento da competência para a leitura. Este é mais um suporte que, associado 

à avaliação do PT, conduz a uma intervenção mais concertada entre professor, 

encarregado de educação e outros recursos, normalmente apoios educativos, psicologia 

e terapia da fala (embora este recurso seja manifestamente insuficiente). 

 

- Apoios a Português e Matemática no 2.º ciclo 

 

Com a criação e aplicação do Decreto-lei 55 de 6 de julho de 2018, houve uma 

alteração nas matrizes curriculares do ensino básico e secundário. Assim, e por força do 

art.º 38 do citado normativo as matrizes curriculares base aplicaram-se em 2018/19 aos 

1.º, 5.º,7, º e 10 anos, enquanto que para os demais se aplica o plasmado no Decreto lei 

139/2012. Por força do decreto lei 55, no 5.º ano, o apoio ao estudo a Português e 

Matemática passou a contemplar 2 tempos (um para cada disciplina), enquanto que no 

6.º ano continuou a haver 4 tempos (2 para cada disciplina). 

No que concerne à orgânica de distribuição dos alunos pelos diferentes grupos, 

os mesmos são indicados pelo conselho de turma nas reuniões intercalares e de 

avaliação, sendo o mesmo lecionado por um qualquer docente das referidas disciplinas 

(sempre que possível o titular da disciplina) e que tem como objetivo a melhoria dos 

resultados escolares/superação de dificuldades específicas, nas disciplinas em que os 

alunos apresentam maiores lacunas. Paralelamente, pretendeu-se desenvolver hábitos 
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e métodos de estudo, através da organização dos cadernos diários, realização dos 

trabalhos de casa, entre outros.  

No 2.º período foi aplicado aos alunos do 5.º e 6.º ano um inquérito por 

questionário para aferir o grau de satisfação/interesses/importância do apoio nas 

aprendizagens dos alunos e o resultado alcançado permitiu concluir que os alunos, que 

beneficiam desta medida, entenderam-na como muito benéfica e importante para a 

melhoria das suas aprendizagens. 

 

- Reforço a Português, Matemática, Física - Química e Biologia – Geologia.    

No 3.º ciclo e ensino secundário, facultaram-se aos alunos Medidas de Sucesso 

em diferentes disciplinas: “Reforço a Português”, “Reforço a Matemática”, “Reforço a 

Física e Química” e “ Reforço a Biologia e Geologia”. As atividades de Reforço são 

frequentadas pelos alunos propostos pelo Conselho de Turma. Os objetivos das medidas 

de sucesso para o 3.º ciclo e secundário foram essencialmente a preparação dos alunos 

para as provas finais de ciclo e provas de aferição, a orientação e apoio generalizado no 

âmbito da realização dos trabalhos escolares, a realização de exercícios de aplicação e 

consolidação de conteúdos lecionadas, o desenvolvimento de hábitos de trabalho e de 

organização, a oferta de atividades alternativas de remediação; o desenvolvimento de 

métodos e técnicas de estudo (técnicas de leitura, interpretação textual, análise, 

síntese, recolha de informação, tratamento de dados e resolução de problemas; a 

estimulação de práticas de entreajuda; a intensificação dos hábitos de leitura, bem 

como o desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança), culminando num 

contributo globalizante, com vista à melhoria dos resultados escolares. 

 

 

- Coadjuvação em sala de aula e Oficina de escrita e oralidade, valorizando-se as 

experiências e as práticas colaborativas que conduzam à melhoria do ensino;  

 

A colaboração entre os docentes é importante e imprescindível para a obtenção 

do sucesso. O trabalho colaborativo estrutura-se essencialmente como um processo de 

trabalho articulado e pensado em conjunto, que permite alcançar melhor os resultados 

visados. 
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A coadjuvação em sala de aula permitiu que o trabalho cooperativo de equipas 

de professores na sala favorecesse a aprendizagem dos alunos e ajudasse a promover a 

qualidade do sucesso, nas turmas marcadas por ritmos de aprendizagem diferenciados, 

ou nas disciplinas onde o trabalho autónomo do aluno (mas supervisionado pelo 

professor) é fundamental para a consolidação dos conteúdos. Potenciou-se, assim, não 

só uma melhor gestão do trabalho na sala de aula mas, também, um efetivo 

acompanhamento dos alunos, já que permitiu um apoio mais individualizado aos alunos 

com mais dificuldades, nos momentos em que o docente considera mais necessário, 

contribuindo desta forma para a melhoria dos níveis de sucesso dos alunos.  

Os recursos humanos da escola, conjugados com a utilização do crédito horário, 

foram canalizados para a coadjuvação em sala de aula na disciplina de Matemática do 

7.º e 9º ano que  ocorreu desde o início do ano letivo por um período de 50 minutos 

semanais  e para a Oficina da escrita e oralidade nas disciplinas de Português e Francês 

do 7º, 8º e 9º ano que  ocorreu desde o início do ano letivo por um período de 50 

minutos quinzenais.  Ocasionalmente, os recursos humanos afetos ao Gabinete de 

Apoio ao Aluno ou ao Gabinete de Prevenção e Disciplina, também coadjuvaram em 

turmas sinalizadas por problemas de indisciplina ou outros. Estas coadjuvações foram 

esporádicas, ocorrendo pelo período considerado necessário para correção das 

situações sinalizadas.   

A coadjuvação no primeiro ciclo, cujas horas foram atribuídas no âmbito do 

Plano de Ação Estratégica, foi implementada nas turmas mistas, permitindo um apoio 

mais efetivo e eficaz à diversidade de alunos existentes nas turmas. Revelou-se 

significativamente eficaz, pois permitiu a consolidação de conteúdos e uma intervenção 

mais individualizada nos alunos com dificuldades, o que se refletiu notoriamente nos 

resultados escolares. Acresce, ainda, o facto de permitir atender às especificidades 

existentes dentro de cada ano das turmas mistas, onde existem grupos com diferentes 

níveis de aprendizagem, reforçando-se as áreas onde evidenciam maiores dificuldades. 

O contributo dado por esta medida para o sucesso da aprendizagem dos alunos é 

relevante, pelo que, se entende como de elevado interesse a sua continuidade.   

No 2.º e 3.º períodos foram aplicados aos alunos que beneficiavam das medidas 

inquéritos por questionário, cuja análise permitiu concluir que os discentes consideram 

que estas medidas foram benéficas para a melhoria do Sucesso Académico. Contudo, há 

alunos (cerca de 20%) que consideram que a presença de dois professores em sala de 
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aula não lhes dá o acompanhamento desejado na realização dos exercícios de expressão 

escrita. 

Tratando-se de Medidas para promover o Sucesso Académico e tendo em vista 

o sucesso de todos, apesar da percentagem  de respondentes ter sido reduzida, deve 

ser tida em conta esta observação por parte dos alunos no próximo ano letivo, criando 

atividades em grupo de alunos de forma a possibilitar um acompanhamento eficaz por 

parte dos dois professores, intervindo à medida que surgem as dificuldades, 

contextualizando o conhecimento e evitando o erro.  

 

- Os Planos de Turma enquanto medida promotora do sucesso. 

 

Os Planos de Turma (PT) são elaborados e implementados desde o 1.º ciclo até 

ao ensino secundário. A avaliação dos mesmos é feita ao longo do ano de forma a 

permitir os reajustamentos necessários. Na educação pré-escolar são elaborados Planos 

de Grupo, que também vão sofrendo ajustamentos, sempre que necessário. 

O PT é elaborado com base nas informações recolhidas no início do ano letivo, 

junto dos pais/EE dos alunos, nos dados constantes nos PT anteriores, nos processos 

individuais dos alunos, identificando-se os pontos fortes e os aspetos a melhorar, com 

vista à definição do plano de ação para a turma. Importa referir que este documento, 

sendo fulcral para a obtenção do SA, constitui-se como um documento aberto, 

reajustando-se aos progressos e às dificuldades que vão sendo diagnosticadas no grupo-

turma.  

 
 

- Acompanhamento de alunos que progridam para o 2.º ou 3.º ciclos com classificação 

final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano letivo anterior; 

 
 

A identificação de alunos que transitam nas condições acima previstas é 

efetuada na reunião de avaliação final, devendo constar do PT e de todos os 

instrumentos previstos, de forma a assegurar a veiculação da informação aos 

interessados e responsáveis pelo acompanhamento no ano letivo subsequente. As 

formas de acompanhamento e respetiva avaliação são definidas nos RTP. As práticas de 

ensino diferenciado evidenciam-se nos RTP dos alunos com dificuldades e no 
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encaminhamento de diferentes problemáticas para os recursos do Agrupamento com 

capacidade de resolução. Em situações pontuais e de maior gravidade há, ainda, a 

solicitação de colaboração a entidades parceiras. São proporcionadas aos alunos várias 

medidas de recuperação e apoio, desde o Apoio Educativo no 1.º ciclo, o Apoio ao 

Estudo no 1.º e 2.º ciclos, as medidas de Promoção de Sucesso, no caso do 3.º ciclo e 

ensino secundário.  

No ano letivo em análise transitaram 11 alunos nesta situação (do 2.º para o 3.º 

ciclo). 

Por outro lado, a consecução deste trabalho tem sido reforçada pela elevada taxa de 

aulas dadas, cujo valor se aproximou dos 100%. Para estes resultados, contribuíram os 

níveis de assiduidade e os mecanismos previstos no agrupamento para compensação da 

ausência do professor, nomeadamente, a substituição por docentes do mesmo grupo 

de recrutamento, a permuta e a reposição de aulas.  

 

- Outras medidas de apoio ao Sucesso Escolar:  

 

O Programa de Tutoria foi um recurso disponibilizado para apoiar e acompanhar 

os alunos com problemas de inserção na comunidade educativa e de desorganização no 

seu percurso escolar, visaram estimular e desenvolver competências de organização, 

estudo eficaz e de autoavaliação das aprendizagens. Este programa funciona da 

dependência do Gabinete de Apoio ao Aluno. 

Na sequência do processo de referenciação, é assegurada a concordância do 

encarregado de educação e atribuído um tutor mediante os recursos existentes em 

compatibilidade com o horário do aluno. 

No primeiro período, 14 alunos usufruíram da tutoria.  

No segundo período, foram propostos para o programa de tutoria mais 7 alunos, no 

total usufruíram da medida 21 alunos. 

No terceiro período 6 alunos foram propostos pelo conselho de turma para beneficiar 

de tutoria, passando a usufruir da medida 27 alunos no total.   

No final do ano, os tutorandos, de uma forma geral, revelaram progressos na 

organização dos materiais escolares, no incremento de métodos de estudo e na 

valorização dos hábitos de estudo. 
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Alunos propostos 1P 2P 3P 

GAA- tutoria 5 4 3 

Apoio Tutorial específico 1 1 1 

Medida seletiva- apoio tutorial 8 2 2 

 

 

Serviço de Psicologia e Orientação  

 

Durante o ano letivo 2018/2019 foram encaminhados e atendidos pelo Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO) 60 alunos com problemas na aprendizagem de diversa 

etiologia e atendidos diretamente 51 alunos.  Não foram atendidos 9 alunos dos 60 

propostos por se compreender que as respostas implementadas com esses alunos eram 

já adequadas e bastantes.  Nestes termos, houve intervenção do SPO com 6,7 % dos 

alunos matriculados no 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico e com 6,2% dos matriculados no 

Ensino Secundário.  

 Realizou a Orientação Escolar e Vocacional de 153 alunos/as do 9.º ano, 

proporcionando atendimento individual para apoio à tomada decisão, nomeadamente, 

a alunos com necessidades educativas. 

Ainda no âmbito da orientação escolar e vocacional apoiou 4 alunos/as do 8.º ano e 

respetivos/as encarregados/as de educação na tomada de decisão sobre a frequência 

da modalidade de ensino Curso de Educação e Formação, tipo 3, para conclusão do 3.º 

ciclo do Ensino Básico.  

 

A estrutura educativa do GAA dinamiza o Projeto de Educação para a Saúde (2.º, 

3.º ciclos e ensino secundário) articulando com os intervenientes necessários e, em 

articulação com o Diretor, assegura no âmbito dos seus recursos, a Tutoria.  

Esta foi um recurso disponibilizado para apoiar e acompanhar os alunos com 

problemas de inserção na comunidade educativa e de desorganização no seu percurso 

escolar.  

No Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) e noutros espaços escolares foi 

possibilitado aos alunos o acesso ao Programa de Tutoria, através de professores 

tutores. A atividade decorreu conforme o planeado e foram cumpridos os objetivos, 

tendo-se apoiado e acompanhado os alunos com dificuldades de inserção na 
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comunidade educativa e desorganização no seu dia-a-dia escolar. Este programa tem 

impacto positivo nas aprendizagens e na organização escolar. No primeiro período, 14 

alunos usufruíram da tutoria. No segundo período, foram propostos para o programa 

de tutoria mais 7 alunos, no total usufruíram da medida 21 alunos, todos tiveram tutor 

disponível. No terceiro período 6 alunos foram propostos pelo conselho de turma para 

beneficiar de tutoria, passando a usufruir da medida 27 alunos no total. Os alunos 

propostos no 3º período tiveram tutor disponível. No final do ano, os tutorandos, de 

uma forma geral, revelaram progressos na organização dos materiais escolares, no 

incremento de métodos de estudo e na valorização dos hábitos de estudo. 

  A estrutura educativa do GPD centrou a sua atuação na prevenção de situações 

de indisciplina, através de sessões de sensibilização com todas as turmas do 2.º e 3.º 

ciclos, do AEVT, sobre comportamento e regras do “saber estar” e “saber ser” em vários 

contextos. Estas sessões procuraram sensibilizar os alunos para a importância da 

disciplina em contexto de sala de aula, bem como para o cumprimento de todas as 

regras dentro e fora da sala de aula, visando a promoção de um ambiente escolar 

adequado, assente numa cultura de rigor e responsabilidade, que contribuam para 

situações propícias de aprendizagem bem como para a formação integral dos alunos 

como cidadãos responsáveis.  

 Em termos de balanço anual e, dada a sua elevada importância para a obtenção 

de sucesso escolar, num universo de 763 alunos que frequentam o 2.º, 3.º e Secundário 

verificaram-se 30 ocorrências em sala de aula, distribuídas por 18 alunos. Estes dados 

permitem concluir que tem havido a preocupação por parte da Escola em se adotarem 

corretamente os procedimentos em contexto de sala de aula, por forma a minimizar 

situações que desencadeiem comportamento indisciplinar. De igual modo, tem sido a 

preocupação da equipa GPD, através de ações contempladas no seu plano anual de 

atividades, atuar num quadro preventivo de comportamentos de indisciplina e em ações 

que contribuam para a melhoria do ambiente educativo. 

 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)  

A Educação Inclusiva tem por objetivo dar respostas pedagógicas diversificadas, 

adequadas às potencialidades/necessidades e ao desenvolvimento global de todos os 

alunos, para que possam ter sucesso educativo. 
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Neste processo, e de acordo com o Decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho, foi criada a 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) que trabalha de forma 

colaborativa com os alunos, os professores, os pais/encarregados de educação, os 

técnicos especializados, o Serviço de Psicologia e Orientação e outros organismos 

externos (autarquia, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Associação de Pais e 

Amigos das Crianças Inadaptadas (APACI), Associação de Pais e Amigos de Crianças 

(APAC)), entre outros, de forma a articular respostas e a definir medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão, em conformidade com as características, potencialidades e 

fragilidades de cada aluno, sempre com o  intuito de colmatar as barreiras  que possam 

interferir no seu rendimento escolar, assim como nas suas competências 

sociais/relacionais.  

A EMAEI acompanha e monitoriza a mobilização de medidas se suporte à 

aprendizagem e inclusão desde o pré-escolar ao ensino secundário. Os apoios 

disponibilizados incidem, sobretudo, nos processos de aprendizagem próprios de cada 

jovem e nos instrumentos facilitadores do seu desenvolvimento, tais como a frequência 

de apoios pedagógicos individualizados, de Clubes, bem como a operacionalização do 

acompanhamento através de tutoria, o acompanhamento direto de docentes de 

Educação Especial, podendo ainda ser orientados e acompanhados pelo SPO (Serviço de 

Psicologia e Orientação), pelo GAA (Gabinete de Apoio ao Aluno) e pelo GPD (Gabinete 

de Prevenção e Disciplina). 

Os alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais de suporte à 

aprendizagem e inclusão, ao nível do pré-escolar e 1.º ciclo, beneficiam de intervenções 

especializadas de acordo com as suas potencialidades /necessidades. Para tal, além do 

apoio do Serviço de Psicologia e Orientação, contam, ainda, com a colaboração do 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), nomeadamente com a intervenção de técnicos 

especializados nas valências de Terapia de Fala, Psicologia, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. 

Por seu turno, os alunos do segundo/terceiro ciclos e ensino secundário 

abrangidos por medidas adicionais, além de beneficiarem, igualmente, das terapias e 

apoios pedagógicos ajustados às suas potencialidades/necessidades, contam com apoio 

pedagógico direto, assegurado por um docente de Educação Especial, centrado no 

desenvolvimento de competências de cariz funcional, designadamente nas áreas do 

Português, Matemática, Informática e atividades de vida diária. Paralelamente, 
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frequentam oficinas e desporto escolar, com vista ao desenvolvimento integral e 

harmonioso destes alunos e a proporcionar-lhes hábitos de vida saudáveis, favorecendo 

o seu bem-estar e a relação corpo-mente. No desporto escolar, os alunos têm 

oportunidade de praticar desporto adaptado BOCCIA que concorre para otimizar 

capacidades funcionais e emocionais através da competição saudável. 

Acresce que todos os alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais, 

com quinze anos de idade, desenvolvem um Plano Individual de Transição 

(PIT), elaborado e estruturado em estreita colaboração com os alunos envolvidos e 

respetivos encarregados de educação. Os PIT respeitam a individualidade de cada 

discente e as expectativas da família e, simultaneamente, fomentam a sua autonomia 

pessoal e social, através do desenvolvimento de competências de natureza profissional 

ou ocupacional, com vista a facilitar a preparação da sua transição para a vida pós-

escolar. 

No ano letivo 2009/10, o Agrupamento passou a integrar duas Unidades de 

Ensino Estruturado (SEE) para alunos com Perturbações do Espetro do Autismo (UEEA), 

que constituiu como uma resposta educativa especializada e fazem dele um 

Agrupamento de referência no distrito de Braga, dado que atendem alunos oriundos de 

vários concelhos: Barcelos, Braga, Vila Verde, Esposende, Póvoa de Varzim e Vila Nova 

de Famalicão. 

A UEEA que se situa na Escola Básica da Silva foi, no presente ano letivo, 

frequentada por 4 (quatro) alunos do 1.º ciclo. No ano letivo2017/18 entrou em 

funcionamento uma nova UEEA de 2.º/3.º ciclo na escola-sede frequentada por 

11(onze) alunos.  

É de sublinhar que as três SEE integram o apoio pedagógico de docentes com 

formação especializada na área da Educação Especial e contam, ainda, com a 

colaboração dos técnicos do CRI, que intervêm semanalmente junto dos alunos com PEA 

para desenvolvimento de competências transversais, com especial ênfase para a área 

da comunicação, motricidade, cognição e autonomia, através de sessões de Terapia da 

fala, Terapia Ocupacional, e Psicologia. Esta equipa pluridisciplinar articula o 

desenvolvimento de competências destes alunos com a equipa pedagógica e família das 

crianças/jovens. Durante este ano, todos os alunos que frequentaram as SEE do AEVT 

usufruíram de uma sessão semanal ou quinzenal de Equitação Terapêutica no Centro 

Hípico Irmão Pedro Coelho financiada pelo Município de Barcelos. 
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Partindo do pressuposto de que os contributos que tornam as escolas inclusivas 

também as tornam melhores escolas e de que tudo o que se faz nesse sentido vem 

beneficiar todos os alunos, o AEVT está permanentemente atento à integração e 

inclusão escolar de crianças e jovens, implementando estratégias diferenciadas, 

desenvolvendo atividades práticas que enriquecem e diversificam o currículo escolar 

destes alunos e, ainda, adotando procedimentos favorecedores e facilitadores da 

inclusão, para o desenvolvimento de competências universais que permitam o 

desenvolvimento de competências facilitadoras da sua transição para a vida pós-escolar. 

Em síntese, dos 1850 alunos e crianças que constituem o AEVT, 98 beneficiaram 

de medidas seletivas e/ou medidas adicionais no 3º Período, o que perfaz 

aproximadamente 5% do total. A distribuição dos alunos pelos diferentes níveis de 

ensino é apresentada no gráfico que se segue: 

 

 
 

 

 Nº de alunos do AEVT que beneficiaram de medidas seletivas e/ou medidas adicionais, no 3º Período 
 

A EMAEI do AEVT procurou assumir um papel de protagonista, dinamizadora, condutora 
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✓ Acompanhar o percurso escolar de todos os alunos,  
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✓ Recorrer a parcerias da escola com instituições da comunidade,  

✓ Trabalhar colaborativamente com as diferentes equipas pedagógicas da 

comunidade  

✓ Envolver os encarregados de educação e alunos na implementação, 

monitorização e avaliação das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. 

Salienta-se que, o envolvimento dos encarregados de educação, assim como dos alunos, 

foi fundamental para conhecer dúvidas e expetativas destes e, consequentemente, para 

a definição das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão adequadas, conducentes 

ao sucesso dos discentes.  

A EMAEI promoveu a operacionalização de respostas objetivas, sustentadas na 

evidência, de elevada qualidade, adequadas à diversidade das necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos.  

 A monitorização das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão permite-nos aferir 

que:  

✓ Houve um grupo de alunos, que pelas características individuais e pelo percurso 

escolar, beneficiaram apenas de medidas universais, mas que foram alvo que um 

acompanhamento muito próximo por parte da EMAEI que se traduziu numa 

articulação com as famílias, os docentes e técnicos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem.  Este trabalho colaborativo foi significativo nas 

aprendizagens e progressos destes alunos e na capacitação dos docentes para a 

mobilização de medidas universais de suporte à aprendizagem e inclusão.  

✓ Ao longo do ano, os alunos que beneficiaram de medidas seletivas, 

apresentaram progresso nas aprendizagens e consequentemente menos 

insucesso. No acompanhamento da mobilização das medidas seletivas, e da 

constante avaliação da sua eficácia, houve necessidade de alterar e/ou 

reformular medidas de suporte à aprendizagem e inclusão tendo em vista o 

sucesso escolar do aluno. 

✓ Todos os alunos com medidas adicionais obtiveram sucesso na aprendizagem. 

Salienta-se a importância dos Planos Individuais de Transição, de carácter 

profissional, desenvolvidos em empresas e instituições da comunidade como um 

fator de grande impacto na transição destes alunos para a vida adulta e, 

consequentemente, na vida das suas famílias.                        
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Toda a comunidade educativa tem vindo a ser sensibilizada para a educação 

inclusiva, contudo este processo envolve não só uma mudança organizacional e 

operacional, mas também uma mudança cultural, mudando e moldando mentalidades 

e perspetivas, caminhando aos poucos em direção à inclusão.     

 

B3 - Monitorização e avaliação das aprendizagens 
 

A avaliação dos alunos é concretizada através dos instrumentos criados e 

aprovados nas estruturas previstas. 

A avaliação diagnóstica é aplicada no início de cada ano letivo em todas as 

disciplinas e a avaliação formativa é implementada com caráter contínuo e sistemático, 

recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, adequados à 

diversidade das aprendizagens e aos contextos em que ocorrem. Os resultados obtidos 

são apreciados e avaliados em sede de conselho de docentes, conselho de turma e 

departamento, sendo monitorizados pela equipa de autoavaliação. Os procedimentos 

instruídos no AEVT fomentaram um maior envolvimento das diferentes estruturas, 

considerando-se que houve uma maior reflexão sobre os mesmos, uma maior 

colaboração das diferentes estruturas na definição de estratégias de melhoria a uma 

interiorização da análise da equipa e sugestões apresentadas. 

O processo de monitorização permite uma identificação atempada de focos de 

insucesso, das suas causas, e definição de estratégias de recuperação de alunos ou 

reformulação de processos. 

 

B4 – Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola7 
 

A delineação de uma Estratégia de Educação para a Cidadania de escola (EECE) 

deve encontrar os seus alicerces na cultura da própria escola, de acordo com as 

especificidades e realidades locais, nomeadamente o contexto geográfico e 

socioeconómico, as quais se encontram espelhadas nos objetivos estratégicos do 

projeto educativo (PE). 

 
7 Para melhor esclarecimento consultar o relatório da EECE 
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A escola deve assentar as suas práticas em valores e princípios de cidadania, de 

forma a criar um clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a 

vida de todos os membros da comunidade escolar. A diversidade de metodologias e de 

práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser indutora à aplicação em experiências 

reais de participação e de vivência da cidadania, de forma adequada a cada nível de 

educação e ensino. As aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

alicerçam-se no desenvolvimento de competências cognitivas, pessoais, sociais e 

emocionais, ancoradas no currículo e desenvolvidas num ciclo contínuo e em progressão 

de «reflexão-antecipação-ação», em que os alunos aprendam através de desafios da 

vida real, indo para além da sala de aula e da escola, e tomando em consideração as 

implicações das suas decisões e ações, tanto para o seu futuro individual como coletivo. 

Neste contexto, e como disciplina “novidade” no presente ano letivo foram 

considerados pontos fortes da aplicação da EECE: 

- Abordagem/debate/sensibilização/consciencialização para tema fundamentais/atuais 

no desenvolvimento integral dos alunos, como cidadãos ativos e intervenientes na 

sociedade.  

- Sensibilização e mudança de atitudes/comportamentos nos alunos.  

- Promoção do trabalho colaborativo entre alunos.  

- O interesse, o envolvimento e a motivação dos alunos na realização das 

ações/atividades.  

- Criação de dinâmicas diferentes na realização das atividades/utilização das novas 

tecnologias/ teor prático de CD, com aulas mais dinâmicas e com temas diversificados, 

pesquisa, articulação e participação dos parceiros internos e externos.  

- Trabalho interdisciplinar / CD - disciplina transversal, podendo assim ser trabalhada em 

parceria com as restantes componentes do currículo.  

- Aumento do trabalho colaborativo entre docentes.  

- Envolvimento dos alunos e da comunidade em projetos comuns.  

- O número de ações/atividades desenvolvidas.  

 

Contudo, dado o cariz de novidade e a necessidade de adaptação houve vários 

constrangimentos, como: 
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- A carga horária ser muito reduzida (quinzenalmente) para desenvolver os vários 

domínios/ as atividades/ ações planificadas / para os alunos fazerem um trabalho 

continuado, sem quebras.  

- Falta de tempo para aprofundamento dos temas, não só em virtude da extensão dos 

programas curriculares, mas também por ser uma área lecionada de forma transversal 

(1.º CEB), ou seja, sem horas registadas no horário.  

- Dificuldade de articulação entre CD e as outras áreas disciplinares.  

- Deficientes condições tecnológicas (ex: deficiente funcionamento da internet).  

- Falta de formação nesta área.  

- Falta de recursos materiais (ex: computadores insuficientes) e de espaços adequados.  

- Pouco envolvimento dos pais/EE nas atividades/ações desenvolvidas.  

- Pouca divulgação do trabalho realizado junto da comunidade educativa.  

No sentido de melhorar as práticas da EECE, e porque a Cidadania não se aprende 

através de processo retóricos/teóricos, reveste-se de especial importância que sejam 

valorizadas as especificidades e realidades do AEVT, por forma a qua a Cidadania seja 

interiorizada através de experiência reais e processos vivenciais. Para tal, a Equipa que 

coordena a EECE propõe com áreas de melhoria para o ano letivo 2019-2010: 

Reforçar a articulação entre as várias áreas disciplinares.  

· Reforçar o trabalho colaborativo.  

· Promover junto do pessoal docente ações de formação/sessões práticas de trabalho 

sobre Cidadania e Desenvolvimento; Estratégia Nacional para a Educação da Cidadania; 

Decreto-Lei nº 55/2018; Avaliação/critérios de avaliação; Decreto-Lei nº 54/2018; 

Cidadania em geral e Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória.  

· Reforçar o envolvimento dos alunos na melhoria da EECE e na planificação das 

ações/projetos a desenvolver.  

· Criar equipas pedagógicas.  

· Efetuar reuniões das equipas pedagógicas /conselhos de turma para trabalhar 

transversalmente a Cidadania e Desenvolvimento.  

· Promover ações de formação/sensibilização ao pessoal não docente.  

· Reforçar o envolvimento dos pais/EE e do pessoal não docente na melhoria da EECE e 

em ações/atividades/projetos de Cidadania.  

· Reforçar a divulgação e visibilidade do trabalho desenvolvido.  
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· Reforçar as parcerias/o envolvimento em projetos internos / externos ao 

Agrupamento.  

· Promover reuniões trimestrais com os docentes de CD.  

· Melhorar os recursos materiais/tecnológicos/espaços.  

· Integrar o pré-escolar na EECE.  

· Incluir no Projeto Educativo, no capítulo 3 - Planeamento Estratégico, um ponto 

específico para a EECE.  

· Diversificar ainda mais as metodologias /ferramentas de trabalho e os instrumentos de 

avaliação em CD.  

 

 

B5 - Reconhecimento da comunidade 
Neste subdomínio, a aplicação dos inquéritos por questionário à comunidade 

educativa mostra a opinião que o pessoal docente, não docente, alunos e pais/EE têm 

relativamente à qualidade do serviço prestado pelo Agrupamento em vários aspetos.  

 

Gráfico 16 - Satisfação da comunidade- Prestação do Serviço Educativo 

A leitura deste gráfico permite-nos concluir que a comunidade educativa 

valoriza, de forma muito positiva, o que se fez neste Agrupamento, ao nível do 

parâmetro Prestação do Serviço Educativo. 
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JI/1ºciclo 

2º, 3º 
ciclos 

 e ensino 
secundário 

4º ano 

2º, 3º 
ciclos 

 e ensino 
secundário 

Instalações e serviços 79,3% 93,9% 89,1% 73,8% 84,0% 72,0% 

Recursos de apoio às 
aprendizagens 

96,5%    97,0% 85,5% 

Qualidade de ensino 96,9%  97,4% 93,5% 94,1% 93,0% 

Trabalho pedagógico   97,7% 95,9% 97,0% 93,8% 

Tabela 18 – Satisfação da Comunidade – Prestação do Serviço Educativo, por categorias 

  

 A tabela 18 permite-nos conhecer, de forma mais detalhada, o grau de satisfação 

dos inquiridos, por categorias.  

 Concretizando, no que se refere ao pessoal docente, salienta-se que as respostas 

dadas aos inquéritos no domínio “Prestação do Serviço Educativo” foram integradas em 

três categorias (“Instalações e serviços”, “Recursos de apoio às aprendizagens” e 

“Qualidade de ensino”) abrangendo as respostas dadas a 15 questões8 do inquérito.  

No que concerne ao seu grau de satisfação face às “Instalações e serviços” 

(79,3%), esta avaliação resulta da análise das respostas dadas sobre a qualidade das 

condições de trabalho, da higiene e limpeza da escola, a segurança, a (in)adequação dos 

espaços de recreio/lazer e desportivos, a atenção dada às especificidades dos 

professores com necessidades especiais e a qualidade do serviço do Bar, da Biblioteca, 

dos Serviços Administrativos e do serviço de papelaria/reprografia na escola-sede do 

Agrupamento. Considerando os resultados obtidos (79,3%), o parâmetro “Instalações e 

Serviços” merece uma atenção especial por parte da Direção. Concretizando, as 

respostas que, no âmbito deste parâmetro, obtiveram resultados mais baixos foram as 

que abordaram os seguintes tópicos: atenção às especificidades dos professores com 

necessidades especiais (59,6,3%), espaços desportivos (62,3,5%), e qualidade do 

serviço do Bar (66,7%). 

Relativamente ao seu grau de satisfação face aos “Recursos de apoio às 

aprendizagens” (96,5%), a avaliação resulta da análise das respostas dadas pelos 

professores sobre a (in)eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar.  

 
8 Questões n.º 8 a 12, 15, 19, 20, 3 e 25/ 2/ 1, 7, 18 e 27, respetivamente (cfr. Questionário ao pessoal 

docente, na secção “Anexos”). 
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Quanto ao grau de satisfação relativamente à “Qualidade de ensino” (96,9%), 

salientamos que esta percentagem resulta das respostas que os professores deram 

sobre o seu grau de satisfação com a qualidade do ensino deste Agrupamento, com o 

grau de abertura do Agrupamento à inovação, com a cultura de incentivo ao trabalho 

colaborativo e se gostam de trabalhar neste agrupamento. 

No que se refere ao pessoal não docente, destacamos que, conforme se poderá 

verificar na tabela anterior, as respostas dadas aos inquéritos no domínio atrás referido 

foram concentradas numa única categoria (“Instalações e serviços”) abrangendo as 

respostas dadas a 5 questões9 do inquérito. A avaliação resultante (93,9%) revela um 

elevado grau de satisfação dos assistentes operacionais e técnicos quando questionados 

sobre as condições de trabalho, a qualidade das instalações, o funcionamento dos 

Serviços Administrativos e, por fim, sobre a limpeza e segurança da escola onde exerce 

funções.    

No que se refere aos pais/EE, sublinhamos que, conforme se verifica na tabela 

17, as respostas dadas aos inquéritos no domínio em análise foram divididas em três 

categorias (“Instalações e serviços”, “Qualidade de ensino” e ”Trabalho pedagógico”) 

abrangendo as respostas dadas a 9 questões do inquérito (no caso dos pais/EE de 

crianças do JI/alunos do 1.º ciclo) 10 e a 11 questões do inquérito (no caso dos pais/EE 

dos alunos da escola-sede). 11     

No que concerne ao seu grau de satisfação face a “Instalações e serviços” (89,1%  

- pais/EE dos JI/1ºciclo e 73,8%  - pais/EE da escola-sede), esta avaliação resulta da 

análise das respostas dadas sobre a limpeza da escola, a qualidade do funcionamento 

dos Serviços Administrativos, a qualidade das suas instalações, a segurança e a 

qualidade das refeições servidas no refeitório, Acresce, nas respostas dos pais/EE dos 

alunos da escola-sede, a opinião dada acerca do funcionamento dos serviços de 

papelaria/reprografia e do Bar. 

Concretizando, as respostas que, no âmbito desta categoria, obtiveram 

resultados mais baixos foram as que abordaram os seguintes tópicos: limpeza da escola 

 
9 Questões n.º 5, 12, 19, 20 e 21 (cfr. Questionário ao pessoal não docente, na secção “Anexos”). 
 

10 Questões n.º 2,6, 8, 11 e 12  / 3, 7, e 21 / 20 respetivamente (cfr. Questionário aos pais/EE JI/1º ciclo, 

na secção “Anexos”). 

 
11 Questões n.º 2, 6, 8, 11, 12, 21 e 22 / 3, 7 e 23 / 20 respetivamente (cfr. Questionário aos pais/EE dos 

alunos do 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, na secção “Anexos”). 
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(73,4% - pais/EE da escola-sede), qualidade das refeições servidas no refeitório (74,6% 

e 43,9%), qualidade do funcionamento dos serviços de papelaria/reprografia (67,3%) e 

qualidade do serviço do Bar (63,4%). 

Quanto ao grau de satisfação dos pais/EE relativamente à “Qualidade de ensino”, 

os resultados obtidos (97,4% e 93,5%) refletem a satisfação dos inquiridos relativamente 

aos seguintes tópicos: qualidade do ensino, se os seus educandos são incentivados a 

obter bons resultados e se gostam de frequentar a sua escola.  

No respeitante à categoria “Trabalho pedagógico” (97,7% e 95,9%), salientamos 

que esta percentagem resulta das respostas que os pais/EE deram sobre o seu grau de 

satisfação com o trabalho do Educador/Professor Titular/Diretor de Turma do seu 

educando. 

No que se refere aos alunos, salientamos que, de acordo com a tabela anterior, 

as respostas dadas aos inquéritos, no domínio em análise, se integram em quatro 

categorias “Instalações e serviços”, “Recursos de apoio às aprendizagens”, “Qualidade 

de ensino” e “Trabalho Pedagógico” abrangendo as respostas dadas a 18 questões, quer 

ao nível dos alunos do 4.ºano12, quer dos da escola-sede13.  

Constatamos que ambos os grupos de alunos se revelam, globalmente, 

satisfeitos com a categoria em análise, apesar de o grau de satisfação dos alunos do 4.º 

ano ser significativamente mais elevado do que o dos alunos da escola-sede. De destacar 

o facto de estes não se revelarem muito satisfeitos com as “Instalações e Serviços” da 

sua escola, constituindo-se esta como uma área de melhoria. Ora, perante esta 

realidade, consideramos importante apresentar uma análise mais detalhada das 

respostas que deram a cada questão integrada nesta categoria para averiguarmos onde, 

exatamente, recai a insatisfação destes alunos. Verificamos, assim, que 42,1% considera 

que a escola é limpa, 61,4% está satisfeito com as instalações da escola, apenas 36,6% 

gosta do almoço servido no refeitório da escola-sede, 67,6% mostram-se satisfeitos com 

o serviço de papelaria e, por último, apenas 57,9% dos alunos desta escola consideram 

as salas de aula confortáveis. Mais uma vez, se destaca a necessidade de a Direção 

 
12 Questões n.º 2, 6, 9, 10, 19, 20 e 22  / 14 / 3, 5, 8, 17 a 19, 21 e 25 / 1 e 13, respetivamente (cfr. 

Questionário aos alunos do 4.º ano, na secção “Anexos”).  
13 Questões n.º 2, 6, 8, 11, 12, 17 a 19, 24 a 26 / 20 / 3, 7, 10, 23 e 29 / 16, respetivamente (cfr. 

Questionário aos alunos do 2.ºe 3.º ciclos e ensino secundário, na secção “Anexos”). 
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intervir nesta área, visto a categoria em análise ser a que revela menor satisfação por 

parte dos docentes, pais/EE e alunos. 

Merece, igualmente, destaque a excelente avaliação feita pelos alunos do 4.º 

ano às categorias “Recursos de apoio às aprendizagens” e “Trabalho pedagógico” 

(97,0%). A avaliação daquela categoria resulta da análise das respostas dadas pelos 

alunos quando inquiridos se gostam de participar nas atividades e projetos da Escola. 

No que respeita a esta última categoria, os alunos pronunciaram-se quanto à qualidade 

do trabalho do professor titular/diretor de turma e, no caso dos alunos do 4.º ano, 

acresceu, ainda, a pronúncia sobre se aprende com as experiências que faz nas aulas.  

No que respeita à avaliação feita pelos alunos à categoria “Qualidade de ensino”, 

os alunos do 4.º ano expressaram a sua opinião sobre a qualidade de ensino do professor 

titular, o incentivo que recebe para ter boas notas, a importância das visitas de estudo 

na sua aprendizagem, o apoio dado pelos professores aos alunos com mais dificuldades 

de aprendizagem, a sua satisfação com o trabalho do professor de Inglês e dos 

professores das AEC, o conforto das salas de aula e se gosta de frequentar a sua escola. 

 À exceção das questões que são específicas do 1.º ciclo, as questões respondidas 

pelos alunos da escola-sede incidiram sobre os mesmos tópicos.     

Em síntese, apresentamos tabelas dos resultados obtidos por inquérito no 

corrente ano letivo por comparação com os obtidos desde 2014/15, relativamente a 

todos os inquiridos. 

 

PESSOAL DOCENTE 
Triénio 

2014/17 2017/18 2018/19 

Instalações e serviços 83,7% 79,8% 79,3% 

Recursos de apoio às 
aprendizagens 

97,3% 93,1% 96,5% 

Qualidade de ensino 93,8% 94,3% 96,9% 

Tabela 19 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pessoal docente) 

 

Da análise dos dados constantes na tabela 18, concluímos que, ao nível da 

“qualidade de ensino”, o grau de satisfação dos professores tem vindo a melhorar, ao 

passo que há uma tendência de diminuição do seu agrado face às “Instalações e 
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serviços”. Quanto ao parâmetro “recursos de apoio às aprendizagens” constata-se uma 

tendência de melhoria do grau de satisfação. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
Triénio 

2014/17 2017/18 2018/19 

Instalações e serviços 92,3% 91,5% 93,9% 

Tabela 20 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pessoal não docente)  

 

 Os valores presentes nesta tabela permitem-nos constatar que os assistentes 

operacionais/técnicos continuam a avaliar, de forma bastante positiva, o domínio em 

análise. 

 

PAIS/ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO 

Triénio 
2014/17 2017/18 2018/19 

JI/1.ºciclo 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

JI/1.ºciclo 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

JI/1.ºciclo 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

Instalações e serviços 81,1% 77,7% 84,4% 74,0% 89,1% 73,8% 

Qualidade de ensino 96,5% 92,9% 95,7% 95,4% 97,4% 93,5% 

Trabalho Pedagógico 95,7% 94,8% 96,4% 95,7% 97,7% 95,9% 

Tabela  21 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pais/EE) 

 

A leitura da tabela 21 mostra-nos que, comparando os resultados, o grau de 

satisfação dos pais/EE em relação a este domínio é positivo, sendo essa satisfação maior 

no respeitante ao “Trabalho Pedagógico” e “Qualidade de ensino”. Além disso, conclui-

se que, analisando as respostas dos pais/EE em dois grupos separados, o grau de 

satisfação dos que têm educandos no ensino pré-escolar e no 1.º ciclo é 

significativamente maior do que o dos restantes. 

 

ALUNOS 

Triénio 
2014/17 2017/18 2018/19 

4.º ano 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

4.º ano 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

4.º ano 

2.º, 3.º 
ciclos e 
ensino 

secundário 

Instalações e serviços 82,5% 70,7% 87,4% 76,8% 84,0% 72,0% 
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Recursos de apoio às aprendizagens 91,2% 81,9% 96,6% 90,1% 97,0% 85,5% 

Qualidade de ensino 93,1% 85,8% 96,7% 91,7% 94,1% 93,0% 

Trabalho pedagógico 100% 89,1% 98,3% 94,8% 97,0% 93,8% 

Tabela 22 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (alunos) 

 

 Os valores presentes nesta tabela permitem-nos constatar que, tal como no ano 

letivo transato, também este ano letivo se mantém a insatisfação dos alunos da escola-

sede quanto à categoria “Instalações e serviços” com valores muito idênticos. Face às 

restantes duas categorias, os alunos demonstraram um nível de satisfação bastante 

positivo.  

 
 

C1 - Reconhecimento da comunidade 
 

Neste parâmetro, pretendemos avaliar a qualidade do serviço prestado pela 

liderança do Agrupamento, em várias dimensões. Para tal, aplicámos inquéritos por 

questionário à comunidade educativa, que revelam a perceção que o pessoal docente, 

não docente, alunos e pais/EE têm das estruturas de liderança. Atenta à necessidade de 

uma maior estabilidade nos resultados escolares e de uma melhoria dos mesmos, 

designadamente ao nível do 3.º ciclo, a liderança assume uma postura atenta e 

dinamizadora de práticas promotoras de sucesso. 

O gráfico 17 e a tabela 23 mostram que há uma elevada satisfação da 

comunidade educativa face ao trabalho desenvolvido pela liderança do Agrupamento. 
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Gráfico 17 - Satisfação da comunidade – Liderança 

 

 

LIDERANÇA 
Pessoal 
docente 

Pessoal 
não 

docente 

Pais/ 
Encarregados de 

Educação 
Alunos 

JI/1ºciclo 

2º, 3º 
ciclos 

e ensino 
secundário 

4º ano 

2º, 3º 
ciclos 

e ensino 
secundário 

Liderança 94,7% 91,0% 89,3% 89,3%  86,2% 

Valorização das competências 
individuais/Plano de formação 

92,7% 73,1%     

Circulação da informação 96,5% 90,4% 95,6% 77,3% 97,1% 94,7% 

Valorização das opiniões     100% 70,3% 

Tabela 23  – Satisfação da Comunidade - Liderança, por categorias 

 

No que se refere ao pessoal docente, salienta-se que, conforme se poderá 

verificar na tabela anterior, as respostas dadas às questões dos inquéritos no domínio 

“Liderança” foram divididas em 3 categorias (“Liderança”, “Valorização das 

competências individuais/Plano de formação” e “Circulação da informação”) 

abrangendo as respostas dadas a 8 questões14 do inquérito. 

Constatamos que o pessoal docente deste Agrupamento está bastante satisfeito 

com a liderança do Agrupamento, nas suas várias categorias.  

 
14 Questões n.º 5, 17, 24 e 26 / 6, 16, e 21/ 4, respetivamente (cfr. Questionário ao pessoal docente, na 

secção “Anexos”). 

 

Pessoal Docente Pessoal Não Docente
Pais e Encarregados de

Educação
Alunos

Liderança 94,64% 84,83% 87,87% 89,09%
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40%

60%

80%
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Satisfação da Comunidade
Liderança
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No que concerne ao seu grau de satisfação quanto à categoria “Liderança” 

propriamente dita (94,7%), a avaliação resulta da análise das respostas dadas pelos 

docentes relativamente à “estratégia de atuação do Agrupamento tem em consideração 

os pontos fortes e as áreas de melhoria identificadas pelas estruturas internas”, ao apoio 

da Direção para resolução de determinados assuntos, ao contributo dos resultados da 

autoavaliação do agrupamento para a melhoria da qualidade do serviço prestado e à 

atuação da Direção para o desenvolvimento de um bom ambiente escolar.  

Por sua vez, o grau de satisfação dos docentes quanto à “Valorização das 

competências individuais/Plano de formação” (92,7%) resulta da análise das respostas 

que deram quanto ao seu grau de envolvimento no processo de elaboração do Projeto 

Educativo e do Regulamento Interno, um resultado que merece um olhar atento e uma 

atitude consequente por parte da Direção quanto ao contributo pedido aos docentes 

para a elaboração, implementação e atualização dos documentos do Agrupamento, ao 

ajustamento do Plano de Formação face às necessidades existentes e à valorização dos 

conhecimentos e competências dos professores por parte da Direção.     

 Por fim, o grau de satisfação dos docentes quanto à “Circulação da informação” 

(96,5%) resulta da análise das respostas dadas em relação à qualidade da circulação da 

informação no Agrupamento.     

No que se refere ao pessoal não docente, salientamos que, conforme se poderá 

verificar na tabela anterior, as respostas dadas aos inquéritos no domínio “Liderança” 

foram divididas em três categorias (“Liderança”, “Valorização das competências 

individuais” e “Circulação da informação”) abrangendo as respostas dadas a 915 

questões do inquérito. 

No que concerne ao grau de satisfação do pessoal não docente face à 

“Liderança” propriamente dita (91,0%), a avaliação resulta da análise das respostas 

dadas quanto ao apoio da Direção na resolução dos assuntos que este público 

apresenta, ao grau de envolvimento deste público na autoavaliação, por parte da 

Direção do Agrupamento e quanto ao seu grau de satisfação relativamente ao trabalho 

da Direção. 

 
15 Questões n.º 7, 10 e 11 / 2, 6, 8, 13 / 1 e 4, respetivamente (cfr. Questionário ao pessoal não docente, na 

secção “Anexos”). 
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Por sua vez, o grau de satisfação do pessoal não docente quanto à “Valorização 

das competências individuais/Plano de formação” (73,1%) resulta da análise das 

respostas às questões que avaliam o seu grau de envolvimento no processo de 

elaboração do Projeto Educativo e do Regulamento Interno (que parece não ter 

satisfeito os assistentes operacionais – 38,4%), à valorização dos seus conhecimentos e 

competências na melhoria contínua do Agrupamento, ao grau de concordância face à 

realização mais frequente de inquéritos para conhecer o seu grau de satisfação em 

relação ao agrupamento e, ainda, quanto à (in)adequação do Plano de Formação às suas 

necessidades. 

 Por fim, o grau de satisfação dos assistentes operacionais e técnicos quanto à 

“Circulação da informação” (90,4%) resulta da análise das respostas que deram quanto 

ao conhecimento que têm dos documentos estruturantes do Agrupamento (RI e PE) e 

do local onde podem consultá-los e, ainda, sobre a qualidade da circulação da 

informação na escola onde trabalha. 

No que se refere aos pais/EE, salientamos que, conforme se verifica na tabela 

21, as respostas dadas aos inquéritos no domínio “Liderança” foram divididas em 2 

categorias (“Liderança” e ”Circulação da informação”) abrangendo as respostas dadas a 

7 questões16 do inquérito. 

Constatamos que os pais/EE deste Agrupamento revelam um elevado índice de 

satisfação com a dinâmica de trabalho da liderança deste Agrupamento.  

No que concerne ao seu grau de satisfação face à “Liderança” propriamente dita 

(89,3% e 89,3%), a avaliação resulta, por um lado, da análise das respostas dadas quanto 

à sua satisfação com o trabalho da Direção do Agrupamento e, por outro, da sua opinião 

quanto à disponibilidade da Direção para os atender. Por fim, o seu grau de satisfação 

quanto à “Circulação da informação” (96,5% e 77,3%) resulta da análise das respostas 

que deram quanto ao conhecimento que têm do local onde podem consultar os 

documentos estruturantes do Agrupamento (RI e PE), à divulgação, ou não, dos 

programas e critérios de avaliação, quanto ao conhecimento que tem das regras de 

funcionamento da Escola, quanto à receção, ou não, periódica de informações sobre o 

 
16 Questões n.º 4 e 18 / 1, 5, 9, 16 e 19, respetivamente (cfr. Questionários aos pais/EE, na secção 

“Anexos”). 
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comportamento dos educandos e, por último, em relação ao facto de a escola fornecer, 

ou não, informação suficiente sobre o percurso escolar dos educandos.   

   No que se refere aos alunos, salientamos que, conforme a tabela 23, as 

respostas dadas pelos alunos do 4.º ano aos inquéritos no domínio “Liderança” 

integram-se nas categorias “Circulação da informação” e “Valorização das opiniões”, 

abrangendo as respostas dadas a 3 questões17 do inquérito. Por sua vez, aos alunos da 

escola-sede (2.º, 3.º ciclos e ensino secundário), além destas duas categorias acresce 

uma outra: “Liderança”. Estas 3 categorias abrangem as respostas dadas a 6 questões18 

do inquérito. 

Por conseguinte, constatamos que todos os alunos do agrupamento se revelam 

satisfeitos com o domínio “Liderança” em geral. Todavia, merece destaque o resultado 

obtido na categoria “Valorização das opiniões”, por parte dos alunos da escola-sede 

(77,2%). Esta avaliação resulta da análise das respostas dadas por aqueles alunos 

quando questionados se a sua escola tem em conta as sugestões dos alunos. 

Em síntese, apresentamos tabelas dos resultados obtidos por inquérito no 

corrente ano letivo por comparação com os obtidos desde 2014/15, relativamente a 

todos os inquiridos. 

 

PESSOAL DOCENTE 
Triénio 

2014/17 2017/18 2018/19 

Liderança 89,9% 90,4% 94,7% 

Valorização das competências 
individuais/ Plano de formação 

89,4% 90,1% 92,7% 

Circulação da informação 92,6% 93,1% 96,5% 

Tabela 24  - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pessoal docente) 

Da análise dos dados constantes na tabela anterior, concluímos que, este ano 

letivo, os professores revelam um grau de satisfação muito elevado e idêntico nas duas 

categorias. 
 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
Triénio 
2014/17 2017/18 2018/19 

         Liderança 84,5% 87,5% 91,0% 

 
17 Questões n.º 4 e 15/ 28 / 1, 5 e 9 (cfr. Questionário aos alunos do 4.º ano, na secção “Anexos”). 

 
18 Questões n.º 4, 7 e 24 (cfr. Questionário aos alunos do 2.ºe 3.º ciclos e ensino secundário, na secção 

“Anexos”). 
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Circulação da informação 86,8% 82,5% 90,4% 

Valorização das competências 
individuais 

75,7% 76,9% 73,1% 
 

 

Tabela 25  - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pessoal não docente) 

 

 

Os valores presentes na tabela anterior permitem-nos constatar que, este ano 

letivo, os assistentes operacionais/técnicos demonstraram estar mais satisfeitos na 

categoria “Liderança”, apesar de considerarem que houve falta de valorização das suas 

competências individuais, pois mereceu uma avaliação inferior à do ano letivo anterior. 

Embora a avaliação feita no âmbito deste aspeto seja muito positiva, a liderança do 

Agrupamento não pode deixar de ter em atenção este decréscimo da satisfação do 

pessoal não docente.          

 

 

 

 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
Triénio 

2014/17 2017/18 2018/19 

         Liderança 90,7% 90,5% 89,3% 

Circulação da informação 91,8% 84,9% 86,5% 

Tabela 26 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pais/EE) 

 

 A tabela anterior regista uma continuidade da elevada satisfação dos pais/EE 

relativamente às categorias em análise, sendo de salientar a melhoria da sua satisfação 

face à circulação de informação, contrariando a tendência de descida da sua satisfação 

verificada ao longo dos anos letivos anteriores. 

Dada a extrema relevância de uma eficiente circulação da informação para a 

qualidade do trabalho desenvolvido no seio das organizações, também a escola tem o 

dever de fomentar uma comunicação rápida, clara e eficaz com os pais/EE dos seus 

alunos, o que garantirá uma relação de confiança escola/família. 

 

ALUNOS 
Triénio 

2014/17 2017/1819 2018/1920 

Liderança 96,8% 88,9% 86,2% 

 
19 Média dos valores dos dois grupos de alunos. 
20 Média dos valores dos dois grupos de alunos. 
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Circulação da informação 95,1% 94,2% 95,9% 

         Valorização das opiniões 75,4% 84,0% 85,2% 

Tabela 27 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (alunos) 

 

É de salientar a continuidade da satisfação muito positiva que os alunos 

apresentam referentemente à categoria “Valorização das opiniões”.  A tabela 23 mostra, 

contudo, que o grau de satisfação dos alunos do 4.º ano é superior ao dos que 

frequentam a escola-sede.  Nesta tabela constata-se uma tendência de diminuição na 

satisfação dos alunos da escola-sede no que diz respeito à categoria “Liderança”. Embora a 

avaliação feita no âmbito deste aspeto seja muito positiva, a liderança do Agrupamento 

não pode deixar de ter em atenção este decréscimo da satisfação dos alunos da escola-

sede, nomeadamente quando estes alunos foram questionados sobre a satisfação do 

trabalho realizado pela Direção do Agrupamento e sobre a disponibilidade que esta tem 

para os atender.     

 

 

 

 

 

5. Conclusão 

 

   Da leitura do presente relatório, nos três domínios em estudo, constata-se uma 

preocupação na manutenção de um nível elevado de satisfação da comunidade 

educativa relativamente aos três domínios em análise.  

  Ao nível do parâmetro Resultados Académicos, mantém-se como ponto forte a 

baixa taxa de abandono escolar e o facto de as metas definidas para as taxas de 

transição/aprovação terem sido cumpridas.    

Quanto aos resultados académicos, (Avaliação Externa- Provas Finais) no que 

respeita à classificação média do Agrupamento, os valores alcançados ficaram aquém 
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dos valores nacionais, nas provas finais de Matemática do 3.º ciclo (prova 92) (55%) e 

na prova de Português o valor alcançado (57%).  

No Ensino Secundário e das disciplinas sujeitas a avaliação externa, no exame 

final de Português, Filosofia e Física, os valores foram superiores aos valores de 

referência nacionais, nas restantes provas (Matemática A e Biologia/Geologia) os 

valores alcançados ficaram um pouco aquém do esperado. 

Os resultados da avaliação interna nos diferentes ciclos vão de encontro à meta 

estabelecida em todas as disciplinas, com exceção de Português e Educação Musical (-

0,1) no 2.º ciclo, Matemática no 3.º ciclo e Português (-0,5), Matemática A(-0,9) e 

Biologia e Geologia (-1,3)no Secundário 

Há, portanto, a necessidade de reformular estratégias para as disciplinas e 

domínios em que os resultados ficaram aquém do esperado, mantendo uma 

monitorização da evolução dos resultados conseguidos. 

 No que respeita ao parâmetro Resultados Sociais, pode-se concluir que esta é 

uma escola aberta à comunidade, dada o elevado nível de satisfação da amostra 

inquirida junto da mesma. Refira-se o trabalho do Agrupamento no sentido de manter 

níveis ancoragem dos diversos setores da comunidade, nomeadamente no PE, que 

envolve uma diversidade de atividades e projetos ligados à comunidade; na sua 

representação em diversos órgãos; na gestão com uma postura dialogante, aberta à 

inovação, à criação de parcerias; no acompanhamento dos alunos no processo de 

aprendizagem e de orientação vocacional; na aposta numa escola inclusiva, com as três 

unidades UEEA.  

 No que concerne ao domínio Prestação do Serviço Educativo, as medidas 

implementadas, revelaram-se eficazes na minimização das dificuldades dos alunos nas 

várias disciplinas; a coadjuvação e as Oficinas de Oralidade e Escrita em Português e 

Francês em sala de aula, promoveu o trabalho colaborativo entre os docentes, 

contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens;  a 

concertação de estratégias e de metodologias de ensino ajustadas ao perfil dos alunos 

e a elaboração de instrumentos de avaliação e de critérios de classificação comuns a 

cada ano de escolaridade; a deteção e intervenção precoce nas dificuldades de 

aprendizagem;  A  EECE ao contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, 

autónomos e com espírito crítico; o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Prevenção 
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e Disciplina com repercussões positivas no comportamento dos alunos e, bem assim, no 

ambiente de aprendizagem.    

É, ainda, de registar a quase inexistente taxa de absentismo docente, como 

contributo para a prestação de um serviço educativo de qualidade. 

 No domínio Liderança e Gestão, constatamos que toda a comunidade educativa 

se encontra satisfeita com o trabalho da equipa responsável pela gestão do 

Agrupamento. 

Tem havido um esforço no sentido de chegar mais e melhor a toda a 

comunidade, havendo uma evolução no que refere à circulação da informação e na 

valorização das opiniões dos alunos. A diversidade de atividades e projetos em que o 

Agrupamento está envolvido são reveladores de uma liderança aberta. Pode também 

concluir-se que há uma opinião positiva sobre a forma como a Direção resolve os 

conflitos e dificuldades nas diferentes unidades educativas e com os respetivos 

encarregados de educação, mostrando capacidade de diálogo e equilíbrio nas decisões, 

criando consensos. Para isto contribui a forma como envolve as lideranças intermédias, 

dando-lhes autonomia, facilitando a existência de um bom ambiente de trabalho entre 

pessoal docente, não docente e alunos. 

Neste seguimento a ação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel tem 

demonstrado o compromisso efetivo num processo de melhoria da qualidade do serviço 

público que presta, sendo, um agente local de transformação e mudança da 

comunidade. Verifica-se uma ligação escola/comunidade, onde transparece um 

sentimento de confiança por parte de todos os intervenientes. Pois, tal como refere 

Pinto (2010,p.78) “Escolas com processos sustentados de autoavaliação são escolas mais 

reflexivas, mais abertas à mudança, mais conscientes e mais envolvidas nas melhorias a 

implementar. São escolas do século XXI!” Pinto (2010, p. 78) 

 

  Pontos fortes 

 
- As taxas de aprovação à exceção do 12º ano. 

 - As taxas de abandono muito próximas do zero. 

 - Os resultados académicos, relativamente às metas definidas, com valores iguais ou 

superiores, salvo alguns valores com diferenças pouco significativas, com exceção de 

algumas disciplinas do Secundário, já referidas como pontos a melhorar. 
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- Os níveis de satisfação de toda a comunidade escolar, nomeadamente os 

pais/encarregados de educação face à qualidade do ensino e ao trabalho pedagógico 

desenvolvidos no Agrupamento. 

 

Aspetos a melhorar 

 

No domínio dos Resultados Académicos 

- Os resultados académicos das disciplinas de Português e Matemática dos 10º e 11º ano 

e Física e Química, Biologia e Matemática do 12º ano ficaram abaixo das metas definidas 

no Plano Estratégico. 

 

- A taxa de aprovação do 12º ano com 11% de diferença em relação à meta esperada. 

 

No domínio da Prestação do Serviço Educativo 

 

- A articulação entre o 2.º e o 3.º ciclo ainda é pouco eficaz, pelo que a Equipa recomenda 

que se criem momentos específicos (calendarizados) para a concretização da mesma.   

- Em relação à coadjuvação 2º e 3º ciclos propõe-se a criação de atividades em grupo, de 

forma a possibilitar um acompanhamento mais eficaz por parte dos dois professores, 

intervindo à medida que surgem as dificuldades, contextualizando o conhecimento e 

evitando o erro. 

No domínio da Liderança 

- Os assistentes operacionais/técnicos demonstraram estar satisfeitos na categoria 

“Liderança”, apesar de considerarem que houve falta de valorização das suas 

competências individuais, pois mereceu uma avaliação inferior à do ano letivo anterior. 

Embora a avaliação feita no âmbito deste aspeto seja positiva, a liderança do 
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Agrupamento deve ter em atenção este decréscimo da satisfação do pessoal não 

docente. 

- Constata-se uma tendência de diminuição na satisfação dos alunos da escola-sede 

no que diz respeito à categoria “Liderança”. Embora a avaliação feita no âmbito desta 

categoria seja muito positiva, a liderança do Agrupamento deve ter em atenção o 

decréscimo da satisfação dos alunos da escola-sede, nomeadamente quando foram 

questionados sobre a satisfação do trabalho realizado pela Direção do Agrupamento e 

sobre a disponibilidade que esta tem para os atender.    
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