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8. Anexos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Introdução 

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 2019/2020. 

Obedecendo ao preceituado da Lei n.º 31/2002, o presente relatório pretende 

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. Por último, refere-se -o prosseguimento de estudos após a conclusão do 

Ensino Secundário. 

No domínio B faz-se a análise do trabalho articulado e das práticas de ensino 

(supervisão/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, 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. É também feita a análise do 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 diferenciados, por forma a triangular a informação. 

Para os resultados, a recolha de informação e o seu tratamento tiveram como principal suporte 

os relatórios de autoavaliação dos departamentos e outras estruturas educativas, 

complementados pelos resultados de questionários aplicados aos alunos, pais e encarregados 

de educação, pessoal docente e não docente. Os dados necessários para os domínios da 
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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. 

 

2.Objetivos da Autoavaliação 

O processo de autoavaliação tem por objetivos:  

 Promover a melhoria da qualidade da oferta educativa, 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 os 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 2019/2020, frequentaram o AEVT 1804 alunos. Destes, 343 crianças 

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

níveis de ensino (1.º ciclo – 699; 2.º ciclo –325; 3.º ciclo – 378; Secundário regular – 59).  

 Cerca de 35,7% dos alunos apresentam uma situação financeira carenciada beneficiando 

de Escalão no âmbito da Ação Social Escolar. 

 As habilitações dos pais e encarregados de educação dos alunos são maioritariamente 

ao nível do Ensino Básico 2.º e 3.º ciclos.  

 A nível de pessoal docente, exerceram funções no agrupamento 155 docentes, cuja 

média de idade é de 47 anos. 

 No respeitante ao pessoal não docente, exerceram funções no agrupamento 7 

Assistentes Técnicos e 48 Assistentes Operacionais. Colaboram também com o agrupamento 

19 A.O., ao abrigo do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal. 
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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 2017/18, 2018/19 e 

2019/2020.  

A1.1 Taxas de abandono  
 

 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 das tabelas que a seguir apresentamos, que, nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, 

no Ensino Básico os resultados a Português ficaram ligeiramente abaixo dos valores esperados. 

 

Gráfico 1 – Média das Classificações Internas – Ensino Básico – Disciplinas sujeitas a avaliação externa 

 

 
2017/18 2018/19 2019/20 

Meta para 
19/20 

MAT 9 2,8 3,4 3,6 3,2 

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

a avaliação externa – evolução 
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A leitura da tabela e do gráfico 1 permite-nos constatar uma evolução dos resultados de 

Matemática ao longo do triénio, tendo no presente ano letivo superado os valores esperados.  

 

 
Gráfico 2 – Média das Classificações Internas – Ensino Secundário – Disciplinas sujeitas a avaliação externa 

 

 

 
2017/18 2018/19 2019/20 

Meta para 
19/20 

FIL 11 12,6 15,5 16,1 15,6 

FQ 11 14,5 12,4 14,6 13,7 

BG11 14,6 13,8 14,7 14,2 

MAT 12 13,7 12,9 13,3 14,3 

PORT 12 13,4 15,1 13,8 13,5 
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 houve melhoria das médias 

em relação ao ano letivo anterior, em todas as disciplinas, exceto em Português que, apesar de 

tudo, ficou acima da meta. Ao nível da Matemática, apesar da melhoria, a média ficou aquém 

do esperado. 

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 foram alcançados os valores para o referencial dos valores definidos nos objetivos 

operacionais do Agrupamento, havendo algumas diferenças, sem expressão significativa. 
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Gráfico 3 – Média das Classificações Internas – 2.º ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 

 
2017/18 2018/19 2019/20 

Meta para 
2019/20 

Inglês 3,6 3,6 3,6 3,6 

Português  3,5 3,4 3,5 3,4 

EMRC 4,6 4,5 4,8 4.6 

História e Geografia de Portugal 3,6 3,5 3,8 3,5 

Educação Física 4,2 4,2 4,2 4,1 

Educação Musical 4,0 4,1 4,3 4,1 

Educação Tecnológica 4,0 4,0 4,2 4,0 

Educação Visual 4,0 4,0 4,2 4,0 

Ciências Naturais 3,8 3,7 3,8 3,7 

Matemática  3,6 3,6 3,7 3,6 

Oralidade ---- ----- 4 4 

Dança ----- ----- 4,2 4,2 

Cidadania ------ ----- 4 4 

TIC   4 4 
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. 
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 Gráfico 4 – Média das Classificações Internas – 3.º ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 2017/18 2018/19 2019/20 Meta para 
2019/20 

Francês 3,4 3,6 3,8 3,5 

Inglês 3,4 3,5 3,5 3,4 

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

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

História 3,6 3,6 3,6 3,5 

Educação Física 4,3 4,2 4,2 4,3 

Educação Visual 4,1 4,1 4,1 4,1 

Ciências Físico Químicas 3,5 3,5 3,6 3,5 

Ciências Naturais 3,6 3,6 3,6 3,5 

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

externa – evolução 

 

Relativamente aos valores apresentados no gráfico e tabela 4, verificamos que, no 3º 

ciclo, os valores estão em linha ou acima do referencial em todas as disciplinas, à exceção das 

disciplinas de TIC e de Educação Física, onde registamos diferenças pouco significativas. 

 

 

 

                                     Gráfico 5 – Média das Classificações Internas – Secundário – Disciplinas não sujeitas a avaliação 
externa 

 

 
2017/18 2018/19 2019/20 

Meta para 
2019/20 

Inglês 14 10,7 15,1 14,3 

Português A 10, 11 12,9 12,8 12,9 13,1 

EMRC 19,3 19,2 19,3 19,4 

Filosofia 12,6 15,5 14,1 13,7 

Educação Física 17,2 18,0 17,6 17,5 

Matemática A 10, 11 12,5 12,2 13,3 12,7 

Biologia 12 18,1 16,2 17,8 17,5 
Tabela 5 – Média das Classificações Internas – Ensino Secundário – Disciplinas não sujeitas a avaliação 

externa – evolução 
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Relativamente aos valores apresentados no gráfico e tabela 5, verificamos que, de um 

modo geral os valores estão acima do referencial em todas as disciplinas, à exceção das 

disciplinas de Português A e de EMRC, onde registamos diferenças pouco significativas. 

 

A1.4 Taxas globais de transição/aprovação 
 

 As transições indicam a evolução no processo educativo de cada aluno, consolidando o 

equilíbrio, entre as mudanças introduzidas e a continuidade das aprendizagens, de modo que 

cada nova etapa seja construída a partir dos conhecimentos adquiridos e da suas capacidades 

desenvolvidas. 

A consolidação das taxas de transição, asseguraram a adequação das metodologias e 

estratégias de aprendizagem consideradas próprias da fase seguinte. 

Analisando a compilação dos valores abaixo indicados na tabela, verificamos que foi 

registada uma taxa de 100%, exceto no 10, º e 12.º anos, cuja taxa de aprovação ficou abaixo 

do valor esperado. 

No 10.º ano em 24 alunos ficaram retidos 4 e estes foram reorientados para um curso 

profissional a frequentar em 2020/21. 

No 12.º ano em 19 alunos 4 ficaram não aprovados, sendo que estes alunos não estiveram 

inscritos em Matemática do 12.º ano, porque estavam inscritos em Matemática do 11.º ano. 

 

 

 2017/18 2018/19 2019/20 Meta para 
2019/20 

2.º ano 98,4% 100% 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 98,8% 99% 100% 95% 

8.º ano 100% 100% 100% 95% 

9.º ano 98,9% 100% 100% 95% 

10.º ano 96,6% 90% 83,3% 85% 

11.º ano 88,5% 100% 100% 85% 

12.º ano 66,7% 75% 79% 85% 

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

http://www.cnedu.pt/content/antigo/files/pub/EducacaoCriancas/5-Relatorio.pdf
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A1.5. Exames Nacionais 
A avaliação sumativa externa, realizada no presente ano letivo apenas através de 

exames nacionais (no ensino secundário), devido às circunstâncias de confinamento social 

devido à COVID 19, 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. 

Relativamente aos valores apresentados no gráfico 6, verificamos que os valores 

alcançados na Avaliação Externa do Ensino Secundário estão acima da mádia Nacional em todas 

as disciplinas. 

 
 

 
                                     Gráfico 6– Média das Classificações Externas – Secundário – Disciplinas sujeitas a avaliação externa 

A1.6. Mérito Académico 
Em conformidade com o previsto no referido regulamento, integraram o Quadro de Excelência 

128 alunos do ensino básico, num universo de 702 alunos elegíveis e 14 alunos do ensino 

secundário, respetivamente: 4 alunos no 10.º ano e 5 do 11.º e 12.º anos.  
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                                    Gráfico 7– N.º de alunos que integram o quadro de excelência por ano de escolaridade 

 

 
 

Gráfico 8 – Percentagem de alunos por ano de escolaridade, que integram o quadro de excelência. 

 
Integraram também o quadro de excelência cinco turmas, 5ºA, 6ºB, 6ºF, 7ºE e 12ºA, em que todos 

os alunos apresentam todos os níveis superiores a dois e 25% dos alunos integram o quadro de 

excelência. 

Relativamente ao quadro de valor, este foi reconhecido para uma aluna do 6.º ano de 

escolaridade, e para as turmas 11ºA e 12ºA. 

 

A1.7. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)  

A 1.7.1     Sucesso escolar dos alunos do AEVT 

Nos gráficos 8 e 9 são apresentadas as percentagens de alunos com sucesso perfeito, isto é, sucesso 

a todas as disciplinas do currículo, por ano de escolaridade e por ciclo de ensino, em cada um dos 

períodos letivos. 

No gráfico 9 é apresentando o número de alunos com insucesso, por ciclo de ensino, distribuído 

pelo número de disciplinas com insucesso.  

 

Gráfico 9 – Percentagem de alunos com sucesso perfeito, por ano de escolaridade. 
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A.1.7.2 Alunos que beneficiam das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão UNIVERSAIS- 

apoios e reforços 

Medida Nº de alunos que 
beneficiaram 

% de alunos que beneficiaram, no 
universo dos alunos a quem a 

medida se aplica 

Apoio educativo 13    2%   

Apoio ao estudo 2ºciclo - Matemática 100   31%   

Apoio ao estudo 2ºciclo - Português 95   29%   

Reforço 3ºciclo - Matemática 127   34%   

Reforço 3ºciclo - Português 137    36%   

Reforço secundário - Matemática 29   49%   

Reforço secundário - Português 25    42%   

Reforço secundário – Biologia e Geologia 39    98%   

Reforço secundário – Física e Química A 30   75%   

Tutoria preventiva + Apoio individualizado + 
Apoio tutorial específico 
(2º,3º ciclos e secundário) 

21 
(11+7+3) 

 3%  

Serviço de Psicologia e Orientação  
(2º,3º ciclos e secundário) 

47  6%  

 

 

A análise e reflexão da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão universais é 

realizada pelas estruturas responsáveis pela aplicação das mesmas, tais como departamentos 

curriculares, serviço de psicologia e orientação (SPO) e gabinete de apoio ao aluno (GAA). 

No geral, a EMAEI continua a considerar que todos os apoios prestados aos alunos são de elevado 

interesse na obtenção do sucesso, ou seja, na concretização da aprendizagem dos alunos.  

A.1.7. 3 Alunos que beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão SELETIVAS e/ou 

ADICIONAIS 

Número de alunos: 

No 3º período, a EMAEI recebeu várias identificações de alunos, no âmbito do DL nº54/2018, tendo 

analisado a situação escolar dos mesmos e decidido pela implementação de medidas seletivas para 
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duas crianças do pré-escolar e um aluno do 8º ano e pela implementação de medidas adicionais para 

três alunos, um do 2º ano e dois do 4º ano de escolaridade, para os quais existiam evidências de as 

medidas aplicadas serem insuficientes para o seu sucesso escolar. Foram analisados também os 

processos de identificação, no âmbito do DL nº54/2018, de três alunos do 6º ano de escolaridade, para 

os quais a EMAEI decidiu pela manutenção de medidas de nível universal. 

No final do 3º período, o número de alunos do AEVT que beneficia de medidas suporte à 

aprendizagem e à inclusão seletivas e/ou adicionais, é apresentado na tabela a seguir. 

Ciclo de ensino Nº total de alunos 
Alunos que beneficiam de medidas seletivas e/ou adicionais 

Nº % 

Pré-escolar 341 6 2% 

1ºciclo 698 21 3% 

2ºciclo 324 22 7% 

3ºciclo 378 37 10% 

Secundário 59 7 12% 

TOTAL 1800 93 5% 

 

 

 

 

 

 

A1.7.4 Sucesso escolar: 

 
Todos os alunos que beneficiaram de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão adicionais obtiveram 

sucesso perfeito ao longo do ano letivo. 

Relativamente aos alunos que beneficiaram de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão seletivas, no 

3º período, o sucesso perfeito não atingiu os 100% dos alunos nos 2.º e 3.º ciclos de ensino, registando-se alunos 

que apresentaram insucesso, conforme se apresenta na tabela abaixo.  
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8.º Ano 
12 3 1 2   75% 

9.º Ano 
7 1 1     86% 

2º Ciclo 
18 1 1 0 0 94% 

3º Ciclo 
27 5 2 3 0 81% 

 

O gráfico 10 apresenta a evolução, ao longo do ano letivo, do sucesso perfeito, no universo dos alunos que 

beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, de nível seletivo. 

 

Gráfico 10 – Sucesso perfeito no universo dos alunos que beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão seletivas. 

 

A1.7.5 Considerações 

A EMAEI considera que as medidas seletivas de suporte à aprendizagem e inclusão, foram 

adequadas para a maioria dos alunos. Verificam-se alguns casos de insucesso, contudo, o sucesso 

perfeito no universo dos alunos que beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

de nível seletivo, melhorou de forma significativa ao longo do ano letivo. 

Na maioria dos casos dos alunos que beneficiaram de medidas seletivas, foram evidentes muitas 

dificuldades no ensino à distância, quer pelas características do próprio aluno, pouca autonomia e 

necessidade de apoio na realização das tarefas, quer por dificuldades ao nível do domínio tecnológico. 

Foi realizada uma colaboração extremamente positiva e determinante entre os docentes, técnicos e 

família, articulada pelo professor titular de turma/diretor de turma, mediada pelos docentes de 

educação especial, no sentido de manter os alunos motivados e assíduos nas sessões síncronas. De 

salientar que alguns destes alunos demonstraram um empenho e persistência notável, durante o 

ensino à distância, na maioria dos casos associado a um forte apoio familiar. 

A EMAEI considera que as medidas adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão 

implementadas, foram adequadas às necessidades dos alunos que delas beneficiaram, dado que todos 

obtiveram sucesso perfeito. 

Para os alunos com medidas adicionais, o ensino à distância, não sendo a prática educativa mais 

adequada e ideal, atendendo ao quadro pandémico envolvente e às contingências geradas, foi o 

modelo que se impôs e de uma maneira geral, foi concretizado com êxito, tendo em conta sempre as 
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especificidades de cada aluno e família. O trabalho desenvolvido é considerado muito positivo, pela 

adesão incondicional das famílias, que, adaptaram as suas rotinas de trabalho para tomar parte mais 

direta neste processo de ensino à distância. Os docentes potenciaram os recursos e tiveram que se 

reinventar, de se superar para “servir” bem todos os alunos, sem deixar ninguém para trás, capacitando 

e ajudando os encarregados de educação nesta nova realidade.  

De forma geral, através da análise do sucesso escolar, pode-se concluir que houve uma melhoria 

nos resultados escolares ao longo do ano. Relativamente aos alunos que foram destacados por 

apresentarem cinco ou mais níveis de insucesso, aqueles que cumpriam critérios para frequentarem 

uma modalidade de ensino diferente e mais adequada às respetivas necessidades e interesses foram 

orientados para a mudança, o mesmo foi concretizado com os alunos com menos de cinco níveis 

negativos, nomeadamente com aqueles com quem, persistentemente, era alcançado pouco sucesso e 

satisfação. Todos alunos do ensino básico que apresentavam pouco sucesso melhoraram o 

aproveitamento, tendo transitado de ano. 

O acompanhamento e articulação da EMAEI com os professores titulares de turma/diretores de 

turma, na definição e apoio na aplicação de estratégias, aliado à colaboração entre as diferentes 

estruturas da escola e da comunidade educativa, revelaram ser cruciais para a melhoria do sucesso 

escolar dos alunos. Esta atividade foi desenvolvida durante todo o ano letivo, incluindo no ensino à 

distância, onde a EMAEI procurou orientar estratégias e definir procedimentos que dessem resposta 

às dificuldades que foram surgindo, continuando a sensibilizar para a implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas. 

No presente ano letivo, a EMAEI procedeu a algumas inovações na sua atividade, decorrentes das 

dificuldades que foi sentindo e da reflexão realizada, quer a nível global quer no caso particular da 

implementação do plano para o ensino à distância “Escola em casa”, destacando-se: 

 

 Introdução de um mecanismo para o encarregado de educação refletir antecipadamente sobre 

as necessidades e potencialidades do seu educando, contribuindo com informações relevantes para a 

análise a efetuar, operacionalizado em momento anterior ao da reunião da EMAEI para análise da 

identificação/adenda ao relatório técnico-pedagógico e apresentado nesta reunião; 

 A análise dos processos de identificação em reunião da EMAEI, com todos os elementos, passou 

a ser precedida de uma breve análise e debate entre os elementos permanentes da EMAEI; 

 Participação de um dos elementos permanentes da EMAEI, dentro da disponibilidade dos 

membros e horários, nas reuniões de transição das crianças, acompanhadas pela Equipa Local de 

Intervenção Precoce (ELI), que transitam para o primeiro ciclo; 

 Elaboração de orientações para avaliação da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e 

inclusão, de nível seletivo e/ou adicional, nas reuniões sumativas de avaliação realizadas à distância, 
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no âmbito das medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica – COVID-19, elencadas 

no Decreto-Lei n.º 10-A/2020;  

 Definição de procedimentos para a Identificação e adendas ao relatório técnico-pedagógico 

no ensino à distância, tendo por base as Orientações emanadas pela Direção Geral de Educação para 

o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à educação Inclusiva na modalidade E@D.  

Como processo de melhoria, a EMAEI sugere que as evidências apresentadas, nos processos de 

identificação no âmbito do DL 54/2018, devem ser mais diversificadas quanto ao tipo, tanto quanto 

possível, tendo o foco no desempenho do aluno e não no resultado, de forma a permitir uma análise 

mais compreensiva das capacidades e das necessidades do aluno. 

 

A2: Resultados Sociais  

A2.1. Participação dos alunos na vida da Escola 

 
 Para além das atividades e estratégias de desenvolvimento curricular delineadas pelos diversos 

Departamentos, há uma dinâmica de atividades opcionais que reforçam e complementam nos alunos 

a construção do “eu” e do “eu com os outros”. 

Nos diversos clubes e projetos que foram dinamizados ao longo do ano transparece uma visão 

globalizante e inclusiva da educação, operacionalizando as linhas de orientação do PE e dando-lhes 

significado, pela forma como incorporam as vivências, saberes e cultura local, sendo a vida da escola 

parte integrante da vida da comunidade. Afirmam-se, assim, como contributos indeléveis para a 

formação integral de todos os alunos e para a promoção do sucesso educativo.  

 

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 crianças no Projeto de Promoção e Educação para a Saúde em Meio Escolar 

(PPESME) - Passezinho, que visa a adoção de atitudes e comportamentos de prevenção para a saúde 

física e mental; no “A leitura vai e vem” para promoção do vocabulário e expressão oral; “Ciências 

Experimentais” para promover o espírito científico, no Projeto VITRALI  e nas Visitas de Estudo, com 

os objetivos de promover o conhecimento do património natural, cultural e científico em contextos 

reais. 

A partir desta de 14 de março, com o “ensino à distância” foi realizado um modelo de planificação 

semanal em departamento, adaptado e flexível, a partir do qual cada educadora colocou propostas 

de atividades a realizar à distância pela criança e sua família. 
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A partir do dia 1 de junho privilegiaram-se atividades recreativas mais livres e lúdicas com maior 

iniciativa e participação das crianças no espaço exterior, facilitando a convivência interpessoal, o 

saber-estar e ser tendo em conta as regras de higiene especiais. 

Os parceiros, encarregados de educação e as autarquias, participaram de forma interessada dando 

resposta às solicitações das crianças e das educadoras.  

 Departamento do 1º ciclo: 

Projeto de Educação para a Cidadania (PEC) - O PEC é um projeto que envolveu todos os alunos 

do 1º Ciclo, visando essencialmente promover o desenvolvimento de cidadãos críticos e interventivos 

numa sociedade democrática. É de salientar o trabalho desenvolvido com vários parceiros, 

nomeadamente: Associações de Pais; Câmara Municipal de Barcelos; Águas de Barcelos; GNR; 

Fundação Dr. Cupertino de Miranda e Resulima. 

Projeto Viver as Tradições Locais e Interculturais (VITRALI) – No primeiro semestre do ano letivo, 

as várias unidades educativas do 1º Ciclo comemoraram festividades e tradições locais e realizaram 

visitas de estudo. Depois, por força das medidas implementadas devido ao Covid-19, as atividades 

previstas ficaram suspensas. É de destacar a articulação com os JI e as parcerias com Associações de 

Pais, Juntas de Freguesia, padeiros locais, Casa do Povo de Alvito e Câmara Municipal de Barcelos. 

Projeto “leituras - Este projeto visa criação de hábitos de leitura e incentivo à escrita, elevando os 

níveis de literacia dos alunos do 1º ciclo. Dentro das atividades, destacam-se as que promoveram a 

visita de escritores e as realizadas em parceria com a Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares, 

bem como as que promoveram a articulação entre departamentos.  

Projeto AprenderTIC@ndo – Este projeto visa desenvolver a literacia digital nos alunos do 1º ciclo. 

Para além das atividades planeadas ao longo do ano, teve uma importância crucial na utilização de 

plataformas e ferramentas digitais como o Teams, Zoom, Messenger e WhatsApp, que possibilitaram 

a comunicação entre docentes, alunos e Encarregados de Educação durante a suspensão das 

atividades letivas presenciais, devido à Covid19. 

Os resultados obtidos foram excelentes, já que nenhum aluno “ficou de fora”. Destacam-se as 

Juntas de Freguesia, Associações de Pais e Câmara Municipal, como parceiros neste processo. 

Programa de Consciência Fonológica, promovido pela Equipa de Intervenção Psicossocial e 

Psicoeducativa, do Município de Barcelos - Foram realizadas Provas CAM- Conhecer, Atuar, Mudar - 

rastreio relacionado com as competências para aprendizagem da leitura e escrita a todos os alunos 

do 1º e 2º ano de escolaridade. O relatório final foi recebido no final de março, mas não os resultados 

de cada turma. As ações subsequentes foram interrompidas devido à suspensão de atividades letivas 

presenciais. 

Departamento de Expressões: 
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WebRádio Educativa – Este projeto visa a dinamização/programação contínua da webrádio na 

escola. Envolveu 155 alunos do 2º e 3º ciclos. O balanço do projeto WebRádio é extremamente 

positivo, pois tem permitido dar um contributo válido na educação para os media e tem continuado 

a projetar o AEVT no exterior. 

Projeto de Desporto Escolar –  visa aumentar a possibilidade de prática desportiva organizada, 

promovendo o intercâmbio de experiências com alunos de outras escolas. Dirigiu-se aos alunos dos 

1º, 2º e 3º ciclos com as seguintes modalidades: futsal, badminton, ténis de mesa, boccia e envolveu 

cerca de 100 alunos. Estas atividades foram consideradas excelentes pelos alunos e professores. 

Projeto “O Ténis de mesa vai à escola” – Este projeto iniciou-se com alunos do 1º ciclo, cerca de 

30 participantes, que hoje pertencem aos 1º, 2º e 3º ciclos. Faz a ponte entre o desporto escolar e o 

desporto federado, conciliando os estudos com os treinos e a atividade de alto rendimento. É de 

destacar a coesão de grupo atletas-treinadores-pais-Instituições (AEVT-CP Alvito-Município de 

Barcelos). O trabalho desenvolvido tem sido excelente. 

Clube de Tecnologias e Inovação – Robótica –  A sua finalidade é, em trabalho de equipa, criar e 

programar robots de modo a promover, desenvolver e/ou aprofundar competências num ambiente 

multidisciplinar, em que estão relacionados os conceitos de diversas áreas, numa perspetiva de 

resolução de problemas. Envolveu cerca de 74 alunos ao longo do ano letivo - 44-5ºano; 23-6ºano e 

7-8ºano. 

Clube Música na Escola – Criação de um grupo coral, que participou em diversas atividades do 

Agrupamento.  

Projeto jornal "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, reforçando o sentido de pertença à comunidade 

educativa do Vale do Tamel. Foi publicada uma edição em papel e na 2.ª edição com (e apesar dos) 

constrangimentos devido à pandemia, optou-se por uma edição digital que chegou a toda a 

comunidade educativa por email institucional. Houve um excelente envolvimento de alunos, 

professores, encarregados de educação e comunidade educativa em geral, sobretudo na preparação 

da 2.ª edição do jornal.   

 

Departamento de Ciência Humanas e Sociais: 

Este Departamento coordenou e lançou propostas de atividade para todo o Agrupamento no 

âmbito de: 

Semana dos Direitos Humanos, que envolveu todo o Agrupamento;  

“Campanha de Solidariedade de Natal”.  

Algumas atividades não se realizaram por força do plano de contingência nacional  
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Departamento de Línguas –: 

Comemoração do “Halloween”, em que participaram alunos do 4º ao 12º anos;  

Troca de postais de Natal, que envolveu os alunos de inglês dos 3º, 4º e 5º anos;  

Concurso literário, em articulação com a BE que envolveu alunos dos 2º, 3º ciclos e secundário do 

AEVT. 

Departamento de Matemática, Ciências e Tecnologias:  

Oficinas de ciência viva – Este projeto envolveu todos os alunos do 10º e 11º anos como 

dinamizadores e alunos do 5º, 6º e 7º. Estas atividades permitiram articulação interciclos, promover 

o gosto pela ciência, desenvolver competências sociais e adquirir aprendizagens essenciais.  

Megaclube da Matemática – Espaço destinado a jogos matemáticos, que foi muito frequentado 

pelos alunos. 

Olimpíadas da Biologia júnior e sénior – para alunos de 9º, 10º, 11º e 12º anos. 

Olimpíadas de Química Júnior – para alunos do 3.º Ciclo (3 alunos das turmas A, C e D do 9.º ano). 

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. Merecem particular destaque a planificação das atividades práticas para todos os 

níveis de ensino e a utilização de instrumentos de avaliação para monotorização das aprendizagens 

desenvolvidas na realização das atividades práticas.  

Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual –   

O Projeto de Educação para a Saúde estabelece uma parceria com a Equipa de Saúde Escolar do 

ACES do Cávado III- Barcelos-/ Esposende. Visa a motivação e a participação ativa dos alunos para 

uma mudança de atitudes e de hábitos conducentes a um estilo de vida saudável. Este projeto 

desenvolveu, os programas Passezinho e Passe (Programa de Alimentação saudável) em articulação 

com jardim-de-infância e escolas do 1º ciclo, respetivamente, o Programa Nacional de Promoção de 

Saúde Oral (ao nível da Educação Pré-Escolar, escolas do 1º ciclo e na Escola Básica e Secundária Vale 

do Tamel, no qual se inclui o projeto SOBE), e a implementação do programa PRESSE (ao nível do 1º, 

2º e 3º ciclos e ensino secundário). Há o envolvimento das famílias sempre que solicitado. Salienta-

se a articulação entre os docentes e a interdisciplinaridade de todos os níveis de ensino para a 

consecução deste projeto.  

 

Bibliotecas Escolares – As BE do Agrupamento (uma na escola-sede e três em escolas do 1º ciclo) 

organizam-se em trabalho colaborativo, tendo a Biblioteca Municipal como parceira.  

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

frequência voluntária, empréstimo domiciliário, suporte nas aulas para os docentes e os animadores 

das AEC, com níveis de frequência muito significativos.   
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Até à suspensão das atividades letivas a 13 de março, a BE da escola-sede foi frequentada por 

cerca de 300 alunos por semana em tempo livre. Foram requisitados, cerca de 2500 documentos, na 

sua maioria para trabalhar em sala de aula, por alunos e professores. Registaram-se na BE da escola-

sede cerca de 1200 requisições para empréstimo domiciliário. É de registar como constrangimento 

que as Bibliotecas do primeiro ciclo/pré-escolar, abriam apenas dois dias por semana, pelo que os 

alunos tiveram muito pouco tempo disponível para utilizar a BE em tempo livre. Além deste, a 

Biblioteca da escola-sede foi utilizada regularmente para diversas aulas, o que se tornou também um 

constrangimento para a utilização do espaço pelos alunos. 

É de realçar o trabalho dos alunos do 11 º A e 12º A, que colaboraram e apoiaram a Biblioteca 

Escolar, quer na abertura/encerramento, quer na requisição dos documentos e apoio aos alunos mais 

novos, participando de forma empenhada e ativa nas atividades solicitadas, demonstrando uma 

atitude responsável e solidária para com a comunidade escolar. 

 

Vale do Tamel Solidário e Voluntário – O objetivo deste projeto é 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 identificar situações de carência procura dar algum do apoio necessário para alunos do AEVT 

e suas famílias. Merecem ainda destaque neste projeto o Voluntariado na cantina, em que alunos do 

2º e 3º ciclos se mobilizaram diariamente para preparar os tabuleiros de refeição dos alunos da 

educação pré-escolar e  a dinamização da campanha de solidariedade “Padrinhos de um sonho”, que 

permitiu apadrinhar o estudo a crianças das Missões de Fonte Boa e Msaladzi, em Moçambique. 

A participação em todas estas atividades e projetos dos diferentes Departamentos teve uma 

avaliação muito positiva ou excelente por parte dos alunos e dos docentes. 

A participação dos alunos na vida da escola tem vindo ainda 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”. Este projeto foi iniciado, mas 

suspendeu-se aquando da implementação do ensino à distância. 

 Foram realizadas 4 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 seus papéis e preparar a 

primeira assembleia de delegados. É também assegurada a representação dos alunos no Conselho 
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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. A Escola aberta à comunidade e o envolvimento dos Pais/EE  
 

 Na perspetiva da escola aberta à comunidade é de salientar a valorização das parcerias que 

fizeram parte da dinâmica do Agrupamento, nomeadamente a Câmara Municipal, as Juntas de 

Freguesia, as Associações de Pais, a Fundação Cupertino de Miranda e outras Associações locais de 

vária ordem. Destaca-se a colaboração para a resolução de problemas inerentes à situação de ensino 

à distância, provocada pela covid-19. 

 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; 

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

EMAEI. 

 Para além destas evidências de um envolvimento efetivo da escola na comunidade como agente 

de mudança, sublinhamos que a Direção e as estruturas intermédias mantêm uma dinâmica aberta, 

sendo os alunos e demais elementos da comunidade ouvidos sempre que solicitado.  
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O Agrupamento supervisionou ainda as atividades criadas para apoiar as famílias na “escola a 

tempo inteiro”: 

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 79% (269 crianças) das 340 crianças que frequentaram os Jardins de 

Infância do Agrupamento. 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) – Também este foi um recurso importante para responder 

às necessidades das famílias dos alunos do 1º ciclo. Usufruíram deste recurso 362 alunos (52%), num 

universo de 699. 

A supervisão das atividades foi assegurada pelos docentes titulares de turma. 

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 de Atividade Lúdico Expressiva – Aprender a Brincar/ Atividade Lúdico 

Expressiva – Vila Ideal/ Atividade Física e Desportiva-Nutriser. Estas atividades foram realizadas em 

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

atividades conjuntas.  

Com a suspensão de atividade letivas presenciais devido à Covid-19, o trabalho de articulação 

entre os PTT e os técnicos das AEC foi realizado com sessões assíncronas em que os técnicos enviavam 

a planificação da atividade a realizar para os PTT. Em três turmas, a Atividade Física e Desportiva-

Nutriser foi ministrada através de sessões síncronas . 

A2.3. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 

(acompanhamento do percurso e sucesso dos alunos) 

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

inscritos para exame (30), manifestaram intenção de se candidatarem ao Ensino Superior 13 

alunos, tendo efetivamente apresentado a candidatura, 9 desses alunos, tendo todos sido 

colocados na  1ª fase e na 1ª opção, conforme o gráfico 14 o demonstra. 

 

Gráfico 11 - Ensino Superior – Colocação por opção 
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A3. Reconhecimento da comunidade 

A3.1. Caracterização da amostra e do inquérito por questionário 
 

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, foram aplicados por turma, seguindo o critério de 3 em 3. 

 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 118 

Alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundário 457 

Pais e EE do Pré-escolar e 1º Ciclo 251 

Pais e EE do 2º e 3º Ciclos e Secundário 183 

Pessoal docente 128 

Pessoal não docente 42 
Tabela 11 – 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, não enquadrado, portanto, na área de melhoria.  

 Os valores presentes em cada gráfico representativo da Satisfação da Comunidade traduzem a 

percentagem de respostas dadas, cumulativamente, nas duas opções de resposta atrás referidas, por 

cálculo da média aritmética simples das respostas consideradas. 
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A3.2. Grau de satisfação da comunidade 

  

                                                                                                 Gráfico 12 

A leitura do gráfico 11 permite-nos concluir que a comunidade educativa avalia, de forma muito 

positiva, o que se fez neste Agrupamento, ao nível do parâmetro Resultados Sociais. 

A tabela 12 permite-nos conhecer, de forma mais detalhada, o grau de satisfação dos inquiridos, 

por categorias.  

 

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  98,0% 93, 0% 87,5% 86,7%   

Relacionamento interpessoal 
/gestão de conflitos 

95,5% 93,0% 89,3% 86,0% 91,0% 85,0% 

Tabela 12 – Satisfação da Comunidade - Resultados Sociais, por categorias 

No domínio “Resultados Sociais”, a avaliação global dos docentes, Pessoal não docente e pais/EE 

JI/1º ciclo evidencia um elevado grau de satisfação destes, 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. 

Para os alunos / 4º ano, as respostas dadas aos inquéritos no parâmetro “Resultados Sociais” 

integram-se na categoria “Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos”1, cujas respostas 

evidenciam um grau de satisfação global elevado (91,0%). Destaca-se, no entanto, uma perceção 

negativa destes alunos relativamente ao comportamento nas aulas (item 16 – 73% de satisfação). 

Para os alunos do 2º/3º ciclos e Secundário, as respostas dadas aos inquéritos no parâmetro 

“Resultados Sociais”2 as respostas evidenciam um grau de satisfação global de 85,0%. A exemplo do 

                                                 
1 abrangendo as respostas dadas a 5 questões (itens 12, 13, 16, 17 e 24 - tabela/respostas em anexo). 
2 abrangendo as respostas dadas a 5 questões (itens 12, 13, 16, 17 e 24 - tabela/respostas em anexo) 

Pessoal Docente Pessoal Não Docente
Pais e Encarregados de

Educação
Alunos

Resultados Sociais 97,40% 93,00% 87,80% 88,05%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação da Comunidade
Resultados Sociais
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que sucedeu com os alunos do 4º ano, observa-se uma perceção negativa destes alunos 

relativamente ao comportamento nas aulas (item 21 – 68% de satisfação). 

 

Em síntese, apresentamos os resultados por inquérito no corrente ano letivo, comparando com os 

dois anos letivos anteriores.  

Na tabela 13 observa-se que o grau de satisfação dos professores neste domínio continua bastante 

elevado, registando-se, este ano letivo, o valor percentual mais alto dos últimos 3 anos. 

PESSOAL DOCENTE 2017/18 2018/19 2019/20 

Relação escola/comunidade  95,1% 96,5% 98,0% 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 93,4% 93,3% 95,5% 

Tabela 13 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (pessoal docente) 

 

Os valores presentes na tabela 14 permitem-nos constatar que, este ano letivo, o grau de 

satisfação dos assistentes operacionais/técnicos administrativos se mantém estável.  

PESSOAL NÃO DOCENTE 2017/18 2018/19 2019/20 

Relação escola/comunidade  92,5% 93,3% 93, 0% 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 89,6% 92,3% 93,0% 

Tabela 14 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (pessoal não docente)  

  

A leitura da tabela 15 mostra-nos que o grau de satisfação dos pais/EE neste domínio, no ano letivo 

19/20 é o mais elevado dos últimos 3 anos. 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 2017/18 2018/19 2019/20 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 85,1% 84,0% 86,7% 

Relação escola/comunidade 85,2% 85,0% 88,5% 

Tabela 15 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (pais/EE) 

 

Os valores apresentados na tabela 16 permitem-nos constatar que, neste ano letivo, os alunos do 

2º/3º ciclos e Secundário revelam maior satisfação neste domínio, quando comparamos com os dois 

anos letivos anteriores. Os alunos do 4ª ano, em linha do que se observou nos anos anteriores, 

mantêm elevados níveis de satisfação neste domínio. 

 

ALUNOS 
2017/18 2018/19 2019/20 

4.º ano 
2.º, 3.º 
ciclos e 

4.º ano 
2.º, 3.º 
ciclos e 

4.º ano 
2.º, 3.º 
ciclos e 
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ensino 
secundário 

ensino 
secundário 

ensino 
secundário 

Relacionamento 
interpessoal/gestão de 

conflitos 
93,1% 77,8% 93,1% 77,8% 91,0% 85,0% 

Tabela 16 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (alunos) 

 

5. 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.  

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, que operacionalizam os princípios 

plasmados no Projeto Educativo e que, ao mesmo tempo, são 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. 

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, nas turmas mistas e turmas do 1º ano, no 1.ºciclo e em todas as 

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

3.º ciclo (Português e Matemática);  da Oficina de desenvolvimento da oralidade e escrita às 

disciplinas de Português, Francês e Inglês (3º ciclo); das Tutorias e dos Apoios Individualizados. 

Desta forma, os professores organizam-se numa dinâmica de partilha de experiências e 
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execução dos currículos e de interdisciplinaridade, procurando dar mais significado às 

aprendizagens dos alunos. 

O trabalho articulado nas equipas pedagógicas 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, sobretudo na situação de ensino 

à distância. 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). Os professores, refletiram e analisaram as suas práticas 

pedagógicas e os resultados e percursos escolares dos alunos.  

No que concerne aos procedimentos de avaliação no 1º/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, esta foi 

aplicada no AEVT, não no seu sentido mais amplo, ficando aquém da meta pré- estabelecida, 

devido à suspensão de atividades letivas presenciais nos termos do Artº 9º do Decreto-Lei nº 

10-A/2020, de 13 de março, pelo que a atividade será retomada no próximo ano letivo. 

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. 
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 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.  

- Apoios no 1.º ciclo 

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 de turma. Nele desenvolvem-se um conjunto de 

estratégias e atividades de apoio, de carácter pedagógico e didático, organizadas de forma 

integrada, de modo ajudar o aluno a superar dificuldades e acompanhar o melhor possível o 

grupo/turma. 

O Apoio Educativo decorreu 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).  

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

Ação Estratégica, foi implementada nas turmas mistas e turmas de 1º ano, 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 1º período a medida Coadjuvação foi aplicada em 13 

grupos e turmas, num total de 194 alunos e no 2º período em 14 grupos e turmas, num total 

de 216 alunos. No 3º período, o crédito horário atribuído e os recursos humanos envolvidos 

nesta medida de promoção de sucesso foram convertidos em mentorias e, nos casos em que 
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se justificou, em tutorias, dando cumprimento às orientações estabelecidas no Plano de Ação 

Para o Ensino à Distância – Escola Em Casa – AEVT.   

  No sentido de detetar dificuldades o mais precocemente possível, para melhor agir e as 

minimizar, o Agrupamento aplicou as provas CAM, programa de consciência fonológica. 

- Apoios a Português e Matemática no 2.º ciclo 

 No 2º ciclo, o Apoio ao Estudo a Português e Matemática contempla 2 tempos, um 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 tem como objetivo a melhoria dos resultados escolares/superação de 

dificuldades específicas, nas disciplinas em que os alunos apresentam maiores lacunas.  

Esta medida revelou-se importante, uma vez que permitiu um apoio mais 

individualizado, consolidação de competências e superação de dificuldades. 

No terceiro período, as aulas de Apoio ao Estudo decorreram dentro da normalidade 

possível no regime de ensino à distância. Foi feito um acompanhamento/esclarecimento de 

dúvidas do trabalho dos alunos através de videochamada, email e chat. De um modo gera, os 

alunos revelaram interesse e empenho na realização das tarefas solicitando, com alguma 

frequência, o apoio dos professores. Apesar das circunstâncias, foi possível manter o apoio 

individualizado/trabalho cooperativo entre alunos, bem como o reforço na consolidação de 

conhecimentos.  

- 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 foram frequentadas pelos 

alunos propostos pelo Conselho de Turma. Os objetivos das medidas de sucesso para o 3.º ciclo 

e secundário foram essencialmente 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. 
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 No 3º período, as aulas de reforço foram assíncronas. No entanto, realizaram-se 

algumas sessões online para que fossem esclarecidas algumas dúvidas dos alunos. Importa 

salientar que, de uma forma geral os alunos mostraram-se interessados e motivados para 

ultrapassarem as suas dificuldades e sempre colaborativos na resolução das tarefas propostas. 

- 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. 

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.  

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 3º ciclo, que 

ocorreu desde o início do ano letivo por um período de 50 minutos semanais; coadjuvação em 

sala de aula na disciplina de Física e Química no 10 º ano, que teve início durante o 1º período 

e que decorreu numa aula semanal de 50 minutos e para a Oficina da escrita e oralidade nas 

disciplinas de Português, Francês e Inglês do 3º ciclo, 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.   

Com a suspensão das atividades letivas presenciais - Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 

de março, não foi possível desenvolver algumas das atividades previstas. 

- 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. Na educação pré-escolar são elaborados Planos de Grupo, com a mesma finalidade. 

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

constantes nos PT anteriores e 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 
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diagnosticadas no grupo-turma. Para tal é feita uma avaliação intermédia e outra trimestral em 

cada período letivo de forma estabelecer o ponto da situação da turma e proceder aos 

reajustamentos necessários. 
 

- 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 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.  

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 funcionou da dependência do Gabinete 

de Apoio ao Aluno. 

Na sequência do processo de referenciação, foi 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, 16 alunos usufruíram da tutoria. 

No segundo período, foram propostos para o programa de tutoria mais 5 alunos, no total 

usufruíram da medida 21 alunos. No terceiro período, um aluno deixou de beneficiar da medida 

de tutoria, por decisão do conselho de turma, e   não se efetuaram novas propostas. No total 

20 alunos usufruíram de tutoria no decorrer do terceiro período. 
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   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. 

Nº de alunos que beneficiaram de tutoria 1P 2P 3P 

Tutoria(medida preventiva) -GAA 7 12 11 

Apoio Tutorial Específico 3 3 3 

Medida Seletiva- Apoio Tutorial 6 6 6 

Tabela 17 – Tutorias implementadas ao longo do ano letivo 

 

 

 

 

Serviço de Psicologia e Orientação  

 2019/ 

20202 

5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 12.º 

Alunos propostos 35        

Alunos atendidos 24        

Total de alunos que foram atendidos pelo SPO 48        

Distribuição dos alunos por anos de 

escolaridade 

 5 19 9 7 5 3  

Orientação Vocacional por ano de 

escolaridade ((Período E@D) 

    6 22 5 11 

 

Atividades Promovidas: 

 Identificação precoce, no Jardim de Infância, de crianças em risco de insucesso escolar por 

problemas da fala e linguagem, através da aplicação do instrumento Rastreio de Fala e 

Linguagem (RALF)”.  

 Continuou a implementação do Programa de Intervenção no Âmbito da Violência nas 

Relações Interpessoais (Prevint), encontrando-se a implementação na Fase 4, aguardando, 

atualmente, a análise dos dados obtidos e a elaboração do relatório pela entidade parceira 

(i.e. Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro). 
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B3 – Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola3 
 

Como pontos fortes da componente de Cidadania e Desenvolvimento destacam-se o 

envolvimento dos alunos, o interesse e empenho demonstrados na realização das atividades cujo 

trabalho o enriqueceu na sua formação integral. 

  A transversalidade das temáticas em articulação disciplinar, a realização de atividades mais 

práticas, bem como o envolvimento de parceiros educativos contribuiu para a consolidação de 

aprendizagens e conteúdos. Houve, contudo, constrangimentos que impediram a realização em 

pleno do planificado, com as exigências solicitadas, prendendo-se estes com a carga horária diminuta 

da disciplina, no ensino básico, e no secundário com o facto da disciplina ser lecionada 

transversalmente.  

B4 – O Ensino à Distância (E@D)4 
 

No final do 2.º período a Escola viu-se forçada a alterar o seu modus operandi de lecionar e 

num espaço de horas passou de um ensino presencial para um ensino à distância. O Covid 19 

“instalou-se” em Portugal e no mundo. E neste contexto de emergência social, a única solução viável, 

e de forma quase imediata, para proporcionar aos alunos a continuidade da sua aprendizagem era O 

ENSINO A DISTÂNCIA (E@D). E, esta adesão foi feita por uma necessidade imprevista e não por uma 

opção. Logo, independentemente dos seus pontos fortes e fracos, esta foi a solução possível num 

momento adverso. 

Refletir sobre o E@D, não será dizer se a experiência foi boa ou má, mas sim refletir como 

melhorá-la num futuro, talvez mais próximo do que aquele que queremos imaginar. 

No AEVT esta modalidade de ensino funcionou maioritariamente, através da plataforma 

digital TEAMS com recurso a formas de trabalho síncronas e assíncronas. 

Mentoria/Tutoria 

Sendo o lema «Escola Em Casa: Não deixar ninguém para trás» procurou-se desde logo   

identificar os alunos com insuficiência de maios para o ensino à distância, atribuindo a título de 

empréstimo os equipamentos de que a escola dispunha, gerindo as situações de forma dinâmica, 

acompanhando a evolução de cada situação, através de uma Equipa de Mentores. Este grupo realizou 

um trabalho “de retaguarda”, agilizando contactos e procedimentos para que todos os alunos, em 

tempo de aulas não presenciais, tivessem contacto on-line com os seus PTT e, deste modo, 

frequentassem as aulas à distância. Para tal, mantiveram contato diário PTT-Aluno-EE dos alunos que 

não tinham acesso à internet ou a um computador, fazendo-lhes chegar a informação dos professores 

e verificando o acompanhamento das sessões de Estudo em Casa. Entretanto diligenciaram contactos 

                                                 
3 Para melhor esclarecimento consultar o relatório da EECE 
4 Para melhor esclarecimento consultar o relatório: Plano para o Ensino à Distância: Monitorização e Avaliação. 
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com os Presidentes da Junta, Associação de Pais e Câmara Municipal para resolver as limitações 

existentes. Em maio todos os alunos tinham alguma forma de contacto com o seu PTT nas aulas 

assíncronas e apenas dois não tiveram acesso às aulas síncronas. Por decisão dos PTT, quando os alunos 

mostraram uma atitude menos responsável no trabalho, estes professores realizaram um trabalho de 

tutoria, acompanhando o aluno para minimizar esse comportamento. 

É de salientar a importância que os Parceiros (Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e 

Associações de Pais), que uniram esforços para levar aos nossos alunos computadores, ligações de 

internet e outro material informático. 

Mas, se foi a solução possível encontrada, o AEVT quis saber até que ponto esta medida foi 

eficaz e para isso implementou um inquérito por questionário à comunidade escolar, procurando 

obter algumas respostas. 

Depois de analisados os questionários aplicados aos alunos, pais e professores constata-se que o 

AEVT conseguiu não deixar ninguém para trás e de uma forma geral todos se empenharam para trilhar 

um caminho difícil, porque aprender à distância requer domínio de informática e acima de tudo 

vontade de aprender. Daqui tiram-se duas ilações: 

 o acesso à tecnologia é indispensável e é muito desigual. Há uma clara desvantagem dos alunos 

socialmente desfavorecidos, na medida em que, em média, terão pior acesso a equipamentos 

(computadores ou tablets) e internet.  

 a interação do professor com o aluno é determinante e, é um fator associado à probabilidade 

de sucesso escolar, por isso, apesar de ser à distância, é importante que os professores 

mantenham contacto frequente e ativo com alunos. 

 

B5 - Reconhecimento da comunidade 
  

Neste subdomínio, a aplicação dos questionários à comunidade educativa procura evidenciar a 

opinião que o pessoal docente, não docente, alunos e pais/EE têm relativamente à qualidade do 

serviço prestado pelo Agrupamento em vários aspetos.  

A análise do gráfico 12 permite-nos verificar 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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Gráfico 13- Satisfação da comunidade- Prestação do Serviço Educativo 

Na tabela 18 apresenta-se, de forma mais detalhada, o grau de satisfação dos inquiridos, por 

categorias.  

 

 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO EDUCATIVO 

Pessoal 
docente 

Pessoal 
não 

docente 

Pais/ 
Encarregados de 

Educação 
Alunos 

JI/1ºC 
2º/3º 

ciclos e 
 Sec. 

4º ano 
2º/3º 
ciclos 
 e Sec. 

Instalações e serviços 82,1% 96,2% 90,2% 78,6% 84,0% 77,2% 

Recursos de apoio às 
aprendizagens 

78,0%    97,5% 93,0% 

Qualidade de ensino 98,0%  98,5% 96,5% 94,8% 95,5% 

Trabalho pedagógico   96,0% 98,0% 98,0% 92,7% 

Tabela 18 – Satisfação da Comunidade – Prestação do Serviço Educativo, por categorias 

  

 No que toca 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 respostas a 12 questões 

do inquérito.  

O grau de satisfação global na categoria “Instalações e serviços é de ”82,1%5. Destes resultados, 

extraem-se os seguintes pontos para reflexão, pelo baixo grau de satisfação observado: espaços 

desportivos (72%) e qualidade do serviço do Bar (65%).  

                                                 
5 resulta da resposta a 9 questões (itens 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 24 e 26 - tabela/respostas em anexo) 

Pessoal Docente
Pessoal Não

Docente

Pais e
Encarregados de

Educação
Alunos

Prestação de Serviço Educativo 86,04% 96,20% 92,49% 91,75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação da Comunidade
Prestação de Serviço Educativo
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Os valores percentuais de satisfação nas outras duas categorias foram: “Recursos de apoio às 

aprendizagens”, 78%; “Qualidade de ensino”, 98%. 

Relativamente ao pessoal não docente, as respostas aos inquéritos no domínio atrás referido 

foram concentradas numa única categoria (“Instalações e serviços”)6, cuja  avaliação (96,2%) 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.    

As respostas dos pais/EE JI/1ºCiclo no domínio em análise foram divididas em três categorias7, 

sendo o grau de satisfação global elevado (94,9%). O valor percentual mais baixo (74%) de satisfação 

tem que ver com a qualidade das refeições servidas no refeitório.  

Os valores percentuais de satisfação nas três categorias mencionadas foram: “Instalações e 

serviços”, 90,2%; “Qualidade de ensino”, 98,5%; “Trabalho pedagógico”, 96,0%. 

 

As respostas dos pais/EE 2º/3º ciclo e Secundário no domínio em apreciação foram também 

divididas em três categorias: “Instalações e serviços”, “Qualidade de ensino” e” Trabalho 

pedagógico”8. 

 Os valores percentuais de satisfação nas três categorias mencionadas foram: “Instalações e 

serviços”, 75,7%; “Qualidade de ensino”, 96,5%; “Trabalho pedagógico”, 98,0%. 

No que se refere aos alunos do 4º ano, as respostas aos inquéritos no domínio em análise 

integram-se em quatro categorias “Instalações e serviços”, “Recursos de apoio às aprendizagens”, 

“Qualidade de ensino” e “Trabalho Pedagógico”9,  

Os valores percentuais de satisfação nas quatro categorias mencionadas foram: “Instalações e 

serviços”, 85,2%; “Recursos de apoio às aprendizagens”, 97,5%; “Qualidade de ensino”, 94,7%;” 

Trabalho pedagógico”, 98,0%. 

As respostas dos alunos do 2º/3º ciclos e Secundário integram-se as mesmas categorias10,  e é nas 

questões: a escola é limpa (64%); as instalações da escola são boas (74%); gosto do almoço que é 

                                                 
6 respostas dadas a 5 questões (itens 6, 13, 20, 21 e 22 
7 (“Instalações e serviços”, “Qualidade de ensino” e” Trabalho pedagógico”), e referem-se a 8 questões do 
inquérito (itens 3,4, 7, 8, 9, 12, 13 e 21 -tabela/respostas em anexo) 
8 dizem respeito a 10 questões do inquérito (itens 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21 e 22 - tabela/respostas em anexo), 
sendo o grau de satisfação global 90,7%. O valor percentual cl mais baixo (38%) de satisfação relaciona-se com a 
qualidade das refeições servidas no refeitório. Também a questão o serviço do bar funciona bem apresentou 
resultados de satisfação abaixo do desejado (74%). 

9  integrando 16 questões (itens 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23). O grau de satisfação global é de 93,8%. A 

questão gosto do almoço que é servido no refeitório da Escola foi a que apresentou valor percentual mais baixo (71%) junto destes. 

 
10 incluindo 16 questões (itens 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 - tabela/respostas em anexo). O grau de 

satisfação global é de 89,6%. 
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servido no refeitório da Escola (44%); as salas de aula são confortáveis (68%) que estes alunos 

revelaram um grau de satisfação aquém do desejado.  

Os valores percentuais de satisfação nas quatro categorias citadas foram: “Instalações e serviços”, 

77,2%; “Recursos de apoio às aprendizagens”, 93,0%; “Qualidade de ensino”, 95,5%; “Trabalho 

pedagógico”, 92,6%. 

Em suma, o baixo grau de satisfação relativo à questão do almoço que é servido no refeitório da 

Escola, revelado por docentes, pais/EE e alunos, reforça a necessidade de uma intervenção neste 

domínio.  

Fazendo uma análise comparativa, tabela 19, com os resultados obtidos nos dois anos anteriores, 

concluímos que ao nível das “Instalações e serviços “e “qualidade de ensino”, o grau de satisfação 

dos professores tem vindo a melhorar. Quanto ao parâmetro “recursos de apoio às aprendizagens” 

verifica-se uma diminuição da satisfação, facto que pode estar relacionado com o espaço temporal 

em que os questionários foral aplicados e a situação de E@D que se vivia.  

 

 

PESSOAL DOCENTE 2017/18 2018/19 2019/20 

Instalações e serviços 79,8% 79,3% 82,1% 

Recursos de apoio às 
aprendizagens 

93,1% 96,5% 78,0% 

Qualidade de ensino 94,3% 96,9% 98,0% 

Tabela 19 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pessoal docente) 

Os valores apresentados na tabela 20 permitem-nos constatar que os assistentes 

operacionais/técnicos continuam a avaliar de forma bastante positiva o domínio em análise. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 2017/18 2018/19 2019/20 

Instalações e serviços 91,5% 93,9% 96,2% 

Tabela 20 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pessoal não docente)  

 

A tabela 21 evidencia um aumento do nível de satisfação, nos três domínios, em comparação com 

os anos letivos anteriores, e este facto é verificado nos resultados referentes aos pais/EE do JI/1º ciclo 

e 2º/3º ciclos e Secundário. 

 

PAIS/ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO 

2017/18 2018/19 2019/20 

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 
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Instalações e serviços 84,4% 74,0% 84,4% 74,0% 90,2% 78,6% 

Qualidade de ensino 95,7% 95,4% 95,7% 95,4% 98,5% 96,5% 

Trabalho Pedagógico 96,4% 95,7% 96,4% 95,7% 96,0% 98,0% 

Tabela  21 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pais/EE)  

 Na tabela 22 verificamos 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.  

ALUNOS 

2017/18 2018/19 2019/20 

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 87,4% 76,8% 87,4% 76,8% 84,0% 77,2% 

 

Recursos de apoio às aprendizagens 96,6% 90,1% 96,6% 90,1% 97,5% 93,0% 

Qualidade de ensino 96,7% 91,7% 96,7% 91,7% 94,8% 95,5% 

Trabalho pedagógico 98,3% 94,8% 98,3% 94,8% 98,0% 92,7% 

Tabela 22 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (alunos)  

 

6. Domínio C - Liderança 

C1 - Reconhecimento da comunidade 
 

Neste parâmetro, pretendemos avaliar a qualidade do serviço prestado pela liderança do 

Agrupamento em várias dimensões. Atenta à necessidade de uma maior estabilidade e melhoria dos 

resultados escolares, designadamente ao nível do 3.º ciclo, a liderança assume uma postura atenta e 

dinamizadora de práticas promotoras de sucesso. 

O gráfico 13 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 14 - Satisfação da comunidade – Liderança 

Na tabela 23 apresenta-se, de forma mais detalhada, o grau de satisfação dos inquiridos, por 

categorias.  

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 98,0% 95,5% 92,0% 93,0%  96,0% 

Valorização das competências 
individuais/Plano de formação 

95,2% 81,7%     

Circulação da informação 99,0% 92,0% 95,4% 94,6% 94,5% 95,6% 

Valorização das opiniões     81,0% 84,5% 

Tabela 23  – Satisfação da Comunidade - Liderança, por categorias 

Em relação ao pessoal docente, salienta-se que as respostas às questões dos inquéritos no 

domínio “Liderança” foram divididas em 3 categorias (“Liderança”, “Valorização das competências 

individuais/Plano de formação” e “Circulação da informação”), integrando as respostas a 9 questões 

(items 3, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 22 e 27 - tabela/respostas em anexo). 

Verifica-se que o pessoal docente está bastante satisfeito com a liderança do Agrupamento, nas 

suas várias categorias – valor global 97,4%. Os valores percentuais de satisfação nas três categorias 

citadas foram: “Liderança”, 98,0%; “Valorização das competências individuais/Plano de formação”, 

95,2%; “Circulação da informação”, 99,0%. 

O pessoal não docente respondeu aos inquéritos no domínio “Liderança” em três categorias 

(“Liderança”, “Valorização das competências individuais/Plano de formação” e “Circulação da 

informação”). Responderam a 8 questões (itens 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 e 14 - tabela/respostas em anexo). 

O nível global de satisfação atingiu os 89,7%. Os valores percentuais de satisfação nas três categorias 

Pessoal Docente Pessoal Não Docente
Pais e Encarregados de

Educação
Alunos

Liderança 97,40% 89,75% 93,75% 89,90%
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foram: “Liderança”, 95,5%; “Valorização das competências individuais/Plano de formação”, 81,7%; 

“Circulação da informação”, 92,0%). 

Relativamente aos pais/EE JI/1º ciclo, as respostas dadas aos inquéritos no domínio “Liderança” 

foram divididas em 2 categorias (“Liderança” e” Circulação da informação”)11 , constatando-se um 

elevado índice de satisfação com a liderança deste Agrupamento – valor global 93, 7%. Os valores 

percentuais de satisfação nas duas categorias foram: “Liderança”, 92,0%; “Circulação da informação”, 

95,4%. 

No que toca aos pais/EE 2º/3º ciclos e Secundário, as respostas dadas aos inquéritos no domínio 

“Liderança” foram também divididas em 2 categorias (“Liderança” e” Circulação da informação”)12 

manifestando estes, também, um elevado índice de satisfação com a liderança deste Agrupamento – 

valor global 93, 8%. Os valores percentuais de satisfação nas duas categorias foram: “Liderança”, 

93,0%; “Circulação da informação”, 94,6%. 

As respostas dos alunos do 4º ano no domínio “Liderança” integram-se nas categorias “Circulação 

da informação” e “Valorização das opiniões”13, tendo uma percentagem global de satisfação neste 

domínio  de 89,9%. Os valores percentuais de satisfação nas duas categorias foram: “Circulação da 

informação”, 94,5%; Valorização das opiniões, 81,0%. 

Os alunos do 2º/3º ciclos e Secundário, responderam a questões dos mesmos domínios 14sendo a 

percentagem  global de satisfação de 92,0%. Os valores percentuais de satisfação nas duas categorias 

foram: “Liderança”, 96,0%; “Circulação da informação”, 95,6%; Valorização das opiniões, 84,5%. 

Em síntese, apresentamos os resultados por inquérito no ano letivo 19/20, comparando com os 

dois anos letivos anteriores.  

Da análise dos dados constantes na tabela, concluímos que, este ano letivo, os professores revelam 

um grau de satisfação muito elevado e idêntico nas três categorias. 

 

 

 

PESSOAL DOCENTE 2017/18 2018/19 2019/20 

Liderança 90,4% 94,7% 98,0% 

Valorização das competências 
individuais/ Plano de formação 

90,1% 92,7% 95,2% 

Circulação da informação 93,1% 96,5% 99,0% 

                                                 
11 compreendendo as respostas a 7 questões (itens 2, 5, 6, 10, 17, 19 e 20 - tabela/respostas em anexo. 

12 integrando as respostas a 7 questões (itens 1, 4, 5, 9, 16, 18 e 19 - tabela/respostas em anexo). 

13 abrangendo as respostas dadas a 3 questões (itens 5, 8, 25 - tabela/respostas em anexo). 
14 (itens 1, 4, 5, - tabela/respostas em anexo) 
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Tabela 24 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pessoal docente) 

Os valores apresentados na tabela 25 permitem-nos constatar que este ano letivo os assistentes 

operacionais/técnicos demonstraram estar mais satisfeitos na categoria “Liderança”, em todas as 

vertentes analisadas relativamente aos anos letivos anteriores 

 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 2017/18 2018/19 2019/20 

         Liderança 87,5% 91,0% 95,5% 

Circulação da informação 82,5% 90,4% 92,0% 

Valorização das competências 
individuais 

76,9% 73,1% 81,7% 
 

Tabela 25  - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pessoal não docente) 

 Verificamos na tabela 26 a continuidade da elevada satisfação dos pais/EE relativamente às 

categorias em análise, com aumento percentual em relação aos anos anteriores. 
 

 

 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 2017/18 2018/19 2019/20 

         Liderança 90,5% 89,3% 92,5% 

Circulação da informação 84,9% 86,5% 95,0% 

Tabela 26 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pais/EE) 

É de salientar a continuidade da satisfação muito positiva que os alunos apresentam para as 

categorias Liderança e Circulação de informação. Contudo, a tabela 27 mostra, que no parâmetro 

“Valorização das opiniões” continua a tendência de diminuição na satisfação dos alunos. Embora, 

globalmente a avaliação feita seja muito positiva, a liderança do Agrupamento não pode deixar de 

ter em atenção este decréscimo da satisfação dos alunos, nomeadamente quando estes foram 

questionados sobre a valorização das suas opiniões por parte da Liderança.  

   

ALUNOS 2017/18 2018/19 2019/20 

Liderança 88,9% 86,2% 96,0% 

Circulação da informação 94,2% 95,9% 95,1% 

         Valorização das opiniões 84,0% 85,2% 82,8% 

Tabela 27 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (alunos) 
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7. 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, a média de classificação interna, no ensino básico e secundário, à 

exceção da de matemática do secundário (as outas discrepâncias são pouco significativas), e 

taxa de sucesso dos alunos com dificuldades e o facto de as metas definidas para as taxas de 

transição/aprovação terem sido cumpridas.    

Falta ainda comparar os resultados da avaliação interna com os resultados das disciplinas 

sujeitas a avaliação externa. 

Há, no entanto, 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. Para isso contribui certamente a dinâmica de trabalho assente em valores sólidos 

inscritos no PE e operacionalizados numa diversidade de estratégias e projetos que engajam 

não só os alunos, mas variados parceiros e a comunidade educativa em geral, tornando efetiva 

a escola aberta à comunidade; a inclusão dos seus representantes em diversos órgãos; a gestão 

pautada por uma postura dialogante, aberta à inovação e à criação de parcerias; o 

acompanhamento dos alunos no processo de aprendizagem e de orientação vocacional; a 

aposta numa escola inclusiva, com as suas 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, Francês e Inglês 

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 planificação 

conjunta; a deteção e intervenção precoce nas dificuldades de aprendizagem; A EECE, que 

contribui para a formação de cidadãos responsáveis, autónomos e com espírito crítico. 
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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 EE, 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.  

 

 

  Pontos fortes 
No domínio dos Resultados Académicos 

 As taxas de aprovação à exceção 10º e 12.º anos. 

 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 da 

Matemática do Secundário. 

 As estratégias de deteção e intervenção precoce (desde o Pré-escolar), que têm 

permitido uma elevada taxa de sucesso nos alunos com dificuldades/problemas. 

 

No domínio da Prestação do Serviço Educativo 

 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. 
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 O envolvimento das parcerias em diversas atividades, desenvolvendo com elas um 

trabalho colaborativo. 

 

No domínio da Liderança 

 A estratégia de Liderança do Agrupamento 

 

Aspetos a melhorar e sugestões de melhoria 

No domínio dos Resultados Académicos 

 As médias de classificação do 3º ciclo: Português (-0,2 em relação à meta), Educação 

Física (-0,1 em relação à meta), TIC (-0,1 em relação à meta); e do Secundário: Português 

(-0,2 em relação à meta) e Matemática (-1 valor em relação à meta). 

 A taxa de aprovação do 10º ano, com 1,7% de diferença em relação à meta esperada. 

Propõe-se a reformulação de estratégias para as disciplinas e domínios em que os resultados 

ficaram aquém do esperado, mantendo uma monitorização da evolução dos resultados 

conseguidos. 

 

No domínio da Prestação do Serviço Educativo 

 A articulação entre o 2.º e o 3.º ciclo ainda é pouco eficaz. 

Propõe-se a criação de momentos específicos (calendarizados) para a concretização da mesma 

reforçar o trabalho interciclos nos projetos e áreas transversais.  

 A qualidade de serviço de bar. 

Propõe-se que seja feita a sensibilização dos alunos para trazerem lanches de casa, evitando a 

acumulação de pessoas no bar. 

 Qualidade das refeições 

Esta é uma queixa recorrente, sobretudo por parte dos alunos e EE, pelo que a Equipa considera 

que deve ser feita uma intervenção que vá para além do questionamento. 

Propõe-se que seja realizado com os alunos e EE um trabalho continuado de sensibilização para 

uma alimentação variada e saudável, tendo em atenção a roda dos alimentos, associando-a 

este trabalho à elaboração de ementas para a cantina. 

 Recursos de apoio às aprendizagens 

Esta subcategoria foi referida por professores e alunos. O Ensino à Distância evidenciou lacunas 

ao nível do domínio das ferramentas tecnológicas e às desigualdades de acesso aos meios 

informáticos. Estas são dificuldades que têm de ser assumidas e ser minimizadas num plano a 

prazo, que através de um melhor apetrechamento de meios informáticos, quer com formação 
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no domínio de ferramentas digitais, sendo a situação vivida por todos um bom ponto de partida 

para definir necessidades e estabelecer prioridades. 

 O comportamento dos alunos nas aulas 

Esta referência por parte dos alunos, quer do 4º ano, menos expressiva, quer do 

2º/3ºciclos/Secundário pode revelar uma tomada de consciência da necessidade de assumir 

comportamentos responsáveis na sala de aula. Deverá ser realizado um estudo, talvez ao nível 

do Gabinete de Apoio e Disciplina para esclarecer melhor a situação e traçar um plano de 

intervenção com os alunos, de modo a implica-los no processo. 

  

 

-  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO 2019 
 

PESSOAL DOCENTE 

   O presente questionário enquadra-se no processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Vale do 
Tamel. A sua opinião é essencial para que possamos melhorar o que fazemos, respondendo aos desafios que 
o Agrupamento tem de enfrentar. 
   Este questionário é de natureza confidencial e anónima, pelo que solicitamos a maior sinceridade nas 
respostas às questões colocadas. 

 
NÍVEL DE ENSINO: (escolha a opção correspondente ao nível de ensino que leciona) 
 

1- Pré-escolar; 2- 1.º ciclo; 3- 2.º ciclo; 4- 3.º ciclo; 5- Secundário   
 

Escolha a opção que melhor traduz a sua opinião relativamente a cada afirmação que se segue. 
 Concordo 

Totalmente 
5 

Concordo 
 

4 

Discordo 
 

3 

Discordo 
Totalmente 

2 
Sem Opinião 

 

1- Estou satisfeito/a com a qualidade do ensino deste Agrupamento.  
 

    

2- O Agrupamento adota medidas eficazes à promoção do sucesso 
escolar. 
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3- O Agrupamento tem um papel relevante na comunidade.      
4- A informação circula bem no Agrupamento.      
5- A estratégia de atuação do Agrupamento tem em consideração os 
pontos fortes e as áreas de melhoria identificadas pelas estruturas 
internas.   

     

6- São-me pedidos contributos para o processo de elaboração, 
implementação e atualização dos documentos do Agrupamento.  

     

7- O Agrupamento é aberto à inovação.      
8- A(s) Escola(s) onde leciono tem/têm boas condições de trabalho.      
9- Estou satisfeito/a com a higiene e limpeza da(s) Escola(s) onde 
leciono. 

     

10- Considero que a(s) Escola(s) onde leciono é/são segura(s).      
11- Os espaços de recreio/lazer da(s) Escola (s) onde leciono é/são 
adequados.   

     

12- Os espaços desportivos da(s) Escola(s) onde leciono é/são 
adequados.   

     

13- Os alunos são bem comportados.      
14- As situações de indisciplina são bem resolvidas.      
15- O Agrupamento atende às especificidades dos professores com 
necessidades especiais. 

     

16- O Plano de Formação do Agrupamento responde adequadamente às 
minhas necessidades.  

     

17- A Direção do Agrupamento apoia-me quando os procuro para 
resolver alguns assuntos. 

     

18- No Agrupamento há uma cultura de incentivo ao trabalho 
colaborativo.  

     

19- Estou satisfeito/a com a qualidade do serviço do Bar da escola-sede 
do Agrupamento. 

     

20- Estou satisfeito/a com a qualidade do serviço da Biblioteca da escola-
sede do Agrupamento. 

     

21- Os meus conhecimentos e competências são valorizados pela 
Direção do Agrupamento. 

     

22- Sou bem atendido pelos/as assistentes operacionais.       

23- Os Serviços Administrativos do Agrupamento funcionam bem.      
24- Os resultados da autoavaliação do Agrupamento contribuem para 
melhorar a qualidade do serviço prestado.  

     

25- Estou satisfeito/a com a qualidade do serviço de 
papelaria/reprografia do Agrupamento. 

     

26- A atuação da Direção contribui para o desenvolvimento de um bom 
ambiente escolar. 

     

27- Gosto de ser professor/a neste Agrupamento.      
 

Utilize o seguinte espaço para apresentar alguma crítica ou sugestão/aspeto que melhore a Escola: 
Obrigado pela sua colaboração! 

 

AUTOAVALIAÇÃO 2019 
        ALUNOS QUE FREQUENTAM O 4º ANO DE ESCOLARIDADE 

   O presente questionário enquadra-se no processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel.  
   A tua opinião é essencial para que possamos melhorar o que fazemos, respondendo aos desafios que a escola tem de enfrentar. 
   Este questionário é de natureza confidencial e anónima, pelo que solicitamos a tua maior sinceridade nas respostas às questões 
colocadas. 

ESCOLA: 
(Escreve aqui o nome da tua escola) 

 

 
Dentro de cada coluna, assinala com X o teu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem: 

 

 Concordo 

Totalmente 

5 

Concordo 

 

4 

Discordo 

 

3 

Discordo 

Totalmente 

2 

Não sei 

 

1 

1- Aprendo com as experiências que faço nas aulas.      

2- A Escola é limpa.      

3- Os professores desta Escola ensinam bem.      

4- Fui informado dos programas e dos critérios de avaliação das 
diversas disciplinas. 
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5- Sou incentivado a ter boas notas.      

6- As instalações da Escola são boas.      

7- Conheço bem as regras de funcionamento da Escola.      

8- As visitas de estudo melhoram a minha aprendizagem.      

9- Sinto-me seguro/a na Escola.      

10- Gosto do almoço que é servido no refeitório da Escola.      

11- Estou satisfeito com a forma como sou tratado na Escola.      

12- Os problemas de indisciplina na escola são bem resolvidos.      

13- Estou satisfeito com o trabalho do(a) professor(a) titular da 
turma. 

     

14- Gosto de participar nas atividades e projetos da Escola.      

15- Nas aulas, os alunos têm um bom comportamento.      

16- Os professores desta Escola tratam os alunos com respeito.      

17- Na sala de aula, os professores apoiam os alunos com mais 
dificuldades de aprendizagem. 

     

18- Estou satisfeito com o trabalho do(a) professor(a) de Inglês.      

19- As salas de aula são confortáveis.      

20- Estou satisfeito com os espaços desportivos da Escola.      

21- Estou satisfeito com o trabalho dos professores das AEC.      

22- Estou satisfeito com os espaços de recreio da Escola.      

23- Há uma boa relação entre funcionários e alunos.      

24- A minha Escola tem em conta as sugestões dos alunos.      

25- Gosto de frequentar esta Escola.      
 

        Obrigado pela tua colaboração! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOAVALIAÇÃO 2019 
            PESSOAL NÃO DOCENTE 

   O presente questionário enquadra-se no processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel.  
   A tua opinião é essencial para que possamos melhorar o que fazemos, respondendo aos desafios que a escola tem de enfrentar. 
   Este questionário é de natureza confidencial e anónima, pelo que solicitamos a tua maior sinceridade nas respostas às questões colocadas. 

 

LOCAL DE TRABALHO 

 

1- Escola-sede    2- J.I e/ou escola do 1.º ciclo 

 

 

Escolha a opção que melhor traduz a sua opinião relativamente a cada afirmação que se segue. 

 Concordo 

Totalmente 

5 

Concordo 

 

4 

Discordo 

 

3 

Discordo 

Totalmente 

2 

Sem 

Opinião 

 

1- Sei onde posso consultar os documentos da Escola (Projeto 
Educativo, Regulamento Interno, etc.). 
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2 - Fui envolvido/a no processo de elaboração do Projeto 
Educativo e do Regulamento Interno. 

     

3 - O Agrupamento envolve a comunidade.      

4 - A informação circula bem na Escola onde trabalho.      

5 - A minha Escola tem boas condições de trabalho.      

6 - Os meus conhecimentos e competências são valorizados na 
melhoria contínua do Agrupamento. 

     

7 - A Direção do Agrupamento apoia-me quando os procuro para 
resolver alguns assuntos. 

     

8 – Gostaria que periodicamente se fizessem inquéritos para 
conhecer o meu grau de satisfação em relação ao agrupamento. 

     

9 - As situações de indisciplina são bem resolvidas.      

10 - A Direção do Agrupamento envolve o pessoal não docente 
na autoavaliação do Agrupamento. 

     

11- Estou satisfeito com o trabalho da Direção do Agrupamento.      

12- As instalações da Escola são boas.      

13- O Plano de Formação do Agrupamento responde 
adequadamente às minhas necessidades. 

     

14 – Tenho uma boa relação com a pessoa que coordena o meu 
trabalho. 

     

15 - Sinto-me respeitado/a pelos professores.      

16 - Sinto-me respeitado/a pelos alunos.      

17 - Sinto-me respeitado/a por todos os meus colegas de serviço.      

18 - Sinto-me bem integrado/a no meu grupo de trabalho.      

19 - Os Serviços Administrativos (secretaria) funcionam bem.      

20 - A Escola onde eu trabalho é limpa.      

21 - A Escola onde eu trabalho é segura.      

22 - Gosto de trabalhar nesta escola.      

 

 

Utilize o seguinte espaço para apresentar alguma crítica ou sugestão/aspeto que melhore a Escola: 

 

 

 

 

 

 

 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (2.º 3.º ciclos e secundário) 

   O presente questionário enquadra-se no processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel.  
   A tua opinião é essencial para que possamos melhorar o que fazemos, respondendo aos desafios que a escola tem de enfrentar. 
   Este questionário é de natureza confidencial e anónima, pelo que solicitamos a tua maior sinceridade nas respostas às questões 
colocadas. 

 
Escola Básica e Secundária Vale do Tamel ------ano de escolaridade 

Escolha a opção que melhor traduz a sua opinião relativamente a cada afirmação que se segue. 

 

 Concordo 

Totalmente 

5 

Concordo 

 

4 

Discordo 

 

3 

Discordo 

Totalmente 

2 

Sem 

Opinião 

 

1- Sei onde posso consultar os documentos da Escola (Projeto 

Educativo, Regulamento Interno, etc.). 

 

 

    

2- A Escola é limpa.      
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3- Estou satisfeito com a qualidade do ensino neste 

Agrupamento. 

     

4- Estou satisfeito com o trabalho da Direção do Agrupamento.      

5- A Escola divulgou os programas e os critérios de avaliação.      

6- Os Serviços Administrativos funcionam bem.      

7- O meu educando é incentivado a obter bons resultados.      

8- As instalações da Escola são boas.      

 

9- Conheço bem as regras de funcionamento da Escola.      

10- O Agrupamento envolve a comunidade.      

11- A Escola do meu educando é segura.      

12- Estou satisfeito com a qualidade das refeições servidas no 

refeitório. 

     

13- O meu educando revela satisfação pela forma como é tratado 

na Escola. 

     

14- Os pais são incentivados a participar na vida da Escola.      

15- O Agrupamento tem um papel relevante na comunidade.      

16- Recebo periodicamente informações sobre o 

comportamento do meu educando. 

     

17- As situações de indisciplina são bem resolvidas.      

18- A Direção do Agrupamento está disponível para atender os 

pais/encarregados de educação. 

     

19- A Escola fornece informação suficiente sobre o percurso 

escolar do meu educando. 

     

20- Estou satisfeito com o trabalho do Diretor de Turma do meu 

educando. 

     

21- Os serviços de papelaria/reprografia funcionam bem.      

22- O serviço de Bar da escola funciona bem.      

23- Gosto que o meu educando frequente esta Escola.      

 

Utilize o seguinte espaço para apresentar alguma crítica ou sugestão/aspeto que melhore a Escola: 

 

 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO JI/1.º ciclo 

   O presente questionário enquadra-se no processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel.  
   A tua opinião é essencial para que possamos melhorar o que fazemos, respondendo aos desafios que a escola tem de enfrentar. 
   Este questionário é de natureza confidencial e anónima, pelo que solicitamos a tua maior sinceridade nas respostas às questões colocadas. 

Escola/JI 
(Indique o JI ou Escola que o seu filho (a) 

frequenta)  

 

  
Escolha a opção que melhor traduz a sua opinião relativamente a cada afirmação que se segue. 
 

 Concordo 
Totalmente 

5 

Concordo 
 

4 

Discordo 
 

3 

Discordo 
Totalmente 

2 

Sem 
Opinião 
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1- Sei onde posso consultar os documentos da Escola (Projeto 

Educativo, Regulamento Interno, etc.). 

 
 

    

2- A Escola é limpa.      

3- Estou satisfeito com a qualidade do ensino neste 

Agrupamento. 

     

4- Estou satisfeito com o trabalho da Direção do Agrupamento.      

5- A Escola divulgou os programas e os critérios de avaliação.      

6- Os Serviços Administrativos funcionam bem.      

7- O meu educando é incentivado a obter bons resultados.      

8- As instalações da Escola são boas.      

9- Conheço bem as regras de funcionamento da Escola.      

10- O Agrupamento envolve a comunidade.      

11- A Escola/JI do meu educando é segura.      

12- Estou satisfeito com a qualidade das refeições servidas no 

refeitório. 

     

13- O meu educando revela satisfação pela forma como é 

tratado na Escola. 

     

14- Os pais são incentivados a participar na vida da Escola.      

15- O Agrupamento tem um papel relevante na comunidade.      

16- Recebo periodicamente informações sobre o 

comportamento do meu educando. 

     

17- As situações de indisciplina são bem resolvidas.      

18- A Direção do Agrupamento está disponível para atender os 

pais/encarregados de educação. 

     

19- A Escola fornece informação suficiente sobre o percurso 

escolar do meu educando. 

     

20- Estou satisfeito com o trabalho do Educador/Professor 

Titular de Turma do meu educando. 

     

21- Gosto que o meu educando frequente esta Escola/JI.      

 
 

Utilize o seguinte espaço para apresentar alguma crítica ou sugestão/aspeto que melhore a Escola: 

 

 

ALUNOS QUE FREQUENTAM O 2.ºe 3.º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO 
   O presente questionário enquadra-se no processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel.  
   A tua opinião é essencial para que possamos melhorar o que fazemos, respondendo aos desafios que a escola tem de 
enfrentar. 
   Este questionário é de natureza confidencial e anónima, pelo que solicitamos a tua maior sinceridade nas respostas às 
questões colocadas. 

 

Dentro de cada coluna, assinala com X o teu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se 

seguem: 

 

 Concordo 

Totalmente 

5 

Concordo 

 

4 

Discordo 

 

3 

Discordo 

Totalmente 

2 

Sem 

opinião 
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1-Sei onde posso consultar os documentos (Projeto Educativo, 
Regulamento Interno, etc). na página digital da Escola.  

     

2- A Escola é limpa.      
3- Os professores desta Escola ensinam bem.      
4- Estou satisfeito com o trabalho da Direção do Agrupamento.      
5- Fui informado dos programas e dos critérios de avaliação das 
diversas disciplinas. 

     

6- Os Serviços Administrativos (Secretaria) funcionam bem.      
7- Sou incentivado a obter bons resultados.      
8- As instalações da Escola são boas.      
9- Conheço bem as regras de funcionamento da Escola.      
10- As visitas de estudo melhoram a minha aprendizagem.      
11- Sinto-me seguro/a na Escola.      
12- Gosto do almoço que é servido no refeitório da Escola.      
13- Estou satisfeito com a forma como sou tratado na Escola.      
14- Os problemas de comportamento são bem resolvidos.      
15- A Direção do Agrupamento está disponível para atender os 
alunos. 

     

16- Estou satisfeito com o trabalho do meu Diretor de Turma.      
17- Os serviços de papelaria/reprografia funcionam bem.      

18- O serviço de Bar da escola funciona bem.      

19- Gosto da Biblioteca da minha Escola.      
20- Gosto de participar nas atividades e projetos da Escola.      
21- Nas aulas, os alunos têm um bom comportamento.      
22- Os professores desta Escola tratam os alunos com respeito.      
23- Na sala de aula, os professores apoiam os alunos com mais 
dificuldades de aprendizagem. 

     

24- As salas de aula são confortáveis.      
25- Estou satisfeito com os espaços desportivos da Escola.      
26- Estou satisfeito com os espaços de recreio da Escola.      
27- Há uma boa relação entre funcionários e alunos.      
28- A minha Escola tem em conta as sugestões dos alunos.      
29- Gosto de frequentar esta Escola.      

 

 

 
 

Utilize o seguinte espaço para apresentar alguma crítica ou sugestão/aspeto que melhore a Escola: 

 
 


