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1. IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
Criado em junho de 2001, o Agrupamento de Escolas do Vale do Tamel (doravante designado por AEVT) herda 

o nome da zona geográfica onde está implementado. Após um processo de fusão e reorganização da rede 

escolar de Barcelos (2007) e do alargamento da oferta formativa ao ensino secundário (2008/09), o AEVT é 

constituído pelos estabelecimentos públicos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico de 18 freguesias 

situadas a norte do rio Cávado (estendidas pela zona nordeste do concelho de Barcelos, de características 

rurais) e pela Escola Básica e Secundária Vale do Tamel. 

Assegurando a prática pedagógica numa área ampla e de relativa dispersão dos diferentes estabelecimentos 

de ensino em relação à escola sede, os 15 estabelecimentos (5 Jardins de Infância; 2 Escolas Básicas de 1.º 

ciclo; 7 Escolas Básicas com Jardins de Infância e 1 Escola Secundária e Básica com Jardim de Infância têm 

capacidade e qualidade para responderem adequadamente às exigências das comunidades em que se 

inserem, tendo-se vindo a registar o encerramento gradual de alguns estabelecimentos de ensino em virtude 

do decréscimo da população em idade escolar de algumas localidades. Atualmente, o AEVT serve uma 

população escolar matriculada de cerca 1850 crianças e alunos distribuídos pelo pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 

3º ciclo e ensino secundário. 

O AEVT está inserido num meio social, económico e cultural marcado por baixos níveis de escolarização e 

ocupação profissional desqualificada, em que cerca de 45% dos alunos beneficiam de auxílios económicos. 

2. COMPROMISSO SOCIAL DO AGRUPAMENTO / HISTÓRICO E 

METAS DE SUCESSO 

 Histórico de sucesso1 Metas de sucesso 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2021/2022 2022/2023 

1º Ciclo 100%  99,84% 99,52%  [95%;100%] [95%;100%] 

2º Ciclo 100%  100% 100%  [95%;100%] [95%;100%] 

3º Ciclo 100%  100% 99,75%  [95%;100%] [95%;100%] 

Ensino Secundário 87,5%  95,83% 96,49%  [85%;100%] [85%;100%] 

Para os valores considerados na tabela anterior considera-se sucesso a aprovação/transição dos alunos em 

cada ciclo.  

                                                             
1 Dados MISI 
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3. MEDIDAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, SOCIAL 

E COMUNITÁRIO, NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO SUCESSO E 

INCLUSÃO EDUCATIVOS. 
 

Medida 1 - Trilhos do Sucesso 
1.  Designação da 

medida No Trilho do Sucesso 

2.  Abrangência Alunos do segundo e do terceiro Ciclo do Ensino Básico e alunos do Ensino Secundário 

3. Fragilidade/Pro

blema a superar 

e respetivas 

fontes 

documentais e 

estatísticas 

escolares de 

identificação  

De acordo com os dados estatísticos registados verifica-se que a percentagem de alunos que 

obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um percurso sem retenções nos 7.º e 

8.º anos se situa aquém das nossas expetativas e que nos últimos três anos se observa: 

Ano letivo Percursos 

direto de 

sucesso do 

AEVT. 

(Considera a 

avaliação 

externa) 

Percursos 

direto de 

sucesso de 

referência 

(Considera a 

avaliação 

externa) 

Percentagem de 

alunos sem 

retenções e com 

percurso de 

sucesso a MAT 

(Não considera a 

avaliação externa) 

Percentagem de 
alunos sem 
retenções e com 
percurso de sucesso 
a PORT 
(Não considera a 
avaliação externa) 

Observações 

2019/2020 - - 91% 93% 
Estatística da 
Escola 

2018/2019 41% 39% 86% 98% 
Em linha com a 
média nacional 

2017/2018 47% 58% 55% 93% 
Inferior à 
média nacional 

2016/2017 42% 44% 84% 94% 
Em linha com a 
média nacional 

No Ensino Secundário observa-se uma percentagem de alunos que obtêm positiva nos 

exames nacionais do 12.º ano após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos de 

acordo com o seguinte: 

Ano letivo Percurso direto do 

AEVT 

Percursos direto 

de referência 
Observações 

2019/2020 - - - 

2018/2019 68% 49% 

A percentagem de percursos diretos de 

sucesso é superior à média nacional 

para alunos semelhantes. 

2017/2018 52% 49% 

A percentagem de percursos diretos de 

sucesso está em linha com a média 

nacional para alunos semelhantes. 

2016/2017 48% 55% 
A percentagem de percursos diretos de 
sucesso é inferior à média nacional 
para alunos semelhantes. 

Fonte: Estatísticas escolares e www.infoescolas.mec.pt  

http://www.infoescolas.mec.pt/
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4. Objetivos a 

atingir com a 

medida 

1. Melhorar progressivamente o indicador de sucesso de modo a alcançar valores 

superiores ou alinhados com a média nacional. 

2. Implementar planos de mentoria e planos de tutoria ajustados ao perfil dos 

alunos. 

5.  Metas a atingir 

com a medida 

Metas de melhoria tendencial de sucesso educativo: 

1. Contribuir para a melhoria dos resultados escolares; 

2. Contribuir para a melhoria do indicador de percurso direto de sucesso;  

3. Implementar planos de mentoria e tutoria ajustados ao perfil dos alunos. 

Metas de melhoria de resultados sociais: 

1. Desenvolver o processo de orientação escolar e vocacional com todos os alunos 

abrangidos pelo plano. 

6.  Atividades a 

desenvolver no 

âmbito da 

medida:  

Enquadramento da medida em outros projetos/programas já em curso: 

 Esta medida enquadra-se na Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola e 

no programa "Vale do Tamel Solidário e Voluntário". Tem ainda enquadramento 

nos programas de tutoria em desenvolvimento no Agrupamento.  

Explicitação da medida e sua relação com o trabalho a desenvolver: 

 Atividades de apoio centradas no aprender com autonomia nas áreas de 

desenvolvimento de competências comportamentais. 

 Constituição de dispositivos organizacionais, por ano de escolaridade, no âmbito 

das equipas pedagógicas, para o planeamento e a apreciação do desenvolvimento 

dos planos de tutoria e de mentoria. 

 Formação de tutores, de mentores e de docentes. 

 Articulação dos planos com atividades/ projetos e programas da comunidade 

educativa e local. 

7. Parcerias e 

envolvimento 

comunitário e 

sua relevância: 

O plano será desenvolvido em parceria com a Autarquia de Barcelos, nomeadamente, no 

âmbito do projeto “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Cávado 

PIICIE” que esta se encontra em desenvolvimento em todos os Agrupamentos Escolares do 

concelho. 

8. Indicadores de 

monitorização e 

meios de 

verificação de 

execução da 

eficácia da 

medida  

 

Efetuar registos, monitorizar e proceder a comparações de evolução periodicamente, 

nomeadamente de: 

- Taxas de sucesso escolar; 

- Taxa de percursos diretos de sucesso (anualmente); 

- Registos de assiduidade dos alunos; 

- Registos de ocorrências disciplinares; 

- N.º de horas em sessões de tutoria, em média, por aluno que beneficia da medida; 

- N.º de horas em mentoria, em média, por aluno que beneficia da medida; 

- Percentagem de alunos que valoriza o programa (Inquérito aos alunos). 

9. Responsável 

pela execução 

da medida  

Psicólogo (a) a contratar e os coordenadores dos diretores de turma 

10. Indicação do 

perfil 

profissional do 

pessoal técnico 

especializado a 

contratar.  

Psicólogo(a) educacional 
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Medida 2 - Rastreio de problemas da Linguagem e Fala 

1.  Designação da 

medida 
Rastreio de problemas da Linguagem e Fala (RALF). 
(Medidas de estímulo à inteligência socioemocional e desenvolvimento pessoal) 

2.  Abrangência Educação Pré-Escolar e Ensino Básico 

3. Fragilidade/Pro

blema a superar 

e respetivas 

fontes 

documentais e 

estatísticas 

escolares de 

identificação  

As perturbações do desenvolvimento da linguagem são talvez a causa mais frequente do 

baixo rendimento e insucesso escolar (Valido & Batalha, 2011); a escola não tem 

intervenção da especialidade Terapia da Fala no pré-escolar e a intervenção no 1.º ciclo, 

pela especialidade, é incerta, insuficiente e dependente de outros.  

Relatórios: 

 2018/2019: em 8 jardim-de-infância foram identificadas 26 crianças com indícios de 

problemas do âmbito da linguagem e fala. 

 2019/2020: em 5 jardim-de-infância foram identificadas 13 crianças com indícios de 

problemas do âmbito da linguagem e fala (aplicação condicionada pela pandemia 

COVID-19). 

Relatórios CAM, 1.º ano 2019/2020: 

i. 53,8% de alunos com competências frágeis ao nível da consciência fonológica. 

Relatórios CAM, 2.º ano 2019/2020: 

ii. 21.1% de alunos considerados «em risco» apenas na fluência. 

4. Objetivos a 

atingir com a 

medida 

a. Identificar e intervir quanto-antes em crianças e alunos com problemas na Linguagem 
e Fala; 

b. Identificar, de forma rápida, potenciais riscos, de forma a permitir que sejam 
desencadeadas medidas clinicas, pedagógicas (ou outras) preventivas adequadas; 

c. Constitui um “rastreio prescritivo”, dado que o seu objetivo é detetar condições de 
risco acrescido. 

5.  Metas a atingir 

com a medida 

a. Melhoria tendencial de sucesso educativo: 
 Melhorar progressivamente os indicadores de sucesso de modo a alcançar 

tendencialmente o sucesso pleno. 
b. Melhoria dos resultados sociais: 

 Melhoria de resultados sociais, prevenindo o insucesso escolar; 
 Promover o bem-estar físico, psicológico e social do próprio e família 

6.  Atividades a 

desenvolver no 

âmbito da 

medida:  

a. A medida enquadra-se no programa de Rastreio que o Agrupamento de Escolas Vale 

do Tamel implementa e com o projeto Conhecer, Atuar e Mudar (CAM) promovido 

pela Camara Municipal de Barcelos, no concelho de Barcelos; 

b. A medida visa rastrear problemas da linguagem e fala na educação pré-escolar, com a 

capacitação de educadores para rastrear através da administração do instrumento 

RALF (Rastreio de Linguagem e Fala), validação dos problemas identificados por 

Terapeuta da Fala, intervenção por Terapeuta da Fala nos positivos e na capacitação 

dos educadores, docentes e encarregados de educação para colaboração na 

intervenção, despiste de processos sensoriais e outras condições clinicas através do 

médico de família. 
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c. Os dados obtidos pelo rastreio no pré-escolar serão cruzados com os dados obtidos 

pelo projeto CAM, desenvolvido no 1.º e 2.º anos do ensino Básico, o que contribuirá 

para melhor monitorização, rigor e segurança nas respostas às necessidades e 

potencialidades de cada um; 

d. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) melhorará a sua 

multidisciplinariedade com o contributo da Terapia da Fala. 

7. Parcerias e 

envolvimento 

comunitário e 

sua relevância: 

a. Centro de Saúde de Barcelos, relevante na identificação de causas clinicas. 

b. Câmara Municipal de Barcelos, relevante pela aplicação de rastreio complementar no 

1.º ciclo e Projeto de Intervenção Psicossocial e Psicoeducativa de Barcelos. 

c. Associações de Pais, relevante pela importância do envolvimento da família e 

comunidade na persecução do sucesso educativo. 

8. Indicadores de 

monitorização e 

meios de 

verificação de 

execução da 

eficácia da 

medida  

a. A medida é monitorizada com a quantidade de crianças/alunos rastreados que 
identificados com problemas recebem validação e intervenção por Terapia da Fala, a 
qual deve aproximar-se dos 100%; 

b. A verificação da execução da sua eficácia é conseguida pela evolução relatada sobre 
cada caso pelo especialista Terapeuta da fala e educador/docente e, também, pela 
verificação de melhoria nos resultados CAM, relativamente aos dados existentes. 

9. Responsável 

pela execução 

da medida  

SPO e Terapeuta da Fala 

10. Indicação do 

perfil 

profissional do 

pessoal técnico 

especializado a 

contratar.  

Um(a) Terapeuta da fala 

 

 

 

 


