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1. Introduçã o 

 O presente relatório foi elaborado dando 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). 

 O desenvolvimento dos níveis de autonomia pressupõe a assunção da responsabilização e da 

avaliação, quer na dimensão formativa conducente ao desenvolvimento organizacional, quer na 

dimensão de prestação regular de contas à comunidade educativa e à administração educativa, 

valorizando-se neste processo avaliativo a transparência da informação disponibilizada aos vários 

agentes da comunidade educativa. 

 Este relatório tem, também, por objetivo apresentar uma análise dos resultados escolares, quer 

obtidos na avaliação interna, quer externa, durante o ano de 2014/2015.  

 

2. A execuçã o dos objetivos e metãs do Contrãto de Autonomiã  

 O Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel (AEVT) tem vindo a implementar, desde 2014, um 

Plano Estratégico orientador da ação do Agrupamento, para uma prestação de serviço educativo 

potenciador da execução dos objetivos e metas do CA. Este plano globalizante, vertido no Projeto 

Educativo (PE) e no Plano Anual de Atividades: 

- Promoveu a construção de uma identidade única deste agrupamento de escolas; 

- Potenciou o desenvolvimento e a formação integral dos alunos (promovendo a melhoria dos seus 

resultados escolares); 

- Permitiu desenvolver estratégias diferenciadas, de modo a melhorar o sucesso dos alunos 

(inovando nas atividades e incutindo valores de cidadania, em parceria com o meio envolvente) e; 

- Motivou a comunidade para o estabelecimento de parcerias e de objetivos comuns. 

 A apresentação dos resultados é realizada de acordo com os objetivos operacionais definidos 

no CA do agrupamento. Assim, apresentamos os seguintes indicadores de resultados: 

OBJETIVO 1  

Garantir taxas de abandono precoce inferiores a 1%; 

 Taxa de abandono escolar pretendida e alcançada. 

OBJETIVO 2 
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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%; 

 Valores pretendidos e maioritariamente 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; 

 Taxas pretendidas e alcançadas 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%. 

 Taxa de conclusão do ensino profissional pretendida e alcançada. 

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 maioritariamente alcançada. 
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3. A evoluçã o dos resultãdos escolãres 

 

Garantir taxas de abandono precoce inferiores a 1%; 

 

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 

situações: abandonou, anulou a matrícula, foi retido ou excluído da frequência por excesso de 

faltas.  

 Relativamente ao primeiro objetivo, verificamos que a taxa de abandono apresenta valores sem 

expressão estatística significativa, em linha com os objetivos do CA.   

 

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 superaram os valores definidos nos objetivos 

operacionais do agrupamento. Verificamos uma diferença, pouco expressiva, apenas na disciplina 

de Matemática do 4.º ano e Português e Matemática no ensino secundário. Por esta razão, o 

presente objetivo pode ser considerado maioritariamente atingido. 

 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 

 

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%; 

  

Pela análise dos gráficos, verificamos que os valores alcançados se alinham com os valores 

definidos nos objetivos operacionais do agrupamento, observando-se diferenças pouco 

expressivas num número residual de disciplinas. 

 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 

 

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 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. 

 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 o objetivo é atingido 

em todos os anos de escolaridade. 
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Gráfico 6 

 

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 do gráfico que segue, podemos concluir que, no que respeita à classificação média 

do agrupamento, na prova final de Português do 1.º ciclo (prova 41), o valor alcançado (64%) está 

ligeiramente desfasado do valor de referência nacional (66%). Contudo, na disciplina de 

Matemática a situação inverteu-se, tendo a classificação média do agrupamento (61%) sido 

superior aos valores nacionais (60%).   

 Relativamente à classificação média do agrupamento, pela leitura do mesmo gráfico, 

verificamos 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, constatamos que, embora 

na prova final de Matemática (prova 92), o valor alcançado tenha ficado aquém do esperado, na 

prova final de Português (prova 91), o valor alcançado coincidiu com o valor de referência nacional 

(58%).  

http://www.aevt.pt/


 

 

Relatório Anual de Progresso da Execução do Contrato de Autonomia – 2014/2015 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 

Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

www.aevt.pt  

 

 

8 

 

   

 
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 

  

 Relativamente à classificação média do agrupamento, no ensino secundário, o gráfico 8 

permite-nos constatar que, no exame final de Matemática A (prova 635), Biologia/Geologia (prova 

702) e Física e Química A (prova 715), o valor alcançado foi inferior ao valor de referência nacional. 

Contudo, no exame final de Português (prova 639) e Filosofia (prova 714), o correspondente valor 

é superior aos valores nacionais.  

 
 

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

Gráfico 8 

 

 

 

 

Garantir taxas de conclusão do ensino profissional superiores a 90%. 
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As modalidades de formação profissionalizante são, predominantemente, orientadas para a vida 

ativa, mas permitem, também, o prosseguimento de estudos. A formação profissional tornou-se 

para os nossos alunos a opção possível de continuação de uma trajetória escolar não 

interrompida, tendo em conta o percurso escolar anterior e as suas aspirações. 

 Foram estabelecidos protocolos com empresas da região, com a finalidade de concretizarem a 

formação em contexto de trabalho. 

 Analisando a taxa de conclusão deste ensino e considerando os alunos matriculados à data da 

conclusão da oferta, podemos considerar o objetivo operacional atingido, registando um valor de 

90%. 

 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. 

 

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, 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 o número de aulas dadas e o número de aulas previstas, são superiores a 90%. 

 Para medir este indicador, 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. 
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-  

Gráfico 9 

 No que se refere à taxa de aulas dadas nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, o gráfico que 

se segue permite-nos concluir que o objetivo constante no CA foi cumprido. 

 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 10 

 

4. Óperãcionãlizãçã o do plãno de ãçã o estrãte gicã 

 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 visa, essencialmente, contribuir para a 

melhoria da prestação do serviço público, numa perspetiva de resposta e satisfação do serviço 

educativo, alunos, famílias e comunidade em geral. 
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 Ao longo dos últimos anos, a rede de protocolos tem-se aprimorado numa malha mais fina, no 

sentido de garantir a maior rentabilidade possível, por um lado, de acordo com as necessidades 

estratégicas definidas e, por outro, para destacar a identidade do Agrupamento como uma marca 

de referência, num cenário que se pretende progressivamente mais alargado. 

 Ao longo deste ano letivo, aprofundou-se e ampliou-se a vasta rede de protocolos e parcerias já 

existente, com vista a contribuir para o enriquecimento do serviço prestado por este 

agrupamento, conforme informação constante na tabela que se segue: 

 

Área Colaboradores Descrição 

Recursos humanos Empresas da Região Estágios pedagógico-profissionais 

Formação 

Departamento de Educação 
Especial / Direção  

 
“O papel do Assistente Operacional no contexto dos 
alunos NEE” 

1 

 

 
Ação de Curta Duração: “Défice de Atenção” 

1 

 
 

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

1
  

Gabinete de Prevenção e 
Disciplina 

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

1
  

Águas de Barcelos 

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

Proteção Civil 

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

Bombeiros Voluntários de 
Barcelinhos 
Cruz Vermelha de Campo 

2 

 
Formação - Primeiros Socorros 
 

 
Consciencialização e demonstração para as técnicas de 
suporte básico de vida 
 

Guarda Nacional Republicana 
(GNR) 

 
Ação: “Internet segura: o que é necessário saber?”, 
proposta pelo Conselho Geral do AEVT 
 

 
Bullying 
Segurança rodoviária 
Carnaval seguro” 

http://www.aevt.pt/
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Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO) 

 
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 
 

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”  
 

Gestão EBSVT 
 

Desenvolvimento do Projeto Educativo 
 

Educação e Ação 
Social  

Câmara Municipal de Barcelos 

 

Uniões de Juntas de Freguesias: Quintiães e Aguiar; 
Alheira e Igreja Nova; Alvito S. Pedro, Alvito S. Martinho 

http://www.aevt.pt/
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e Couto; Campo e Tamel S. Pedro Fins Juntas de 
Freguesia; Aborim, Carapeços, Cossourado, Lijó, 
Panque, Roriz, Silva, Tamel S. Veríssimo, Associação de 
Pais da Freguesia de Tamel Santa Leocádia e Associação 
de Pais e Amigos das crianças de Tamel S. Pedro Fins 

Departamento de 
Educação Especial 

Associação de Pais e Amigos 
das Crianças Inadaptadas 
(APACI) 

 
O projeto de parceria com este agrupamento, visa: 
- 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. 
 

Centro de Recursos TIC para a 
Educação Especial (CRTIC) 

 

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. 

 

Empresas da comunidade 

 

 

Para concretização dos Planos Individuais de Transição 
(PIT), por parte dos alunos com “Currículo Específico 
Individual”, o Departamento de Educação Especial tem 
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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”. 

EBSVT 

 
Projeto voluntariado refeitório; 
Projeto de Acompanhamento da UEEA-EBSVT 
 

Saúde 

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

 
Ação: “A Educação Sexual em Meio Escolar: 
Metodologias de Abordagem/Intervenção”, 
orientada pela equipa de saúde escolar 
Promoção da Educação para a saúde 

1
 

 

Cidadania/ Segurança 
Bombeiros Voluntários de 
Barcelos 

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

Funcional Juntas de Freguesia 

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

Atividades de Apoio à 
família 

Centro social de Aguiar 

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

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 

Pedagógico /funcional Escolas do Concelho 

 
Estabelecimento de uma rede de boas práticas ao nível 
pedagógico e de gestão funcional – Desporto Escolar 
 

Desporto e Saúde 

Casa do Povo de Alvito 

 
Escola de Formação de Ténis de Mesa, destinado aos 
alunos do 1.º ciclo  
 

Associações Desportivas locais 
 
Execução do Plano Anual de Atividades 
 

 

Tabela 1 

1 Formação ministrada e acreditada, com a colaboração do Centro de Formação da Associação de Escolas dos concelhos de Barcelos e Esposende.  

   

2
 
Iniciativa de AEVT, com a colaboração e preleção das duas instituições referidas 

 

 

http://www.aevt.pt/


 

 

Relatório Anual de Progresso da Execução do Contrato de Autonomia – 2014/2015 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 

Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

www.aevt.pt  

 

 

15 

 

   

 

 

Plano Anual de Atividades 

O PAA foi o meio mais privilegiado para a operacionalização, dia a dia, no que se refere à 

perspetiva, objetivos e estratégia de ação, do PE e CA. As atividades desenvolvidas tiveram como 

finalidade levar os alunos a melhorar, enriquecer e ampliar conhecimentos, estimular a 

curiosidade, abrir apetências e desenvolver valores morais e de cidadania. 

 

Ocupação plena do tempo escolar 

No contexto da ocupação plena dos alunos e do apoio às famílias, foram criadas condições 

físicas que permitiram assegurar as refeições dos alunos, bem como a diversificação dos espaços 

pedagógicos e o correspondente apetrechamento com material dos espaços, nomeadamente para 

o desenvolvimento da atividade física. 

 

Participação dos alunos em iniciativas culturais e desportivas e ambientais, tendo em vista 

promover atitudes ativas de participação e cidadania  

Este objetivo foi cumprido através do desenvolvimento 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, com tarefas e atividades 

relevantes para a sua educação e formação plena. 

Ao longo do ano promoveram-se os seguintes projetos: 

 PECA - Projeto de Educação para a Cidadania AmbientalAprender Tic@ndo; 

 As TIC no 1.º Ciclo; 

 VITRAL – Viver as Tradições Locais; 

 Grupos/equipa Desporto Escolar: 

o Atividades Rítmicas e Expressivas; 

o Badminton nos escalões Infantis, Iniciados e Juvenis; 

o Futsal no escalão Iniciados e Boccia; 

o Clube de Tecnologias e Inovação - “Robótica- inGenious”; 

o Testes Intermédios. 

Com o intuito de oferecer aos alunos uma forma alternativa de ensino para promover a prática 

das técnicas ensinadas em sala de aula, foram implementadas as seguintes atividades: 

http://www.aevt.pt/
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 Ensino da Música (AEC- 1º Ciclo); 

 Ensino de Inglês no 1º ciclo (AEC- 1º Ciclo); 

 Atividade Física e Desportiva (AEC 1º Ciclo); 

 Joga e aprende; 

 Plano Nacional de Leitura – Ler para Aprender.  

Para contextualizar a aprendizagem, aproximando-a da realidade quotidiana, foi dada 

oportunidade aos alunos de frequentarem os projetos: 

 Projeto Vale do Tamel Solidário e Voluntário; 

 Projeto de Educação para a Saúde; 

 Clube dos Amigos da Biblioteca; 

 WebRádio; 

 Jornal Escola Ativa. 

Da envolvência do Agrupamento nos diferentes projetos, como forma de responder a 

problemas reais e de enriquecimento, há a destacar:  

No âmbito do Desporto Escolar resultou o apuramento de alunos pela primeira vez para a fase 

final nacional da modalidade de Badminton Iniciados (2 alunas) e Juvenis (3 alunas); no que se 

reporta ao Plano Nacional de Leitura (PNL) o agrupamento sagrou-se vencedor na categoria 

declamação do pré-escolar com a participação do JI de Santa Leocádia no Concurso concelhio de 

poesia "Pequenos grandes poetas"; quanto ao Projeto Vale do Tamel Solidário e Voluntário, a 

Escola candidatou-se ao Projeto “Energia com vida - Escolas Solidárias” promovido pela EDP tendo 

sido distinguido com o selo de Escola Solidária; no âmbito do Clube de Tecnologias e Inovação, a 

participação no “Robótica- inGenious”, com a construção de IdroneCUP, contribuiu para uma 

maior visibilidade da EBSVT. 

                                                                                                                             

A orientação vocacional, os programas de combate ao abandono escolar e de promoção do 

sucesso educativo 

O Serviço de Psicologia e Orientação, em colaboração com as estruturas do sistema, combate o 

insucesso e abandono escolar, promove a Saúde psicológica, competiu-lhe, designadamente, com 

efeitos cumulativos e sinergéticos: contribuir, através da sua intervenção especializada, para o 

desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; conceber e 

participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação educativa 

que promovam o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar; intervir, a nível 

http://www.aevt.pt/
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psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a 

cooperação de professores, pais e encarregados de educação em articulação com os recursos da 

comunidade; participar nos processos de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar, tendo em 

vista a elaboração de programas educativos individuais, e acompanhar a sua concretização; 

desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de 

grupo; colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa com o fim de propor 

a realização de ações de prevenção e medidas educativas adequadas; participar em experiências 

pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em ações de formação do pessoal docente 

e não docente; colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a melhoria 

do sistema educativo e acompanhar o desenvolvimento de projetos. 

 Além disso, promoveu a implementação de projetos de atuação preventiva: nos Jardins-de- 

Infância (através de identificação de crianças com problemas na aquisição de competências de 

compreensão auditiva, expressão verbal e oral, metalinguagem e fonético-fonológicas e respetivo 

encaminhamento); no 1.º ciclo (através da utilização de uma prova para monitorizar a proficiência 

na leitura de todos os alunos a frequentar o 2.º ano, desencadeando-se intervenção naqueles que 

se encontrem abaixo do percentil 20); com os encarregados de educação (desenvolvendo ações 

de capacitação incidindo na parentalidade positiva, fatores que intervêm na aprendizagem (do 

desenvolvimento, socialização e outros), organização do ambiente, comunicação, negociação e 

compromisso, motivação, acompanhamento, desenvolvimento do comportamento e promoção da 

autonomia, gestão de stress, sentimento de si e proporcionalidade da ação, expetativas e bem-

estar, na orientação escolar e vocacional (contribuindo para o desenvolvimento integral dos 

alunos e para a construção da sua identidade pessoal, promovendo escolhas ou decisões 

congruentes e otimizadas, aumentando, assim, o sucesso escolar e a permanência na 

escolaridade, diminuindo a probabilidade de desemprego e consequente o seu impacto pessoal e 

social, potenciando a realização pessoal, profissional, produtividade e saúde psicológica). 

 

5. Formãs de ãrticulãçã o com os Pãis e Encãrregãdos de Educãçã o  

O setor da comunidade educativa privilegiado e para o qual se dirigem todos os esforços para 

obter melhores resultados é, sem dúvida, a família. Enquanto núcleo responsável pela primeira 

educação dos nossos alunos é, portanto e desde logo, o principal aliado numa educação que se 

pretende de elevada qualidade. 

http://www.aevt.pt/
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Assumimos que é o aperfeiçoamento do nosso trabalho interno, nomeadamente a qualidade 

do serviço público de educação prestado, que permitirá encarar a nossa ação, neste domínio, 

como parte de uma estratégia potenciadora da mobilidade social suportada na elevação das 

expectativas socioculturais. Neste sentido, consideramos que é a partir do envolvimento dos pais 

e encarregados de educação que podemos alcançar um nível de interação regulado por um clima 

franco e aberto. 

Conscientes do pragmatismo que esta dimensão da gestão organizacional comporta, demos 

particular ênfase ao aprofundamento de uma agenda, que se tem norteado pelos seguintes 

indicadores: 

• Reuniões com os pais representados nos órgãos do Agrupamento; 

• Participação em reuniões gerais com ordens de trabalhos 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; 

• Facilidade da comunicação escola – família, a partir do livre acesso dos professores a 

equipamentos como telefone e telemóvel; 

• Incentivo a reuniões dos professores com os pais aprofundando a mera participação formal dos 

representantes nos Conselhos de Turma; 

• Envolvimento em atividades do Plano Anual, ao nível da conceção e operacionalização; 

• Participação dos pais na receção aos alunos do 4º ano (jornadas pedagógicas), na escola sede, 

com novas variantes como a do conhecimento de todos os professores, abrindo-se um novo 

campo de envolvimento no espaço escolar; 

• Participação dos pais em reuniões preparatórias e de sensibilização para o desempenho de 

tarefas, por parte dos alunos, como as provas finais. 

• Envolvimento dos encarregados de educação em planos de combate ao insucesso escolar. 

 

6. Medidãs de promoçã o do sucesso escolãr  

 

a. Participação ativa do aluno no seu processo de aprendizagem 

Uma vez que se considerou que uma das formas mais eficazes de potenciar a participação ativa dos 

alunos no seu processo de aprendizagem passa pelo desenvolvimento de métodos de estudo e de trabalho 

autónomo, a escola apresentou um leque abrangente de medidas para o sucesso. 

http://www.aevt.pt/
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No que se refere aos Apoios Educativos no 1.º ciclo do Ensino Básico, foram delineadas um conjunto de 

estratégias e atividades de apoio, de carácter pedagógico e didático, organizadas de forma integrada. Como 

medidas de promoção de sucesso, foram implementados: Apoio ao Estudo; Medidas de Sucesso a 

Português (MSP) e a Matemática (MSM), Grupos de homogeneidade relativa (grupos de nível) nas 

disciplinas de Matemática e Português do 2º ciclo e Apoios individualizados.  

Estas medidas visaram essencialmente: preparar para as provas finais; proporcionar orientação e apoio 

geral na realização dos trabalhos escolares, exercícios de aplicação e consolidação de matérias lecionadas; 

desenvolver hábitos de trabalho e organização; proporcionar atividades alternativas de remediação; 

desenvolver métodos e técnicas de estudo: técnicas de leitura, interpretação, análise, síntese, recolha de 

informação, tratamento de dados e resolução de problemas; estimular práticas de entreajuda; melhorar os 

hábitos de leitura; desenvolver a autonomia a autoconfiança e contribuir para a melhoria dos resultados 

escolares. 

O programa de tutoria foi um recurso disponibilizado para apoiar e acompanhar os alunos com 

problemas de inserção na comunidade educativa e de desorganização no seu percurso escolar, visou 

estimular e desenvolver competências de organização, estudo eficaz e de autoavaliação das aprendizagens. 

Este programa funciona na dependência do Gabinete de Apoio ao Aluno. 

A medida Sala de Estudo surgiu como complemento educativo que pretende aproveitar o tempo livre 

dos alunos de forma enriquecedora. 

 Com a finalidade de prevenir situações de indisciplina, foi criado o Gabinete de Prevenção e Disciplina 

(GPD), integrado na Equipa Multidisciplinar. Este Gabinete acompanhou os alunos menos disciplinados, 

precavendo condutas conflituosas integradas num quadro de indisciplina, impeditivas do normal 

funcionamento das aulas. Foi promovida a atividade “Óscar” que teve como principal objetivo promover 

atitudes e comportamentos adequados nos alunos, de acordo com as normas de conduta estabelecidas. 

Esta atividade enquadra-se nos objetivos 3, 6 e 21 do atual Projeto Educativo do AEVT. A atividade consistiu 

na atribuição de um objeto – ÓSCAR- pelo período de uma semana a um aluno, eleito pela própria turma, 

nas turmas em que se justificar, que simboliza e reconhece o seu sucesso no desenvolvimento de 

comportamentos promotores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no 

âmbito da comunidade educativa. 

Este objetivo foi operacionalizado em Conselhos de turma, Conselhos de diretores de turma, 

Departamentos Curriculares e grupos disciplinares, por forma a garantir a articulação horizontal e vertical 

de todo o processo de operacionalização das metas de aprendizagem da respetiva disciplina. 

 

b. Comprometimento dos encarregados de educação do percurso escolar dos 
educandos 
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 Neste âmbito, foi definido um plano de formação para pais e encarregados de educação, tendo 

sido levadas a efeito várias sessões formativas promovidas pelo Conselho Geral, Biblioteca Escolar 

em colaboração com a Equipa Multidisciplinar (EQM), Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA), Serviço 

de Psicologia e Orientação (SPO), Guarda Nacional Republicana (GNR), Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental do Centro Social da Paróquia de Arcozelo. 

Estas ações tiveram como principais objetivos: sensibilizar os pais e encarregados de educação 

para a importância fundamental do seu papel no sucesso escolar dos seus educandos; promover a 

relação positiva entre a escola e as famílias; informar os encarregados de educação de formas 

adequadas de acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos e dotar os encarregados 

de educação de competências/estratégias para o acompanhamento e regulação do estudo 

autónomo dos seus educandos. Ademais, as mencionadas ações potenciaram, ainda, o 

desenvolvimento e consolidação de competências afetivas, de comunicação e de regulação 

comportamental, com vista a que pais/encarregados de educação possam intervir, de forma mais 

ajustada, junto dos seus educandos e, com isso, contribuir para a melhoria da sua estabilidade 

emocional, do seu comportamento e, em consequência, das suas aprendizagens e visaram, ainda, 

o desenvolvimento e consolidação de competências afetivas, de comunicação e de regulação 

comportamental. 

 

 

7. Cumprimento dos compromissos ãssumidos 

  
a. Autoavaliação do Agrupamento 

Interessa que cada escola se organize e se prepare de modo a poder dispor de um conjunto de 

elementos de informação e de indicadores que funcionem como elementos demonstrativos da 

pertinência e adequação do seu projeto, da estratégia seguida, da qualidade dos resultados 

obtidos e, em última instância, da qualidade do seu ensino. O processo da autoavaliação permitiu 

uma reflexão contínua sobre a melhoria da qualidade e do sucesso escolar.  

Permitiu, ainda, verificar como é que a escola realiza o seu planeamento, o desenvolve, avalia e 

melhora, no sentido de levar a cabo, com sucesso, a sua missão.  

 

Os sistemas de autoavaliação têm, genericamente, as seguintes finalidades:  

• Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo; 
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• Apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de educação e formação;  

• Assegurar a disponibilidade de informação de gestão; 

• Dotar a administração educativa e a sociedade em geral, de informações do funcionamento 

da escola; 

• Assegurar o sucesso educativo;  

• Incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados das escolas;  

• Sensibilizar a comunidade educativa para a participação no processo educativo;  

• Garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de ensino;  

• Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa;  

• Promover uma cultura de melhoria continuada da organização.  

 

 O processo de autoavaliação deste agrupamento de escolas teve como objetivos específicos: 

 • Minimizar o impacto do contexto social, educativo, cultural e económico característico do 

meio local;  

• Promover uma intervenção social concertada na comunidade; 

• Assegurar a qualidade e a excelência das aprendizagens promovidas ao longo de todo o 

percurso académico dos seus alunos. 

 

A autoavaliação constituiu um mecanismo de retorno da informação, tendo como objetivos não 

só reforçar a confiança interna nas estratégias seguidas e implementadas e resultados obtidos, 

mas também aumentar a confiança externa na instituição escolar. 

Esta dinâmica foi acompanhada e monitorizada, internamente, por uma estrutura permanente 

de acompanhamento e monitorização e externamente, pelo projeto PAR (Projeto de Avaliação em 

Rede), promovido pela Universidade do Minho, cuja finalidade foi capacitar as instituições 

educativas para desenvolverem dispositivos de avaliação e de promoção da melhoria. 

 

 

8. Considerãço es Finãis 

 Este Relatório Anual de Progresso visa apresentar a operacionalização do PE e o grau de 

cumprimento dos compromissos elencados no CA, para o ano letivo 2014-2015.  
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 Verificamos que os processos de autoavaliação instituídos permitem a sinalização de situações-

problema e uma reflexão constante, com vista à reformulação de estratégias que visem o sucesso 

educativo e a melhoria da qualidade do serviço prestado pelo agrupamento.  

 Os gráficos que, de seguida, se apresentam refletem a evolução dos resultados em dois anos de 

vigência do CA verificando-se, a nível dos resultados obtidos, um alinhamento com a grande 

maioria dos objetivos traçados pelo agrupamento.  

 
Gráfico 11 

 
Gráfico 12 

 

 
Gráfico 13 

 

 
Gráfico 14 
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Os valores esperados têm como fonte a plataforma MISI 

Gráfico 12 

A avaliação feita pela comunidade (em sede de questionários) 3 às medidas e ações 

desenvolvidas por este agrupamento revela, de forma inequívoca, que este Agrupamento tem 

prestado um serviço educativo de qualidade à comunidade. 

Pelo exposto, consideramos que os compromissos assumidos foram maioritariamente 

cumpridos. 
3 Informação mais detalhada sobre as respostas dadas pela comunidade educativa (docentes, não docentes, alunos e encarregados de educação) podem ser obtidas através da 

leitura do “Relatório de Análise dos Questionários de Autoavaliação - 2014/15”, o qual constitui um anexo do Relatório Final de Autoavaliação 2014-15”. 
 

Data: 12/09/2015 

Estrutura permanente de acompanhamento e monitorização do CA: 
 

Professor QA, Manuel José Barbosa Ramos 
 

Professora QA, Ana Isabel Amaral Linhares 
 

Diretor, Paulo Coutinho Sampaio 

 

Apreciado em reunião do Conselho Geral de .03/12/2015 
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