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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 2016/2017.
A autoavaliação das organizações escolares sempre foi um projeto das mesmas, ainda que
eivado de dúvidas, obstáculos, dificuldades na recolha e tratamento de dados, tudo isto, aliado à
dificuldade de tomar decisões coerentes e exequíveis em tempo útil. As escolas sempre fizeram
um esforço de autoconhecimento e reflexão sobre os resultados escolares e a prestação do
serviço educativo, tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino.
Contudo, a partir de 2001, surgiram recomendações da União Europeia e do Parlamento
Europeu que, com o objetivo de promover a aprendizagem e melhorar a qualidade do serviço
prestado pelas escolas, incentivaram à autoavaliação das organizações escolares. Além disso, a
promulgação da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, tornou obrigatória a avaliação interna e
externa na regulação da melhoria do desempenho das organizações escolares, instituindo um
sistema de autoavaliação da educação e do ensino não superior e determinando o caráter
obrigatório da autoavaliação (artigo 6.º) e o grau de abrangência e complementaridade da
avaliação externa (artigo 8.º).
O programa nacional de avaliação externa das escolas, iniciado em 2006, reforçou junto
das escolas a necessidade de promover/ implementar mecanismos de autoavaliação. Atualmente,
o decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, ainda que alterando o decreto-lei nº 75/2008, de 22 de
abril, mantém o paradigma da visibilidade e da prestação de contas à comunidade por parte da
gestão escolar, o que será de todo impossível sem a aplicação de um modelo de autoavaliação
coerente e adequado à organização educativa. Em suma, desde 1998 até 2012, a tutela tem
promulgado legislação que visa garantir que as organizações escolares desenvolvam processos
coerentes de autoavaliação para, a partir do diagnóstico da organização, avaliar e monitorizar
periodicamente as atividades e tomar as decisões e implementar as medidas de melhoria
adaptadas à organização e aos recursos disponíveis e tornar os resultados da autoavaliação um
instrumento determinante para as tomadas de decisão por parte da Direção.
Neste contexto, enquanto equipa de autoavaliação do AEVT, pretendemos contribuir para
a melhoria da qualidade do serviço público de educação prestado nos estabelecimentos
pertencentes ao Agrupamento, respondendo às exigências legais em vigor nesta matéria,
concretamente no que toca à introdução de mecanismos de autorregulação, relativamente aos
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três domínios em avaliação: Resultados (académicos e sociais) “Prestação do Serviço Educativo” e
“Liderança e Gestão”.
Foram utilizados instrumentos e metodologias diferentes para cada um dos domínios. Para
os resultados, a recolha de informação e o seu tratamento teve como principal suporte o Relatório
PAASA relativo a cada período letivo, complementado pelos resultados de questionários aplicados
aos alunos, pais e encarregados de educação, pessoal docente e não docente. Os dados
necessários para os domínios da prestação do serviço educativo e liderança também foram
obtidos a partir dos inquéritos por questionário que foram aplicados e, ainda, com recurso a
documentos internos do Agrupamento.

Objetivos da Autoavaliação
Um processo de autoavaliação tem por objetivos:
 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização da escola e dos
seus níveis de eficiência e eficácia;


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

responsabilidade;
 Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos
resultados da escola;
 Garantir a credibilidade do desempenho da escola;
 Atingir a certificação dos padrões de qualidade da escola.

Com a aplicação do processo de autoavaliação, o AEVT pretende fazer um diagnóstico
organizacional, que visa identificar os seus pontos fortes e quais as áreas que devem ser alvo de
uma melhoria, para que as possa analisar e corrigir os eventuais desvios face ao planeado.

Neste contexto, não poderemos deixar de fazer eco das palavras de Clímaco (2007, p. 32),
a propósito dos relatórios de avaliação e autoavaliação:
Concordar com quase tudo o que os relatórios contêm não é o mais importante. O que mais interessa é fazer
deste documento uma oportunidade para discutir, esclarecer, comparar, comentar ideias, projetos e ações,
rever estratégias. Considerando as escolas como organizações onde a cultura de avaliação está
profundamente enraizada e onde existem hábitos de utilização sistemática de feedback aos alunos para que,
percebendo onde falharam, saibam onde e como superar dificuldades nas suas aprendizagens, espera-se que
as escolas saibam aplicar, à organização e a todos os envolvidos, as mesmas técnicas de reforço das
aprendizagens e motivações profissionais para estímulo de melhores desempenhos individuais e coletivos
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Caracterização da população escolar
No ano letivo 2016/2017, frequentaram o AEVT 484 crianças no ensino pré-escolar e 1399
alunos repartidos pelos diferentes níveis de ensino (1.º ciclo – 751; 2.º ciclo – 222; 3.º ciclo – 340;
Secundário regular – 86).
Cerca de 47,5 dos alunos apresentam uma situação financeira carenciada beneficiando de
Escalão no âmbito da Ação Social Escolar. No pré-escolar, verifica-se que 8,5% das crianças
beneficiam deste mesmo apoio.
Foram identificadas necessidades educativas especiais em cerca de 4,4% das crianças e dos
alunos.
As habilitações dos pais e encarregados de educação dos alunos são a nível do Ensino
Básico 2.º ciclo (35%), 3.º ciclo (25%), ou secundário (18%). Apenas 5% dos pais tem uma
habilitação igual ou superior a licenciatura.
Cerca de 58% dos agregados familiares têm acesso a computador e internet e 33% não tem
acesso a nenhum destes recursos.
A nível de pessoal docente, exerceram funções no agrupamento 153 docentes dos quais 28
em exercício de funções temporárias. Note-se que 34,6% dos docentes têm idade superior a 50
anos e 20,3% idade entre 30 e 40 anos e 52,9% exerce funções no ensino em período superior a 20
anos.
No respeitante ao pessoal não docente, exerceram funções no agrupamento 96
funcionários, sendo que cerca de 36,5% exerceram funções em contrato a termo resolutivo certo e
6,3% no âmbito de Fundo de Desemprego ou Contrato de Emprego e Inserção. Apenas 20,8%
exerce funções em período superior a 20 anos.
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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 2014/15, 2015/2016 e
2016/17.
Na avaliação externa, consideramos apenas os resultados da 1.ª chamada dos alunos que
realizaram as provas finais/exames na qualidade de internos.
A1.1 Taxas de abandono
Consideramos aluno em situação de abandono ou risco de abandono antes de completar o
ensino secundário o aluno que a escola reporta, no final do ano letivo, numa das seguintes
situações: abandonou, anulou matrícula, foi retido ou excluído da frequência por excesso de
faltas.
Relativamente a este parâmetro, verificamos que a taxa de abandono apresenta valores
sem expressão estatística significativa, em linha com a meta definida para este ano letivo.

A1.2 Média da classificação interna no ensino básico e secundário, nas disciplinas
sujeitas a avaliação externa
No que respeita aos resultados da média da classificação interna, nas disciplinas do ensino
básico e secundário sujeitas a avaliação externa, podemos verificar pela análise dos gráficos, que a
seguir apresentamos, que os valores alcançados na disciplina de Matemática do 9º ano estão em
linha com os valores definidos nos objetivos operacionais do Agrupamento, nas restantes
disciplinas os valores alcançados encontram-se acima dos valores esperados. Consideramos que
este objetivo foi alcançado.
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Média da Classificação Interna - Ensino Básico
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

MAT9

PORT9

Meta final

3,1

2,9

Valores alcançados

3,1

3,2

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

MAT 4
PORT 4
MAT 6
PORT 6
MAT 9
PORT 9

2013/14

2014/15

2015/16

3,7
3,8
3,2
3,2
3,1
3,0

3,6
3,8
3,5
3,4
3,2
3,1

3,8
3,9
3,5
3,5
3,3
3,4

2016/17

3,1
3,2

Meta para
2016/17

3,1
2,9

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

A leitura do gráfico e da tabela 1 permite-nos concluir que, ao longo deste ciclo, os valores
registados encontram-se em linha com as metas definidas no Contrato de Autonomia (CA).
Média da Classificação Interna - Ensino Secundário
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

FQ11

BG11

MAT12

PORT12

Meta Final

12,5

14,0

12,4

13,3

Valores alcançados

14,1

14,3

13,1

14,5

Gráfico 2 – Média das Classificações Internas – Ensino Secundário – Disciplinas sujeitas a avaliação externa
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2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

FQ 11

11,5

13,6

12,8

14,1

Meta para
2016/17
12,5

BG11

13,4

15

14,8

14,3

14,0

MAT 12

13,2

12,2

13,4

13,1

12,4

PORT 12

12,1

12,8

13,9

14,5

13,3

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

A leitura do gráfico e da tabela 2 permite-nos concluir que, ao nível da Matemática e da
Biologia/Geologia, se registou uma ligeira descida das médias, em comparação com o ano letivo
anterior, contudo as metas foram superadas. No que concerne às duas disciplinas de Física e
Química A, e Português houve uma melhoria das médias em relação ao ano letivo transato, tendo
as metas definidas sido, igualmente, superadas.

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 a seguir apresentamos, que os valores alcançados superaram os valores definidos
nos objetivos operacionais do agrupamento. Verificamos uma diferença, pouco expressiva, apenas
nas disciplinas de Francês e Educação Tecnológica no 3º ciclo, que apresentaram valores de 3.4
para um valor esperado de 3.5 e 3.6, respetivamente. Por esta razão, o presente objetivo pode ser
considerado globalmente atingido.
Média da Classificação Interna - 2º Ciclo
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Inglês

Portuguê
EMRC
s5
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Educaçã
Educaçã
e
Educaçã
Educaçã Ciências Matemá
o
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o
Tecnológ o Visual Naturais tica 5
o Física
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a de
ica
Portugal

Meta Final

3,6

3,3

4,4

3,5

3,9

4,1

3,7

3,7

3,6

3,3

Valores alcançados

3,7

3,6

4,4

3,5

4,0

4,3

4,0

4,0

3,7

3,5

Gráfico 3 – Classificação Interna 2.º Ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa
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2013/14
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3,4
3,3
4,4
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4,3
4,3
3,7
3,7
3,6
3,3

3,5
3,5
4,9
3,6
4,2
4,4
3,9
3,8
3,8
3,5

3,5
3,4
4,6
3,5
4,0
4,5
3,9
3,9
3,6
3,3

3,7
3,6
4,4
3,5
4,0
4,3
4,0
4,0
3,7
3,5

Inglês
Português 5
EMRC
História e Geografia de Portugal
Educação Física
Educação Musical
Educação Tecnológica
Educação Visual
Ciências Naturais
Matemática 5

Meta para
2016/17
3,6
3,3
4,4
3,5
3,9
4,1
3,7
3,7
3,6
3,3

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 se verificaram algumas
descidas (pouco expressivas) de médias em comparação com o ano letivo anterior, contudo, as
metas definidas foram atingidas.
Média da Classificação Interna - 3º Ciclo
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Franc
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Ciênci
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TIC

Meta Final

3,5

3,1

3,1

4,3

3,4

3,4

4,2

3,6

3,9

3,4

3,4

3,2

3,8

Valores Alcançados

3,4

3,3

3,3

4,4

3,6

3,5

4,2

3,4

4,1

3,5

3,5

3,2

4,2

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

Francês
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2016/17

3,2
3,1
3,2
4,4
3,5
3,4
4,2
3,4
3,8

3,3
3,3
3,2
4,9
3,4
3,4
4,4
3,6
3,9

3,5
3,4
3,1
4,5
3,6
3,4
4,3
3,6
4,2

3,4
3,3
3,3
4,4
3,6
3,5
4,2
3,4
4,1

Meta para
2016/17
3,5
3,1
3,1
4,3
3,4
3,4
4,2
3,6
3,9
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Ciências Físico-Químicas
Ciências Naturais
Matemática 7, 8
TIC

3,4
3,5
3,2
3,7

3,5
3,5
3,3
4,4

3,5
3,5
3,3
4,2

3,5
3,5
3,2
4,2

3,4
3,4
3,2
3,8

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

A leitura do gráfico e da tabela 4 permite-nos constatar que, em comparação com o ano
letivo anterior, se verificaram algumas descidas de médias, embora pouco expressivas. Todavia, as
metas definidas foram atingidas e, em muitos casos, até superadas.

Média da Classificação Interna - Ensino Secundário
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Biologia Física e Matemát
Psicologi Educaçã
Biologia
Geologia Química ica A 10
a 12
o Física
12
10
A 10
11

Inglês

Portuguê
s A 10 11

EMRC

Filosofia

Meta Final

12,0

12,4

17,3

13,4

15,9

17,0

13,8

11,9

11,8

16,2

Valores alcançados

14,5

13,7

18,9

15,6

16,4

17,5

14,7

13,5

14,1

18,2

Gráfico 5 - Classificação Interna Ensino Secundário – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa

Inglês
Português A 10, 11
EMRC
Filosofia
Psicologia 12
Educação Física
Biologia Geologia 10
Física e Química A 10
Matemática A 10, 11
Biologia 12

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

12,5
12,1
17,6
14,3
16,5
17,9
14,8
13,1
12,3
16,6

13,6
13,3
19,7
15,4
17,3
17,6
15,1
13,3
13,7
16,6

13,6
13,7
18,8
15,7
16,1
17,5
14,5
13,6
12,9
16,9

14,5
13,7
18,9
15,6
16,4
17,5
14,7
13,5
14,1
18,2

Meta para
2016/17
12,0
12,4
17,3
13,4
15,9
17,0
13,8
11,9
11,8
16,2

Tabela 5 – Média das Classificações Internas – Ensino Secundário – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa – evolução

A leitura do gráfico e da tabela 5 permite-nos concluir que as metas estabelecidas foram
todas superadas.
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A1.4 Taxas globais de transição/aprovação
A presente análise reflete as taxas de transição/aprovação obtidas nos diferentes anos de
escolaridade. A taxa de transição obtida em 2016/2017 no agrupamento refere-se à razão entre o
número de alunos que concluíram com sucesso o ano de escolaridade e o número de alunos
matriculados. Tanto estes dados, como os dados nacionais, foram obtidos através da plataforma
MISI.
Analisando a compilação dos valores abaixo indicados no gráfico, registamos uma diferença
pouco expressiva entre valores esperados e alcançados no 12º ano. No que se refere aos valores
registados o 2º ano consideramos que estão em linha com os de referência nacional. Os restantes
anos superaram os valores definidos.

Taxas globais de transição/aprovação
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO

10º
ANO

11º
ANO

12º
ANO

Meta final

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

95,8

95,8

95,8

87,8

87,8

87,8

Valores alcançados

98,4

100

100

100

100

98,8

100

98,9

96,6

100

84,6

Gráfico 6 – Taxas de Transição/Aprovação

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2.º ano

87,9%

97,5%

99%

98,4%

Meta para
2016/17
98,5%

3.º ano

97,9%

99,4%

100%

100%

98,5%

4.º ano

100%

99,5%

100%

100%

98,5%

5.º ano

91,7%

100%

100%

100%

98,5%

6.º ano

98,9%

100%

99%

100%

98,5%

7.º ano

84,1%

99%

96,2%

98,8%

95,8%

8.º ano

93,2%

98,9%

98%

100%

95,8%
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9.º ano

90,4%

97,8%

97,9%

98,9%

95,8%

10.º ano

96,8%

100%

100%

96,6%

87,8%

11.º ano

96%

100%

100%

100%

87,8%

12.º ano

54,2%

65,4%

67,7%

84,6%

87,8%

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

A leitura da tabela 6 permite-nos concluir que, ao longo do triénio, se registou uma
melhoria generalizada das taxas de transição/aprovação em todos os ciclos, tendo as metas
definidas sido alcançadas, com exceção do 12.º ano.

A1.5. Provas finais de ciclo e exames nacionais
A avaliação sumativa externa, realizada através de provas finais de ciclo (no ensino básico)
e exames nacionais (no ensino secundário), constitui-se como mais um referente na análise dos
resultados obtidos no AEVT.
O referente presente neste objetivo reporta-se ao cálculo da média aritmética simples das
classificações obtidas pelos alunos que realizam as provas na condição de alunos internos.
Os valores nacionais reportam-se aos publicados pelo Júri Nacional de Exames, não sendo
possível em todas as situações uma distinção entre os valores nacionais que reportam a
classificações de alunos internos e externos.
Pela leitura do gráfico 7, podemos concluir que, no que respeita à classificação média do
Agrupamento, nas provas finais os valores alcançados ficaram aquém do esperado, na prova de
Português do 3.º ciclo (prova 91), cujo valor alcançado (55%) está ligeiramente desfasado do valor
de referência nacional (57%) e na de Matemática obtivemos um valor de 44 pontos percentuais
para um valor nacional de 47%.
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Classificação Média
AEVT VS NAC
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

NAC

AEVT

Prova 91

58

55

Prova 92

53

44

91 - Português 3.º ciclo/ 92 – Matemática 3.º ciclo
Gráfico 7 – Avaliação externa – Classificação média

Português – Prova 91
Matemática – Prova 92

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

54
52

58
41

55
44

55
44

Meta para
2016/17
58
53

Tabela 7 – Avaliação Externa - Classificação Média – Ensino Básico – evolução

A leitura da tabela 7 permite-nos concluir que, em comparação com o ano letivo anterior,
se registaram os mesmos valores nas provas, contudo em ambas as disciplinas as metas definidas
não foram atingidas.
Relativamente à classificação média do Agrupamento, no ensino secundário, o gráfico 8
permite-nos constatar que, nos exames finais de Matemática A (prova 635) e Português (prova
639), os valores alcançados ficaram um pouco aquém do esperado, nos restantes exames foram
superiores aos valores de referência nacionais.
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Classificação Média
AEVT VS NAC
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Prova 635

Prova 639

Prova 702

Prova 714

Prova 715

NAC

11,5

11,1

10,3

10,7

9,9

AEVT

10

10

11,3

12,6

11

635 – Matemática A/ 639 – Português/ 702 – Biologia e Geologia/ 714 – Filosofia /715 – Física e
Química A
Gráfico 8 – Avaliação Externa – Classificação média

Matemática A – Prova 635
Português - Prova 639
Biologia/Geologia – Prova 702
Filosofia – Prova 714
Física e Química A – Prova 715

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

79
129
113
127
99

109
134
84
110
83

98
108
104
113
125

100
100
113
126
110

Meta para
2016/17
115
111
103
107
99

Tabela 8 – Avaliação Externa - Classificação Média – Ensino Secundário – evolução

A leitura da tabela 8 permite-nos concluir que, em comparação com o ano letivo anterior,
se registou uma subida das médias de todas as provas à exceção de Física e Química A e
Português.

A1.6. Provas de aferição
Decorrentes da promulgação de novos normativos legais, no presente ano letivo,
realizaram as provas de aferição os alunos do 2.º a Português, Matemática, Estudo do Meio,
Expressões Artísticas e Expressões Físico-Motoras. No 5.º a História e Geografia de Portugal,
Matemática e Ciências Naturais. No 8.º ano às disciplinas de Português, Ciências Naturais e
Ciências Físico-Química.
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Os gráficos que de seguida se apresentam sintetizam as taxas de sucesso obtidas e revelam
que os resultados do AEVT acompanharam a tendência nacional no 2.º e 8.º ano. Já no 5.º ano os
valores ficaram aquém da média nacional e da NUT.

Gráfico 9 - Resultados das provas de aferição do 2.º ano

Gráfico - 10 Resultados das provas de Aferição do 5.º ano
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Gráfico 11 Resultados das provas de Aferição do 8.º ano

A1.7. Mérito Académico
“A Lei de Bases do Sistema Educativo pretende, nos seus princípios organizativos, garantir
o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do indivíduo e criar condições de
promoção do sucesso educativo, valorizando a dimensão humana do trabalho escolar”.
De acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento (artigo 161.º), foram criados e
regulamentados os Quadros de Valor e de Excelência «com o objetivo de reconhecer, valorizar e
premiar a conduta e trabalho dos alunos com melhor desempenho, individual ou coletivo e
pessoal ou social».
Os requisitos necessários para integrar o Quadro de Valor e Excelência estão
regulamentados no documento “Quadros de Valor e Excelência Regulamento”, publicado na
página digital do Agrupamento (www.aevt.pt), no separador “Alunos”.
Em conformidade com o previsto no referido Regulamento, integraram o Quadro de
Excelência 130 alunos num universo de 834 elegíveis, sendo que 30% integram o 4.º ano do
primeiro ciclo, 28% integram o 2.º ciclo, 22% integram o 3.º ciclo e 20% o ensino secundário.
Por sua vez, no Quadro de Valor destacaram-se 7 % dos alunos, TODOS DO ENSINO SECUNDÁRIO.

Gráfico 12 – Distribuição dos alunos por nível de Ensino- Quadro de excelência
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Domínio A2: Resultados Sociais
A2.1. Participação dos alunos na vida da Escola
O PAA do AEVT é assumido como um documento estruturante que operacionaliza a opção
educativa construtivista e os princípios e valores que a sustentam e que se concretizam no dia-adia da prática pedagógica. É construído numa perspetiva sistémica, ao nível meso, dando
significado e concretizando as linhas orientadoras dos documentos oficiais da tutela, as metais
definidas no CA e o conceito de educação evidenciado no PE, por um lado, e, por outro, ajustandose ao meio em que a Escola se insere, pelo conhecimento das pessoas que o constituem, dos seus
anseios e das suas potencialidades. É definido no horizonte de um ano letivo pela Direção, pelas
estruturas de orientação educativa e demais intervenientes educativos do Agrupamento e visa,
em última instância, promover a educação global, integrada e inclusiva dos seus alunos, com vista
ao sucesso de todos e perspetivar a mudança no desenvolvimento local.
Ao longo do tempo, vários projetos e temas têm sido trabalhados numa visão aglutinadora
e globalizante, enriquecendo o currículo definido centralmente, que assim ganha significado,
através da integração da cultura local.
Nesta metodologia de agir localmente, pensando globalmente, o PAA aborda temáticas,
tais como: educação para saúde, educação sexual, educação literária, educação artística, educação
desportiva, educação para os media, educação para a solidariedade e educação para a aceitação
da diferença.
São relevantes os resultados positivos decorrentes dos projetos: Aprender Tic@ndo; Área
Projeto – Letras, Ciência e Tecnologias (AEC 1º ciclo); Atividade Física e Desportiva (AEC 1º ciclo);
Atividades de Animação e Apoio à Família; Clube de Teatro; Clube de Tecnologias e Inovação –
Robótica; Desporto Escolar; Equipa Multidisciplinar (EM); Escola de Formação de Ténis de Mesa –
AEVT; Jornal "Escola Ativa"; Projeto ”Leituras”; Projeto de Promoção e Educação para a Saúde
(PES); Projeto Educação para a Cidadania (PEC); Projeto Vale do Tamel Solidário e Voluntário;
Projeto Viver as Tradições Locais (VITRAL); Projeto “Música na escola”; Webrádio Educativa e o
blog do 1.º ciclo “Aproximar Partilhando. É, ainda, de considerar o trabalho desenvolvido pelas
Bibliotecas Escolares do 1º Ciclo e da EBVSVT.
Nas suas diferentes dimensões, estes projetos oferecem aos alunos espaços de interação e
desenvolvimento e a oportunidade de crescer a nível pessoal e ético.
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São evidências destes projetos e ações:
- O projeto VITRAL (Viver as Tradições Locais), com o desenvolvimento de atividades
relativas a datas comemorativas no 1º ciclo, nomeadamente as festas do magusto, Natal,
Carnaval, Páscoa ou os maios, que envolvem a comunidade na partilha de saberes e tradições,
bem como colaborando na sua consecução. Estas atividades são desenvolvidas, na maioria das
situações, em articulação com os jardins de infância locais;
- A dinamização do blog “Aproximar partilhando”, no âmbito do projeto Aprender
Tic@ndo, que divulga e partilha as atividades desenvolvidas nas escolas do 1º Ciclo;
- O projeto PEC (Projeto de Educação para a Cidadania) que visa a aquisição de hábitos de
vida saudáveis e da vivência de uma cidadania responsável. Este projeto envolveu as escolas do 1º
ciclo e fomentou atividades como: a separação seletiva diária de materiais para reciclagem; a
promoção de lanches saudáveis e a escovagem diária dos dentes, para além de atividades ligadas
a projetos solidários e o projeto PES, transversal neste Agrupamento. Neste âmbito, participaram
também no movimento “Onda Rosa”, em parceria com a Câmara Municipal e a colaboração das
comunidades educativas locais, que visa sensibilizar para a prevenção do cancro da mama;
- A Semana da Ciência, envolvendo as bibliotecas escolares do Agrupamento, numa
parceria com os departamentos de Matemática, Ciência e Tecnologia, Pré-escolar e 1º Ciclo. Os
alunos realizaram várias “Experiências que vêm do Espaço”, de sensibilização para a protecção do
planeta, sobre o som, a água e a energia e ainda a articulação “Ciência e Poesia”;
- Projeto Vale do Tamel Voluntário e Solidário que valeu à EBSVT a distinção como “Escola
Solidária” pela Fundação EDP, pelo 2º ano consecutivo. Salientam-se, neste âmbito as atividades
de voluntariado dos alunos do secundário; Encontros Intergeracionais no Centro Social da Silva e a
recolha e o envio de livros infantis para Timor.
- A Semana da Alimentação com sensibilização para “O açúcar que os alimentos
escondem” coma colaboração da BE e o GAA;
- O projeto do Desporto Escolar, que envolve as modalidades: ténis de mesa, com 18
participantes do 1º ciclo; badminton, com 48 participantes; futsal feminino, com 12 participantes e
boccia, com 10 participantes. Ao longo do ano, os alunos participaram em 4 encontros de ténis de
mesa, 7 de badminton, 7 de futsal e 3 de boccia.
- O Projeto “O Ténis de Mesa Vai à Escola” tem por objetivos: i) promover a prática do
Ténis de Mesa em contexto escolar procurando a deteção e seleção de jovens talentos através da
interação entre o desporto escolar (AEVT) e o desporto federado (CP Alvito); e ii) possibilitar a
especialização dos jogadores com aspirações ao desporto de rendimento. Das iniciativas
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desenvolvidas ao longo do ano letivo 2016/2017, nomeadamente em cooperação com o desporto
escolar, de salientar o trabalho regular com um grupo de 18 crianças do 1º e 2º ciclo que, para
além dos treinos semanais, participaram em competições desportivas (federadas e não
federadas). Os resultados mais relevantes foram a obtenção do 1º e 8º lugar do Campeonato
Distrital do Desporto Escolar, no escalão Infantis B, (CLDE-Braga); 3º Lugar do Campeonato
Nacional Individual (Iniciados Feminino) e 3º Lugar do Campeonato Nacional de Pares (Iniciados
Feminino); 4º Lugar do Ranking Nacional (Iniciados Femininos); bem como a colocação de 5
jogadores do 1º ciclo do AEVT no Ranking Nacional de Iniciados (Masculinos e Femininos) nas
competições organizadas pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. É de salientar a realização
dos torneios de badminton e de ténis de mesa, com a participação de 170 alunos no primeiro e 60
no segundo, o que mostra a implantação destas modalidades na escola; a realização do II Torneio
de Boccia AEVT, com a participação da EBSVT, a EB 2,3 de Amares e a Escola Secundária Alcaides
de Faria; participação no Corta-mato distrital em Guimarães; organização da final distrital de
badminton, em que a EBSVT participou com uma das maiores comitivas.
- O Orçamento Participativo, no âmbito do Despacho437-A/2017, com a apresentação de
projetos de melhoria da escola, em que foram apresentadas seis propostas, das quais saiu
vencedora a que tem por tema “Chegou o autocarro”, que visa resolver o problema da falta de
abrigo, nos dias de chuva, para a espera do autocarro;
- Participação nas Olimpíadas de Biologia, na Escola de Ciência, na Universidade do Minho,
organizado pela Sociedade Portuguesa de Química, cujo vencedor foi um aluno da EBSVT;
- A participação e representação da EBSVT na final do concurso Literacia 3D em Ciências,
promovido pela Porto Editora;
- A participação no concurso concelhio “Concurso Literário 2017”, que contou com vários
alunos deste agrupamento entre os vencedores dos diferentes tipos de texto literário;
- As atividades do Clube de Robótica, que desenvolveu várias iniciativas ao longo ano
letivo, envolvendo alunos de vários ciclos e várias áreas disciplinares, nomeadamente o projeto
"All Aboard", um projeto de iniciação à programação com alunos do 1.º ciclo. Este projeto foi
acompanhado pela Microsoft e valeu a atribuição dos prémios no concurso “Portugal, País de
Excelência em Engenharia”, promovido pela COTEC: 1º lugar na categoria Alunos e Professores e
2º lugar na categoria Escolas;
- Participação das alunas do ensino secundário no evento promovido pela Microsoft “Do it
girls”, no Parque das Nações, em Lisboa, cujo principal objetivo era promover a tecnologia entre
as mulheres;
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- A participação das turmas dos 5º, 6º e 7º anos na “Hour of code”, um movimento global
na área das tecnologias de informação, atingindo dezenas de milhões de alunos em mais de 180
países;
- A receção de brinquedos eletrónicos aos alunos da Unidade de Autismo da EB da Silva,
ofertado Centro TerapêuticoSalusLive, em colaboração com o clube de Robótica e o
Departamento de Eletrónica Industrial da Universidade do Minho;
- O projeto PES desenvolveu várias atividades ao longo do ano letivo, nomeadamente a
aplicação dos programas Passezinho e Passe em articulação, respetivamente, com jardins-deinfância e escolas do 1º ciclo, 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), a implementação do programa PRESSE (ao nível do 1º, 2º e 3º ciclos e
ensino secundário assim como múltiplas atividades realizadas nos jardins-de-infância e escolas do
1º ciclo, tais como o atendimento aos alunos no GAA e o programa de tutoria. Além destes
diversos programas, cada jardim de infância e o 1º ciclo têm os seus próprios projetos de
Educação para a Saúde incluídos nos respetivos PAA. É de realçar a realização de inúmeras
atividades, principalmente ao nível do pré-escolar e 1º ciclo, em contexto de sala de aula, em
atividades de enriquecimento curricular, de complemento curricular, relacionadas com diversos
temas inerentes à saúde, como a alimentação e a atividade física, a prevenção do consumo de
substâncias psicoativas, higiene oral e corporal, a violência em meio escolar, a saúde ambiental, a
saúde mental, a segurança, a prevenção de cancro, a sexualidade, entre outros temas. No âmbito
dos programas são desenvolvidas atividades diárias (ex. escovagem dos dentes a seco-PNPSO ou
controle dos lanches saudáveis-PASSE), atividades quinzenais (ex. administração de flúor-PNPSO)
ou atividades esporádicas. Além disso, continuou a ocorrer a coordenação do GAA, onde foi dada
continuidade à implementação do programa de tutoria e ao atendimento de alunos.
As múltiplas atividades, o trabalho contínuo e sistemático, a interdisciplinaridade,
características deste projeto ao longo dos anos, têm contribuído para aprendizagens significativas,
começando a demonstrar a aquisição de competências relativas à saúde ficando os alunos
sensibilizados com os temas tratados.
- As atividades das Bibliotecas Escolares, entre outras, a Semana da Leitura e a presença de
vários autores e ilustradores nas escolas.
Foram contabilizadas 36 turmas que participaram em atividades desenvolvidas nas BE do
pré-escolar e 1º ciclo em parceria com as educadoras/professores e Biblioteca Municipal, num
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total de 800 alunos. Refira-se ainda a participação das famílias no Projeto “Ler para Aprender”
(Biblioteca de Carapeços).
Fazendo-se uma estimativa do número de presenças voluntárias de utilizadores na BE,
tendo por base esta semana de contagem intensiva e o número de semanas do 3º período (cerca
de 7 semanas e 2 dias), foram contabilizados 153 utilizadores que usaram os computadores; 265
utilizadores na área de produção (elaboração de trabalhos de casa, estudo, elaboração de
materiais); 113 utilizadores da área da leitura/convívio; 92 utilizadores deslocaram-se à BE para
requisitar material para sala de aula ou realizar empréstimos domiciliários. Foram registadas 145
requisições DVDs (filmes) nos tempos livres dos alunos. Na BE da escola-sede, foram requisitados
919 documentos para serem usados em sala de aula. No total das três Bibliotecas escolares do
pré-escolar/1º ciclo foram realizadas 32 requisições para sala de aula. Quanto aos empréstimos
domiciliários foram requisitados na BE da escola-sede 415 empréstimos, por alunos,
professores/educadoras e funcionários. Quanto às Bibliotecas do 1º ciclo/pré-escolar, registaramse 285 requisições na BE da EB1 de Alheira; 387 na BE da EB1 de Carapeços e 532 no centro
escolar da EBSVT.
- O projeto WebRádio tem permitido a construção de um novo conhecimento em que o
produto final – a apresentação de conteúdos multimédia em formato podcast – tem sido
partilhado junto da comunidade educativa do nosso Agrupamento e através da rede para o
exterior.
Neste ano letivo 2016/2017 o projeto WebRádio foi convidado a participar no II Encontro
Nacional de Educação para os Media (IV Encontro Nacional de Rádios e TV’s Escolares) que teve
lugar no passado dia 21 de janeiro de 2017, em Oliveira de Azeméis; no mês de Julho, por
indicação da DGE, responsáveis da Associação Helpo, uma ONGD (Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento) deslocou-se à escola sede do agrupamento para
conhecer o projeto WebRádio com o objetivo implementarem um projeto idêntico em
Moçambique.
- O projeto “Música na escola” tem como objetivos: fazer música em grupo, fundamental para
o equilíbrio harmonioso dos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor de crianças e adolescentes;
valorizar o património musical local, nacional e internacional; participar em atividades artísticas e
projetos de animação cultural e a ocupação integral do tempo escolar dos alunos com atividades
que visem uma postura mais consciente, produtiva e participativa, tornando-se assim, uma aposta
no sucesso escolar e no apoio socioeducativo.

Página 24

Relatório Final de Autoavaliação – 2016/2017

Ao longo do ano letivo, os alunos participaram na Festa de Natal, Jornadas Pedagógicas, “Dia
Mundial da dança” em intercâmbio com outras escolas e no Sarau Cultural.
- Organização das Jornadas Pedagógicas pela EBSVT, onde se dá a conhecer a toda a
comunidade educativa o trabalho do AEVT, nomeadamente no dia em que os alunos do 4º ano e
respetivas famílias são convidados a uma visita guiada pelas atividades dos diferentes
departamentos;
- Organização do VII Sarau Cultural, com o tema “Direitos Humanos – por um mundo
melhor”, um espetáculo para toda a comunidade AEVT.
Na consecução do PAA, no que respeita a atividades planeadas, verificámos uma taxa de
execução superior a 99% conforme consta nos relatórios que integram o PAA. Uma grande parte
das atividades (mais de 60%) é realizada em articulação entre os diferentes departamentos ou
estruturas, sendo a Biblioteca um elemento promotor dessa articulação. Em jeito de balanço, a
avaliação das atividades realizadas pelas BE situa-se entre o “excelente” e o “muito positivo”.
Quanto às AEC no 1.º ciclo, como garante da “escola a tempo inteiro”, estas mostram-se
um recurso importante para as famílias, já que são frequentadas por cerca de 98% (722 num
universo de 739) dos alunos deste ciclo. Este Agrupamento tem procurado manter esta oferta
como uma mais-valia, procurando o reforço em áreas da formação nos domínios desportivo,
artístico, científico, técnico, das tecnologias da informação e comunicação e das línguas
estrangeiras. Como principal constrangimento das AEC, assinala-se a instabilidade na afetação dos
recursos humanos necessários que se agravada quando se trata de substituição temporária de
trabalhadores. Como aspetos positivos, destaca-se o envolvimento dos professores das AEC nas
dinâmicas das diferentes unidades do Agrupamento, a valorização social da oferta do Inglês no 1.º
ciclo e o contributo da oferta de Atividade Física Desportiva na promoção de hábitos de vida
saudável e combate à obesidade infantil.
As Atividades de Animação e Apoio à Família no pré - escolar responderam às necessidades
das famílias traduzindo-se, globalmente, numa resposta com qualidade, quer a nível pedagógico,
quer das instalações. Beneficiaram das Atividades de Animação e Apoio à Família cerca de 55%
(242 num universo de 438) das crianças que frequentaram o ensino pré-escolar neste
Agrupamento. Sublinha-se que a qualidade do serviço prestado tem sido garantida, quer pela
qualificação das animadoras socioculturais, quer pela supervisão semanal das educadoras titulares
de grupo, cujo acompanhamento das atividades contribui, determinantemente, para o seu
cumprimento e regulação.
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Por sua vez, a Componente de Apoio à Família, no 1.º ciclo, constitui-se como uma resposta
com uma adesão relativamente reduzida, quer por alguns custos que lhe são associados, quer pela
cobertura do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Ainda assim, ao longo deste ano
letivo, usufruíram desta valência 48% alunos do 1.º ciclo. Frisamos que a supervisão das atividades
é assegurada pelos/as docentes titulares de turma, constatando-se que, de uma forma geral, é
dada prioridade à realização dos trabalhos de casa, seguindo-se da realização de atividades de
cariz lúdico em quase todas as unidades orgânicas.
A participação dos alunos na vida da escola tem vindo a ser progressivamente fomentada,
quer pela sua presença em momentos das reuniões de conselho de turma nos ciclos em que tal
está previsto, cujos valores atingiram 78%. Além desta participação, foram realizadas 3
assembleias de delegados de turma, nas quais se registou uma participação média superior a 95%.
De realçar as sessões de trabalho com os delegados e subdelegados de turma, organizadas no
início do ano letivo para facilitar a compreensão dos papéis de delegado e subdelegado de turma,
ouvir os alunos, principalmente os que integraram a EBSVT pela primeira vez e preparar a primeira
assembleia de delegados.
Além disso, é também assegurada a representação dos alunos no Conselho Geral, através
da participação de um aluno do ensino secundário, onde são ouvidas e valorizadas as suas
opiniões. Além disso, os alunos dispõem de caixas de sugestões em vários espaços escolares onde
podem manifestar, de forma identificada ou não, os problemas com que se deparam e/ou
sugestões de melhoria. Aos alunos que se distinguem pelo seu Mérito Académico é-lhes atribuído
lugar no Quadro de Valor e Excelência, sendo realizada uma cerimónia pública, na escola-sede, a
qual conta com a presença da grande maioria dos alunos visados e respetivos pais/EE, sendo o
convite alargado a toda a comunidade escolar.

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

Na perspetiva da escola aberta à comunidade e no que respeita ao envolvimento dos
pais/EE vida escolar dos seus educandos, tendo como referência a participação dos
representantes eleitos nas reuniões de conselho de turma dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário
e nas reuniões de EE, verifica-se que esta atinge níveis próximos dos 80%, assim como no ensino
pré-escolar e no 1.º ciclo, onde a participação é superior a 87 % e 96%, respetivamente,
demonstrativo de um nível de participação na vida da escola muito relevante. Acresce, ainda, o
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facto de que é habitualmente solicitada a colaboração e/ou envolvimento dos EE na vida da
escola, nomeadamente nas seguintes atividades:
 Reuniões com os pais representados nos órgãos sociais do Agrupamento;
 Participação em reuniões gerais, com ordens de trabalho que vão desde os problemas das
instalações, até ao desenvolvimento de conceitos básicos como a participação;
 Reuniões preparatórias da elaboração dos Planos Anual e Plurianual de Atividades;
 Incentivo a reuniões dos professores com os pais, indo para além da mera participação
formal dos representantes nos Conselhos de Turma;
 Envolvimento em atividades do PAA, ao nível da conceção e operacionalização;
 Participação na receção aos alunos do 4.º ano nas Jornadas Pedagógicas, com novas
variantes como a do conhecimento de todos os professores, abrindo-se um novo campo de
envolvimento no espaço escolar;
 Participação em reuniões preparatórias e de sensibilização para o desempenho de tarefas,
por parte dos alunos, como os testes intermédios e as provas finais;
 Envolvimento em planos de combate ao insucesso escolar;
Salientamos que, com regularidade, foi solicitada a opinião dos pais/encarregados
relativamente à qualidade do serviço prestado pelo Agrupamento, tendo sido disponibilizadas
para esse efeito caixas de sugestões destinadas a eles e aos restantes membros da comunidade
que se dirigiram às instalações da escola-sede, bem como o preenchimento de inquéritos sobre a
qualidade do atendimento, como forma de melhorar os procedimentos em vigor. Contudo, o
número de participações tem sido reduzido, não apresentando relevância estatística.
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 ouvidos sempre que solicitado.
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A2.3. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos (acompanhamento
do percurso e sucesso dos alunos)

Gráfico 13 - Prosseguimento de estudos – Ensino Secundário

O ensino básico foi concluído por cerca de 98% dos alunos do 9.º ano.
Conforme resulta da leitura do gráfico acima, do total de alunos que concluíram o ensino
básico, 18 alunos integraram a oferta do ensino secundário nos Cursos Científico-Humanísticos Curso de Ciências e Tecnologias na EBSVT, tendo 5 alunos optado pelo prosseguimento deste
curso noutras escolas públicas. Verificamos, também, que a escolha recaiu na via ensino
profissional, dada estrutura curricular organizada por módulos, que permite uma maior
flexibilidade e respeito pelos ritmos de aprendizagem de cada aluno .
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Ensino Superior - Colocação por Opção
6%

22%
50%
11%
11%

1.ª opção

2.ª opção

3.ª opção

4.ª opção

6.ª opção

Gráfico 14 - Ensino Superior – Colocação por opção

De acordo com os dados disponíveis no Agrupamento, do total de alunos inscritos para
exame, 27 manifestaram intenção de se candidatarem ao Ensino Superior tendo apenas 74%
destes alunos efetivamente apresentado a candidatura. No total das 20 candidaturas, 18 alunos
ficaram colocados na 1.ª fase, 50% na 1.ª opção e 11% nas 2.ª e 3.ª opções, 22% na 4.ª opção e
com 6% na 6ª opção.
Um aluno ficou na Escola Superior de Hotelaria do Porto.

A3. Reconhecimento da comunidade
A3.1. Caracterização da amostra e dos inquéritos 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 inquéritos por questionário foram aplicados ao universo do pessoal docente e não
docente. No que se refere ao universo dos alunos e pais/EE, os questionários foram aplicados por
turma, seguindo o critério de 3 em 3, ou seja, e a título de exemplo, no contexto de uma turma
apenas os alunos com os números 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 e 32 terão recebido este
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inquérito, assim como os respetivos pais/EE. Salientamos que foi salvaguarda a hipótese de, (por
exemplo, pelo facto de o aluno ter sido transferido), o questionário não poder ser entregue a um
dos

números

da

sequência

acima

apresentada,

tendo

sido

dadas

instruções

aos

educadores/professores titulares/diretores de turma no sentido nunca alterarem a sequência
prevista.
Salientamos que todo o processo de inquirição e tratamento de dados garantiu a
confidencialidade da identidade dos respondentes.
A amostra foi a que se apresenta na tabela que se segue:
Amostra
Nº de respondentes
Alunos do 4.º ano
57
Alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundário

220

Pais e EE do Pré-escolar e 1º Ciclo

310

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

175

Pessoal docente

108

Pessoal não docente

43

Tabela 9 – Amostra da população inquirida por questionário

Na análise estatística efetuada, considerámos que a opinião é de satisfação quando recai
na seleção das opções de resposta Concordo ou Concordo totalmente, desde que o somatório da
percentagem destes dois tipos de resposta seja superior a 75% e neste caso consideramos estar
perante um ponto forte, caso contrário essa categoria é considerada uma área de melhoria.
Os valores presentes em cada gráfico representativo da Satisfação da Comunidade
traduzem a percentagem de respostas dadas, cumulativamente, nas duas opções de resposta
atrás referidas, por cálculo da média aritmética simples das respostas consideradas para a
categorização do parâmetro.
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Gráfico 15 - Satisfação da comunidade - Resultados Sociais

A leitura deste gráfico permite-nos concluir que a comunidade educativa avalia, de forma
muito positiva, o que se fez neste Agrupamento, ao nível do parâmetro Resultados Sociais.

Pais/ EE
RESULTADOS SOCIAIS
Relação
escola/comunidade
Relacionamento
interpessoal/gestão de
conflitos

Alunos

2.º, 3.º
2.º, 3.º ciclos
ciclos e
JI/1.ºciclo
4.º ano
e ensino
ensino
secundário
secundário

Pessoal
docente

Pessoal não
docente

94,4%

83,7%

86,9%

85,2%

92,3%

86,7%

90,6%

80%

90,2%

78,5%

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

A tabela 10 permite-nos conhecer, de forma mais detalhada, o grau de satisfação dos
inquiridos, por categorias.
Concretizando, no que se refere ao pessoal docente, salientamos que, conforme se poderá
verificar na tabela anterior, as respostas dadas aos inquéritos no domínio “Resultados Sociais”
foram

integradas

em

duas

categorias

(“Relação

escola/comunidade”/Relacionamento

interpessoal/gestão de conflitos) abrangendo as respostas dadas a 4 questões1 do inquérito. A
avaliação resultante (94,4% e 92,3%) mostra um elevado grau de satisfação dos professores
quando questionados sobre o papel relevante do Agrupamento na comunidade, o

1

Questões n.º 3,13,14 e 22 (cfr. Questionário ao pessoal docente, na secção “Anexos”).
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comportamento dos alunos, a forma de resolução das situações de indisciplina e a qualidade de
atendimento por parte do pessoal não docente.
No que se refere ao pessoal não docente, salientamos que as respostas dadas aos
inquéritos no domínio atrás referido abrangem as respostas dadas a 8 questões2 do inquérito. A
avaliação resultante (83,7% e 86,7%) revela um elevado grau de satisfação dos assistentes
operacionais e técnicos quando questionados, por um lado, sobre o envolvimento do
agrupamento na comunidade e, por outro, se as situações de indisciplina são bem resolvidas
(apenas 72,1%), sobre a qualidade da relação com o coordenador, se são respeitados pelos
professores, alunos e colegas de serviço e se gostam de trabalhar neste agrupamento.
No que se refere aos pais/EE, destacamos, por um lado, que as respostas dadas aos
inquéritos no domínio em análise foram divididas em dois grupos: os pais/EE das crianças/alunos
do JI e 1.ºciclo e os dos alunos que frequentam a escola-sede e, por outro, que abrangem as
respostas dadas a 5 questões3 do inquérito.
No que concerne ao seu grau de satisfação face à “Relação escola/comunidade” (86,9% e
85,2%, respetivamente), salientamos que esta avaliação resulta da análise das respostas dadas
sobre o envolvimento do agrupamento na comunidade e o seu papel e, ainda, sobre o grau de
participação das crianças/alunos na vida da escola.
Quanto ao grau de satisfação relativamente ao “Relacionamento interpessoal/gestão de
conflitos” (90,6% e 80%, respetivamente), salientamos que esta percentagem resulta das
respostas que os pais/EE deram sobre a qualidade do tratamento dado às crianças/alunos na
escola e sobre a qualidade da resolução das situações de indisciplina.
No que se refere aos alunos, achamos conveniente separar as respostas dos alunos em
dois conjuntos distintos: o dos alunos do 4.º ano (em representação do 1.º ciclo) e o dos restantes
alunos dos 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário (em representação da escola-sede).
Efetivamente parece-nos importante separar estas duas realidades, uma vez que os alunos
do 1.º ciclo se reportam à realidade da sua escola, dando-nos uma visão global da sua satisfação
ao nível das instalações e serviços prestados neste ciclo de ensino, ao passo que a opinião emitida
pelos restantes alunos recai sobre uma realidade diferente: a da escola-sede do Agrupamento,
onde as instalações e os serviços prestados são, também eles, diversos.

2
3

Questões n.º 3, 9, 14 a 18 e 22 (cfr. Questionário ao pessoal não docente, na secção “Anexos”).
Questões n.º 10, 13, 14, 15 e 17 (cfr. Questionário aos pais/EE, na secção “Anexos”).
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De acordo com a tabela anterior, as respostas dadas aos inquéritos no parâmetro
“Resultados Sociais” integram-se na categoria “Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos”
abrangendo as respostas dadas a 5 questões em ambos os casos4, embora com numeração
diferente5. Constatamos, assim, que o grupo de alunos representativos do 1.º ciclo se revela
bastante mais satisfeito com a categoria em análise (90,2%), sendo o grau de satisfação dos alunos
da escola-sede significativamente inferior mas positivo (78,5%).
Esta avaliação resulta da análise das respostas dadas pelos alunos quando inquiridos sobre
a qualidade de tratamento na escola, se os problemas de comportamento são bem resolvidos, se
nas aulas os alunos têm bom comportamento, se os professores os tratam com respeito e se há
uma boa relação entre funcionários e alunos.
Em síntese, apresentamos tabelas dos resultados obtidos por inquérito no corrente ano
letivo por comparação com os obtidos em 2014/15 e 2015/16, relativamente a todos os
inquiridos.

PESSOAL DOCENTE

2014/15

2015/16

2016/17

91,5%

94,8%

92,3%

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos

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

Da análise dos dados constantes na tabela 11, concluímos que o grau de satisfação dos
professores, no âmbito deste domínio, continua bastante elevado e sem oscilações significativas,
comparativamente com os dois anos letivos subsequentes. Porém, à questão 9 (se as situações de
indisciplina são bem resolvidas), apenas 72,1% manifestou concordância.

PESSOAL NÃO DOCENTE
Relacionamento interpessoal/gestão
de conflitos

2014/15

2015/16

2016/17

87,6%

94,6%

86,7%

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

Os valores presentes nesta tabela permitem-nos constatar que, este ano letivo, os
assistentes operacionais/técnicos administrativos demonstraram um grau de insatisfação

4

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

5

Questões n.º 13, 14, 21, 22 e 27 (cfr. Questionário aos alunos do 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, na secção
“Anexos”).
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significativamente inferior ao expresso no ano letivo anterior, estando o mesmo abaixo dos
valores de 2014/15.

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

2014/15

2015/16

2016/17

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos

95,2%

93,7%

85,3%

Relação escola/comunidade

85,2%

87,4%

86,05%

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

A leitura da tabela 13 mostra-nos que no que concerne ao domínio “Relacionamento
interpessoal/gestão de conflitos”, no último triénio tem havido uma diminuição do grau de
satisfação dos pais/EE, a qual se acentuou este ano letivo.

2014/15
ALUNOS

4.º ano

Relacionamento
interpessoal/gestão de
conflitos

72,4%

97,4%

2015/16
2.º, 3.º ciclos e
ensino secundário
76,6%

2016/17
2.º, 3.º ciclos e
4.º ano
ensino secundário
90,2%

78,5%

Tabela 14 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais“ (alunos)

Os valores presentes nesta tabela permitem-nos constatar que, este ano letivo, os alunos
do 4.º ano se revelaram menos satisfeitos com o domínio em análise. Por seu turno, os alunos da
escola-sede expressam um grau de satisfação em linha com o ano letivo anterior e com valores
que se desejaria mais elevados.

Domínio B - Prestação do Serviço Educativo
B1. Planeamento e articulação
Apesar da dispersão das unidades educativas que constituem o AEVT, o Agrupamento
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/coordenador dos diretores de
turma e professores titulares de turma/professores de Português, Matemática e Inglês do 2.º
ciclo) delineando-se atividades de articulação vertical, de forma a minimizar o impacto da
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mudança de ciclo nos alunos. Outras evidências desta articulação estão patentes nas atas e
noutros documentos produzidos no seio das estruturas intervenientes. Contudo, a articulação
entre o 2.º e o 3.º ciclo ainda é pouco eficaz, pelo que a Equipa recomenda que se criem
momentos específicos (calendarizados) para a concretização da mesma.
Em sede de conselho de docentes (pré-escolar e 1.º ciclo) e conselhos de turma (2.º, 3.º
ciclos e ensino secundário), são articulados procedimentos ao nível do planeamento, da
implementação de estratégias de ensino-aprendizagem adequadas aos conteúdos programáticos,
ao nível etário, às necessidades educativas individuais e às aprendizagens anteriores dos alunos,
bem como ao nível da organização do trabalho de avaliação. São, ainda, articuladas com o SPO e
com o GAA, respostas adequadas às caraterísticas 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) realizado no seio dos
departamentos curriculares e grupos disciplinares.
As medidas de promoção do sucesso escolar implementadas no AEVT operacionalizaramse, nomeadamente, através da prestação de Apoio Educativo (no 1.º ciclo), da Coadjuvação
Pedagógica, do Apoio ao Estudo (em grupo de homogeneidade), Reforço (Português e
Matemática),Speaker’s Corner (prática da expressão oral no 7.º ano), do Centro de Explicações,
dos Planos de Turma (PT), Tutorias e dos Apoios Individualizados para alunos com NEE.
Os professores organizam-se numa dinâmica de partilha de experiências e execução dos
currículos e de interdisciplinaridade, procurando dar mais significado às aprendizagens dos alunos.
Relativamente aos procedimentos de avaliação, 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, diagnosticaramse as dificuldades dos alunos e definiram-se estratégias de melhoria dos resultados alcançados.
Relativamente à medida de promoção do sucesso – supervisão da prática letiva, pese ser
uma das medidas previstas no CA, apenas, recebemos informação da sua aplicação em algumas
turmas do no 1.º ciclo, pelo que se deduz que nos restantes ciclos do ensino básico e no
secundário, não foi aplicada. Sugere a EAA, que em CP se definam o modelo da sua aplicação e o
timing, para que no próximo ano letivo a supervisão da prática letiva seja uma realidade do nosso
agrupamento.
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B2. Práticas de Ensino
A materialização do currículo tem como pilares basilares os documentos estruturantes que
visam a aprendizagem das matérias previstas e a articulação das aprendizagens com o meio
envolvente. É bem patente, por consulta de registo em documentos próprios de cada estrutura,
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:
pela participação consciente na vida em sociedade, 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.

- Oferta Complementar prevista nas matrizes curriculares do 1.º, 2.º e 3.º ciclos.
Sendo máxima do AEVT a formação integral de cada aluno, faz parte do currículo a Oferta
Complementar “Educação para a Cidadania”, e tem como objetivo final a construção/formação de
cidadãos responsáveis, autónomos e solidários. Esta oferta formativa concretiza-se através do
professor titular de turma, no 1.º ciclo, sendo que nos restantes ciclos é dinamizada por uma
equipa de professores que assume uma dinâmica considerada inovadora e pertinente, que
permite aos alunos contactar com uma estrutura modular, cujos conteúdos previstos abarcam
diferentes áreas. Esta dinâmica revela-se bastante enriquecedora para os alunos e contributiva
para o seu sucesso, abarcando áreas tão diversificadas como: Educação financeira, Educação para
a saúde, Educação para o voluntariado, Educação para os Media e Educação Estética, Educação
para as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

- Medidas de Apoio ao Estudo, que garantam um acompanhamento eficaz do aluno face às
dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas.
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No ensino pré-escolar, as medidas implementadas revelam-se instrumentos de grande
importância para a identificação das crianças em risco e com problemas no domínio da linguagem,
de forma a permitir uma atuação atempada.
O Apoio ao Estudo foi frequentado por 20% dos alunos do 1.º ciclo. No 1.º ano, foi
proposta a frequência de 16%, nos 2.º e 3.º anos de 22% dos alunos, respetivamente e de 20% dos
alunos do 4.º ano.
É, ainda, ponderada alguma rotatividade, permitindo que os alunos a apoiar tenham
oportunidade de usufruir deste benefício em horas estruturantes na sua aprendizagem (Português
e Matemática). No sentido de detetar dificuldades o mais precocemente possível, para melhor agir
e as minimizar, o Agrupamento aplicou a prova MAZE, coordenado pelo SPO, que pretende
identificar problemas no âmbito da leitura e da linguagem. Este é mais um suporte que, associado
à avaliação do PT, conduz a uma intervenção mais concertada entre professor, encarregado de
educação e outros recursos, normalmente apoios educativos, psicologia e terapia da fala (embora
este recurso seja manifestamente insuficiente).
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 que o número de horas disponibilizado no âmbito desta modalidade de apoio fica
muito aquém das necessidades dos alunos com dificuldades de aprendizagem.

- Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, tendo por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de
estudo e de trabalho e visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português
e de Matemática.
O Apoio ao Estudo no 1.º ciclo constitui-se como oferta curricular, abrangendo todos os
alunos e sendo, maioritariamente, assegurado pelo professor titular de turma. É um espaço
privilegiado para o desenvolvimento de competências de escrita ou de raciocínio matemático,
conforme consta das atas de departamento. Ao longo do ano, foi delineado um conjunto de
estratégias e atividades de apoio, de caráter pedagógico e didático, organizadas de forma
integrada.

- Reforço das medidas de Apoio ao Estudo no 1.º ciclo, que garantam um acompanhamento
eficaz do aluno face às primeiras dificuldades detetadas;
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O reforço das medidas de Apoio ao Estudo, de forma genérica, é conseguido em
articulação com o apoio educativo, com a família e com serviços especializados, sempre que
necessário.
No dia-a-dia, os alunos com mais dificuldades são alvo de um apoio mais individualizado
por parte do docente, são solicitados para uma participação oral mais frequente, orientados para
a realização de atividades mais específicas e conforme as suas dificuldades, incentivados à leitura
e à escrita em atividades a desenvolver com a família.

- Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de desempenho
escolar, em disciplinas estruturantes, tendo em atenção os recursos da escola e a relevância das
situações;
A constituição de grupos de homogeneidade surge como uma oportunidade de
desenvolvimento dos alunos, de acordo com o nível de aprendizagem em que se encontram.
Assim, a organização do AE no 2.º ciclo é propícia à frequência do mesmo por todos os alunos de
cada turma. Deste modo, justifica-se a frequência dos apoios por 99% dos alunos nos 5.º e 6.º
anos, respetivamente.
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, beneficiarem do
referido apoio em grupos de homogeneidade, sendo o mesmo lecionado por um qualquer
docente das referidas disciplinas (sempre que possível o titular da disciplina) e que tem como
objetivo a melhoria dos resultados escolares/superação de dificuldades específicas, nas disciplinas
em que os alunos apresentam maiores lacunas. Paralelamente, pretendeu-se desenvolver hábitos
e métodos de estudo, através da organização dos cadernos diários, realização dos trabalhos de
casa, entre outros. Dos quatro tempos letivos destinados a este apoio, três foram canalizados para
o Apoio ao Estudo, por nível de homogeneidade, às disciplinas de Português e Matemática, sendo
o outro tempo transversal às várias disciplinas. Assim, no presente ano letivo, todos os alunos do
2.º ciclo beneficiaram do citado apoio, que em muito contribuiu para o alcance das metas
estabelecidas.
Estes grupos foram constituídos semanalmente e em sistema de rotatividade, no âmbito
do apoio ao estudo no 2.º ciclo, assegurando-se que, pelo menos nas disciplinas estruturantes, os
alunos desenvolvam as suas aprendizagens em grupo.
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Reforço a Português e Matemática
No 3.º ciclo e ensino secundário, facultaram-se aos alunos Medidas de Sucesso em
diferentes disciplinas, por exemplo: “Reforço a Português”, “Reforço a Matemática”. As atividades
de Reforço são frequentadas pelos alunos propostos pelo Conselho de Turma, pese embora no 9.º
ano, devido às provas finais, toda a turma o frequentar. Os objetivos das medidas de sucesso para
o 3.º ciclo e secundário foram essencialmente a preparação dos alunos para as provas finais de
ciclo e provas de aferição, a orientação e apoio generalizado no âmbito da realização dos
trabalhos escolares, a realização de exercícios de aplicação e consolidação de conteúdos
lecionadas, o desenvolvimento de hábitos de trabalho e de organização, a oferta de atividades
alternativas de remediação; o desenvolvimento de métodos e técnicas de estudo (técnicas de
leitura, interpretação textual, análise, síntese, recolha de informação, tratamento de dados e
resolução de problemas; a estimulação de práticas de entreajuda; a intensificação dos hábitos de
leitura, bem como o desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança), culminando num
contributo globalizante, com vista à melhoria dos resultados escolares.

Centro de Explicações
O Centro de Explicações foi uma medida inovadora implementada no ano letivo de 2015/16
à qual se deu continuidade no presente ano letivo porque se revelou uma aposta eficaz, devido à
especial vocação na recuperação e apoio às aprendizagens dos alunos.
A média anual de frequência do CE foi de 58, 37 e 31 alunos, no 7.º, 8.ºe 9.ºanos
respetivamente.
A frequência dos alunos, não obstante a sua participação por iniciativa e necessidade
própria, decorria da orientação dos professores das diferentes disciplinas e da gestão dos recursos
humanos disponíveis. Os professores envolvidos entendem que esta é uma medida à qual se deve
dar continuidade e se possível alargar a outros anos de escolaridade, uma vez que a mesma
contribuiu efetivamente para a superação das dificuldades dos alunos.

- Coadjuvação em sala de aula, 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 (…) in Plano
de Ação Estratégica para os anos letivos de 2016/17 e 2017/18, pag 11.
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A coadjuvação em sala de aula permitiu que o trabalho cooperativo de equipas de
professores na sala favorecesse a aprendizagem dos alunos e ajudasse a promover a qualidade do
sucesso, nas turmas marcadas por ritmos de aprendizagem diferenciados, ou nas disciplinas onde
o trabalho autónomo do aluno (mas supervisionado pelo professor) é fundamental para a
consolidação dos conteúdos. Potenciou-se, assim, não só uma melhor gestão do trabalho na sala
de aula mas, também, um efetivo acompanhamento dos alunos, já que permitiu um apoio mais
individualizado aos alunos com mais dificuldades, nos momentos em que o docente considera
mais necessário, contribuindo desta forma para a melhoria dos níveis de sucesso dos alunos.
Os recursos humanos da escola, conjugados com a utilização do crédito horário, foi
canalizado para a coadjuvação em sala de aula nas disciplinas de Português e Matemática do 7.º
ano. Esta coadjuvação ocorreu desde o início do ano letivo por um período de 50 minutos
semanais. 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.
Os professores envolvidos na coadjuvação às turmas de 7.º ano apontaram com vantagens
desta medida: favorecer a diferenciação pedagógica; favorecer a melhoria da qualidade do
produto final dos trabalhos realizados; proporcionar o enriquecimento efetivo e diversidade de
procedimentos que impliquem instrumentos técnicos ou outros materiais didáticos; incrementar a
partilha de experiências e estratégias pedagógicas diversificadas, o que enriquece o processo de
ensino aprendizagem; implementar metodologias de trabalho de caráter mais prático, assim como
atividades experimentais e laboratoriais.
A coadjuvação no primeiro ciclo, cujas horas foram atribuídas no âmbito do Plano de Ação
Estratégica para as turmas mistas mais numerosas e com maior número de alunos com
dificuldades na aprendizagem. Esta medida foi implementada a partir do mês de fevereiro, com
um crédito horário de 53 horas, distribuído por 10 turmas. Esta estratégia teve sucesso com a
assunção do compromisso, pela equipa dos professores envolvidos, com diálogo, trabalho
cooperativo e partilha de experiências, desenvolvendo um trabalho consistente no grupo-turma.

- Os Planos de Turma enquanto medida promotora do sucesso.
Relativamente aos PT, em sede de conselho de docentes e de conselho de turma, são
respeitadas as suas linhas orientadoras, especificando-se para cada turma a respetiva
caraterização e as linhas de ação. O PT é elaborado com base nas informações recolhidas no início
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do ano letivo, junto dos pais/EE dos alunos, nos dados constantes nos PTs anteriores, nos
processos individuais dos alunos, identificando-se os pontos fortes e os aspetos a melhorar, com
vista à definição do plano de ação para a turma. Importa referir que este documento, sendo fulcral
para a obtenção do SA, constitui-se como um documento aberto, reajustando-se aos progressos e
às dificuldades que vão sendo diagnosticadas no grupo-turma.

- Acompanhamento de alunos que progridam para o 2.º ou 3.º ciclos com classificação final
inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano letivo anterior;
A identificação de alunos que transitam nas condições acima previstas é efetuada na
reunião de avaliação final, devendo constar do PT e de todos os instrumentos previstos, de forma
a assegurar a veiculação da informação aos interessados e responsáveis pelo acompanhamento no
ano letivo subsequente. As formas de acompanhamento e respetiva avaliação são definidas nos
PAA. No ano letivo 2016/2017, 3 alunos integraram as turmas de 5.º ano nestas condições e
9 alunos integraram as turmas de 7.º ano nestas condições. É de salientar que as medidas
aplicadas resultaram em superação das dificuldades em 33% dos casos no 2.º ciclo e 11% dos
casos no 3.º ciclo.
As práticas de ensino diferenciado evidenciam-se nos PAA 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:
São articuladas medidas de apoio com o SPO, o GAA e GPD, sendo que estas estruturas
estão integradas numa outra mais globalizante, a Equipa Multidisciplinar, constituída nos termos
do artigo 35.º da Lei 51/2012 de 5 de setembro.
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No âmbito do SPO, foram realizadas atividades para prevenção e intervenção precoce;
avaliação, intervenção psicológica e psicopedagógica; desenvolvimento de trabalho cooperativo
com famílias, instituições, serviços e equipamentos sociais; aconselhamento pessoal e vocacional;
desenvolvimento de projetos de promoção do sucesso escolar e otimização da organização. O
SPO colocou à aprovação do Conselho Pedagógico e viu aprovada a avaliação das seguintes
atividades, todas avaliadas globalmente com "Muito Positivo": Deteção e intervenção de crianças
em risco de insucesso escolar por problemas na fala e linguagem no Jardim de Infância (RALF),
Deteção de alunos em risco de dificuldades de aprendizagem (1.º ano do Ensino Básico), Deteção
de alunos no 2.º ano do Ensino Básico em risco de Perturbação na leitura através da prova
MAZE, Programa de intervenção integrada com alunos do 3.º ciclo com mais de
quatro níveis negativos no 1.º período, Visita à Universidade do Minho. Em junho, a Ordem dos
Psicólogos Portugueses distinguiu o AEVT com o Selo “Escola SaudávelMente – Boas Práticas de
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo”.
Relativamente ao atendimento aos alunos, no 1.ºciclo, foram encaminhados e atendidos
pelo SPO 21 alunos. No 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário foram encaminhados
ao SPO e atendidos 51 alunos (estão matriculados 644), o que representa 7,9% da população. Se
considerarmos apenas o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, foram encaminhados ao SPO 8,9% dos
alunos matriculados. A Direção Geral de Educação, em Jornadas de trabalho realizadas com os
psicólogos, indicou expectável que até 5% de alunos necessitem de intervenções individuais de um
psicólogo.
Todas as crianças e alunos identificados em risco de insucesso escolar (66 indivíduos) foram
encaminhados às especialidades necessárias para melhor definição das suas necessidades e
capacidades e para que a escola possa continuar a definir as respostas no processo de ensino e
aprendizagem melhor adequadas às suas necessidades e desenvolvimento integral .
A estrutura educativa do GAA dinamiza o Projeto de Educação para a Saúde (2.º, 3.º ciclos
e ensino secundário) articulando com os intervenientes necessários e, em articulação com o
Diretor, assegura no âmbito dos seus recursos, a Tutoria. No âmbito do Projeto de Educação para
a Saúde são dinamizadas várias atividades, quer ao nível da Educação Pré-Escolar quer ao nível do
1º ciclo, exemplificando-se o PASSEZINHO, o PASSE, o PRESSE e o PNPS/SOBE.
No que se refere especificamente ao GAA, esta estrutura coordenou a elaboração das
planificações de educação para a saúde e educação sexual de cada turma, onde estão incluídas
atividades do programa PRESSE e dinamizou diversas atividades extracurriculares nomeadamente:
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i) a comemoração do Dia Mundial da Alimentação, do Dia Mundial de Luta contra o Cancro da
Mama – Onda Rosa, do Dia Mundial de Luta contra a Sida, do Dia Mundial de Luta contra o Cancro,
da Semana dos Afetos; e o Dia Mundial sem tabaco); ii) Formação “A importância do sono no
sucesso escolar do seu educando”, o peddy-paper nas jornadas pedagógicas e iii) programa de
tutoria e atendimento aos alunos no GAA.
A 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.
1º Período
2º Período
3º Período

Alunos propostos
35
33
33

Alunos com tutoria
22
27
30

Tabela 15- Relação de alunos propostos e com tutoria efetiva.

Ao longo do ano letivo, a não atribuição de tutores deveu-se a diversos fatores: número
reduzido de tutores; horário dos alunos não coincidia com o horário dos docentes; os alunos
propostos estarem a beneficiar de RM ou RP (ao qual foi dado primazia); haver disponibilidade
docente mas ser hora de almoço dos alunos. Na sequência do processo de referenciação, é
assegurada a concordância do encarregado de educação e atribuído um tutor mediante os
recursos existentes em compatibilidade com o horário do aluno".
Os atendimentos aos alunos, ao longo dos 3 períodos, nesta estrutura educativa foram feitos
quer por professores quer por enfermeiros, distribuindo-se da seguinte forma:


no 1º período, foram realizados 40 atendimentos individuais e 167 alunos passaram no
GAA na Semana da Alimentação.



no 2º período, foram realizados 16 atendimentos individuais período e 90 alunos
passaram no GAA no Peddy-paper.



No 3º período, foram realizados 9 atendimentos individuais.

A estrutura educativa do GPD centrou a sua atuação na prevenção de situações de
indisciplina, através de sessões de sensibilização com todas as turmas do 2.º e 3.º ciclos, do AEVT,
sobre comportamento e regras do “saber estar” e “saber ser” em vários contextos. Estas sessões
procuraram sensibilizar os alunos para a importância da disciplina em contexto de sala de aula,
bem como para o cumprimento de todas as regras dentro e fora da sala de aula, visando a
promoção de um ambiente escolar adequado, assente numa cultura de rigor e responsabilidade,
que contribuam para situações propícias de aprendizagem bem como para a formação integral
dos alunos como cidadãos responsáveis.
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Este ano letivo, foram promovidas sessões de sensibilização sobre Perigos da Internet
(Cyberbullying), nas turmas consideradas mais problemáticas e onde foi necessária intervenção.
De sublinhar que algumas destas sessões foram realizadas com a presença dos respetivos DTs.
Com estas atividades pretende-se sensibilizar os alunos para a importância da disciplina dentro e
fora da sala de aula, fazendo cumprir para as normas de conduta e que contribuam para a
promoção de um ambiente escolar adequado, assentes numa cultura de rigor e responsabilidade.
Deve, ainda, salientar-se que alguns diretores de turma implementaram a atividade “O Óscar”,
que se enquadra nos objetivos três, seis e vinte e um do atual PE do AEVT e que procura promover
atitudes e comportamento adequados nos alunos, de acordo com as normas de conduta
estabelecidas.
Foi realizada a ação de formação: "Processos de autorregulação da aprendizagem e gestão
do comportamento em sala de aula", dinamizada pelo GPD, tendo como orador o professor Dr.
Pedro Rosário da Universidade do Minho e direcionada ao corpo docente. A temática abordada
permitiu sensibilizar a comunidade docente para as constantes mudanças que acontecem na
escola atual. Esta atividade enquadra-se nos objetivos sete, treze, catorze e dezanove do atual
Projeto Educativo do AEVT. Esta ação, que decorreu no segundo período (08 de fevereiro de
2017), teve um impacto bastante positivo junto dos docentes. Tendo por base os dados recolhidos
junto dos inquéritos, a formação superou as expetativas, indo ao encontro dos objetivos definidos.
Verificou-se um contributo válido para a melhoria do desempenho da atividade docente, onde
participaram perto de uma centena de formandos.
Em termos de balanço anual e, dada a sua elevada importância para a obtenção de sucesso
escolar, num universo de 644 alunos que frequentam o 2.º, 3.º e Secundário verificaram-se 30
ocorrências em sala de aula, distribuídas por 23 alunos com reincidência em 2.
Numa outra vertente, destacamos o facto de, desde o ano letivo 2009/10, este
Agrupamento ter passado a integrar duas Unidades de Ensino Estruturado para alunos com
Perturbações do Espetro do Autismo (UEEA), que se constituem como uma resposta educativa
especializada e fazem dele um Agrupamento de referência no distrito de Braga, dado que
atendem alunos oriundos de vários concelhos: Barcelos, Amares, Braga, Vila Verde, Esposende,
Póvoa de Varzim e Vila Nova de Famalicão.
A UEEA que se situa na Escola Básica da Silva foi, no presente ano letivo, frequentada por 8
(oito) alunos do 1.º ciclo e a UEEA que se localiza nas instalações da EBSVT continuou a atender 8
(oito) alunos, mantendo-se lotada. Há a perspetiva de em 2017/18 entrar em funcionamento uma
nova UEEA de 2.º/3.º ciclo na escola-sede.
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Partindo do pressuposto de que os contributos que tornam as escolas inclusivas também as
tornam melhores escolas e de que tudo o que se faz nesse sentido vem beneficiar TODOS os
alunos, o AEVT está permanentemente atento à integração e inclusão escolar de crianças e jovens
com NEE, implementando estratégias diferenciadas, desenvolvendo atividades práticas que
enriquecem e diversificam o currículo escolar destes alunos e, ainda, adotando procedimentos
favorecedores e facilitadores da inclusão, com vista ao desenvolvimento de competências
universais que permitam o desenvolvimento da autonomia, comunicação, socialização e
funcionalidade dos alunos, de modo a facilitar a sua transição para a vida pós-escolar.
Em síntese, dos 1883 alunos e crianças que constituem o AEVT, 82 apresentam NEE de
caráter permanente, o que perfaz cerca de 4,4% do total. A distribuição dos alunos pelos
diferentes níveis de ensino é apresentada na tabela que se segue.

Pré-escolar

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

Secundário

TOTAL

N.º alunos

1

24

21

27

9

82

Percentagem

1,2%

29,3%

25,6%

32,9%

11%

100%

Tabela 16 – Distribuição dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, pelos diferentes níveis de ensino

B3 - Monitorização e avaliação das aprendizagens
A avaliação dos alunos é concretizada através dos instrumentos criados e aprovados nas
estruturas previstas.
A avaliação diagnóstica é aplicada no início de cada ano letivo em todas as disciplinas e a
avaliação formativa é implementada com caráter contínuo e sistemático, recorrendo a uma
variedade de instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens
e aos contextos em que ocorrem. Os resultados obtidos são apreciados e avaliados em sede de
conselho de docentes, conselho de turma e departamento, sendo monitorizados pela equipa de
autoavaliação. Os procedimentos instruídos no AEVT fomentaram um maior envolvimento das
diferentes estruturas, considerando-se que houve uma maior reflexão sobre os mesmos, uma
maior colaboração das diferentes estruturas na definição de estratégias de melhoria a uma
interiorização da análise da equipa e sugestões apresentadas.
O processo de monitorização permite uma identificação atempada de focos de insucesso,
das suas causas, e definição de estratégias de recuperação de alunos ou reformulação de
processos.
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B4 - Reconhecimento da comunidade
Neste subdomínio, a aplicação dos inquéritos por questionário à comunidade educativa
mostra a opinião que o pessoal docente, não docente, alunos e pais/EE têm relativamente à
qualidade do serviço prestado pelo Agrupamento em vários aspetos.

Gráfico 16 - Satisfação da comunidade- Prestação do Serviço Educativo

A leitura deste gráfico permite-nos concluir que a comunidade educativa valoriza, de forma
muito positiva, o que se fez neste Agrupamento, ao nível do parâmetro Prestação do Serviço
Educativo.
Pais/ Encarregados de
Educação

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO EDUCATIVO

Pessoal
docente

Pessoal
não
docente

JI/1.ºciclo

Instalações e serviços

80,7%

93,9%

88,4%

Recursos de apoio às
aprendizagens

97,3%

Qualidade de ensino

96,1%

Trabalho pedagógico

Alunos

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

78,2%

89%

73,4%

100%

90%

96,5%

92,9%

95,2%

84,7%

96,4%

93,7%

100%

89,1%

Tabela 17 – Satisfação da Comunidade – Prestação do Serviço Educativo, por categorias

A tabela 17 permite-nos conhecer, de forma mais detalhada, o grau de satisfação dos
inquiridos, por categorias.
Concretizando, no que se refere ao pessoal docente, salienta-se que as respostas dadas
aos inquéritos no domínio “Prestação do Serviço Educativo” foram integradas em três categorias
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(“Instalações e serviços”, “Recursos de apoio às aprendizagens” e “Qualidade de ensino”)
abrangendo as respostas dadas a 15 questões6 do inquérito.
No que concerne ao seu grau de satisfação face às “Instalações e serviços” (80,7%), esta
avaliação resulta da análise das respostas dadas sobre a qualidade das condições de trabalho, da
higiene e limpeza da escola, a segurança, a (in)adequação dos espaços de recreio/lazer e
desportivos, a atenção dada às especificidades dos professores com necessidades especiais e a
qualidade do serviço do Bar, da Biblioteca, dos Serviços Administrativos e do serviço de
papelaria/reprografia na escola-sede do Agrupamento. Considerando os resultados obtidos
(80,7%), o parâmetro “Instalações e Serviços” merece uma atenção especial por parte da Direção.
Concretizando, as respostas que, no âmbito deste parâmetro, obtiveram resultados mais baixos
foram as que abordaram os seguintes tópicos: espaços de recreio/lazer (73,1%), desportivos
(60,1%), atenção dada às especificidades dos professores com necessidades especiais (64,8%) e
qualidade do serviço do Bar (71,3%).
Relativamente ao seu grau de satisfação face aos “Recursos de apoio às aprendizagens”
(97,3%), a avaliação resulta da análise das respostas dadas pelos professores sobre a (in)eficácia
das medidas de promoção do sucesso escolar.
Quanto ao grau de satisfação relativamente à “Qualidade de ensino” (96,1%), salientamos
que esta percentagem resulta das respostas que os professores deram sobre o seu grau de
satisfação com a qualidade do ensino deste Agrupamento, com o grau de abertura do
Agrupamento à inovação, com a cultura de incentivo ao trabalho colaborativo e se gostam de
trabalhar neste agrupamento.
No que se refere ao pessoal não docente, destacamos que, conforme se poderá verificar
na tabela anterior, as respostas dadas aos inquéritos no domínio atrás referido foram
concentradas numa única categoria (“Instalações e serviços”) abrangendo as respostas dadas a 5
questões7 do inquérito. A avaliação resultante (93,9%) revela um elevado grau de satisfação dos
assistentes operacionais e técnicos quando questionados sobre as condições de trabalho, a
qualidade das instalações, o funcionamento dos Serviços Administrativos e, por fim, sobre a
limpeza e segurança da escola onde exerce funções.
No que se refere aos pais/EE, sublinhamos que, conforme se verifica na tabela 16, as
respostas dadas aos inquéritos no domínio em análise foram divididas em três categorias

6

Questões n.º 8 a 12, 15, 19, 20, 3 e 25/ 2/ 1, 7, 18 e 27, respetivamente (cfr. Questionário ao pessoal docente, na
secção “Anexos”).
7
Questões n.º 5, 12, 19, 20 e 21 (cfr. Questionário ao pessoal não docente, na secção “Anexos”).
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(“Instalações e serviços”, “Qualidade de ensino” e ”Trabalho pedagógico”) abrangendo as
respostas dadas a 9 questões do inquérito (no caso dos pais/EE de crianças do JI/alunos do 1.º
ciclo) 8 e a 11 questões do inquérito (no caso dos pais/EE dos alunos da escola-sede). 9
No que concerne ao seu grau de satisfação face a “Instalações e serviços” (88,4% e 78,2%),
esta avaliação resulta da análise das respostas dadas sobre a limpeza da escola, a qualidade do
funcionamento dos Serviços Administrativos, a qualidade das suas instalações, a segurança e a
qualidade das refeições servidas no refeitório, Acresce, nas respostas dos pais/EE dos alunos da
escola-sede, a opinião dada acerca do funcionamento dos serviços de papelaria/reprografia e do
Bar.
Concretizando, as respostas que, no âmbito desta categoria, obtiveram resultados mais
baixos foram as que abordaram os seguintes tópicos: limpeza da escola (80,6%), qualidade das
refeições servidas no refeitório (44,6%) e qualidade do serviço do Bar (76%).
Quanto ao grau de satisfação dos pais/EE relativamente à “Qualidade de ensino”, os
resultados obtidos (96,5% e 92,9%) refletem a satisfação dos inquiridos relativamente aos
seguintes tópicos: qualidade do ensino, se os seus educandos são incentivados a obter bons
resultados e se gostam de frequentar a sua escola.
No respeitante à categoria “Trabalho pedagógico” (96,4% e 93,7%), salientamos que esta
percentagem resulta das respostas que os pais/EE deram sobre o seu grau de satisfação com o
trabalho do Educador/Professor Titular/Diretor de Turma do seu educando.
No que se refere aos alunos, salientamos que, de acordo com a tabela anterior, as
respostas dadas aos inquéritos, no domínio em análise, se integram em quatro categorias
“Instalações e serviços”, “Recursos de apoio às aprendizagens”, “Qualidade de ensino” e “Trabalho
Pedagógico” abrangendo as respostas dadas a 18 questões, quer ao nível dos alunos do 4.ºano10,
quer dos da escola-sede11.
Constatamos que ambos os grupos de alunos se revelam, globalmente, satisfeitos com a
categoria em análise, apesar de o grau de satisfação dos alunos do 4.º ano ser significativamente

8

Questões n.º 2,6, 8, 11 e 12 / 3, 7, e 21 / 20 respetivamente (cfr. Questionário aos pais/EE JI/1º ciclo, na secção
“Anexos”).
9

Questões n.º 2, 6, 8, 11, 12, 21 e 22 / 3, 7 e 23 / 20 respetivamente (cfr. Questionário aos pais/EE dos alunos do 2.º, 3.º
ciclos e ensino secundário, na secção “Anexos”).
10

Questões n.º 2, 6, 9, 10, 19, 20 e 22 / 14 / 3, 5, 8, 17 a 19, 21 e 25 / 1 e 13, respetivamente (cfr. Questionário aos
alunos do 4.º ano, na secção “Anexos”).
11
Questões n.º 2, 6, 8, 11, 12, 17 a 19, 24 a 26 / 20 / 3, 7, 10, 23 e 29 / 16, respetivamente (cfr. Questionário aos alunos
do 2.ºe 3.º ciclos e ensino secundário, na secção “Anexos”).
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mais elevado do que o dos alunos da escola-sede. De destacar o facto de estes não se revelarem
muito satisfeitos com as “Instalações e Serviços” da sua escola, constituindo-se esta como uma
área de melhoria. Ora, perante esta realidade, consideramos importante apresentar uma análise
mais detalhada das respostas que deram a cada questão integrada nesta categoria para
averiguarmos onde, exatamente, recai a insatisfação destes alunos. Verificamos, assim, que 65,9%
considera que a escola é limpa, 76,8% está satisfeito com as instalações da escola, apenas 35%
gosta do almoço servido no refeitório da escola-sede, 72,3% e 72,7% mostram-se satisfeitos com o
serviço de papelaria/reprografia e bar, respetivamente e, por último, apenas 54,6% dos alunos
desta escola consideram as salas de aula confortáveis. Mais uma vez, se destaca a necessidade de
a Direção intervir nesta área, visto a categoria em análise ser a que revela menor satisfação por
parte dos docentes, pais/EE e alunos.
Merece, igualmente, destaque a excelente avaliação feita pelos alunos do 4.º ano às
categorias “Recursos de apoio às aprendizagens” e “Trabalho pedagógico” (100% em ambas). A
avaliação daquela categoria resulta da análise das respostas dadas pelos alunos quando inquiridos
se gostam de participar nas atividades e projetos da Escola. No que respeita a esta última
categoria, os alunos pronunciaram-se quanto à qualidade do trabalho do(a) professor(a)
titular/diretor(a) de turma e, no caso dos alunos do 4.º ano, acresceu, ainda, a pronúncia sobre se
aprende com as experiências que faz nas aulas.
No que respeita à avaliação feita pelos alunos à categoria “Qualidade de ensino”, os alunos
do 4.º ano expressaram a sua opinião sobre a qualidade de ensino do(a) professor(a) titular, o
incentivo que recebe para ter boas notas, a importância das visitas de estudo na sua
aprendizagem, o apoio dado pelos professores aos alunos com mais dificuldades de
aprendizagem, a sua satisfação com o trabalho do(a) professor(a) de Inglês e dos professores das
AEC, o conforto das salas de aula e se gosta de frequentar a sua escola.
À exceção das questões que são específicas do 1.º ciclo, as questões respondidas pelos
alunos da escola-sede incidiram sobre os mesmos tópicos.
Em síntese, apresentamos tabelas dos resultados obtidos por inquérito no corrente ano
letivo por comparação com os obtidos em 2014/15 e 2015/16, relativamente a todos os
inquiridos.
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2014/15
85%
92,2%

PESSOAL DOCENTE
Instalações e serviços
Qualidade de ensino

2015/16
85,4%
93%

2016/17
80,7%
96,1%

Tabela 18 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pessoal docente)

Da análise dos dados constantes na tabela 18, concluímos que, ao nível da “qualidade de
ensino”, o grau de satisfação dos professores se mantém, ao passo que há uma diminuição do seu
agrado face às “Instalações e serviços”.

PESSOAL NÃO DOCENTE
Instalações e serviços

2014/15
90,8%

2015/16
92,2%

2016/17
93,9%

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

Os valores presentes nesta tabela permitem-nos constatar que os assistentes
operacionais/técnicos continuam a avaliar, de forma bastante positiva, o domínio em análise.

2014/15

2015/16

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Instalações e serviços
Trabalho Pedagógico

79,6%
96,7%

75,3%
94,1%

2016/17
JI/1.ºciclo

2.º, 3.º ciclos e
ensino secundário

88,4%
96,4%

78,2%
93,7%

Tabela 20 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pais/EE)

A leitura da tabela 20 mostra-nos que, no último triénio, o grau de satisfação dos pais/EE
em relação a este domínio é positivo, sendo essa satisfação maior no respeitante ao “Trabalho
Pedagógico”. Além disso, conclui-se que, analisando as respostas dos pais/EE em dois grupos
separados, o grau de satisfação dos que têm educandos no ensino pré-escolar e no 1.º ciclo é
maior do que o dos restantes.
2014/15
ALUNOS

2016/17

2015/16
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

66,2%

92,4%

72,6%

89%

73,4%

Recursos de apoio às aprendizagens

73,8%

100%

82%

100%

90%

Qualidade de ensino

84,3%

100%

88,4%

95,2%

84,7%

Tabela 21 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (alunos)

Os valores presentes nesta tabela permitem-nos constatar que, tal como no ano letivo
transato, também este ano letivo se mantém a insatisfação dos alunos da escola-sede quanto à
categoria “Instalações e serviços” com valores muito idênticos. Face às restantes duas categorias,
os alunos demonstraram um nível de satisfação bastante positivo.
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Domínio C - Liderança e Gestão
A gestão do Agrupamento é efetuada em colaboração com as diferentes estruturas de
liderança intermédias, respeitando o disposto nos documentos estruturantes.
Neste domínio, cabe ao Diretor, nomeadamente, a coordenação dos recursos humanos, de
modo a suprir as necessidades do Agrupamento, rentabilizando as competências individuais de
quem nele presta serviços, também a distribuição de serviço (do pessoal docente e não docente),
a constituição de turmas e a elaboração dos respetivos horários. Compete-lhe garantir a
coordenação das diferentes estruturas educativas e, ainda, o desenvolvimento de projetos que
contribuam para o envolvimento dos alunos nas atividades da escola e na melhoria da qualidade
das suas aprendizagens. Efetivamente, este Agrupamento tem participado, nos últimos anos, em
diversos projetos, de âmbito concelhio, nacional e/ou internacional, criando uma dinâmica que
trouxe mais-valias à escola, quer do ponto de vista da inovação, quer na partilha de boas práticas
pedagógicas, assim como no estabelecimento de parcerias. Estes projetos permitiram, ainda,
melhores aprendizagens, o acesso a equipamentos e experiências diferentes, a promoção da
escola enquanto elemento ativo do concelho de Barcelos e proporcionaram aos alunos
oportunidades de valorização pessoal, de ocupação plena dos seus tempos escolares, de
enriquecimento das aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se assumiram como formas
de educação para uma cidadania mais informada e participativa e para fomentar a solidariedade,
o espírito de tolerância e o interculturalismo.

C1 - Autoavaliação e melhoria: o papel do PAASA
Num esforço de melhorar os processos de autorregulação e melhoria, o Agrupamento
atualizou e renovou o protocolo com a Universidade do Minho, no âmbito do Programa PAASA. A
adesão a este programa permitiu dar continuidade ao trabalho que se tem desenvolvido, sendo
notória a melhoria ao nível da articulação e envolvimento na análise trimestral dos resultados
escolares e na elaboração de planos de melhoria, além de que as reflexões das diferentes
estruturas se tornaram mais sustentadas e estruturadas, passando a culminar na produção de
juízos de valor por parte da EAA, a fim de serem levados em consideração na definição das linhas
de ação do Agrupamento, com vista à melhoria dos seus resultados.
Em síntese, o papel do PAASA centra-se nas funções de apoio e assessoria à avaliação do
SA e concretiza-se na realização das seguintes tarefas:
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- Realizar sessões de sensibilização;
- Organizar/orientar o processo de autoavaliação;
- Propor uma calendarização para todo o processo de avaliação do SA;
- Disponibilizar os documentos necessários para a análise e avaliação do SA;
- Proporcionar encontros/sessões formativas para partilha de experiências de autoavaliação de
outras escolas/Agrupamentos;
- Fazer o tratamento estatístico dos resultados do SA no final de cada período letivo.

C2 - Reconhecimento da comunidade
Neste parâmetro, pretendemos avaliar a qualidade do serviço prestado pela liderança do
Agrupamento, em várias dimensões. Para tal, aplicámos inquéritos por questionário à comunidade
educativa, que revelam a perceção que o pessoal docente, não docente, alunos e pais/EE têm das
estruturas de liderança. Atenta à necessidade de uma maior estabilidade nos resultados escolares
e de uma melhoria dos mesmos, designadamente ao nível do 3.º ciclo, a liderança assume uma
postura atenta e dinamizadora de práticas promotoras de sucesso.
O gráfico 17 e a tabela 22 mostram que há uma elevada satisfação da comunidade
educativa face ao trabalho desenvolvido pela liderança do Agrupamento.

Gráfico 17 - Satisfação da comunidade – Liderança
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LIDERANÇA

Liderança
Valorização das
competências
individuais/Plano de
formação
Circulação da
informação
Valorização das
opiniões

Pessoal
docente

Pessoal
não
docente

Pais/ EE
JI/1.ºciclo

2.º, 3.º ciclos e
ensino secundário

93,5%

81,4%

88,5%

92,9%

88%

76,8%

92,6%

90,7%

95,9%

82,2%

Alunos
4.º ano

2.º, 3.º ciclos e
ensino secundário

86,8%

97,3%

92,9%

91,3%

76,8%

Tabela 22 – Satisfação da Comunidade - Liderança, por categorias

No que se refere ao pessoal docente, salienta-se que, conforme se poderá verificar na
tabela anterior, as respostas dadas às questões dos inquéritos no domínio “Liderança” foram
divididas em 3 categorias (“Liderança”, “Valorização das competências individuais/Plano de
formação” e “Circulação da informação”) abrangendo as respostas dadas a 8 questões12 do
inquérito.
Constatámos que o pessoal docente deste Agrupamento está bastante satisfeito com a
liderança do Agrupamento, nas suas várias categorias.
No que concerne ao seu grau de satisfação quanto à categoria “Liderança” propriamente
dita (93,5%), a avaliação resulta da análise das respostas dadas pelos docentes relativamente à
“estratégia de atuação do Agrupamento tem em consideração os pontos fortes e as áreas de
melhoria identificadas pelas estruturas internas”, ao apoio da Direção para resolução de
determinados assuntos, ao contributo dos resultados da autoavaliação do agrupamento para a
melhoria da qualidade do serviço prestado e à atuação da Direção para o desenvolvimento de um
bom ambiente escolar.
Por sua vez, o grau de satisfação dos docentes quanto à “Valorização das competências
individuais/Plano de formação” (76,8%) resulta da análise das respostas que deram quanto ao
seu grau de envolvimento no processo de elaboração do Projeto Educativo e do Regulamento
Interno (53,5%), um resultado que merece um olhar atento e uma atitude consequente por parte
da Direção contributo pedido aos docentes para a elaboração, implementação e atualização dos
12

Questões n.º 5, 17, 24 e 26 / 6, 16, e 21/ 4, respetivamente (cfr. Questionário ao pessoal docente, na secção
“Anexos”).
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documentos do Agrupamento, ao ajustamento do Plano de Formação face às necessidades
existentes e à valorização dos conhecimentos e competências dos professores por parte da
Direção.
Por fim, o grau de satisfação dos docentes quanto à “Circulação da informação” (92,6%)
resulta da análise das respostas dadas em relação à qualidade da circulação da informação no
Agrupamento.
No que se refere ao pessoal não docente, salientamos que, conforme se poderá verificar
na tabela anterior, as respostas dadas aos inquéritos no domínio “Liderança” foram divididas em
três categorias (“Liderança”, “Valorização das competências individuais” e “Circulação da
informação”) abrangendo as respostas dadas a 913 questões do inquérito.
No que concerne ao grau de satisfação do pessoal não docente face à “Liderança”
propriamente dita (81,4%), a avaliação resulta da análise das respostas dadas quanto ao apoio da
Direção na resolução dos assuntos que este público apresenta, ao grau de envolvimento deste
público na autoavaliação, por parte da Direção do Agrupamento e quanto ao seu grau de
satisfação relativamente ao trabalho da Direção.
Por sua vez, o grau de satisfação do pessoal não docente quanto à “Valorização das
competências individuais/Plano de formação” (78,4%) resulta da análise das respostas às
questões que avaliam o seu grau de envolvimento no processo de elaboração do Projeto
Educativo e do Regulamento Interno (que parece não ter satisfeito os assistentes operacionais –
53,5%), à valorização dos seus conhecimentos e competências na melhoria contínua do
Agrupamento, ao grau de concordância face à realização mais frequente de inquéritos para
conhecer o seu grau de satisfação em relação ao agrupamento e, ainda, quanto à (in)adequação
do Plano de Formação às suas necessidades.
Por fim, o grau de satisfação dos assistentes operacionais e técnicos quanto à “Circulação
da informação” (90,7%) resulta da análise das respostas que deram quanto ao conhecimento que
têm dos documentos estruturantes do Agrupamento (RI e PE) e do local onde podem consultá-los
e, ainda, sobre a qualidade da circulação da informação na escola onde trabalha.
No que se refere aos pais/EE, salientamos que, conforme se verifica na tabela 21, as
respostas dadas aos inquéritos no domínio “Liderança” foram divididas em 2 categorias

13

Questões n.º 7, 10 e 11 / 2, 6, 8, 13 / 1 e 4, respetivamente (cfr. Questionário ao pessoal não docente, na secção
“Anexos”).
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(“Liderança” e ”Circulação da informação”) abrangendo as respostas dadas a 7 questões14 do
inquérito.
Constatamos que os pais/EE deste Agrupamento revelam um elevado índice de satisfação
com a dinâmica de trabalho da liderança deste Agrupamento.
No que concerne ao seu grau de satisfação face à “Liderança” propriamente dita (88,5% e
92,9%), a avaliação resulta, por um lado, da análise das respostas dadas quanto à sua satisfação
com o trabalho da Direção do Agrupamento e, por outro, da sua opinião quanto à disponibilidade
da Direção para os atender. Por fim, o seu grau de satisfação quanto à “Circulação da informação”
(95,9% e 82,2%) resulta da análise das respostas que deram quanto ao conhecimento que têm do
local onde podem consultar os documentos estruturantes do Agrupamento (RI e PE), à divulgação,
ou não, dos programas e critérios de avaliação, quanto ao conhecimento que tem das regras de
funcionamento da Escola, quanto à receção, ou não, periódica de informações sobre o
comportamento dos educandos e, por último, em relação ao facto de a escola fornecer, ou não,
informação suficiente sobre o percurso escolar dos educandos.
No que se refere aos alunos, salientamos que, conforme a tabela 23, as respostas dadas
pelos alunos do 4.º ano aos inquéritos no domínio “Liderança” integram-se nas categorias
“Circulação da informação” e “Valorização das opiniões”, abrangendo as respostas dadas a 3
questões15 do inquérito. Por sua vez, aos alunos da escola-sede (2.º, 3.º ciclos e ensino
secundário), além destas duas categorias acresce uma outra: “Liderança”. Estas 3 categorias
abrangem as respostas dadas a 6 questões16 do inquérito.
Por conseguinte, constatamos que todos os alunos do agrupamento se revelam satisfeitos
com o domínio “Liderança” em geral, sendo o maior grau de satisfação expresso pelos alunos do
4.º ano. Todavia, merece destaque o resultado obtido na categoria “Valorização das opiniões”, por
parte dos alunos da escola-sede (76,8%). Esta avaliação resulta da análise das respostas dadas por
aqueles alunos quando questionados se a sua escola tem em conta as sugestões dos alunos.
Em síntese, apresentamos tabelas dos resultados obtidos por inquérito no corrente ano
letivo por comparação com os obtidos em 2014/15 e 2015/16, relativamente a todos os
inquiridos.

14

Questões n.º 4 e 18 / 1, 5, 9, 16 e 19, respetivamente (cfr. Questionários aos pais/EE, na secção “Anexos”).

15

Questões n.º 4 e 15/ 28 / 1, 5 e 9 (cfr. Questionário aos alunos do 4.º ano, na secção “Anexos”).

16

Questões n.º 4, 7 e 24 (cfr. Questionário aos alunos do 2.ºe 3.º ciclos e ensino secundário, na secção “Anexos”).
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PESSOAL DOCENTE

2014/15

2015/16

2016/17

Liderança

87,2%

88,9%

93,5%

Valorização das competências
individuais/ Plano de formação

87,4%

93,3%

88%

Tabela 23 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pessoal docente)

Da análise dos dados constantes na tabela anterior, concluímos que, este ano letivo, os
professores revelam um grau de satisfação um pouco mais elevado na categoria “Liderança” mas
mais baixo na outra categoria.

PESSOAL NÃO DOCENTE

2014/15

2015/16

2016/17

Liderança

83,5%

88,6%

81,4%

Circulação da informação

81,3%

88,3%

90,7%

Valorização das competências
individuais

72,9%

77,5%

76,8%

Tabela 24 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pessoal não docente)

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Liderança
Circulação da informação

2014/15
90,0%
94,3%

2015/16
91,4%
91,9%

2016/17
90,7%
89,05%

Tabela 25 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pais/EE)

A tabela anterior regista uma continuidade da elevada satisfação dos pais/EE relativamente
às categorias em análise, apesar de se verificar uma tendência de descida da sua satisfação face à
circulação de informação, o que deve ser alvo de reflexão por parte das estruturas de liderança.
Dada a extrema relevância de uma eficiente circulação da informação para a qualidade do
trabalho desenvolvido no seio das organizações, também a escola tem o dever de fomentar uma
comunicação rápida, clara e eficaz com os pais/EE dos seus alunos, o que garantirá uma relação de
confiança escola/família.
ALUNOS
Valorização das opiniões

2014/15

2015/16

2016/17

66,7%

75,4%

84,05%17

Tabela 26 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (alunos)

17

Média dos valores dos dois grupos de alunos.
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É de salientar que, no presente ano letivo, se conseguiu melhorar substancialmente a
avaliação que os alunos fizeram da valorização das suas opiniões, tendo este aspeto deixado de
ser uma área de melhoria, constituindo-se já como um ponto forte. A tabela 24 mostra, contudo,
que o grau de satisfação dos alunos do 4.º ano é superior ao dos que frequentam a escola-sede

C.3- Identificação de pontos fortes e áreas de melhoria
A análise que se segue contempla não só a avaliação da EAA, como também a avaliação da
comunidade educativa (pessoal docente, pessoal não docente, alunos e pais/EE) realizada através
dos questionários e das sugestões de melhoria dadas pelos mesmos. Neste diagnóstico fazemos
uma separação entre os Pontos Fortes e as Áreas de Melhoria, sendo que aqueles se referem aos
aspetos que a escola já desempenha com qualidade e sobre os quais a satisfação da comunidade
escolar é bastante positiva, enquanto estas correspondem aos aspetos em que a escola ainda não
conseguiu alcançar o nível necessário à obtenção de uma maior satisfação por parte dessa mesma
comunidade. As Ações de Melhoria selecionadas pela EAA constituem uma recomendação, com
vista à superação das Áreas de Melhoria.
Este relatório tem uma natureza holística, apresentando os resultados que requerem maior
destaque, não pretendendo ser um documento exaustivo no que respeita à listagem dos pontos
fortes e dos aspetos a melhorar.
A- RESULTADOS
A1- RESULTADOS ACADÉMICOS
PONTOS FORTES
- Taxas de abandono
estatística significativa.

sem

ÁREAS DE MELHORIA
expressão

---------

Média da classificação interna – ensino básico e secundário
- Todas as disciplinas, exceto a que consta na
coluna à direita.

- Francês e Educação Tecnológica

Taxas de transição/aprovação
- Superação dos valores esperados em quase
todos os anos de escolaridade.

- Taxas de aprovação dos 2º e 12º anos
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Resultados das Provas Finais de Ciclo e Exames Nacionais
PONTOS FORTES

ÁREAS DE MELHORIA

- Melhoria dos resultados obtidos na
avaliação externa às disciplinas de BiologiaGeologia e Física e Química A.

- Português e Matemática, (3.º ciclo)
- Português e Matemática (ensino secundário).

Ações de Melhoria
- Melhorar os resultados obtidos na avaliação
externa a nível de Português e Matemática, (3.º
ciclo) e Matemática (ensino secundário);
- Sustentabilizar as melhorias registadas nos
resultados da avaliação externa.

A2- RESULTADOS SOCIAIS
Participação dos alunos na vida da escola
PONTOS FORTES
ÁREAS DE MELHORIA
- Dinamização de projetos internos em todos
os níveis de ensino e de clubes, em parceria
com entidades da comunidade educativa,
projectando o AEVT no exterior;
- Utilização das Bibliotecas Escolares como
centro de recursos e de apoio à melhoria das
aprendizagens escolares, à realização de
atividades educativas;
- Dinamização da assembleia de delegados;
- Valorização das opiniões dos alunos;
- Clube do Desporto Escolar.

Reconhecimento da comunidade: inquérito por questionário
A informação que se segue foi extraída do inquérito aplicado à comunidade educativa,
concluindo-se que é feita uma avaliação muito positiva ao trabalho desenvolvido pelo
Agrupamento, no que diz respeito aos parâmetros em estudo: Resultados Sociais, Prestação do
Serviço Educativo e Liderança. Contudo, existem, algumas debilidades, em situações específicas,
que requerem maior atenção e uma intervenção mais ajustada, no sentido de as colmatar e que,
por isso, serão consideradas, a seguir, como Áreas de Melhoria.
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PONTOS FORTES

ÁREAS DE MELHORIA

- Ambiente educativo/gestão de conflitos - A discrepância entre o 2º e 3º ciclo e Secundário
(78,5%) e os outros grupos de inquiridos (85%) no
(pessoal docente, pais/EE e alunos);
que respeita à gestão de conflitos.
- Relacionamento interpessoal (pessoal não
docente);
- Relação de confiança escola/pais (pais/ EE);
Impacto da escolaridade no percurso dos alunos

PONTOS FORTES

ÁREAS DE MELHORIA

- Taxas de conclusão do Ensino secundário;
- Taxas de ingresso no ensino superior;
- Acompanhamento dos alunos no processo
de orientação vocacional.

B- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
Planeamento e articulação
PONTOS FORTES
ÁREAS DE MELHORIA
- Sustentabilizar a articulação vertical inter-ciclos.

- Gestão articulada do currículo;
- Trabalho colaborativo;
- Uniformização
ano/disciplina;

de

avaliações

por

- Taxas de aulas dadas;
- Plano de atividades
complemento curricular;

educativas

e

- Gestão dos apoios educativos;
- Identificação precoce dos alunos com
dificuldades de aprendizagem;
- Envolvimento dos técnicos das AEC nas
dinâmicas das unidades educativas;
- Implementação da monitorização dos
resultados académicos/sociais dos alunos
com NEE.

Práticas de ensino
PONTOS FORTES

ÁREAS DE MELHORIA

- Plano de intervenção junto das crianças do - Reforço da prática de coadjuvação em sala de
pré-escolar18;
aula;
18

Identificação de crianças com problemas na aquisição de competências de compreensão auditiva, expressão verbal
oral, metalinguagem e fonético-fonológicas, atuando precoce e preventivamente.
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- Plano de intervenção junto dos alunos do
1.º ciclo19;
- Rentabilização do apoio educativo no 1.º
ciclo para intervenção precoce, privilegiando
as dificuldades dos alunos do 1.º e 2.º anos
de escolaridade;
-Constituição de grupos de homogeneidade
relativa;
- Processos de monitorização e avaliação das
aprendizagens;
- Coadjuvação em sala de aula
Reconhecimento da comunidade: inquérito por questionário

PONTOS FORTES

ÁREAS DE MELHORIA

- Instalações e serviços (alunos do 4.º ano, - Espaços de recreio/lazer (73,1%), desportivos
pessoal docente e não docente e pais/EE);
(60,1%), a qualidade do serviço do Bar (71,3%)
(pessoal docente).
- Ambiente educativo/gestão de conflitos
(alunos, pessoal docente e pais/EE);
- Qualidade das refeições servidas no refeitório
(72%-alunos do 4.º ano), (35%-alunos da escolasede) e (44,6%-pais/EE alunos da escola-sede).
- Recursos de apoio às aprendizagens;
- Qualidade de ensino (pessoal docente e - Limpeza da escola (65,9%), o serviço de
papelaria/reprografia (72,3%), o serviço de bar
alunos);
(72,7%) e o conforto das salas de aula (54,6%)- Trabalho pedagógico (pais/EE);
alunos da escola-sede).

Ações de Melhoria
-Melhorar os
desportivos;

espaços

de

recreio/lazer

e

- Melhorar a qualidade do serviço do Bar da sala
dos professores;
- Melhorar a qualidade das refeições servidas nos
refeitórios do agrupamento;
- Melhorar a limpeza da escola-sede, o serviço de
papelaria/reprografia, o serviço de bar dos alunos e
o conforto das salas de aula.

19

Utilização de uma prova para monitorizar a proficiência na leitura de todos os alunos a frequentar o 1.º ano,
identificando alunos em risco e promovendo a intervenção adequada.
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C- LIDERANÇA E GESTÃO
Reconhecimento da comunidade: inquérito por questionário
PONTOS FORTES
ÁREAS DE MELHORIA

- Valorização das opiniões dos alunos;

- Participação do pessoal não docente na
elaboração do PE e do RI (53,5%).

-Valorização das competências individuais
(pessoal docente e não docente);
- Qualidade da resolução das situações de
disciplina(pessoal não docente: 72,1%)
- Liderança (pessoal docente e não docente,
pais/EE);

Ações de Melhoria
- Circulação da informação (pessoal docente,
não docente e pais/EE);
- Promover reuniões do pessoal não docente, para
recolha de propostas a considerar na elaboração do
- Papel da escola na comunidade (pessoal PE e do RI.
docente).
- Promover a formação do pessoal não docente ao
nível da gestão de conflitos e relacionamento
interpessoal.

C.3.1- Análise das respostas abertas/sugestões dadas pelos pais/EE
Os questionários destinados ao pessoal docente, não docente e pais/EE contemplam um
espaço de resposta aberta para apresentação de críticas e sugestões que possam melhorar o
funcionamento do Agrupamento. Verificamos que todos os grupos de respondentes usaram o
espaço de resposta aberta, tendo apresentado a quantidade de críticas e sugestões, conforme
tabela que se segue:
PESSOAL DOCENTE
8

PESSOAL NÃO
DOCENTE
5

PAIS/EE
JI/1.º CICLO
90

PAIS/EE
ALUNOS ESCOLA-SEDE
20

Tabela 26 – N.º de respostas abertas

As respostas abertas dadas estão categorizadas no gráfico que se segue.
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Gráfico 18 - Categorização das respostas abertas – EB1/JI

Como se verá já em seguida, as críticas apontadas por estes pais/EE centram-se,
nomeadamente, em aspetos cuja resolução não depende da liderança do Agrupamento, antes de
entidades externas à escola, tais como a autarquia e o poder central, o que não significa que a
liderança não deva sensibilizar estas entidades para a necessidade de intervirem, com vista a
averiguarem a realidade local e, em consequência, encetarem esforços no sentido de
melhorar/ultrapassar os aspetos menos positivos apontados.
Concretizando, os aspetos que os pais/EE do pré-escolar e do 1.º ciclo consideram poder
ser melhorados são os seguintes: Falta de espaços exteriores cobertos; Falta de qualidade das
refeições; Mau funcionamento da cantina; Maior vigilância durante os intervalos e o atendimento
e gestão dos conflitos.
O número total de pais/EE de alunos que frequentam a EBSVT que constitui a escola-sede
do Agrupamento que respondeu ao inquérito por questionário foi 120. Destes, apenas 24
apresentaram críticas/sugestões, as quais estão categorizadas no gráfico que se segue:
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Gráfico 19 - Categorização das respostas abertas - EBSVT

Concretizando, os aspetos que estes pais/EE consideram poder ser melhorados são os
seguintes: falta de espaços exteriores cobertos; falta de cobertura na entrada para evitar a chuva;
falta de espaços de lazer na escola; baixa qualidade das refeições e mau funcionamento do serviço
de bar, papelaria e cantina (morosidade no atendimento). Por conseguinte, a liderança deverá
analisar mais de perto estas situações e efetuar as diligências que estejam ao seu alcance, de
modo a minimizar/corrigir os aspetos menos positivos apontados.
No que se refere à situação da cantina da escola-sede, a liderança do Agrupamento
efetuou uma monitorização frequente do serviço prestado, tendo concluído que este cumpriu
requisitos satisfatórios.
Em síntese, apresentamos um gráfico que mostra claramente o grau de satisfação de todos
os respondentes face ao parâmetro Resultados Sociais e aos domínios Prestação do Serviço
Educativo e Liderança.
Mais uma vez, recordamos que este gráfico traduz somas das percentagens médias obtidas
nas respostas às questões utilizadas na categorização de cada dimensão. Os valores traduzidos nos
gráficos traduzem o somatório de respostas nas categorias “Concordo Totalmente” e “Concordo”.
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Gráfico 20 – Síntese dos níveis de satisfação

Tal como já referimos ao longo deste relatório, embora, globalmente, haja algumas ações
de melhoria a concretizar, a leitura deste gráfico permite concluir que os inquiridos manifestam
um elevado grau de satisfação com o trabalho desenvolvido por este Agrupamento nos três
domínios sobre os quais versa o presente relatório.
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Conclusão
A autoavaliação do Agrupamento foi sendo efetuada ao longo do ano letivo e envolveu a
comunidade educativa em várias fases: apresentámos, no final de cada período letivo, um
Relatório de Avaliação do SA, elaborado no âmbito do PAASA, sendo que em cada um fizemos a
apresentação e consequente análise dos resultados académicos referentes ao período letivo em
questão, acompanhadas da formulação de juízos de valor, de estratégias e de recomendações,
com vista à melhoria dos resultados cuja análise evidenciou, também, a reflexão e o apontar de
caminhos e ações de melhoria por parte dos docentes, atores que são fundamentais no processo.
No final do ano letivo, realizámos um inquérito com questionários aplicados ao pessoal
docente e não docente, aos pais/EE e aos alunos, com vista a aferir o grau de satisfação da
comunidade educativa no que concerne aos domínios em análise neste relatório.
Ora, conforme resulta da leitura do presente relatório e dos gráficos anteriormente
apresentados, nos três domínios em estudo houve melhorias significativas, comparativamente ao
ano letivo anterior.
Deste modo, ao nível do parâmetro Resultados Académicos, mantém-se como ponto forte
a baixa taxa de abandono escolar e o facto de as metas definidas para as taxas de
transição/aprovação terem sido cumpridas, com exceção do ensino Secundário que, embora tenha
tido uma evolução muito positiva em relação aos anos anteriores (6,9% em relação a 2015/16)
ficou aquém da meta (-3,2%). Os resultados académicos das disciplinas de Matemática e
Português do 3º ciclo e do Secundário na avaliação externa, abaixo dos valores nacionais e das
metas, embora tenha havido uma evolução positiva em relação aos anos anteriores. Na média de
classificação interna foram atingidas ou ultrapassadas todas as metas, havendo uma diferença
pouco significativa nas disciplinas de Francês e Educação Tecnológica do 3º ciclo (0,1% e 0,2%
respetivamente).
Em relação a este parâmetro, Resultados Académicos, é de registar, globalmente, uma evolução
positiva em relação aos anos anteriores, o que evidencia consistência nas estratégias de melhoria
que sucessivamente têm sido implementadas. 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.
Sugere-se que, para as disciplinas e anos em que as metas têm vindo a ser alcançadas ao
longo dos anos, seja feito um investimento pedagógico na melhoria do sucesso perfeito.
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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.
São pontos fortes e reconhecidos a qualidade de ensino e do trabalho pedagógico, bem como os
recursos de apoio às aprendizagens. Refira-se o trabalho do Agrupamento no sentido de manter
níveis ancoragem dos diversos setores da comunidade, nomeadamente no PE, que envolve uma
diversidade de atividades e projetos ligados à comunidade; na sua representação em diversos
órgãos; na gestão com uma postura dialogante, aberta à inovação, à criação de parcerias; no
acompanhamento dos alunos no processo de aprendizagem e de orientação vocacional; na aposta
numa escola inclusiva, com as duas unidades UEEA.
No que concerne ao domínio Prestação do Serviço Educativo, as medidas que têm sido
implementadas, nomeadamente o “Centro de Explicações” como recurso que se revelou eficaz na
minimização das dificuldades dos alunos às várias disciplinas; a coadjuvação em sala de aula, que
neste ano letiva foi alargada ao 1º ciclo, promovendo um trabalho colaborativo entre os docentes
e, deste modo, a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens; a supervisão da prática
letiva; a concertação de estratégias e de metodologias de ensino ajustadas ao perfil dos alunos e a
elaboração de instrumentos de avaliação e de critérios de classificação comuns a cada ano de
escolaridade; a deteção e intervenção precoce nas dificuldades de aprendizagem; a Oferta
Complementar – Educação para a Cidadania, ao contribuir para a formação de cidadãos
responsáveis, autónomos e com espírito; o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Prevenção e
Disciplina com repercussões positivas no comportamento dos alunos e, bem assim, no ambiente
de aprendizagem.
É, ainda, de registar a quase inexistente taxa de absentismo docente, como contributo para a
prestação de um serviço educativo de qualidade.
No domínio Liderança e Gestão, constatamos que toda a comunidade educativa se
encontra satisfeita com o trabalho da equipa responsável pela gestão do Agrupamento.
Tem havido um esforço no sentido de chegar mais e melhor a toda a comunidade, havendo uma
evolução no que refere à circulação da informação e na valorização das opiniões dos alunos. A
diversidade de atividades e projetos em que o Agrupamento está envolvido são reveladores de
uma liderança aberta. Pode também concluir-se que há uma opinião positiva sobre a forma como
a direção resolve os conflitos e dificuldades nas diferentes unidades educativas e com os
respetivos encarregados de educação, mostrando capacidade de diálogo e equilíbrio nas decisões,
criando consensos.
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A forma como implica as lideranças intermédias, dando-lhes autonomia, contribui para a
existência de um bom ambiente de trabalho entre pessoal docente, não docente e alunos.
Concluindo, a ação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel tem sido um agente

promotor de desenvolvimento local, quer pelo contributo para mudança social através da
melhoria do nível académico da população jovem, quer pelo incentivo à participação cidadã e
solidária na comunidade.
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Anexos
Anexo 1- Inquéritos por questionário

AUTOAVALIAÇÃO 2017
PESSOAL DOCENTE
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

Discordo

4

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.
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 lecciono é/são segura(s).
11- Os espaços de recreio/lazer da(s) Escola (s) onde lecciono é/são
adequados.
12- Os espaços desportivos da(s) Escola(s) onde lecciono 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.
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Utilize o seguinte espaço para apresentar alguma crítica ou sugestão/aspeto que melhore a Escola:
ALUNOS QUE FREQUENTAM O 4.º ANO DE ESCOLARIDADE
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

Discordo

4

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.
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.
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ALUNOS QUE FREQUENTAM O 2.ºe 3.º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO

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

Discordo

4

3

Discordo
Totalmente
2

Sem
opinião

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.
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PESSOAL NÃO DOCENTE

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

Discordo

4

3

Discordo
Totalmente
2

Sem
Opinião

1- Sei onde posso consultar os documentos da Escola (Projeto
Educativo, Regulamento Interno, etc.).
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:
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PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO JI/1.º ciclo

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

Discordo

4

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

Discordo

4

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.
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:
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Anexo 2- Cronograma da Equipa de Autoavaliação - 2016/2017

CRONOGRAMA DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO - 2016/2017
2016
2017
ETAPAS/AÇÕES
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Set
Elaboração do cronograma de
trabalho da
Equipa de Autoavaliação (EAA)
para o ano 2016/17.
Finalização do Relatório de
Avaliação do
Sucesso Académico (SA) do 3.º
período.
Finalização do Relatório Final de
Autoavaliação 2015/2016.
Definição das estratégias de
atuação.
Elaboração do Referencial de
Autoavaliação 2016-17.
Apresentação do Relatório Final
de Autoavaliação 2015/2016 ao
Conselho Geral.
Revisão dos questionários de
satisfação destinados ao pessoal
docente, não docente, alunos e
pais/EE.
Formação aos representantes dos
pais/EE: sessão de sensibilização e
divulgação dos objetivos da EAA.
Formação aos pais/EE: sessão de
sensibilização e divulgação dos
objetivos da EAA, através das
educadoras, docentes titulares de
turma e diretores de turma.
Envio, aos coordenadores de
departamento, da documentação
relativa à análise do SA do 1.º
período.
Reunião com a Direção do
Agrupamento.
Elaboração do Relatório do SA do
1.º período.
1.ª avaliação intermédia do SA e
do ambiente educativo.
Divulgação dos resultados do SA e
do ambiente educativo do 1.º
período ao Conselho Pedagógico e
aos departamentos curriculares.
Aplicação dos questionários de
satisfação
à
comunidade
educativa
(Pais/EE;
Alunos;
Professores e Pessoal não
docente).
Tratamento
estatístico
dos
questionários.
Formação aos professores: sessão
de esclarecimento sobre a

X
X
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dinâmica da autoavaliação na
escola.
Reunião com a Direção do
Agrupamento.
Elaboração do Relatório do SA do
2.º período.
2.ª avaliação intermédia do SA e
do ambiente educativo.
Divulgação dos resultados do SA e
do ambiente educativo do 2.º
período ao Conselho Pedagógico e
aos departamentos curriculares.
Elaboração do Relatório do SA do
3.º período.
3.ª avaliação intermédia do SA e
do
ambiente
educativo
e
discussão dos resultados.
Divulgação dos resultados do SA e
do ambiente educativo do 3.º
período ao Conselho Pedagógico e
aos departamentos curriculares.
Recomendação de ações de
melhoria.
Relatório Final de Autoavaliação
2016/2017
Definição de procedimentos a
adotar no ano letivo 2017/18.
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Anexo3 – Categorização das questões dos inquéritos

Pais e Encarregados de Educação

Categoria

Número das questões

Circulação da informação

1, 5, 9, 16, 19

Instalações e serviços

2, 6, 8, 11, 12,

Trabalho Pedagógico

20

Liderança

4, 18

Relação escola/comunidade

10, 14, 15

Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/

13, 17

Qualidade de ensino

3, 7, 21

Assistentes operacionais

Categoria

Número das questões

Circulação da informação

1, 4

Instalações e serviços

5. 12, 19, 20, 21

Liderança

7, 10, 11

Valorização das competências individuais

2, 6, 8, 13

Relacionamento interpessoal /gestão de

9, 14, 15, 16, 17, 18, 22
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conflitos/

Relação escola/comunidade

3

Docentes

Categoria

Número das questões

Qualidade de ensino

1, 7, 18, 27

Recursos de apoio às aprendizagens

2

Instalações e serviços

8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 23, 25

Circulação da informação

4

Liderança

5, 17, 24, 26

Valorização das competências
individuais/Plano de formação

6, 16, 21

Relação escola/comunidade

3

Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/

13, 14, 22

Alunos – 4.º ano

Categoria

Número das questões

Instalações e serviços

2, 6, 9, 10, 19, 20, 22

Recursos de apoio às aprendizagens

14

Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/

11, 12, 15, 16, 23
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Trabalho pedagógico

1, 13

Qualidade de ensino

3, 5, 8, 17, 18, 19, 21, 25

Valorização das opiniões

24,

Circulação da informação

4, 7

Alunos – EBSVT

Categoria

Número das questões

Instalações e serviços

2, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26

Recursos de apoio às aprendizagens

20

Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/

13, 14, 21, 22, 27

Trabalho pedagógico

16

Qualidade de ensino

3, 7, 10, 23, 29

Liderança

4, 15

Valorização das opiniões

28

Circulação da informação

1, 5, 9

Anexo 4- Categorização das questões dos inquéritos por domínios

Siglas

Domínios

D1
D2
D3

Resultados Sociais
Prestação de Serviço Educativo
Liderança
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Pais e Encarregados de Educação

Categoria
Circulação da informação
Instalações e serviços
Trabalho Pedagógico
Liderança
Relação escola/comunidade
Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/
Qualidade de ensino

Domínios
D3
D2
D2
D3
D1
D1
D2

Pessoal não docente

Categoria
Circulação da informação
Instalações e serviços
Liderança
Valorização das competências individuais
Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/
Relação escola/comunidade

Domínios
D3
D2
D3
D3
D1
D1

Docentes

Categoria
Qualidade de ensino
Recursos de apoio às aprendizagens
Instalações e serviços
Circulação da informação
Liderança
Valorização das competências
individuais/Plano de formação
Relação escola/comunidade
Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/

Domínios
D2
D2
D2
D3
D3
D3
D1
D1

Alunos – 4.º ano

Categoria
Instalações e serviços
Recursos de apoio às aprendizagens
Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/
Trabalho pedagógico
Qualidade de ensino

Domínios
D2
D2
D1
D2
D2
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Valorização das opiniões
Circulação da informação

D3
D3

Alunos – 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário

Categoria
Instalações e serviços
Recursos de apoio às aprendizagens
Relacionamento interpessoal /gestão de
conflitos/
Trabalho pedagógico
Qualidade de ensino
Liderança
Valorização das opiniões
Circulação da informação

Domínios
D2
D2
D1
D2
D2
D3
D3
D3

Anexo 5- Formação

Dinamizador(es)

Designação

SERVIÇO DE PSICOLOGIA
ORIENTAÇÃO (SPO)

Ação de capacitação parental “Deteção de alunos no 2.º ano em risco
perturbação na leitura através da prova Maze”.
Ação de capacitação de educadores de infância: “Deteção e intervenção
crianças em risco de insucesso escolar por Problemas na fala e linguagem
jardim de infância (RALF”.
Ação de capacitação parental: “Deteção de alunos no 1.º ano em risco
perturbação na leitura através da prova Maze”.

BIBLIOTECA ESCOLAR
(BE)/EQUIPA DE SAÚDE
ESCOLAR

Área

E

de
de
no
de

Sessão de esclarecimento "A importância do Sono no desenvolvimento das
crianças e adolescentes".

Dinamizadores

Departamento de Educação
Especial/ CRTIC Viana do Castelo

Descrição
Ação de Curta Duração - “Intervenção nas Dificuldades
de Aprendizagem” (Prof.ª Florinda Maciel)
Ação de Curta Duração - “Iniciação à programação no
primeiro ciclo” (Profs. José Fernandes/Carlos Sousa- AE
Vale do Tamel)
Ação de Curta Duração – “Iniciação à Robótica
Educativa” (Profs. José Fernandes/Carlos Sousa- AE Vale
do Tamel)
Ação de Curta Duração – “Água Segura-Importância do
Ciclo Urbano da Água na Promoção da Saúde Pública e
na Proteção dos Recursos Hídricos” (Prof. António Jorge
Gonçalves- AE Vale do Tamel)
Ação de Curta Duração: “Recursos educativos abertos –
software Araword” (CRTIC-Viana do Castelo)

Gabinete de Prevenção e Disciplina
(GPD)

Ação de Curta Duração: “Autorregulação da
aprendizagem e gestão do comportamento em sala de

Direção
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aula” (Dr. Pedro Rosário - Universidade do Minho)

FORMAÇÃO
DO
PESSOAL
NÃO DOCENTE

Secção de Formação e
Monitorização (SFM)

Ação de Curta Duração: “As Lideranças Intermédias de
Supervisão Pedagógica ao Serviço da Qualidade da
Escolas: Porque São os Bons Professores que Fazem as
Boas Escolas” (Dr.ª Ana Paula Silva – Universidade
Católica do Porto)

Direção/ Secção de Formação e
Monitorização (SFM)

Ação de Formação (6 horas): “Utilização de ferramentas
informáticas” (Prof. José Fernandes- AE Vale do Tamel)
Ação de Formação (6 horas): “Stress e ansiedade: do
conhecimento à ação”- Dr. Miguel Durães e Dr.ª Paula
Martins (Escola Secundária Henrique Medina)
Ação de Formação (15 horas): “Primeiros Socorros e
Suporte Básico de Vida” – Equipa de Saúde Escolar

Anexo 4 – Protocolos estabelecidos com entidades parceiras do Agrupamento

Área

Educação e
Ação Social

Formação

Departamento
de Educação
Especial

Colaboradores

Câmara Municipal de Barcelos

Centro de Formação da Associação de
Escolas de Barcelos e Esposende
(CEFAEBE)

Associação de Pais e Amigos das
Crianças Inadaptadas (APACI)

Centro de Recursos TIC para a
Educação Especial (CRTIC)

Descrição
União de Freguesias: Quintiães e Aguiar; Alheira e Igreja
Nova; Alvito S. Pedro, Alvito S. Martinho e Couto; Campo
e Tamel S. Pedro Fins Juntas de Freguesia: Aborim,
Carapeços, Cossourado, Lijó, Panque, Roriz, Silva, Tamel
S. Veríssimo, Associação de Pais da Freguesia de Tamel
Santa Leocádia Associação de Pais e Amigos das crianças
de Tamel S. Pedro Fins
O CEFAEBE é uma entidade parceira que colabora com
este Agrupamento ao nível da oferta de formação
acreditada ao pessoal docente e não docente,
procurando ajustar essa oferta às necessidades expressas
no Plano de Formação do agrupamento.
O projeto de parceria com este Agrupamento visa: - A
referenciação e avaliação de crianças e jovens com NEE
de caráter permanente; - A execução de respostas
educativas de Educação Especial, tais como a intervenção
terapêutica em contexto escolar nas seguintes valências:
Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia e
Fisioterapia; - Articulação com o trabalho docente no
desenvolvimento de estratégias de educação que se
considerem adequadas para satisfazer necessidades
educativas dos alunos; - Reuniões com as equipas
pluridisciplinares, para avaliação do perfil de
funcionalidade dos alunos com NEE; - O desenvolvimento
de ações de apoio à família; - A transição para a vida pósescolar, nomeadamente o apoio à transição da escola
para o emprego; - Preparação para integração em
Centros de Atividades Ocupacionais.
- Avaliar os alunos com NEE de caráter permanente, para
efeitos de utilização de tecnologias de apoio e adequação
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do equipamento/ajuda técnica à sua situação particular,
com vista a garantir a inclusão destes alunos no processo
de ensino aprendizagem; - Acompanhar os alunos
através da monitorização da intervenção e de reuniões
de avaliação, sempre que necessário; - Prestar serviços
de informação, formação, aconselhamento aos
professores, outros técnicos e famílias no que respeita a
utilização das tecnologias de apoio e também das
metodologias a implementar na sala de aula; - Promover
encontros, seminários, workshops no âmbito da
Educação Especial, tendo como destinatários docentes,
técnicos e EE; - Promover formação aos docentes de
Educação Especial, no âmbito das TIC aplicadas aos
alunos com NEE e/ou outras temáticas consideradas
relevantes; - Divulgar a atividade e os meios do Centro de
Recursos, junto das escolas da sua área de abrangência e
da comunidade em geral; - Acompanhar os alunos que se
encontram hospitalizados ou domiciliados por razões de
doença grave ou incapacidade e que utilizam sistema de
videoconferência ligado à escola (teleaula); - Gerir e
acompanhar a manutenção das tecnologias de apoio, em
colaboração com a Direção do Agrupamento.

Departamento de
Educação Especial
(continuação)

Empresas da comunidade

Agrupamento de Centros de Saúde
Cávado III - Barcelos/Esposende

Saúde

Direção

Instituto Português do Desporto e
Juventude

Para concretização dos Planos Individuais de
Transição
(PIT), por parte dos alunos com “Currículo Específico
Individual”, o Departamento de Educação Especial
tem contado com a colaboração de empresas da
comunidade local, que apoiam a transição destes
alunos para a vida pós-escolar, a saber: - “Restaurante
Belchior; “Empresa de peúgas “Vítor Manuel Cordeiro
Costa” e “Associação de Pais e Amigos das Crianças
Inadaptadas (APACI)”.
Intervenção direta da equipa de saúde escolar ao
nível da saúde oral (educação pré-escolar, 1.º ciclo e
UEEA).
Fornecimento de materiais de apoio aos programas
Passezinho, Passe e Presse
Apoio e encaminhamento de alunos com
necessidades de saúde específicas (todos os
ciclos/níveis de ensino)
Disponibilidade de atendimento aos alunos no
Gabinete de Apoio ao Aluno-escola sede
Candidatura ao programa cuida-te permitindo um
teatro debate ao nível da sexualidade para as turmas
do 9º ano.

Liga Portuguesa de Luta Contra o
Cancro (LPLCC)

Projeto “Liga-te” – A LPLCC propôs diferentes
atividades relacionadas com a saúde e o cancro.

Cidadania/
Segurança

Bombeiros Voluntários de Barcelos

Estabelece os termos de intercâmbio no âmbito da
promoção da Proteção Civil nas escolas

Logístico

Juntas de Freguesia

Funcionamento das Escolas do 1.º ciclo e Jardins de
Infância em várias dimensões

Atividades de Apoio
à família

Centro social de Aguiar
Associações de Pais e Enc. Ed. Da
EB1/JI de Aborim

Atividades de animação e apoio à família:
acolhimento, almoço e prolongamento de horário
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ACRA – Alheira
Centro Social de Cultura e Recreio da
Silva
Junta de Freguesia de Cossourado
APALVI – Alvito S. Pedro
APE Carapeços
APEBSVT – Lijó
APJIR – Roriz
APEJTSL – Tamel Sta. Leocádia
APTSV – Tamel T. S. Veríssimo
Pedagógico/logístico

Desporto e Saúde

Escolas do Concelho
Casa do Povo de Alvito
Associações Desportivas Locais

Estabelecimento de uma rede de boas práticas ao
nível pedagógico e de gestão funcional – Desporto
Escolar.
Escola de Formação de Ténis de Mesa, destinado aos
alunos do 1.º ciclo
Execução do Plano Anual de Atividades
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