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1. Introduçao

O presente relatório tem como principal objetivo dar cumprimento ao artigo 8.º da Portaria n.º
265/2012, de 30 de agosto, visando apresentar a operacionalização do Plano de Ação Estratégica e o grau
de cumprimento dos compromissos elencados no Contrato de Autonomia (CA).
No exercício de autoavaliação, para a análise dos resultados, a recolha de informação e o seu
tratamento teve como principal suporte o Relatório PAASA (Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso
Académico), inserido no projeto “PAR – Projeto de Avaliação em Rede”, promovido pela Universidade do
Minho.
Desta forma pretendemos, explanar a análise dos resultados escolares, obtidos na avaliação interna e
externa, durante o ano de 2016/2017.

2. A execuçao dos objetivos e metas do Contrato de Autonomia
O presente relatório tem como objetivo dar a conhecer:
1- A execução dos objetivos e metas do Contrato de Autonomia;
2- Evolução dos resultados escolares;
3- Operacionalização do plano de ação estratégica;
4- Cumprimentos dos compromissos assumidos.

OBJETIVO 1
Garantir taxas de abandono precoce inferiores a 1%;


Taxa de abandono escolar pretendida e alcançada.

OBJETIVO 2
Melhorar ao longo do período de vigência do presente contrato a média da classificação interna no ensino
básico e secundário, nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, em 1%;
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Valores pretendidos alcançados na média da classificação interna nos níveis referidos.

OBJETIVO 3
Melhorar ao longo do período de vigência do presente contrato a média da classificação interna no ensino
básico e secundário, nas disciplinas não sujeitas a avaliação externa, em 1%;


Valores pretendidos e maioritariamente alcançados na média da classificação interna nos níveis
referidos.

OBJETIVO 4
Obter taxas globais de transição/aprovação em linha com as médias nacionais;


Taxa pretendida e maioritariamente alcançada em todos os ciclos.

OBJETIVO 5
Obter nas provas e exames nacionais, entre os alunos internos, médias em linha com a média nacional,
assumindo melhorias, ao longo do período de vigência do presente contrato;


Valores pretendidos e parcialmente alcançados ao nível das provas e exames nacionais.

OBJETIVO 6
Garantir taxas de conclusão do ensino profissional superiores a 90%.


Não se aplica, uma vez que não houve oferta formativa neste ano letivo.

OBJETIVO 7
Garantir taxas de aulas previstas e ministradas superiores a 90% em todos os anos e cursos e superiores a
95% em todas as disciplinas sujeitas a prova final ou exame nacional;


Taxa de aulas previstas e ministradas pretendida e alcançada.

3. A evoluçao dos resultados escolares

Garantir taxas de abandono precoce inferiores a 1%;
O Agrupamento mantém a tendência para uma taxa de abandono sem expressão estatística
significativa, em linha com os objetivos do CA.
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Melhorar ao longo do período de vigência do presente contrato a média da
classificação interna no ensino básico e secundário, nas disciplinas sujeitas a
avaliação externa, em 1%;
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.

Média da Classificação Interna - Ensino Básico
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3,0
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1,0
0,0

MAT9

PORT9

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

Média da Classificação Interna - Ensino Secundário
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Gráfico 2 - Média das Classificações Internas –
Ensino Secundário – Disciplinas sujeitas a avaliação externa

Melhorar ao longo do período de vigência do presente contrato a média da
classificação interna no ensino básico e secundário, nas disciplinas não sujeitas
avaliação externa, em 1%;
No que respeita aos resultados da média da classificação interna, do ensino
básico e secundário, nas disciplinas não sujeitas a avaliação externa, podemos
verificar pela análise dos gráficos, que os valores 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
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Gráfico 3 – Classificação Interna 2.º Ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa
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Média da Classificação Interna - 3º Ciclo
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Gráfico 4 – Classificação Interna 3.º Ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa

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

Obter taxas globais de transição/aprovação em linha com as médias nacionais
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
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registados o 2º ano consideramos que estão em linha com os de referência nacional. Os restantes
anos superaram os valores definidos no CA.
Assim, consideramos que este objetivo foi alcançado maioritariamente.

Taxas globais de transição/aprovação
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Valores alcançados
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100
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100
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100
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Gráfico 6 – Taxas de Transição/Aprovação

Obter nas provas e exames nacionais, entre os alunos internos, médias
em linha com a média nacional
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.
Pela leitura dos gráficos que seguem, podemos concluir que, no que respeita à classificação
média do agrupamento, nas provas finais os valores alcançados tenham ficado aquém do
esperado. Na prova de Português do 3.º ciclo (prova 91), o valor alcançado (55%) está
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ligeiramente desfasado do valor de referência nacional (58%), na disciplina de Matemática
obtivemos um valor de 44 pontos percentuais para um valor nacional de 53%.

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- Classificação Média Ensino Básico - AEVT vs NAC

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.
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
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Gráfico 8 - Classificação Média Ensino Secundário - AEVT vs NAC

Garantir taxas de conclusão do ensino profissional superiores a 90%.
Este objetivo não se aplica este ano letivo, uma vez que não houve oferta formativa.

Garantir taxas de aulas previstas e dadas superiores a 90% em todos os anos e cursos
e superiores a 95% em todas as disciplinas sujeitas a prova final ou exame nacional;
O valor esperado de taxas de aulas previstas e dadas foi cumprido, aproximando-se dos
100%. 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.
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.
No que se refere à taxa de aulas dadas nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, os gráficos
que se seguem permitem-nos concluir que o objetivo constante no CA foi cumprido.

Taxa de aulas dadas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1.º
ANO

2.º
ANO

3.º
ANO

4.º
ANO

5.º
ANO

6.º
ANO

7.º
ANO

8.º
ANO

9.º
ANO

10.º
ANO

11.º
ANO

12.º
ANO

Taxa de aulas dadas 100% 100% 100% 100%

99%

99%

99%

98%

98%

100%

99%

99%

Gráfico 9 – Taxa de aulas dadas
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Taxa de aulas dadas
(disciplinas sujeitas a avaliação externa)
100%
90%
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70%
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20%
10%
0%

Taxa de aulas dadas

PORT 9

MAT 9

FQ 11

BG 11

FIL 11

PORT 12

MAT 12

97%

99%

100%

99%

100%

100%

100%

Gráfico 10 - Taxa de aulas dadas – disciplinas sujeitas a avaliação externa

4. Óperacionalizaçao do plano de açao estrategica
A escola, como organização sistémica, enriquece-se e renova-se com o fluxo de participação de
todos os intervenientes da comunidade educativa, da mais restrita à mais alargada.

Redes de parcerias e protocolos
O estabelecimento de redes de parcerias e protocolos visou, essencialmente, contribuir para a
melhoria da prestação do serviço público, numa perspetiva de resposta e satisfação do serviço
educativo, alunos, famílias, comunidade em geral.
Ao longo deste ano letivo, aprofundou-se e ampliou-se a vasta rede de protocolos e parcerias já
existente, que visaram contribuir para o enriquecimento do serviço prestado à comunidade
educativa.

Plano Anual de Atividades
O Plano Anual de Atividades (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-a-dia da prática pedagógica. É construído numa perspetiva sistémica, ao nível
meso, dando significado e concretizando as linhas orientadoras dos documentos oficiais da tutela,
12
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as metas definidas no CA e o conceito de educação evidenciado no PE, por um lado, e, por outro,
ajustando-se 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 abordou 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.
Na consecução do PAA, no que respeita a atividades planeadas, verificámos uma taxa de
execução de 99,13%, conforme consta nos relatórios que integram o PAA. Uma grande parte das
atividades (mais de 60%) foi 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 situou-se entre o “excelente” e o “muito positivo”.
Quanto às AEC no 1.º ciclo, como garante da “escola a tempo inteiro”, estas mostraram-se
um recurso importante para as famílias, já que foram frequentadas por cerca de 98% (722 num
universo de 739) dos alunos deste ciclo. Este Agrupamento procurou 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, assinalou-se a instabilidade na afetação dos recursos humanos
necessários que se agravou, com a tramitação de substituição temporária de trabalhadores. Como
aspetos positivos, destacamos 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
13
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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.
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.

Ocupação plena do tempo escolar
No contexto da ocupação plena dos alunos e do apoio às famílias, foram criadas condições
físicas que permitiram assegurar o acompanhamento dos alunos no período anterior e/ou após o
período diário das atividades letivas e durante o período de interrupção dessas atividades. Este
serviço resulta da articulação e cooperação entre o AEVT, a Câmara Municipal de Barcelos, as
Associações de Pais, os Centros Sociais, Clubes Desportivos, IPSS e as Juntas de Freguesia. Ao
agrupamento cabe a planificação, a supervisão pedagógica, o acompanhamento da execução e a
avaliação das atividades, protocolando com a Câmara Municipal, para que sejam assegurados os
recursos necessários à sua implementação e funcionamento e, ao mesmo tempo, articulando
localmente com as entidades promotoras, através dos mecanismos instituídos, nomeadamente na
disponibilização de espaços e das reuniões periódicas de acompanhamento.
O desenvolvimento das atividades e projetos com relevância para uma ocupação integral do
tempo escolar, com tarefas e atividades eloquentes para a sua educação e formação plena,
desenvolveram-se os seguintes 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
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Cidadania (PEC); Projeto Vale do Tamel Solidário e Voluntário; Projeto Viver as Tradições Locais
(VITRAL); 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.

Participação dos alunos em iniciativas culturais e desportivas e ambientais, tendo em
vista promover atitudes ativas de participação e cidadania
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, participação essa 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, foi também assegurada a representação dos alunos no Conselho Geral, através
da participação de um aluno do ensino secundário, onde foram 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.
O desenvolvimento das atividades e projetos com relevância para o cumprimento do currículo,
que proporcionaram aos alunos diferentes perspetivas de abordagem ao currículo e uma
ocupação integral do tempo escolar, com tarefas e atividades eloquentes para a sua educação e
formação plena.
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;
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Projeto Viver as Tradições Locais (VITRAL); 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 ofereceram aos alunos espaços de interação
e desenvolvimento e a oportunidade de crescimento a nível pessoal e ético.
Registamos como 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 envolveram a comunidade na partilha de saberes e tradições,
bem como colaborando na sua consecução. Estas atividades foram 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 divulgou e partilhou as atividades desenvolvidas nas escolas do 1º Ciclo;
- O projeto PEC (Projeto de Educação para a Cidadania) que visou 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 visou a sensibilização 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 proteção do
planeta, sobre o som, a água e a energia e ainda a articulação “Ciência e Poesia”;
- Projeto Vale do Tamel Solidário e Voluntário tem por objetivo agir junto da comunidade
escolar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos alunos com mais dificuldades
económicas e para o seu sucesso educativo. Das várias ações desenvolvidas ao longo deste ano
letivo destacam-se os encontros intergeracionais no Centro Social de Cultura e Recreio da Silva, as
atividades de voluntariado dos alunos do ensino secundário, o voluntariado na cantina escolar e o
envio de livros de histórias infantis para uma escola timorense.
- A Semana da Alimentação com sensibilização para “O açúcar que os alimentos
escondem” com a colaboração da Biblioteca escolar e o GAA;
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- O projeto do Desporto Escolar, que envolveu 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. É de salientar que a realização dos torneios de
Badminton e de Ténis de Mesa, contou 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 Despacho 437-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, 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;
- 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;
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- 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 (Programa de Alimentação saudável) em articulação,
respetivamente, com jardins-de-infância 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 assim 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 Gabinete de Apoio ao Aluno, 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
Bibliotecas escolares do pré-escolar e 1º ciclo em parceria com as educadoras/professores e
Biblioteca Municipal, num total de 800 alunos. Destacamos, ainda, a participação das famílias no
Projeto “Ler para Aprender” (Biblioteca de Carapeços).
18

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL

Relatório Anual de Progresso da Execução do Contrato de Autonomia – 2016/2017

Sede: Escola Básica e Secundária Vale Tamel
www.aevt.pt

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; o professor Vitor Diegues, foi
convidado a dinamizar sessões a professores e estudantes na Universidade de Coimbra; 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.
- 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 pela escola com o intuito de conhecerem as
atividades desenvolvidas pelos diferentes departamentos;
- Organização do VII Sarau Cultural, com o tema “Direitos Humanos – por um mundo
melhor”, um espetáculo dinamizado pelo Departamento de Expressões, para toda a comunidade
AEVT.
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A orientação vocacional, os programas de combate ao abandono escolar e de
promoção do sucesso educativo
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.
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. Nos 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,
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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:
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.

5. Formas de articulaçao com os Pais e Encarregados de Educaçao
Na perspetiva da escola aberta à comunidade e no que respeita ao envolvimento dos pais/EE
na 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 préescolar 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
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;
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- Participação em reuniões preparatórias e de sensibilização para o desempenho de tarefas,
por parte dos alunos, como 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.

6. Medidas de promoçao do sucesso escolar
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 operacionalizaram-se,
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, diagnosticaram-se as
dificuldades dos alunos e definiram-se estratégias de melhoria dos resultados alcançados.
Tem vindo a ser progressivamente fomentada, nos 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário, a
supervisão da prática letiva. Em sede de Conselho Pedagógico, foram delineados processos e
instrumentos colocados em prática por cada coordenador de departamento curricular, tendo-se
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registado uma melhoria no desenvolvimento destes processos. Infere-se esta melhoria pelo
aumento de registos de supervisão e pela identificação atempada, no contexto das estruturas
intermédias, de lacunas no processo de ensino-aprendizagem. No 1.º Ciclo, a supervisão é
realizada de forma indireta, através de documentos elaborados em grupos de ano e a partilha de
informações, atividades e procedimentos.
Enquanto medida promotora do sucesso, os Planos de Turma (PTs), elaborados com as
linhas orientadoras, em sede de conselho de docentes e de conselho de turma, especificando-se
para cada turma a respetiva caraterização e as linhas de ação. O PT é elaborado com base nas
informações recolhidas no início 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, constituiu-se como um documento aberto,
reajustando-se aos progressos e às dificuldades que foram sendo diagnosticadas no grupo-turma.
Outras medidas de apoio ao Sucesso Escolar, são as implementadas em articulação 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.
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. Nos 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
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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:
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.
Alunos propostos

Alunos com tutoria

1º Período

35

22

2º Período

33

27

3º Período

33

30

Tabela 1 – Tutorias implementadas ao longo do ano letivo
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Ao longo do ano letivo, a não atribuição de tutores deveu-se a diversos fatores, como o facto
de haver o número reduzido de tutores, nos horários dos alunos não haver tutores disponíveis ou
os alunos propostos estarem para RM ou RP no horário de tutores disponíveis ou pelo facto de os
alunos terem só uma hora de almoço e não haver possibilidade tutoria.
Na sequência do processo de referenciação, foi assegurada a concordância do encarregado de
educação e atribuído um tutor mediante os recursos existentes em compatibilidade com o horário
do aluno.
Relativamente ao atendimento dos alunos no GAA:


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.

Os atendimentos foram feitos por professores ou por enfermeiros da saúde.
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.
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 pretendeu-se sensibilizar os alunos para a importância da disciplina dentro e
fora da sala de aula, fazendo cumprir as normas de conduta e o seu contributo para a promoção
de um ambiente escolar adequado, assentes numa cultura de rigor e responsabilidade.
Devemos, ainda, salientar que alguns diretores de turma implementaram a atividade “O Óscar”,
que se enquadrou nos objetivos três, seis e vinte e um do atual PE do AEVT e que procurou
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promover atitudes e comportamento adequados nos alunos, de acordo com as normas de
conduta estabelecidas.
Foi dinamizada pelo GPD, a ação de formação: "Processos de autorregulação da aprendizagem
e gestão do comportamento em sala de aula", 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 teve enquadramento 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.

Participação ativa do aluno no seu processo de aprendizagem
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 revelou-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).
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- Medidas de Apoio ao Estudo, que garantam um acompanhamento eficaz do aluno face às
dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas.
No ensino pré-escolar, as medidas implementadas revelaram-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.
Foi, ainda, ponderada alguma rotatividade, permitindo que os alunos a apoiar tivessem
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 foi mais um suporte que,
associado à avaliação do PT, conduziu 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, foi 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 ficou
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 constituiu-se como oferta curricular, abrangendo todos os
alunos e sendo, maioritariamente, assegurado pelo professor titular de turma. Foi 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.
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- 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, foi 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 foram alvo de um apoio mais individualizado
por parte do docente, foram 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 surgiu 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 foi propícia à frequência do mesmo por todos os alunos de
cada turma. Deste modo, justificou-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
foram indicados pelo conselho de turma nas reuniões intercalares e de avaliação, beneficiaram 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 teve como
objetivo a melhoria dos resultados escolares/superação de dificuldades específicas, nas disciplinas
em que os alunos apresentavam 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.
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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.

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 foram 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 muito 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, decorreu da orientação dos professores das diferentes disciplinas e da gestão dos
recursos humanos disponíveis. Os professores envolvidos entenderam 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.
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- Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas colaborativas
que conduzam à melhoria do ensino;
A colaboração entre os docentes foi importante e imprescindível para a obtenção do
sucesso. O trabalho colaborativo estruturou-se essencialmente como um processo de trabalho
articulado e pensado em conjunto, que permitiu alcançar melhor os resultados visados (…) in Plano
de Ação estratégica para os anos letivos de 2016/17 e 2017/18, pag 11.

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) foi 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 os docentes
consideraram 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.
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.
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- 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 transitaram nas condições acima previstas foi 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 foram definidas nos
Planos de Apoio Pedagógico (PAP). 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. É de salientar que as medidas
aplicadas resultaram na superação das dificuldades em 33% dos casos no 2.º ciclo e 11% dos casos
no 3.º ciclo.
As práticas de ensino diferenciado evidenciaram-se nos PAP 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 foram, ainda, solicitados na colaboração
a entidades parceiras. Foram 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.
Numa outra vertente, destacamos o facto de, desde o ano letivo 2009/10, o Agrupamento ter
passado a integrar duas Unidades de Ensino Estruturado para alunos com Perturbações do Espetro
do Autismo (UEEA), que constituiu como uma resposta educativa especializada e fazem dele um
Agrupamento de referência no distrito de Braga, dado que atendem alunos oriundos de vários
concelhos: Barcelos, 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.
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
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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 apresentavam 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 2 – Distribuição dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, pelos diferentes níveis de ensino

Comprometimento dos encarregados de educação do percurso escolar dos
educandos
Na perspetiva da escola aberta à comunidade e no que respeita ao envolvimento dos
pais/EE na 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, verificou-se que esta atingiu níveis próximos dos 80%, assim como no ensino
pré-escolar e no 1.º ciclo, onde a participação foi superior a 87 % e 96%, respetivamente,
demonstrativo de um nível de participação na vida da escola muito relevante. Acresce, ainda, o
facto de que foi 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 foram 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;

32

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL

Relatório Anual de Progresso da Execução do Contrato de Autonomia – 2016/2017

Sede: Escola Básica e Secundária Vale Tamel
www.aevt.pt

- Participação em reuniões preparatórias e de sensibilização para o desempenho de
tarefas, por parte dos alunos, como 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-lhes sido disponibilizadas
para esse efeito caixas de sugestões, assim como 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,
registamos que 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.

7. Cumprimento dos compromissos assumidos

Autoavaliação do Agrupamento

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 centrou-se nas funções de apoio e assessoria à avaliação do
SA e concretizou-se na realização das seguintes tarefas:
- Realizou sessões de sensibilização;
- Organizou/orientou o processo de autoavaliação;
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- Propôs uma calendarização para todo o processo de avaliação do SA;
- Disponibilizou os documentos necessários para a análise e avaliação do SA;
- Proporcionou encontros/sessões formativas para partilha de experiências de autoavaliação de
outras escolas/Agrupamentos;
- Fez o tratamento estatístico dos resultados do SA no final de cada período letivo.

8. Consideraço es Finais

Da leitura do presente relatório, analisando o grau de execução dos objetivos e metas do
Contrato de Autonomia, verificamos como ponto forte o cumprimento das metas definidas quer
na taxa de abandono escolar quer nas taxas de aulas previstas e ministradas. Quanto, aos
restantes objetivos, as taxas foram globalmente alcançadas.
Verificaram-se, também, melhorias no que respeita à evolução dos resultados escolares, com a
implementação de atividades e projetos com relevância para o cumprimento do currículo, que
proporcionaram aos alunos diferentes perspetivas de abordagem ao currículo e uma ocupação
integral do tempo escolar, contribuindo para uma aprendizagem globalizante.
Os progressos significativos registados, não deixam de requerer uma preocupação em melhorar
os resultados que se encontram abaixo das metas definidas, evidenciando, no entanto, um
trabalho concertado na implementação de estratégias de melhoria dos resultados escolares dos
alunos.
No que se reporta à operacionalização do plano de ação estratégica, aprofundou-se e ampliouse a rede de protocolos e parcerias que contribuiu para o enriquecimento do serviço prestado por
este agrupamento.
Para além das 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.
O Agrupamento de Escolas Vale do Tamel continuará a trabalhar tendo em vista a melhoria dos
resultados e a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus alunos.

Data: 20/09/2017

Estrutura permanente de acompanhamento e monitorização do CA:
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_________________________________________________________________
Professora QA, Ana Isabel Amaral Linhares

________________________________________________________________
Professor QA, Manuel José Barbosa Ramos

_________________________________________________________________
Diretor, Paulo Coutinho Sampaio

Apreciado em reunião do Conselho Geral de ..…/…../……

A mesa do Conselho Geral
______________________________________
______________________________________
_______________________________________
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