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Introdução
A procura da Excelência e da Qualidade na Educação é uma preocupação que assume,
nos dias de hoje, particular relevo, pois assiste-se a mudanças constantes que se refletem na
vida das escolas e que implicam que estas tenham em conta as rápidas transformações sociais,
culturais, tecnológicas e as frequentes alterações legislativas.
De facto, a autoavaliação permite identificar com clareza o que a escola faz bem e no
que precisa de melhorar. Na verdade, oferece à escola uma oportunidade para aprender a
conhecer-se no sentido de atingir a Excelência através de uma efetiva melhoria continuada
(Alaíz, Góis, & Gonçalves, 2003).
Constituindo o principal pilar da autoavaliação conhecer, com objetividade, a situação
atual da organização escolar, avaliar e monitorizar, periodicamente, as atividades que evoluem
satisfatoriamente, as que estagnaram e as que devem ser melhoradas, independentemente do
modelo de autoavaliação escolhido, é inegável que a autoavaliação deve ser sensível ao
contexto da organização escolar e orientada pelas prioridades constantes nos seus documentos
estruturantes. Significa isto que a avaliação deve ser adaptada à dimensão educativa e cultural
de cada escola, ao seu ritmo e em função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do
respetivo processo. Nesta ótica, a qualidade nunca poderá ser perspetivada como um fim, mas
sim como um caminho direcionado para a melhoria contínua e para práticas de excelência.
Em Portugal, a preocupação com a Autoavaliação e com a Qualidade do serviço
prestado pelas escolas não surge apenas devido à necessidade de prestação de contas e
responsabilização das instituições educativas e dos seus agentes, afirmando-se, também, como
um imperativo legal. Neste contexto, a autoavaliação deve ser um instrumento indispensável à
promoção da qualidade educativa e de reforço da capacidade de melhoria das organizações
escolares, tal como o demonstra a legislação emanada sobre esta matéria, da qual se destaca,
primeiramente, o programa nacional de avaliação externa das escolas levado a cabo pela
Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), com início em 2006, e a Portaria n.º 1260/2007,
de 26 de setembro, que vieram reforçar a necessidade das organizações escolares adotarem
dispositivos e práticas de autorregulação. Mais tarde, foi com a Lei n.º 31/2002, de 20 de
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Dezembro, designada por “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não Superior”,
que colocado às escolas o desafio da avaliação e a pertinência da procura do caminho para a
Excelência e melhoria contínua. Posteriormente, a Portaria n.º 1260/2007, de 26 de Setembro,
veio reforçar a necessidade das escolas implementarem um sistema de autorregulação,
referindo que a celebração de um contrato de autonomia só é possível com a adoção por parte
da escola de dispositivos e práticas de autorregulação, entre outros requisitos. Entre outros
normativos legais entretanto promulgados, destaca-se o recente Despacho Normativo n.º
13/2014, de 15 de setembro, que prevê que as escolas desenvolvam procedimentos de análise
dos resultados da avaliação da aprendizagem dos alunos, proporcionando o desenvolvimento
de práticas de autoavaliação da escola que visem a melhoria do seu desempenho.
Ora, face a esta realidade, percebe-se que uma escola que pretende afirmar-se como
uma escola de referência, com boas práticas, é uma escola que se revê como uma “organização
aprendente introspetiva” que, ao estudar-se a si mesma, ao conhecer os seus recursos e
contextos, ao conhecer a sua real organização, o seu funcionamento e, em particular, as suas
práticas educativas, para além dos resultados obtidos, conseguirá conhecer-se melhor,
aprender e evoluir, melhorando todo o serviço prestado à comunidade e em particular aos seus
alunos.
Em síntese, este relatório assume-se, assim, como uma oportunidade para discutir,
esclarecer, comparar, comentar ideias, projetos/ações e rever estratégias para que, localizadas
as falhas, se saiba onde e como superá-las.

Página 3

Relatório Final de Autoavaliação – 2014/2015

Caracterização da população escolar
No ano letivo 2014/2015, frequentaram o Agrupamento de Escolas Vale do Tamel um
total de 472 crianças no ensino pré-escolar e 1345 alunos repartidos pelos diferentes níveis de
ensino (1.º ciclo – 763; 2.º ciclo – 187; 3.º ciclo – 291; Secundário regular – 88 e Secundário
Profissional – 22).
Cerca de 56% dos alunos apresentam uma situação financeira carenciada beneficiando
de Escalão no âmbito da Ação Social Escolar.
Foram identificadas necessidades educativas especiais em cerca de 6% dos alunos.
As habilitações dos pais e encarregados de educação dos alunos são a nível do Ensino
Básico 2.º ciclo (39,9%), 3.º ciclo (22,6%), ou secundário (15,2%). Apenas 4,6% dos pais tem
uma habilitação igual ou superior a licenciatura.
Cerca de 51% dos agregados familiares têm acesso a computador e internet e 37% não
tem acesso a nenhum destes recursos.
A nível de pessoal docente, exerceram funções no agrupamento 142 docentes dos quais
21 em exercício de funções temporárias. Note-se que 29% dos docentes têm idade superior a
50 anos e 27% idade entre 30 e 40 anos e 46,4% exerce funções no ensino em período superior
a 20 anos.
A nível de pessoal não docente, exerceram funções no agrupamento 92 funcionários,
sendo que cerca de 34% exerceram funções em contrato a termo resolutivo e 15,2% no âmbito
de Fundo de Desemprego ou Contrato de Emprego e Inserção. Apenas 18,5% exerce funções
em período superior a 20 anos. 1

Domínio A1 - Resultados Académicos
A1.1 Taxas de abandono
Considera-se 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

1

Para referência dos valores apresentados, foram utilizados os dados MISI relativos ao mês de Junho.
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situações: abandonou, anulou matrícula, foi retido ou excluído da frequência por excesso de
faltas.
Relativamente ao primeiro objetivo, verificámos 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 no ensino básico e
secundário, podemos verificar, pela análise dos gráficos a seguir apresentados, que os valores
alcançados superaram os valores esperados. Verificamos uma diferença, pouco expressiva,
apenas na disciplina de Matemática do 4.º ano, Português e Matemática no ensino secundário.
Numa perspetiva global, consideramos que os resultados pretendidos foram,
maioritariamente, atingidos.
O valor esperado é calculado com uma incidência de 1% sobre a média das classificações
obtidas no triénio 2010/2011 a 2012/2013.

Gráfico 1
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Gráfico 2

A1.3 Média da classificação interna no ensino básico e secundário, nas
disciplinas não sujeitas a avaliação externa
Pela análise dos gráficos que, de seguida, se apresentam relativos aos resultados da
média da classificação interna das disciplinas não sujeitas a avaliação externa, verificamos que
os valores alcançados se alinham com os valores esperados, observando-se diferenças pouco
expressivas num número residual de disciplinas (Inglês – 2.º ciclo e Francês).
Numa análise global, consideramos o objetivo atingido, dado que a classificação
esperada, tanto no ensino básico, como no ensino secundário, foi alcançada.

Gráfico 3
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Gráfico 4

Gráfico 5

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 2014/2015, 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 (sistema de informação, do Ministério da educação e Ciência, onde são
recolhidos dados da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário).
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Os valores esperados reportam-se aos plasmados no CA, tendo por base uma evolução
com uma taxa de 1% sobre os valores nacionais de 2010/2011. O gráfico 6 reflete a compilação
dos valores anteriores, concluindo-se que os valores esperados são atingidos em todos os anos
de escolaridade.

Gráfico 6

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 agrupamento.
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.
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41 – Português 1.º ciclo/42 – Matemática 1.º ciclo/ 61 – Português 2.º ciclo/ 62 - Matemática 2.º ciclo/ 91 - Português 3.º ciclo/ 92 – Matemática 3.º ciclo

Gráfico 7

No que respeita à classificação média do agrupamento, na prova final de Português do
1.º ciclo (prova 41), constatou-se que o valor alcançado (64%) está ligeiramente desfasado do
valor de referência nacional (66%). Contudo, na disciplina de Matemática a situação inverteuse, tendo a classificação média do agrupamento (61%) sido superior aos valores nacionais
(60%).
Relativamente à classificação média do agrupamento, pela leitura do gráfico 7, concluise que, no 2.º ciclo, nas provas finais de Português (prova 61) e Matemática (prova 62), os
valores alcançados (71% e 60%, respetivamente) superaram, consideravelmente, os valores de
referência nacional (60% e 51%, respetivamente).
No que concerne à classificação média do agrupamento, no 3.º ciclo, verifica-se que na
prova final de Português (prova 91), o valor alcançado coincidiu com o valor de referência
nacional (58%). No que respeita à prova final de Matemática (prova 92), constatou-se que o
valor alcançado pelo agrupamento (41%) ficou aquém do esperado (48%).
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635 – Matemática A/ 639 – Português/ 702 – Biologia e Geologia/ 714 – Filosofia 715 – Física e Química A

Gráfico 8

Relativamente à classificação média do agrupamento, no ensino secundário, o gráfico 8
permite constatar que, no exame final de Matemática A (prova 635), Biologia/Geologia (prova
702) e Física e Química A (prova 715), o valor alcançado (10.9, 8.4 e 8.3, respetivamente) foi
inferior ao valor de referência nacional (12.0, 8.9 e 9.9, respetivamente). Contudo, no exame
final de Português (prova 639) e Filosofia (prova 714), o valor alcançado (13.4 e 11.0,
respetivamente) é superior aos valores nacionais (11.0 e 10.8, respetivamente).

A1.8. Mérito Académico
Do total de alunos da escola que integraram o quadro de excelência (108 num total de
771 elegíveis), 28% integram o 4.º ano do primeiro ciclo, 16% integram o 2º ciclo, 30% integram
o 3.º ciclo e 26% o ensino secundário.

Gráfico 9
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Domínio A2: Resultados Sociais
A2.1. Participação dos alunos na vida da Escola
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel (AEVT) assumese como o documento estruturador do conjunto de iniciativas desenvolvidas no horizonte de
um ano letivo pelos órgãos de direção, estruturas de orientação educativa e demais
intervenientes educativos do agrupamento, que têm como principais objetivos a promoção dos
princípios e valores e a consecução das metas e objetivos definidos no Projeto Educativo.
O AEVT promove um conjunto, cada vez mais rico e alargado, de atividades e projetos,
que têm proporcionado aos alunos uma perspetiva pluridimensional da educação, com a qual
se tem vindo a enriquecer o currículo centralmente definido para todos, através da abordagem
de temáticas tão importantes quanto variadas, 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.
Para além de todas as atividades desenvolvidas por cada órgão, realçam-se projetos
relevantes no período em avaliação que, pelo seu impacto e avaliação deverão ter continuidade
no agrupamento2. Consideram-se relevantes os resultados positivos decorrentes de projetos
como: Projeto Educação para a Cidadania (PEC), Aprender Tic@ndo, VITRAL, WebRádio
Educativa, “O Ténis de Mesa Vai à Escola”, Jornal escolar “Escola Ativa”, Vale do Tamel Solidário
e Voluntário.
É, ainda, de considerar, o trabalho desenvolvido pelo Clube de Desporto Escolar e pela
Biblioteca Escolar que, nas suas diferentes dimensões, oferece aos alunos espaços de interação
e crescimento a nível pessoal e ético.
As AEC, no primeiro ciclo, são participadas por cerca de 95%3 dos alunos do 1.º ciclo. O
agrupamento reconhece a mais-valia desta oferta, constituindo-se como uma oportunidade de
enriquecimento da aprendizagem das crianças que, de outra forma, se vêm impossibilitadas de
ter acesso a uma formação nos domínios desportivo, artístico, científico, técnico, das
tecnologias da informação e comunicação e das línguas estrangeiras.

2
3

Para informação mais específica, poderá consultar o relatório PAA 2014/2015.
Quociente entre o número de inscritos e o total de alunos do ciclo.
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Como principalmente constrangimento desta oferta, assinala-se a instabilidade dos
recursos humanos afetos. Na maioria dos casos, esta instabilidade deve-se, à seleção dos
técnicos, noutros agrupamentos, para ofertas com um maior número de horas. Verificaram-se,
também, dificuldades na afetação de recursos em horários até cinco horas e em horário
temporário para substituição temporária de trabalhador.
Como pontos fortes, destaca-se o envolvimento dos técnicos das AEC nas dinâmicas das
diferentes unidades do agrupamento, a valorização social da oferta de Inglês 1.º ciclo e o
contributo da oferta de AFD na promoção de hábitos de vida saudável e combate à obesidade
infantil.
As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) responderam às necessidades das
famílias traduzindo-se, globalmente, numa resposta com qualidade, quer a nível pedagógico,
quer a nível de instalações. Beneficiaram das AAAF cerca de 70% das crianças que
frequentaram os Jardins de Infância do Agrupamento. Nota-se uma melhoria nas qualificações
das animadoras, contribuindo, também, para a qualidade dos serviços prestados no âmbito da
AAAF. É assegurada a supervisão semanal das educadoras titulares de grupo, cujo
acompanhamento das atividades contribui, determinantemente, para o seu cumprimento e
regulação.
A Componente de Apoio à Família (CAF), no 1º ciclo, é uma resposta com uma adesão
relativamente reduzida, quer por alguns custos associados, quer pela cobertura do horário de
funcionamento dos estabelecimentos.
A supervisão das atividades é assegurada pelos docentes titulares, constatando-se que,
de uma forma geral, é valorizada a realização dos trabalhos de casa. Além disso, são, também,
organizadas atividades de cariz lúdico em quase todos os estabelecimentos.
A participação dos alunos é, ainda, notada no seu envolvimento nas reuniões de
conselho de turma nos ciclos em que a mesma está prevista, verificando-se uma participação
de 78%4 dos seus representantes.
Também no Conselho Geral, os alunos veem as suas opiniões serem representadas
através da participação de um aluno do ensino secundário.

4

Quociente entre o número de reuniões participadas e o número de reuniões realizadas. Contagem efetuada a partir da folha de presenças da
ata.
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Podemos ainda considerar neste ponto, o envolvimento dos pais e encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos. Nos 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário,
considerando como referência a participação nas reuniões de conselho de turma, pelos
representantes eleitos (85%5) e na participação nas reuniões de encarregados de educação,
verificamos que esta participação atinge níveis satisfatórios (77%6). No ensino pré-escolar e 1.º
ciclo esta participação aproxima-se dos 100%.
O Diretor e as estruturas intermédias mantêm ainda uma dinâmica aberta, sendo os
alunos ouvidos sempre que o solicitam ou se identificam situações que o justifiquem.
Em áreas de melhoria identificadas, como por exemplo a cantina, foram promovidos
inquéritos mensais para aferir a opinião dos alunos sobre a qualidade do atendimento, a
qualidade da refeição e a higiene dos espaços. Os alunos dispõem, ainda, de caixas de
sugestões em vários espaços escolares onde podem manifestar, de forma identificada ou não,
os problemas e áreas de melhoria com que se deparam.

A2.2. Reconhecimento da comunidade

Para avaliar este parâmetro, foram aplicados questionários7, por amostragem, aos
seguintes agentes da comunidade educativa: pessoal docente, pessoal não docente, alunos (do
4.º ano, do 2.º 3.º ciclos e ensino secundário) e pais/encarregados de educação de
crianças/alunos de todos os níveis de ensino.
Analisadas as respostas, conclui-se que, de um modo geral, a comunidade valoriza o
ambiente educativo, a prestação do serviço educativo e a liderança.
O gráfico traduz somas das percentagens médias obtidas nas respostas aos
questionários às questões utilizadas na categorização de cada dimensão. Os valores traduzidos
nos gráficos traduzem o total de respostas nas categorias “Concordo Totalmente” e
“Concordo”.

5

Quociente entre o número de reuniões participadas e o número de reuniões realizadas. Contagem efetuada a partir da folha de presenças da
ata.
6
Calculada a média das taxas de participação por turma, este indicador é obtido pela média aritmética simples das taxas por turma.
7
Para obter informações mais detalhadas sobre os questionários e respetiva análise de dados, recomenda-se a leitura do “Relatório de Análise
dos Questionários de Autoavaliação”, que segue em anexo a este documento.
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Gráfico 10

Do gráfico apresentado, verificamos que os níveis médios de satisfação são mais baixos
nos alunos, sendo a situação assinalável para identificação dos motivos de insatisfação.
Considerando que todas as outras respostas se encontram acima dos 75%, é possível
afirmar-se que o desempenho do agrupamento na comunidade é um ponto forte.
Verifica-se, ainda, uma continuidade no esforço que se tem verificado ao longo dos
tempos em manter a escola aberta à comunidade. Os pais e encarregados de educação são
chamados à escola para ver o trabalho realizado, sendo o mesmo exposto através do Jornal
Escola Ativa em duas edições anuais, na página da internet da escola www.aevt.pt, em edições
da Web Rádio Educativa, em blogues e mesmo através de uma página Facebook dinamizada no
período em avaliação.
Maioritariamente nos níveis de ensino mais baixos, o plano de atividades contempla
atividades cuja realização pressupõe a colaboração dos pais, permitindo uma partilha de
saberes em contexto familiar, enriquecedora de todos os intervenientes. São exemplo destas
atividades: experiências a realizar em casa com os pais no âmbito da Semana da Ciência, as
vivências tradicionais, através da apresentação de trabalhos (por exemplo, Coroas de Natal ou a
tradição dos “Maios”, no caso do 1.º ciclo), exposições temáticas no âmbito das Ciências
Humanas e Sociais, a participação nas comemorações do “Dia do Pi” do Departamento de
Matemática, Ciências e Tecnologias ou, com maior impacto, a dinamização da “Feira Verde” e a
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participação nas Jornadas Pedagógicas, com atividades específicas reservadas aos alunos do 4.º
ano.
Dando relevância aos alunos que se distinguem pelo seu Mérito Académico e pela
conclusão do ensino secundário, a comunidade é chamada à escola-sede para o devido
reconhecimento.
À semelhança da dinâmica com os alunos, o Diretor e as estruturas intermédias mantêm
uma abertura aos pais e encarregados de educação, permitindo-lhes manifestar as suas
opiniões, de acordo com os seus interesses e os dos seus educandos. Considera-se, ainda, que
esta é uma mais-valia para o agrupamento, permitindo identificar e corrigir situações que
poderão contribuir para a prestação de um melhor serviço educativo.
Estão, também, disponíveis caixas de sugestões aos pais e encarregados de educação e
restantes membros da comunidade que se dirigem às nossas instalações. Para aferir a
satisfação dos que procuram os nossos serviços, com alguma periodicidade, foi sugerido o
preenchimento de inquéritos sobre a qualidade do atendimento, não se tendo, no entanto,
obtido um número de respostas passível de análise com significado estatístico.
Reconhecendo o envolvimento das famílias como uma dimensão fulcral na melhoria das
aprendizagens, os Serviços de Psicologia e Orientação exercem uma ação concertada com a
direção e as estruturas intermédias, atuando em situações de provável insucesso escolar. Em
parceria com recursos locais ou com a colaboração da Equipa Multidisciplinar, foram
promovidas sessões de capacitação e formação de pais de encarregados de educação que
poderão ser consultadas, em pormenor, no Anexo 1. Para dar resposta às necessidades das
famílias, é, ainda, de referir que, em situações devidamente justificadas e mediante
requerimento apresentado, são disponibilizados recursos para apoiar, fora do horário letivo da
turma, alunos sem suporte familiar ou outro. Em 2014/2015, foram abrangidos por esta
situação 5% dos alunos, considerando-se que o universo dos alunos abrangidos inclui o 2.º e 3.º
ciclos.
Com os seus parceiros, o agrupamento dá continuidade aos níveis de colaboração
registados em anos anteriores, sendo recetivo e disponível para o atendimento aos mesmos.
São evidências desta colaboração: a rede, cada vez mais alargada, de protocolos
estabelecidos com as diferentes entidades da comunidade, que poderão ser consultadas no
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Anexo 2 e que visam dar uma melhor resposta às necessidades da comunidade e promover a
melhoria do serviço educativo prestado.
Neste contexto, o agrupamento vê reconhecido os seus esforços para a reunião de
condições que permitam à comunidade ver assegurada uma educação de qualidade, num
ambiente seguro e capaz de responder às suas necessidades.

A3. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos (acompanhamento do
percurso e sucesso dos alunos)
Após a conclusão do 3.º ciclo, cerca de 50% dos alunos prosseguiram estudos na
modalidade de ensino profissionalizante. Cerca de 15% dos alunos, optaram por uma
escola/instituição do ensino particular ou cooperativo, ou seja, aproximadamente 85% dos
alunos prosseguem estudos no ensino público. Da percentagem de alunos que prosseguiram
estudos no âmbito dos cursos científico-humanísticos cerca de metade (24,2% do total de
alunos) optaram por continuar na escola-sede designada como Escola Básica e Secundária Vale
do Tamel (EBSVT).

Gráfico 11

Concluíram o ensino secundário, no curso Científico-Humanístico, 19 alunos, dos quais
17 concorreram ao ensino superior.
Dos alunos candidatos ao ensino superior, a taxa de colocação foi de 100%, distribuindose os alunos pelas instituições de ensino superior que constam no seguinte gráfico:
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IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave/ UBI – Universidade da Beira Interior/UM – Universidade do Minho/ UA – Universidade de Aveiro/ UC – Universidade de Coimbra/IPP –
Instituo Politécnico do Porto/ IPVC – Instituto Politécnico de Viana

Gráfico 12

Analisada a taxa de conclusão deste ensino, considerando os alunos matriculados à data
da conclusão da oferta, podemos considerar o objetivo operacional atingido, registando um
valor de 90% correspondente a 18 alunos.
De entre os que concluíram a formação é, ainda, de salientar que 61,1% ingressaram no
mercado de trabalho e 11,1% ingressaram numa outra modalidade de ensino superior. Estes
resultados são obtidos por entrevista (via contacto telefónico) efetuada após um período
mínimo de sessenta dias à data de conclusão do curso.

Domínio B - Prestação do Serviço Educativo
B1. Planeamento e articulação
A constituição do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel continua a ser marcada pela
dispersão das unidades educativas que o compõem e pela descontinuidade no prosseguimento
de estudos na passagem do 1.º para o 2.º ciclo. Não obstante esta dispersão, o agrupamento
organiza-se em departamentos, cujo trabalho fomenta a articulação horizontal e vertical nos
diversos anos de escolaridade articulando ainda, nas unidades educativas que não fazem
prosseguimento de estudos no agrupamento, com a entidade de prosseguimento de estudos.
As evidências para o trabalho realizado por estas estruturas estão patentes nas atas de
cada estrutura intermédia e nos respetivos documentos.
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Os documentos estruturantes são elaborados com a colaboração de todos, respeitando
a organização de cada departamento. Sendo documentos abertos e ajustáveis à realidade
durante o ano, são alvo de análise com alguma periodicidade sendo registados, nos
documentos previstos para o efeito, os respetivos reajustamentos.
Em sede de conselho de docentes (pré-escolar e 1.º ciclo), conselho 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 o nível da organização do trabalho de avaliação. São
promovidas reuniões de articulação no ingresso no 1.º ciclo e na passagem ao 2.º ciclo,
delineando-se atividades de articulação vertical nas áreas de Português e Matemática, com a
finalidade de minimizar o impacto da mudança de ciclo nos alunos, neste último caso.
São, ainda, articuladas com o SPO e com o GAA, as respostas adequadas às necessidades dos
alunos, em prol de uma adequada orientação vocacional e formativa dos alunos.
Os professores organizam-se numa dinâmica de partilha de experiências e execução dos
currículos e de interdisciplinaridade, procurando-se enriquecer as aprendizagens dos alunos.
A nível de procedimentos de avaliação, regista-se a elaboração de testes comuns ou
segundo uma matriz comum a cada disciplina/ano, uniformizando-se ainda os respetivos
critérios de classificação. Neste âmbito, é de realçar a adesão ao projeto Testes Intermédios
que, tendo sido a nível nacional apenas para o 2.º ano, foi executado em todos os anos e
disciplinas com prova final ou exame nacional, através da elaboração de uma prova comum às
diferentes turmas. Da elaboração desta prova, aferiram-se os resultados, diagnosticaram-se as
dificuldades dos alunos e definiram-se estratégias de preparação para a melhoria de resultados.
É fomentada, aos longos dos últimos tempos, a supervisão da prática letiva. Em sede de
Conselho Pedagógico, foram delineados processos e instrumentos colocados em prática por
cada coordenador, tendo-se registado uma ligeira melhoria no desenvolvimento destes
processos. Infere-se esta melhoria pelo aumento de registos de supervisão e pela identificação
atempada dentro das estruturas intermédias de lacunas no processo de ensino aprendizagem.
Em sede de conselho de docentes e conselho de turma, são respeitadas as linhas
orientadoras do Plano de Turma (PT), especificando-se para cada turma e respetiva
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caracterização as linhas de ação. Neste âmbito, verifica-se que, no início do ano lectivo, são
analisadas as informações dos alunos baseando-se nas informações recebidas quer nos PT
anteriores quer nos processos individuais dos alunos, identificadas e estabelecidas prioridades
para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, analisados os resultados da avaliação
contínua dos alunos no intuito de identificarem pontos fortes e pontos fracos e definirem
estratégias e/ou planos de intervenção educativa.
O valor esperado de taxas de aulas dadas foi, maioritariamente, cumprido,
aproximando-se 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.
Salienta-se o facto de que, em todos os anos e cursos, as taxas de aulas dadas,
correspondentes à razão entre as aulas dadas e as aulas previstas, são superiores a 90%.
Para medir este instrumento, utilizamos o número médio de aulas previstas e dadas por
turma, em cada ano de escolaridade, que constam dos registos do Conselho de Docentes (no
caso do 1.º ciclo) e do programa “JPM – Alunos” (nos restantes anos de escolaridade).
Ressalvamos o facto de, no ensino profissional, pela logística a ele associada, ser
assegurado o cumprimento de 100% das horas previstas.

Gráfico 13

No que se refere à taxa de aulas dadas nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, o
gráfico 14 permite-nos concluir que o objetivo constante no CA foi cumprido.
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Para a medida de execução deste objetivo, foi utilizada a razão entre a média das aulas
dadas e a média das aulas previstas nas diferentes turmas do ano.

Gráfico 14

B2. Práticas de Ensino
A concretização do currículo é orientada por documentos estruturantes que visam a
aprendizagem das matérias previstas e a articulação das aprendizagens com o meio envolvente.
É evidente, 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.
Transversal à concretização do currículo nos diferentes anos curriculares, verifica-se
também uma preocupação na educação pelas artes, pela participação responsável na vida em
sociedade e pela utilização responsável das tecnologias, evidente no modelo criado no âmbito
da oferta complementar prevista nas matrizes curriculares dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos.
No âmbito das atividades de promoção do sucesso escolar, a realidade do agrupamento
reflete o investimento numa aprendizagem de qualidade e atenta às necessidades dos seus
alunos.
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- Oferta Complementar prevista nas matrizes curriculares dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos.
Como contributo para a formação integral de cada aluno, é integrada no currículo a
oferta Educação para a Cidadania. A criação desta oferta é o contributo do agrupamento para a
formação de pessoas responsáveis, autónomas e solidárias.
Concretizada pelo professor titular de turma no 1.º ciclo, nos restantes ciclos em que se prevê,
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 enriquecedora para os alunos e
contributiva para o seu sucesso, tendo abarcado no período em avaliação áreas como:
Educação financeira, Educação para a saúde, Educação para o voluntariado, Educação para os
media, Educação e Saúde e Educação estética.
- Medidas de Apoio ao Estudo, que garantam um acompanhamento eficaz do aluno
face às dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas.
No caso do ensino pré-escolar, as medidas implementadas revelam-se um instrumento
para a identificação das crianças em risco e com problemas no domínio da linguagem, de forma
a permitir uma atuação atempada.
Ao longo do ano letivo, e ultrapassados os constrangimentos iniciais associados à
colocação de docentes, foram distribuídas 117 horas semanais de Apoio Educativo por 5
docentes com 25 horas, 9 horas do professor bibliotecário e 8 horas do adjunto do Diretor.
Os mecanismos para distribuição destas horas preveem a atribuição de quatro horas por
turma, em proporção com as horas disponíveis. É, ainda, ponderada alguma rotatividade,
permitindo que os alunos a apoiar tenham oportunidade de usufruir deste benefício em horas
estruturantes na sua aprendizagem (Português e Matemática).
A 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.
No 2.º ciclo, proporcionou-se aos alunos Apoio ao Estudo (preferencialmente um
período diário no final do turno), apoios individualizados (medida de caráter excecional para
alunos com dificuldades graves) e constituição de grupos de homogeneidade relativa.
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No 3.º ciclo e ensino secundário, proporcionaram-se aos alunos Medidas de Sucesso em
diferentes disciplinas (MSM, MSP, MSG,…), as quais visaram essencialmente: a preparação dos
alunos para as provas finais de ciclo, a orientação e apoio geral na realização dos trabalhos
escolares, a realização de exercícios de aplicação e consolidação de matérias lecionadas, o
desenvolvimento de hábitos de trabalho e organização, a oferta de atividades alternativas de
remediação; o desenvolvimento de métodos e técnicas de estudo: técnicas de leitura,
interpretação, análise, síntese, recolha de informação, tratamento de dados e resolução de
problemas; a estimulação de práticas de entreajuda; a melhoria dos hábitos de leitura, bem
como o desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança, culminando num contributo para a
melhoria dos resultados escolares.
- 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 carácter 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;
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 a
situação o justifique.
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.
No período em avaliação, e na sequência dos níveis de insucesso escolar registados no
2.º ano, foi operacionalizado com sucesso o projeto de intervenção junto de alunos, pais e
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encarregados de educação em articulação com o SPO. Consideram-se bastante positivos os
resultados de implementação deste plano, sendo os mesmos evidentes pela análise dos
resultados obtidos pelos alunos abrangidos e comparadas as taxas de sucesso nos dois últimos
anos letivos.
- 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.
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.
No 3.º ciclo os grupos de homogeneidade foram constituídos esporadicamente, sendo a
sua execução mais intensa na definição dos grupos de preparação para exames. No entanto, é
reconhecida a mais-valia deste modo de funcionamento no 2.º ciclo, procurando que a curto
prazo se desenvolva um modelo análogo neste ciclo.
- Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas
colaborativas que conduzam à melhoria do ensino;
A coadjuvação foi utilizada para apoio em anos/disciplinas de insucesso mais provável.
Registaram-se coadjuvações em turmas de sétimo ano e maioritariamente nas disciplinas de
Português e Matemática.
Numa perspetiva de colaboração e melhoria das práticas de ensino e no âmbito de
práticas de supervisão referidas no ponto B1, são vários os registos (principalmente no âmbito
da matemática e ciências) de coadjuvação por iniciativa dos docentes.
- Acompanhamento extraordinário dos alunos nos 1.º e 2.º ciclos, conforme
estabelecido no calendário escolar;
O acompanhamento extraordinário nos termos previstos nos normativos legais é
organizado por unidade educativa sendo assegurado pelo professor titular de turma, nos casos
verificados no 1.º ciclo e articulado entre os docentes das disciplinas de português e
matemática nos restantes ciclos.
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Em 2014/2015, no 1.º ciclo estavam em situação de admissão à prova final de
matemática na segunda fase 6 alunos. No entanto, deste total, apenas 1 aluno beneficiou deste
apoio tendo superado as suas dificuldades.
No caso do 2.º ciclo, foram identificados 10 alunos (3 na disciplina de português, 6 na
disciplina de matemática e 1 em ambas as disciplinas). Apenas um aluno beneficiou deste
apoio, tendo superado as suas dificuldades na disciplina de Português, o que resultou na sua
aprovação de ciclo.
- 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 escolar anterior;
A identificação de alunos que transitam nas condições acima previstas é efetuada na
reunião de avaliação final devendo constar do Plano de Turma e de todos os instrumentos
previstos, de forma a assegurar a veiculação da informação aos interessados e responsáveis
pelo acompanhamento. As formas de acompanhamento e respetiva avaliação são definidas em
Plano de Acompanhamento.
Em 2014/2015, 4 alunos integraram as turmas de 5.º ano nestas condições e 10 alunos
integraram as turmas de 7.º ano nestas condições. É de salientar que as medidas aplicadas
resultaram em superação das dificuldades em 25% dos casos no 2.º ciclo e 40% dos casos no 3.º
ciclo.
São evidentes práticas de ensino diferenciado na existência de Planos de
Acompanhamento para alunos com dificuldades e no encaminhamento de diferentes
problemáticas para os recursos de agrupamento com capacidade de resolução. Em situações
pontuais e de maior gravidade há ainda a solicitação de colaboração a entidades parceiras.
São proporcionados 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.
São articuladas medidas de apoio com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), o
Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) e o Gabinete de Prevenção e Disciplina (GPD) integrados na
Equipa Multidisciplinar. A EM foi constituída nos termos do artigo 35.º da Lei 51/2012 de 5 de
setembro e integra o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), o Gabinete de Apoio ao Aluno
(GAA) e o Gabinete de Prevenção e Disciplina (GPD).
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No âmbito do Serviço de Psicologia e Orientação, foram realizadas atividades do âmbito
da Avaliação, Intervenção psicológica e psicopedagógica, Prevenção e intervenção precoce,
Estabelecimento e desenvolvimento de relação com Famílias, Instituições, Serviços e
Equipamentos sociais, Desenvolvimento de programas e ações de aconselhamento pessoal e
vocacional a nível individual ou de grupo, Desenvolvimento de projetos, Otimização da
organização, nomeadamente através de ações como atendimento a 73 alunos e respetivos
encarregados de educação, que representam 15,4% dos alunos matriculados nos anos letivos
do 2.º e 3.º ciclo; intervenção nos diversos problemas que habitualmente afetam os alunos até
aos 18 anos de idade, tais como Perturbações Disruptivas do Comportamento e Défice de
Atenção, Dificuldades de aprendizagem específicas (Dislexia, Disortografia, Disgrafia,
Discalculia), Deficiência Intelectual e Défices cognitivos, Problemas emocionais e de humor
primários ou secundários a outras condições, Perturbações do espetro do Autismo, entre
outros, em plena colaboração multidisciplinar; iniciação do processo de identificação de
crianças, em idade pré-escolar, com problemas na aquisição de competências de compreensão
auditiva, expressão verbal oral, metalinguagem e fonético-fonológicas e respetivo
encaminhamento; continuação implementação de programa de deteção de dificuldades de
aprendizagem em todos os alunos do 2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico, com consequente
identificação de alunos em risco de insucesso escolar e início de intervenção multidisciplinar
adequada, com reuniões para envolvimento dos encarregados de educação; operacionalização
da Orientação Escolar e Vocacional em 100% das turmas do 9º e 12º ano, com envolvimento
dos encarregados de educação através de uma reunião sobre “Competências para decisão
informada sobre percursos no ensino cientifico-humanístico e profissional”; realização de
sessões para docentes ou encarregados de educação.
O GAA dinamiza o Projeto de Educação para a Saúde articulando com os intervenientes
necessários e, em articulação com o Diretor, assegura no âmbito dos seus recursos, a Tutoria. 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, visaram
estimular e desenvolver competências de organização, estudo eficaz e de autoavaliação das
aprendizagens. Em 2014/2015, a tutoria foi assegurada a 24 alunos num total de 39
referenciados. Na sequência do processo de referenciação, é assegurada a concordância do
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encarregado de educação e atribuído um tutor mediante os recursos existentes em
compatibilidade com o horário do aluno.
Com a finalidade de prevenir situações de indisciplina, recorreu-se ao GPD. Este
Gabinete acompanhou os alunos menos disciplinados, precavendo condutas conflituosas
integradas num quadro de indisciplina, impeditivas de melhores resultados académicos. Realçase a promoção da atividade “Óscar”, que teve como principal objetivo promover atitudes e
comportamento adequados nos alunos, de acordo com as normas de conduta estabelecidas em
articulação com os conselhos de turma e departamentos curriculares.
Funcionam no Agrupamento, em escolas diferentes, duas unidades de ensino
estruturado para a educação de alunos com Perturbações do Espetro do Autismo (PEA).
São abrangidos pela Educação Especial, 88 alunos do agrupamento correspondente a
cerca de 5% dos 1822 alunos. A distribuição dos alunos pelos diferentes níveis de ensino é
explanada na tabela que se segue.
Pré-escolar

Alunos com NEE
1º ciclo
2º ciclo

3º ciclo

Secundário

TOTAL

Nº alunos

6

32

14

30

6

88

Percentagem

6,8%

36,4%

15,9%

34,1%

6,8%

100%

Tabela 1 – Distribuição dos alunos abrangidos pela Educação Especial pelos diferentes níveis de ensino

Desde o ano letivo 2009/10, o AEVT passou 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 e Vila Nova de Famalicão. Atualmente, a UEEA de 1.º ciclo
(integrada na Escola Básica do 1.º ciclo da Silva) contempla 6 alunos (com idades
compreendidas entre os 6 e os 9 anos) e a UEEA de 2.º, 3.º ciclo e secundário é constituída por
8 alunos (com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos), o que perfaz um total de 14
alunos com Perturbações do Espetro do Autismo (PEA) a frequentar estas UEEA (16% dos
alunos abrangidos pela Educação Especial).
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
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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.

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 agrupamento em 2014/2015 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.

Domínio C - Liderança e Gestão
Neste domínio, pretende-se avaliar a qualidade do serviço prestado pela liderança do
agrupamento em variados aspetos, sendo que essa informação foi obtida através de um
inquérito à comunidade educativa e demonstra a perceção que o pessoal docente, não docente,
alunos e encarregados de educação têm das estruturas de liderança.
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C1 - Liderança
Atenta à necessidade de uma maior estabilidade nos resultados escolares e uma
melhoria dos mesmos a nível do 3.º ciclo, a liderança assume uma postura atenta e
dinamizadora de práticas promotoras de sucesso.
De um modo geral, a comunidade revela satisfação com o desempenho da liderança.
Considera-se que a opinião é de satisfação quando a mesma se reporta às respostas Concordo
ou concordo totalmente. É considerada a média aritmética simples das respostas para a
categorização do parâmetro.
O gráfico 15 reflete essa satisfação. Verifica-se que as opiniões mais críticas são dadas
pelos alunos e pelo pessoal não docente.

Gráfico 15

Analisadas as respostas do pessoal não docente, pelas categorias “Circulação da
informação”, “Liderança” ou “Valorização das competências individuais”, verifica-se que a
satisfação é menor no âmbito da valorização das competências individuais que, embora de
forma pouco significativa (72,9%), se revela uma área de melhoria.
O pessoal não docente avalia de forma bastante positiva a qualidade de circulação da
informação (81,3% versus 64,7% no último inquérito) e o trabalho da liderança do
agrupamento.
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(CT – Concordo Totalmente; C – Concordo; D – Discordo; DT – Discordo Totalmente; SO – Sem Opinião)

Gráfico 16

No que se refere à opinião dos alunos, as mesmas refletem uma necessidade de maior
valorização das suas opiniões.
A satisfação dos alunos relativamente a este ponto (66,7%) é considerada baixa, quando
comparada com os níveis de satisfação em outros parâmetros, devendo ser alvo de particular
atenção, quer para a identificação das suas causas, quer para a procura de soluções.
A circulação da informação é um parâmetro com resultados bastante satisfatórios, que
evoluiu desde a última análise efetuada.
A dinâmica do agrupamento visa a circulação da informação externa e interna em
suporte digital, privilegiando a partilha de informação via correio eletrónico, via página da
Internet e retirando mais-valias da plataforma Office 365 em utilização no corrente ano. Entre
estas mais-valias salientam-se a partilha de documentos online entre os membros de diferentes
estruturas (departamentos e conselhos de turma, por exemplo) facilitando a articulação vertical
e horizontal e ultrapassando constrangimentos criados pela constituição dispersa do
agrupamento.
A comunicação com os alunos, nomeadamente, professor/aluno, foi facilitada pela
criação de e-mails institucionais para cada aluno e constituindo listas associadas a cada turma.
Como veículo de informação aos pais e encarregados de educação, a caderneta do aluno
continua a assumir um papel privilegiado. Além de toda a informação geral, veiculada pela
publicação na página da Internet, são ainda implementados mecanismos de circulação de
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informação de forma oficial (como carta registada ou outras comunicações escritas por
iniciativa do Diretor).
A família é reconhecida como um setor da comunidade educativa privilegiado e para o
qual se dirigem todos os esforços para obter melhores resultados, enquanto núcleo
responsável pela primeira educação dos alunos. É, portanto e desde logo, o principal aliado
numa educação que se pretende de elevada qualidade. A preocupação com o envolvimento da
família na vida de cada aluno continua a ser evidente na dinâmica do agrupamento, sendo
fomentada a preocupação com a formação e informação de pais e encarregados de educação.
A satisfação dos pais e encarregados de educação é notória no que respeita à satisfação
com a liderança (92,2%), não obstante também a satisfação verificada nos domínios da
Prestação de Serviço Educativo e Resultados Sociais.
Com o intuito de melhorar a Prestação de Serviço Educativo, o Diretor subscreve
protocolos com diferentes entidades na comunidade. Os protocolos que vigoraram no período
em avaliação podem ser consultados no anexo 2, e valorizam-se pelo enriquecimento que
trazem na melhoria do apoio prestado às famílias, na formação a pais e encarregados de
educação, na formação pedagógica e técnica de pessoal docente e não docente, na articulação
com o mercado de trabalho no âmbito de Planos Individuais de Transição para alunos com
necessidades educativas ou de Formações em Contexto de Trabalho no âmbito do Ensino
Profissional.
No que concerne à formação dos agentes educativos, o Diretor nomeia um responsável
pela articulação das necessidades do agrupamento com o Centro de Formação, procurando
uma garantia de promoção de formação condicente com as necessidades e interesses da
comunidade educativa e respeitante das orientações emanadas do Projeto Educativo, do
Contrato de Autonomia e da legislação em vigor sobre esta matéria. Considera-se um ponto
forte a diversidade de formações promovida pelas diferentes lideranças em articulação com
diferentes setores.
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C2 – Gestão
A gestão do agrupamento é efetuada em colaboração com diferentes estruturas e em
respeito por documentos estruturantes.
A gestão de recursos humanos é coordenada pelo Diretor que procura combinar as
necessidades do agrupamento, com as competências individuais dos seus trabalhadores.
A nível do pessoal não docente, em cada unidade educativa são aferidas as funções a
desempenhar e é atribuído a cada docente um horário individual de trabalho. Os níveis de
assiduidade revelam-se bastante satisfatórios e, em caso de faltas previsíveis, é assegurada a
mobilização de recursos para a garantia de recursos mínimos em cada unidade educativa.
A constituição de turmas, os horários de cada turma e a distribuição do serviço docente
é efetuada com base em orientações definidas, conforme os normativos legais e ouvidos os
departamentos. A distribuição de serviço, à semelhança dos anos letivos anteriores, procura
garantir apoios nas diferentes dimensões previstas na oferta educativa do agrupamento,
garantir a coordenação de diferentes estruturas e ainda o desenvolvimento de projetos que
contribuam para o envolvimento dos alunos nas atividades da escola e na melhoria das suas
aprendizagens.
Neste aspeto, é de salientar que 87,4% do pessoal docente e 72,9% do pessoal não
docente sente-se valorizado no âmbito das suas competências individuais, sendo esta área,
conforme já referido anteriormente, uma área de melhoria.

C3 - Autoavaliação e melhoria
Num esforço de melhorar os processos de autorregulação e melhoria, o agrupamento atualizou
a composição da Equipa de Autoavaliação e estabeleceu um protocolo com a Universidade do Minho no
âmbito do Programa PAASA (Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico). A adesão a
este programa deu continuidade ao trabalho que se tem desenvolvido no agrupamento ao longo dos
últimos tempos, sendo notória a melhoria ao nível da articulação e envolvimento na análise trimestral
dos resultados escolares e na elaboração de planos de melhoria.
As reflexões das diferentes estruturas culminam na produção de juízos de valor por parte dos
membros da equipa que são levados em consideração na definição das linhas de ação do agrupamento,
com vista à melhoria dos resultados.
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Identificação de pontos fortes e área da melhoria
A- RESULTADOS
A1- RESULTADOS ACADÉMICOS
PONTOS FORTES

ÁREAS DE MELHORIA

- Taxas de abandono.

---------

Média da classificação interna – ensino básico e secundário
- Matemática - 1.º ciclo;
- Todas as disciplinas, exceto as que
constam na coluna à direita.
- Inglês - 2.º ciclo;
- Francês - 3.º ciclo;
- Português e Matemática - ensino secundário.

Ações de Melhoria:
- Por razões de economia de espaço, remete-se
para o ponto 4 “Recomendações” do Relatório
PAASA do 3.º período, que segue em anexo.
Taxas de transição/aprovação
- Superação dos valores esperados em
todos os anos de escolaridade.
- Recuperação das taxas de transição no
2.º ano.

------------

Resultados das Provas Finais de Ciclo e Exames Nacionais
- Melhorar os resultados obtidos na avaliação
externa a nível da Matemática, BiologiaGeologia e Física-Química A no 3.º ciclo e
secundário;
- Sustentabilizar as melhorias registadas nos
resultados da avaliação externa
Página 32

Relatório Final de Autoavaliação – 2014/2015

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

Reconhecimento da comunidade
- Ambiente educativo/gestão de conflitos
(pessoal docente, pais/encarregados de -Ambiente educativo/gestão de conflitos
(opinião dos alunos da escola-sede - 72,4%).
educação e alunos do 1.º ciclo);
- Relacionamento interpessoal (pessoal
não docente);

Ações de Melhoria
Melhorar
a
atuação
da
Equipa
- Relação de confiança escola/pais (pais/ Multidisciplinar;
encarregados de educação).
-Proporcionar formação ao pessoal docente e
não docente na área da indisciplina/gestão de
conflitos;
-Uniformizar as práticas ao nível
cumprimento das regras de conduta.

do

Impacto da escolaridade no percurso dos alunos
- Taxas de
secundário;

conclusão

do

Ensino - Reforço da articulação com o meio para
melhorar taxas de empregabilidade em cursos
com vertente profissional;

- Taxas de empregabilidade;
- Taxas de ingresso no ensino superior.

- Sustentabilizar os processos de orientação
vocacional
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B- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
Planeamento e articulação
PONTOS FORTES
ÁREAS DE MELHORIA
- Gestão articulada do currículo;
- Sustentabilizar a articulação vertical;
- Trabalho colaborativo;
- Uniformização
ano/disciplina

de

avaliações

- Sustentabilizar
processos
por acompanhamento da prática letiva

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

de

- Monitorização dos resultados dos alunos com
dificuldades.

- Plano de intervenção no 2.º ano;
- Gestão dos apoios educativos;
- Identificação precoce dos alunos com
dificuldades de aprendizagem
- Envolvimento dos técnicos das AEC nas
dinâmicas das unidades educativas
Práticas de ensino
- Plano de intervenção no 2.º ano;
- Rentabilização do apoio educativo no 1.º ciclo
e das medidas de recuperação, reforço e
- Identificação precoce de dificuldades de promoção do sucesso escolar;
aprendizagem
- Constituição de grupos de homogeneidade
- Articulação entre diferentes estruturas relativa;
para a promoção do sucesso escolar.
- Processos de monitorização e avaliação das
aprendizagens.
Reconhecimento da comunidade: inquéritos por questionário
- Qualidade de ensino (pessoal docente e - Instalações e serviços (opinião dos alunosalunos);
66,2%);
- Instalações e serviços (pessoal docente - Recursos de apoio às aprendizagens (opinião
e não docente e pais/encarregados de dos alunos-73,8%)
educação);
Ações de Melhoria
- Trabalho pedagógico (pais/encarregados
de educação).
- Melhorar as condições de conforto nas salas
de aula;
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- Melhorar os espaços desportivos e de lazer;
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados
na escola (nomeadamente Bar e Refeitório);
- Diligenciar no sentido de afetar um maior
número de assistentes operacionais para apoio
aos serviços escolares;
- Sensibilizar os alunos para o respeito pela
manutenção/conservação do espaço escolar
- Diligenciar no sentido de haver mais higiene/
limpeza dos espaços escolares.
- Potenciar um maior número de recursos de
apoio à aprendizagem (experiências nas aulas
melhor funcionamento da Biblioteca, maior
uso dos computadores, maior adequação das
visitas de estudo aos programas curriculares e
maior
participação
dos
alunos
nas
atividades/projetos).

C- LIDERANÇA E GESTÃO
PONTOS FORTES
ÁREAS DE MELHORIA
Reconhecimento da comunidade: inquéritos por questionário
- Liderança (pessoal docente e não - Valorização das competências individuais do
docente,
pais/encarregados
de pessoal não docente (72,9%);
educação);
- Valorização das opiniões dos alunos (66,7%).
Valorização
das
competências
individuais do pessoal docente;
Ações de Melhoria
- Circulação da informação (pessoal não - Valorizar mais as competências individuais do
docente
e
pais/encarregados
de pessoal não docente;
educação);
- Desenvolver assembleias de delegados de
- Papel da escola na comunidade (pessoal turma para maior valorização das opiniões dos
docente).
alunos.
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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 Sucesso Académico, elaborado no âmbito do PAASA, sendo que em
cada um se fez 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 do sucesso académico.
De salientar que a equipa de autoavaliação procurou fazer o seu melhor, o que não
implica que não tenha consciência de que pode melhorar mais ainda, pois assume terem havido
constrangimentos e falhas, também consequência da sua inexperiência. Apesar de nenhum
elemento da equipa possuir formação especializada em avaliação de escolas e/ou de
organizações, esta complexa tarefa foi abraçada com uma genuína vontade de, por um lado,
aceitar o desafio de aprender/trabalhar numa área nova do conhecimento e, por outro, de
contribuir para uma escola melhor.
Mantém-se a consciência da necessidade de consolidar na escola uma cultura de
avaliação, pois nem sempre as informações e os documentos necessários foram apresentados
em tempo oportuno, o que dificultou o trabalho de sistematização e apreciação dos dados
sobre a complexa realidade organizacional da escola. Dos constrangimentos com que a equipa
se deparou merece especial destaque a incompatibilidade de horários dos elementos da
equipa, o que tornou muito morosa a recolha e organização da informação e consequente
redação do presente relatório. Além disso, considera-se, também, que o apoio de entidades
externas teria sido importante, até para tornar mais credível a avaliação feita e, neste apoio,
não contemplaríamos apenas a figura de “amigo crítico”.
Agora que foram ultrapassadas algumas das dificuldades encontradas apresenta-se,
para discussão alargada, o presente relatório. Embora a equipa tenha pretendido ser clara na
apresentação da informação recolhida e na análise efetuada, está convicta de que “é difícil
arrumar em gavetas simples uma realidade complexa”.
Pretende-se, pois, que o presente relatório cumpra um dos seus principais objetivos:
permitir, a partir de um debate alargado sobre a escola, a melhoria das práticas educativas do
agrupamento, ou seja, uma efetiva melhoria continuada.
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Como afirma Gather Thurler (1994) “a eficácia de uma escola não se mede: constrói-se,
negoceia-se, pratica-se e vive-se.” Nesta perspetiva, a avaliação da escola é um processo
contínuo e inacabado: cabe a todos concretizá-lo e procurar que a escola real se aproxime cada
vez mais da escola ideal.
Assim, acompanhando os atuais esforços de modernização, importa que a escola tenha
sempre presente a crescente preocupação com a satisfação das necessidades explícitas e
implícitas dos cidadãos, sendo certo que as escolas só poderão responder a estas exigências se
criarem mecanismos de autoavaliação periódica, isto é, se monitorizarem de forma consistente
e sistemática as suas práticas, se assumirem sem receios, metas de melhoria, se redefinirem
estratégias em função dos resultados obtidos, se garantirem a confiança da comunidade nos
seus resultados internos e se obtiverem o reconhecimento social.

Urge, por isso, ACOMPANHAR e AVALIAR para MELHORAR.

ANEXOS
Anexo 1 – Sessões promovidas para envolvimento da família

Dinamizadores

Título

Serviço de Psicologia
Orientação (SPO)

Conselho Geral
Diretor

e

Sessão: “Ser família… como ajudar o seu filho a ter sucesso escolar” – orientada
por SPO, em colaboração com Centro de Apoio familiar e Aconselhamento
Parental do Centro Social da Paróquia de Arcozelo*
“Ser família…Como ajudar o seu filho a ter sucesso” – ação de apoio e
aconselhamento parental
Formação: “Aumento de competências essenciais à aprendizagem escolar”,
destinado a pais e encarregados de educação.
Workshop: “Controlamento” sobre comportamentos suscetíveis de
diminuir/aumentar a frequência, duração e intensidade de comportamentos, em
colaboração com a Equipa Multidisciplinar
Sensibilização “Como ajudar o seu filho a ter sucesso escolar: Gestão de tempo,
espaço e motivação” em colaboração com a Equipa Multidisciplinar
Ação: “Internet segura: o que é necessário saber?”, em articulação com a Guarda
Nacional Republicana e o Centro de Competências TIC da Universidade de Aveiro
“Bullying, segurança rodoviária e carnaval seguro”, em articulação com a Guarda
Nacional Republicana

Anexo 2 – Listagem de protocolos estabelecidos e respetivas finalidades

ÁREA
Educação
Social

e

COLABORADORES
Câmara Municipal de Barcelos
Ação

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,

FINALIDADE
- Apoio aos serviços prestados no âmbito do Préescolar e 1.º ciclo;
- Funcionamento das Escolas do 1.º ciclo e Jardins de
Infância em várias dimensões;
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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

Associação de Pais e Amigos
das
Crianças
Inadaptadas
(APACI)

Educação Especial

Centro de Recursos TIC para a
Educação Especial (CRTIC)

Empresas da comunidade

Parceria que tem por objetivos:
- A referenciação e avaliação de crianças e jovens com
Necessidades Educativas Especiais (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 pós-escolar, nomeadamente o
apoio à transição da escola para o emprego;
- Preparação para integração em Centros de Atividades
Ocupacionais.
- Avaliar os alunos com necessidades educativas
especiais de carácter permanente, para efeitos de
utilização de tecnologias de apoio e adequação 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 encarregados de
educação;
- 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.
Para concretização dos Planos Individuais de Transição
(PIT), por parte dos alunos com “Currículo Específico
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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: - “Angelina
Cabeleireiros”; - “Forma Elástica – Unipessoal, L.da.” Nomadlizard, L.da”; - “Auto RibeiroTriz, Unipessoal,
L.da”; - “Matias & Araújo, S.A”; - “DUPLICADO – Centro
de Fotocópias, Lda”.

Saúde

Agrupamento de Centros de
Saúde
Cávado
III
Barcelos/Esposende
GAA/Direção
Equipa PES/GAA

Cidadania/ Segurança

Bombeiros
Barcelos

Voluntários

de

Setor empresarial local
Centro social de Aguiar
Associações de Pais e Enc. Ed.
Da EB1/JI de Aborim
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
Escolas do Concelho
Desporto e Saúde

Casa do Povo de Alvito
Associações Desportivas Locais

- Ação: “A Educação Sexual em Meio Escolar:
Metodologias de Abordagem/Intervenção”, orientada
pela equipa de saúde escolar Promoção da Educação
para a Saúde.
- Termos de intercâmbio no âmbito da promoção da
Proteção Civil nas escolas;
- Promoção de formação no âmbito do Suporte Básico
de Vida
Desenvolvimento das Formações em Contexto de
Trabalho no âmbito dos cursos profissionais.

- Atividades de animação e apoio à família:
acolhimento, almoço e prolongamento de horário.

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

Anexo 3 – Plano de Formação desenvolvido

Colaboradores

Departamento de
Educação Especial /
Direção

Equipa de Autoavaliação
AEVT

Descrição
“O papel do Assistente Operacional no
1
contexto dos alunos NEE”
Ação de Curta Duração: “Défice de Atenção”

Destinatários
Assistentes Operacionais

1

Pessoal docente

“Avaliação do sucesso académico: um
processo integrado num Dispositivo de
Autoavaliação de Escola”

Pessoal docente
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Gabinete de Prevenção e
Disciplina

Ação: “Gestão de conflitos em contexto de
sala de aula”

Pessoal docente

Águas de Barcelos

Sessão: “A água”, apresentação do projeto
sensibilização sobre a água

Pessoal docente 1.º ciclo

Proteção Civil

Segurança nos Estabelecimentos escolares
do 1º ciclo e do Pré-escolar

Pessoal docente Pré-escolar e 1.º
ciclo

Formação - Primeiros Socorros
Consciencialização e demonstração, para as
técnicas de suporte básico de vida
Ação: “Internet segura: o que é necessário
saber?”, proposta pelo Conselho Geral do
AEVT
“Bullying, segurança rodoviária e carnaval
seguro”
Sessão: “Ser família… como ajudar o seu
filho a ter sucesso escolar” – orientada por
SPO, em colaboração com Centro de Apoio
familiar e Aconselhamento Parental do
Centro Social da Paróquia de Arcozelo*
“Ser família…Como ajudar o seu filho a ter
sucesso” – ação de apoio e aconselhamento
parental
Formação: “Aumento de competências
essenciais à aprendizagem escolar”,
destinado a pais e encarregados de
educação.
Workshop:
“Controlamento”
sobre
comportamentos
suscetíveis
de
diminuir/aumentar a frequência, duração e
intensidade de comportamentos, em
colaboração com a Equipa Multidisciplinar
Sensibilização “Como ajudar o seu filho a ter
sucesso escolar: Gestão de tempo, espaço e
motivação” em colaboração com a Equipa
Multidisciplinar

Alunos

Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos
2
Cruz Vermelha de Campo
Guarda Nacional
Republicana (GNR)

Serviço de Psicologia e
Orientação (SPO)

Alunos
Comunidade escolar
Comunidade escolar

Comunidade escolar

Comunidade escolar

Comunidade escolar

Alunos

Comunidade escolar
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Equipa das Bibliotecas
Escolares/Centro de
Recursos Educativos
(BE/CRE)

Formação de utilizadores em temas
relacionados com
a
Saúde
“
Anorexia/Bulimia”
Formação “ Como navegar e pesquisar de
forma segura na Internet?”
Formação de utilizadores “Música como
Terapia”
Formação/Utilização dos Kobos – leitores
digitais – na leitura/exploração de obras das
metas curriculares/PNL e outras
Formação de utilizadores: Oficinas /ateliers
de leitura, presença de escritores, pequenas
feiras do livro)
Formação “Como realizar um trabalho de
pesquisa- Big 6?”
Formação de utilizadores da BE “À
descoberta da BE”

Alunos
Alunos
Alunos
Alunos

Alunos
Alunos
Alunos

Anexo 4 – Análise dos resultados académicos
Anexo 5 – Relatório PAA
Anexo 6 – Relatório de análise de questionários
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