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1. Introdução 

O presente relatório tem como principal objetivo proceder à apresentação do processo 

de autoavaliação realizado no Agrupamento de Escolas Vale do Tamel (AEVT), que decorreu 

durante o ano letivo 2020/2021. 

Obedecendo ao preceituado da Lei n.º 31/2002, o presente relatório pretende 

contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público de educação prestado nos 

estabelecimentos pertencentes ao Agrupamento, respondendo às exigências legais em vigor 

nesta matéria, concretamente no que toca à introdução de mecanismos de autorregulação, 

relativamente aos três domínios em avaliação:  

A: Resultados (académicos e sociais);  

       B: Prestação do Serviço Educativo;  

       C: Liderança e Gestão. 

 No domínio A, analisam-se os resultados académicos, nomeadamente o sucesso escolar, 

em que se destaca o sucesso pleno e o mérito académico, as taxas de sucesso das diferentes 

disciplinas, bem como se apresentam os resultados obtidos pelos alunos nas provas de 

avaliação externa. Por último, refere-se -o prosseguimento de estudos após a conclusão do 

Ensino Secundário. 

No domínio B analisa-se o trabalho articulado e as práticas de ensino 

(supervisão/coadjuvação) que são transversais a todos os níveis de ensino. Neste domínio 

abordam-se, ainda, as medidas de diferenciação pedagógica de apoio ao estudo, apoio 

educativo, tutoria e outras medidas de apoio ao Sucesso Escolar que visam contribuir para a 

melhoria dos resultados escolares nas disciplinas em que os alunos apresentam maiores 

lacunas. É também feita a análise do reconhecimento da comunidade relativo ao grau de 

satisfação desta, no que concerne à prestação do serviço educativo. 

No domínio C avalia-se a qualidade dos serviços prestados pela Liderança do 

Agrupamento.    

Para a recolha de informação que permitisse uma análise dos diferentes domínios foram 

utilizados instrumentos e metodologias diferenciados, por forma a triangular a informação. 

Para os resultados, a recolha de informação e o seu tratamento tiveram como principal suporte 

os relatórios de autoavaliação dos departamentos e outras estruturas educativas, 

complementados pelos resultados de questionários aplicados aos alunos, pais e encarregados 

de educação, pessoal docente e não docente. Os dados necessários para os domínios da 

prestação do serviço educativo e liderança também foram obtidos a partir dos inquéritos por 

questionário que foram aplicados e, ainda, com recurso a documentos internos do 

Agrupamento. 
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2. Objetivos da Autoavaliação 

O processo de autoavaliação tem por objetivos:  

 Promover a melhoria da qualidade da oferta educativa, da organização da escola e dos 

seus níveis de eficiência e eficácia;  

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

       responsabilidade; 

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

       resultados da escola;  

  Garantir a credibilidade do desempenho da escola; 

        Atingir os padrões de qualidade da escola.  

Com a aplicação do processo de autoavaliação, o AEVT pretende fazer um diagnóstico 

organizacional, que visa identificar os seus pontos fortes e quais as áreas que devem ser alvo 

de uma melhoria, para que as possa analisar e corrigir os eventuais desvios face ao planeado. 

3. Caracterização da população escolar 

 No ano letivo 2020/2021, frequentaram o AEVT 1820 alunos. Destes, 343 crianças 

pertenciam ao ensino pré-escolar, estando os restantes alunos repartidos pelos diferentes 

níveis de ensino (1.º ciclo – 635; 2.º ciclo –333; 3.º ciclo – 445; Secundário regular – 64).  

 No âmbito da Ação Social Escolar, 555 alunos apresentam uma situação financeira 

carenciada beneficiando de Escalão. 

 As habilitações dos pais e encarregados de educação dos alunos são maioritariamente 

ao nível do Ensino Básico 2.º e 3.º ciclos.  

 A nível de pessoal docente, exerceram funções no agrupamento 168 docentes, cuja 

média de idade é de 49 anos. 

 No respeitante ao pessoal não docente, exerceram funções no agrupamento 6 

Assistentes Técnicos e 62 Assistentes Operacionais. Colaboram também com o agrupamento 1 

terapeuta da fala e 1 psicóloga, colocadas no âmbito do Plano de desenvolvimento social e 

comunitário e 1 psicólogo colocado pelo Ministério da Educação. 
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DOMÍNIO A – Resultados 

 A1 Resultados Académicos 

 Para uma melhor contextualização temporal dos resultados académicos alcançados no 

presente ano letivo, procedemos a uma análise comparativa do triénio 2018/19, 2019/20 e 

2020/2021.  

 A.1.1 Taxas de abandono  

 

 Relativamente a este parâmetro, verificamos que a taxa de abandono apresenta valores 

sem expressão estatística significativa, em linha com a meta definida para este ano letivo.   
 

 A.1.2 Média da classificação interna no ensino básico e secundário, nas disciplinas sujeitas 

a avaliação externa 

 No que respeita aos resultados da média da classificação interna, podemos verificar pela 

análise das tabelas que a seguir apresentamos, que, nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, 

no Ensino Básico os resultados a Português e Matemática ficaram ligeiramente abaixo dos 

valores esperados. 

 

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

 

 
2018/19 2019/20 2020/21 

Meta para 

20/21 

MAT 9 3,4 3,6 3,3 3,4 

PORT 9 3,4 3,2 3,3 3,4 

Tabela 1 – Média das Classificações Internas – Ensino Básico – Disciplinas sujeitas 

a avaliação externa – evolução 
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A leitura da tabela e do gráfico 1 permite-nos constatar uma ligeira descida dos 

resultados de Matemática no presente ano letivo e no que se refere a Português verificou-se 

uma ligeira evolução. Ambas as disciplinas ficaram ligeiramente aquém do esperado. 

 

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

 

 

 
2018/19 2019/20 2020/21 

Meta para 

20/21 

FIL 11 15,5 16,1 16 15,5 

FQ 11 12,4 14,6 13,9 13,8 

BG11 13,8 14,7 13,9 14,4 

MAT 12 12,9 13,3 13,9 14 

PORT 12 15,1 13,8 15,1 13,9 

Tabela 2 – Média das Classificações Internas – Ensino Secundário – Disciplinas sujeitas 

a avaliação externa – evolução 

 

 A leitura do gráfico e da tabela 2 permite-nos concluir que houve uma descida das 

médias em relação ao ano letivo anterior, em todas as disciplinas, exceto em Português que, 

apesar de tudo, ficou acima da meta. Ao nível da Matemática, apesar da melhoria, a média ficou 

ligeiramente abaixo do esperado. 

 A.1.3 Média da classificação interna no ensino básico e secundário, nas disciplinas não 

sujeitas a avaliação externa 

 

No que respeita aos resultados da média da classificação interna, do ensino básico e 

secundário, nas disciplinas não sujeitas a avaliação externa, podemos verificar pela análise dos 
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gráficos, que foram alcançados os valores para o referencial dos valores definidos nos objetivos 

operacionais do Agrupamento, havendo algumas diferenças, sem expressão significativa. 

 

 

Gráfico 3 – Média das Classificações Internas – 2.º ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 

 
2018/19 2019/20 2020/21 

Meta para 

2020/21 

Inglês 3,6 3,6 3,7 3,6 

Português  3,4 3,5 3,6 3,5 

EMRC 4,5 4,8 4,7 4.6 

História e Geografia de Portugal 3,5 3,8 3,7 3,7 

Educação Física 4,2 4,2 4,1 4,3 

Educação Musical 4,1 4,3 4,3 4,1 

Educação Tecnológica 4,0 4,2 4,3 4,1 

Educação Visual 4,0 4,2 4,2 4,1 

Ciências Naturais 3,7 3,8 3,9 3,8 

Matemática  3,6 3,7 3,8 3,7 

Oralidade ---- 4 ---- ---- 

Dança ----- 4,2 ----- ---- 

Cidadania ------ 4 4,1 4 

TIC ----- 4 4,8 4 

Tabela 3 – Média das Classificações Internas – 2.º ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação 

externa – evolução 

 

 A leitura do gráfico e da tabela 3 permite-nos constatar que todas as disciplinas 

superaram ou estão em linha com os valores esperados. 
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 Gráfico 4 – Média das Classificações Internas – 3.º ciclo – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 
2018/19 2019/20 2020/21 

Meta para 

2020/21 

Francês 3,6 3,8 3,7 3,6 

Inglês 3,5 3,5 3,6 3,5 

EMRC 4,4 4,4 4,7 4,5 

Geografia 3,6 3,6 3,7 3,6 

História 3,6 3,6 3,6 3,6 

Educação Física 4,2 4,2 4,3 4,2 

Educação Visual 4,1 4,1 4,2 4,1 

 Físico Química 3,5 3,6 3,5 3,5 

Ciências Naturais 3,6 3,6 3,6 3,5 

TIC 4,4 4,2 4,6 -- 

Cidadania -- -- 4 -- 

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

externa – evolução 

 

Relativamente aos valores apresentados no gráfico e tabela 4, verificamos que, no 3º 

ciclo, os valores estão em linha ou acima do referencial em todas as disciplinas. 

 

FR Ing EMRC Geog Hist EF EV FQ CN TIC

2018/19 3,6 3,5 4,4 3,6 3,6 4,2 4,1 3,5 3,6 4,4

2019/20 3,8 3,5 4,4 3,6 3,6 4,2 4,1 3,6 3,6 4,2

2020/21 3,7 3,6 4,7 3,7 3,6 4,3 4,2 3,5 3,6 4,6

Meta para 2020/21 3,6 3,5 4,5 3,6 3,6 4,2 4,1 3,5 3,5
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Gráfico 5 – Média das Classificações Internas – Secundário – Disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 
2018/19 2019/20 2020/21 

Meta para 

2020/21 

Inglês 10,7 15,1 14,7 14,4 

Português A 10, 11 12,8 12,9 13,0 12,8 

EMRC 19,2 19,3 19 19,5 

Filosofia 15,5 14,1 15,0 14,4 

Educação Física 18,0 17,6 17,7 17,7 

Matemática A 10, 11 12,2 13,3 12,7 12,6 

Biologia 12 16,2 17,8 18,7 17,7 

Psicologia B --- --- 18,6 17,1 

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

externa – evolução 

 

Relativamente aos valores apresentados no gráfico e tabela 5, verificamos que, de um 

modo geral os valores estão em linha ou acima do referencial em todas as disciplinas, à exceção 

da disciplina de EMRC, onde registamos uma diferença pouco significativa. 

 A.1.4 Taxas globais de transição/aprovação 

 As transições indicam a evolução no processo educativo de cada aluno, consolidando o 

equilíbrio, entre as mudanças introduzidas e a continuidade das aprendizagens, de modo que 

cada nova etapa seja construída a partir dos conhecimentos adquiridos e da suas capacidades 

desenvolvidas. 

A consolidação das taxas de transição, asseguraram a adequação das metodologias e 

estratégias de aprendizagem consideradas próprias da fase seguinte. 

Ing
Port A
10.11

EMRC FIL EF
Mat A
10,11

Biologia
12

Psicologia

2018/19 10,7 12,8 19,2 15,5 18 12,2 16,2

2019/20 15,1 12,9 19,3 14,1 17,6 13,3 17,8

2020/21 14,7 13 19 15 17,7 12,7 18,7 18,6

Meta para 2020/21 14,4 12,8 19,5 14,4 17,7 12,6 17,7 17,1
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Analisando a compilação dos valores abaixo indicados na tabela, verificamos que foi 

registada uma taxa de 100%, exceto no 2.º e 10, º anos, cuja taxa de aprovação ficou abaixo do 

valor esperado, tendo ficado retido 1 aluno em cada ano de escolaridade. 

 

 
2018/19 2019/20 2020/21 

Meta para 

2021/2022 

2.º ano 100% 100% 99,4% 95% 

3.º ano 100% 100% 100% 95% 

4.º ano 100% 100% 100% 95% 

5.º ano 100% 100% 100% 95% 

6.º ano 100% 100% 100% 95% 

7.º ano 99% 100% 100% 95% 

8.º ano 100% 100% 100% 95% 

9.º ano 100% 100% 100% 95% 

10.º ano 90% 83,3% 87,5% 85% 

11.º ano 100% 100% 100% 85% 

12.º ano 75% 79% 100% 85% 

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

 A.1.5 Exames Nacionais 

A avaliação sumativa externa, realizada no presente ano letivo apenas através de 

exames nacionais (no ensino secundário), devido às circunstâncias de confinamento social 

devido à COVID 19, constitui-se como mais um referente na análise dos resultados obtidos no 

AEVT. 

 O referente presente neste objetivo reporta-se ao cálculo da média aritmética simples 

das classificações obtidas pelos alunos que realizam as provas na condição de alunos internos. 

Os valores nacionais reportam-se aos publicados pelo Júri Nacional de Exames, não 

sendo possível em todas as situações uma distinção entre os valores nacionais que reportam a 

classificações de alunos internos e externos. 

Relativamente aos valores apresentados no gráfico 6, verificamos que os valores 

alcançados na Avaliação Externa do Ensino Secundário estão acima da mádia Nacional em todas 

as disciplinas., com exceção de Inglês, contudo, este resultado está relacionado com a avaliação 

de uma aluna autoproposta. 
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Gráfico 6– Média das Classificações Externas – Secundário – Disciplinas sujeitas a avaliação externa 

 A.1.6 Mérito Académico 

 Em conformidade com o previsto no referido regulamento, integraram o Quadro de 

Excelência 157 alunos, num universo de 842 alunos elegíveis.  

 

 

 

Gráfico 7-   Nº de Alunos que integram o quadro de excelência por ano de escolaridade 

 

Gráfico 8 - Percentagem de alunos por ano de escolaridade, que integram o quadro de excelência. 
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Integraram também o quadro de excelência três turmas, 5ºD, 5ºG e 12ºA, turmas em que todos 

os alunos apresentam todos os níveis superiores a dois/dez e 25% dos alunos integram o quadro 

de excelência. 

No presente ano letivo não foram aprovados Quadros de Valor. 

 

A.1.7 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

 

As atividades desenvolvidas pela EMAEI durante o ano letivo constam do Plano Anual de 

Atividades da escola. As atividades foram realizadas e decorreram dentro do esperado, tendo 

sido cumpridos os objetivos previstas para as mesmas. 

Sempre que necessário a EMAEI refletiu sobre as atividades desenvolvidas, identificando 

aspetos positivos e aspetos a melhorar. Esta reflexão consta no relatório de autoavaliação da 

EMAEI, em anexo a este documento, construído ao longo do ano letivo, sendo o presente 

capítulo uma breve compilação de alguns pontos-chave do referido relatório. Nos gráficos e 

tabelas apresentados mantém-se a numeração que consta no relatório de autoavaliação da 

EMAEI. 

 

A.1.7.1-Medidas SELETIVAS ou ADICIONAIS de suporte à aprendizagem e inclusão 

O Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) é o documento que fundamenta a mobilização de 

medidas seletivas ou adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão (art.º 21.º do Decreto-

Lei n.º 54/2018). 

Os gráficos e tabela seguintes apresentam a distribuição dos alunos do AEVT com RTP. 

 
Gráfico 9 - Percentagem de alunos do AEVT com medidas seletivas ou adicionais 

 
Gráfico 10- Percentagem de alunos do ciclo de ensino que beneficiaram de medidas seletivas ou adicionais 
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NÚMERO DE ALUNOS 

POR MEDIDA 
SELETIVAS ADICIONAIS TOTAL 

1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 1.º P 2.º P 3.º P 

PRÉ-ESCOLAR 3 3 3 1 1 3 4 4 6 

1ºCICLO 9 10 11 6 6 5 15 16 16 

2ºCICLO 13 12 13 3 4 4 16 16 17 

3ºCICLO 26 28 33 11 12 12 37 40 45 

SECUNDÁRIO 0 0 0 7 7 7 7 7 7 

AEVT 51 53 60 28 30 31 79 83 91 

Tabela 7 - Número de alunos, por ciclo de ensino e por nível de medidas. 

 

O Programa Educativo Individual (PEI) contém a identificação e a operacionalização das 

adaptações curriculares significativas e integra as competências e as aprendizagens a 

desenvolver pelos alunos, a identificação das estratégias de ensino e das adaptações a efetuar 

no processo de avaliação (art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 54/2018). 

O Plano Individual de Transição (PIT) é concebido três anos antes da idade limite da 

escolaridade obrigatória, para cada jovem que frequenta a escola com adaptações curriculares 

significativas, desenhado de acordo com os interesses, competências e expectativas do aluno e 

da sua família, com vista a facilitar a transição para a vida pós-escolar e que complementa o PEI 

(art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 54/2018). 

 
 
 
 
 
 

Tabela 8 – Número de alunos do AEVT com PEI ou PIT. 

 

A.1.7.2  Medidas UNIVERSAIS de suporte à aprendizagem e inclusão 

Durante o ano letivo a EMAEI acompanhou o funcionamento do centro de apoio à 

aprendizagem (CAA), promovendo e sensibilizando para a educação inclusiva, principalmente 

nos casos identificados com mais dificuldades. A análise da eficácia das medidas UNIVERSAIS 

de suporte à aprendizagem e inclusão foi realizada pelas estruturas responsáveis pela 

implementação e acompanhamento das mesmas: conselhos de turma, departamentos, serviço 

de psicologia e orientação (SPO) e gabinete de apoio ao aluno (GAA). 

 

A.1.7.3 Reflexão sobre a eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão

 
Gráfico 11 - Sucesso perfeito dos alunos com medidas seletivas, por ciclo de ensino. 
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Todos os alunos que beneficiaram de medidas adicionais obtiveram sucesso perfeito, ao 

longo de todo o ano letivo, sendo as medidas totalmente ajustadas às suas necessidades. 

Relativamente aos alunos que beneficiaram de medidas seletivas, as situações 

identificadas como merecedoras de uma atenção especial pelo insucesso demonstrado, foram 

alvo de um especial acompanhamento da EMAEI, por meio do professor de Educação Especial, 

no sentido de apoiar o conselho de turma e promover um maior ajuste às necessidades dos 

alunos. No final do ano letivo, apenas um aluno do 2º ciclo e dois alunos de cada ano de 

escolaridade do 3º ciclo obtiveram insucesso a uma disciplina, pelo que, a taxa de sucesso no 

universo dos alunos que beneficiam de medidas seletivas é muito satisfatória. 

 

 
Gráfico 12 Percentagem de alunos com sucesso perfeito, por ciclo de ensino. 

 
A pandemia por COVID-19 acarretou desafios significativos à escola e às famílias, com 

repercussões acentuadas no empenho, comportamento e desenvolvimento global dos alunos. 

O regresso às atividades presenciais no início do presente ano letivo, que estavam 

interrompidas desde 16 de março de 2020, tornou mais evidentes as dificuldades dos alunos 

que necessitam de um conjunto de medidas específicas de suporte à aprendizagem e inclusão, 

que lhes permitem uma equidade de oportunidades de apoio e de aprendizagens.   

A partir de 8 de fevereiro de até ao final do 2º período letivo, decorreu ensino a distancia 

onde a escola, as famílias e particularmente os alunos voltaram a enfrentar desafios ainda na 

memória recente, vividos no 3º período do ano letivo anterior. Para além das condições 

tecnológicas, também o ambiente e apoio familiar é fundamental no processo de ensino à 

distância. Devido à pandemia Covid-19 e às suas consequências emocionais e económicas, 

foram certamente muitos os alunos que viveram situações de instabilidade, deles próprios, da 

família e da sociedade. Num esforço constante, a EMAEI procurou estar atenta a todos os 

alunos, principalmente os que viviam situações de maior fragilidade, por difíceis situações no 

contexto escolar e/ou familiar, procurando encontrar formas de as mitigar, promovendo as 

melhores condições possíveis ao aluno e famílias, numa ação articulada entre os docentes e as 

diferentes estruturas da escola. 

Atenta às necessidades e potencialidades demonstradas pelas crianças/alunos, aos 

resultados escolares obtidos, a EMAEI acompanhou a evolução da situação dos alunos e 
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procurou desenvolver uma ação mais eficaz junto dos docentes, sensibilizando-os para a 

necessidade de uma abordagem compreensiva das necessidades dos alunos que apresentam 

grave insucesso, numa ação de colaboração e articulação entre docentes, técnicos, 

criança/aluno e famílias, recorrendo ao SPO e ao apoio de proximidade dos docentes de 

educação especial. 

 A intervenção realizada nos casos identificados com grave insucesso, ao longo do ano 

letivo, surtiu efeito dado que todos os casos melhoraram o aproveitamento escolar. 

 

 

 A2:  Resultados Sociais  

 A2.1 Participação dos alunos na vida da Escola 

 

 Para além das atividades e estratégias de desenvolvimento curricular delineadas pelos diversos 

Departamentos, há uma dinâmica de atividades opcionais que reforçam e complementam nos alunos 

a construção do “eu” e do “eu com os outros”. 

 Nos diversos clubes e projetos que foram dinamizados ao longo do ano transparece uma visão 

globalizante e inclusiva da educação, operacionalizando as linhas de orientação do PE e dando-lhes 

significado, pela forma como incorporam as vivências, saberes e cultura local, sendo a vida da escola 

parte integrante da vida da comunidade. Afirmam-se, assim, como contributos indeléveis para a 

formação integral de todos os alunos e para a promoção do sucesso educativo.  As atividades realizadas 

encontram-se especificadas em relatórios dos Departamentos e Conselhos de docentes (1.º ciclo 2 pré-

escolar) anexos a este relatório. 

 

Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual –   

O Projeto de Educação para a Saúde estabelece uma parceria com a Equipa de Saúde Escolar do 

ACES do Cávado III- Barcelos-/ Esposende. Visa a motivação e a participação ativa dos alunos para 

uma mudança de atitudes e de hábitos conducentes a um estilo de vida saudável. Este projeto 

desenvolveu, os programas Passezinho e Passe (Programa de Alimentação saudável) em articulação 

com jardim-de-infância e escolas do 1º ciclo, respetivamente, 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), e a implementação do programa PRESSE (ao nível do 1º, 

2º e 3º ciclos e ensino secundário). Há o envolvimento das famílias sempre que solicitado. Salienta-

se a articulação entre os docentes e a interdisciplinaridade de todos os níveis de ensino para a 

consecução deste projeto.  
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Biliotecas escolares: 

Os professores Bibliotecários e a equipa das BE trabalham de forma colaborativa e gerem as 

bibliotecas escolares do Agrupamento. Seguem um Plano Anual de Atividades comum reunindo 

sempre que necessário, no sentido de refletir sobre o que é essencial melhorar e trabalhar para 

concretizar essas melhorias. Promovem a comunicação e um trabalho sistemático com os vários 

órgãos, departamentos e outras estruturas, tentando chegar ao maior número de docentes e 

alunos, tentando envolvê-los nas atividades propostas pelas BE e apoiando-os no seu trabalho 

diário, mas também se envolvendo nas outras atividades/projetos internos. 

O plano anual de atividades das Bibliotecas escolares, de um modo geral, foi cumprido na 

integra, apesar dos constrangimentos devido á suspensão das atividades letivas pelo Decreto-

Lei 10-A/2020 de 13 de março considerando-se que foi desenvolvido um trabalho muito bom 

ao longo do ano letivo.  

As Bibliotecas escolares têm desenvolvido um trabalho importante nas várias áreas de 

intervenção, mais consistente, fruto das circunstâncias, na Biblioteca da escola-sede, mas com 

progressos a nível das bibliotecas do 1º ciclo/pré-escolar, apesar dos parcos recursos humanos 

e financeiros a estas afetos. 

Na B.E da EBSVT com 1º ciclo o índice de atividades foi o seguinte: Atividades executadas por 

domínio de atuação: A (Currículo, literacias e aprendizagem); com 6; B (Leitura e Literacia) com 

3; C (Projetos e parcerias) com 12; D (Gestão da biblioteca escolar).com 3 num total de 24 

atividades. Houve 2582 empréstimos ao domicílio; 352 emprestados presencialmente e 1044 

para a sala de aula. 

Na B.E. de Carapeços a atividade foi a seguinte: Atividades executadas por domínio de atuação; 

A-4; B-8; C-7; D-3 Total-22 atividades. 

Intervenientes: Alunos-832; Docentes-47. Nº de recursos educativos produzidos: A- digitais-1 

impressos-3; B- digitais-2 impressos-4; C-digitais-1 impressos-4; D-digitais-0 impressos-1. Nº 

documentos emprestados domicilio-600; Presencialmente-50; sala de aula-250 

Seguem-se alguns dados de atividades que demonstram, claramente, o dinamismo e o elevado 

grau de envolvimento dos alunos nas atividades promovidas pelas BE, apesar dos 

constrangimentos, devido á necessária ocupação da Biblioteca Escolar para as aulas de TIC. 

Assim os dados, são os seguintes: 

Frequência voluntária (em tempo livre) dos alunos, sempre que possível de  para 

pesquisa/elaboração de trabalhos, estudar, ler, participar nas atividades desenvolvidas, 

requisitar material para sala de aula ou para casa.  

As atividades desenvolvidas nas bibliotecas escolares foram quase todas em parcerias 

(Departamentos curriculares, Departamentos do pré-escolar e 1º ciclo, Educação Especial, PES, 
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Área de Oferta Complementar, Apoio ao Estudo, Equipa do jornal escolar, e entidades externas 

como o PNL, RBE, a Câmara e Biblioteca Municipais de Barcelos, Grupos de Teatro, Bibliotecas 

escolares do concelho de Barcelos, Equipa da Saúde Escolar da Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Barcelos, entre outros 

Apesar do elevado número de escolas/jardins e a distância entre elas, a equipa das Bibliotecas 

escolares tem conseguido chegar a todas através de projetos comuns e da forte parceria com a 

Biblioteca Municipal que tem promovido atividades que chegaram a todo o agrupamento (no 

presente ano letivo a maioria delas foram organizadas entre a Biblioteca Municipal e as 

escolas/jardins, pelo que não foram contabilizadas no PA das Bibliotecas). Envolveu-se todo o 

Agrupamento em atividades como as Semanas da Ciência, dos Direitos Humanos e Semana da 

Leitura (online), no Concurso concelhio da poesia e no concurso Nacional de leitura. 

 

 

 

 

A.2.2- Acompanhamento do percurso e sucesso dos alunos 

 Relativamente aos alunos que concluíram o 12.º ano no presente ano letivo. Do total de alunos 

inscritos para exame, manifestaram intenção de se candidatarem ao Ensino Superior 17 alunos, tendo 

efetivamente apresentado candidatura os mesmos 17, tendo sido colocados 15 na 1.ª fase, na 1ª e 2ª 

opção, e 1 aluno na 2ª fase conforme a tabela. 

1ª FASE    

Nº alunos 
Candidatos ao ensino superior 

para 2021/2022 
Não candidatos ao ensino superior 

Para 2021/2022  
19 17 2  

Colocações na 1ª Fase 

 1ª Opção 2ª Opção 3ª .. Opção 

 8 5 2 

 47,06% 29,41% 11,76% 

2ª FASE    

Nº alunos 
Candidatos ao ensino superior 

para 2021/2022 
Não candidatos ao ensino superior 

Para 2021/2022  
2 2 0  

Colocações na 2ª Fase 

 1ª Opção 2ª Opção 3ª .. Opção 

 1 0 0 

 50,00% 0,00% 0,00% 

A3.  Reconhecimento da comunidade 

A3.1  Grau de satisfação da comunidade 

 

Apresentam-se, em seguida, de forma resumida, os resultados provenientes dos inquéritos realizados 

à comunidade escolar, no ano letivo 20/21. Estes resultados terão de ser enquadrados num quadro 
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de restrições e limitações decorrentes da situação pandémica. Surgirão, por isso, dados novos, que 

pretendem ilustrar as perceções e opiniões da comunidade educativa sobre a forma como 

decorreram as atividades on-line que tiveram lugar (i.e. DT online e Apoios Educativos). 

 

No gráfico 19 observamos que a comunidade educativa avalia de forma muito positiva o trabalho 

desenvolvido no Agrupamento, no parâmetro Resultados Sociais. 

 

  

                                                                                  Gráfico 13 - Satisfação da comunidade 

 

Na tabela 9 está apresentado, de forma mais detalhada, o grau de satisfação dos inquiridos, por 

categorias.  

Tabela 9 – Satisfação da Comunidade - Resultados Sociais, por categorias 

RESULTADOS SOCIAIS 
Pessoal 

docente 

Pessoal 

não 

docente 

Pais/ 

Encarregados de 

Educação 

Alunos 

JI/1ºciclo 

2º, 3º 

ciclos 

 e ensino 

secundário 

4º ano 

2º, 3º 

ciclos 

 e ensino 

secundário 

Relação escola/comunidade  94,0% 89, 0% 93.7% 90,3%   

Relacionamento interpessoal 

/gestão de conflitos 
93,2% 91,7% 95,8% 82,4% 89,1% 91,6% 

 

Em síntese, apresentamos os resultados por inquérito no corrente ano letivo, comparando com os 

dois anos letivos anteriores.  

Pessoal Docente Pessoal Não Docente
Pais e Encarregados de

Educação
Alunos

Resultados Sociais 93,60% 90,30% 86,30% 90,30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação da Comunidade
Resultados Sociais
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Na tabela 10 observa-se que o grau de satisfação dos professores neste domínio continua bastante 

elevado. Contudo, este ano letivo, o valor percentual foi o mais baixo dos últimos 3 anos. O mesmo 

sucedeu no grau de satisfação do pessoal não docente (tabela 11). 

 

PESSOAL DOCENTE 2018/19 2019/20 2020/21 

Relação escola/comunidade  96,5% 98,0% 94,0% 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 93,3% 95,5% 92,0% 

Tabela 10 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (pessoal docente) 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 2018/19 2019/20 2020/21 

Relação escola/comunidade  93,3% 93,0% 89,0% 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 92,3% 93,0% 91,7% 

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

 

A tabela 12 mostra-nos que o grau de satisfação dos pais/EE neste domínio, no ano letivo 20/21 é o 

mais elevado dos últimos 3 anos. 

 

 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 2018/19 2019/20 2020/21 

Relacionamento interpessoal/gestão de conflitos 84,0% 86,7% 92,0% 

Relação escola/comunidade 85,0% 88,5% 89,1% 

Tabela 12 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (pais/EE) 

 

Os valores apresentados na tabela 13 permitem-nos constatar que, neste ano letivo, os alunos do 

2º/3º ciclos e Secundário revelam maior satisfação neste domínio, quando comparamos com os dois 

anos letivos anteriores. Os alunos do 4ª ano, em linha do que se observou nos anos anteriores, 

mantêm elevados níveis de satisfação neste domínio. 

 

ALUNOS 

2018/19 2019/120 2020/21 

4.º ano 

2.º, 3.º 

ciclos e 

ensino 

secundário 

4.º ano 

2.º, 3.º 

ciclos e 

ensino 

secundário 

4.º ano 

2.º, 3.º 

ciclos e 

ensino 

secundário 
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Relacionamento 

interpessoal/gestão de 

conflitos 

91,1% 80,8% 93,1% 77,8% 89,1% 91,6% 

Tabela 13 – Resultados comparados no parâmetro “Resultados Sociais” (alunos) 

 

DOMÍNIO B - Prestação do Serviço Educativo 

 B1- Planeamento e articulação 

 

O AEVT organiza-se em departamentos, cujo trabalho fomenta a articulação horizontal 

e vertical nos diversos anos de escolaridade e ciclos de ensino. Numa perspetiva de articulação 

horizontal e vertical, promovem-se reuniões de articulação na transição do pré-escolar para o 

1.º ciclo e na passagem deste para o 2.º ciclo (professores titulares de turma/ diretores de 

turma e entre professores de Inglês do 1.º e 2.º ciclos) delineando-se atividades de articulação 

vertical, de forma a minimizar o impacto da mudança de ciclo nos alunos. Outras evidências 

desta articulação estão patentes nas atas e noutros documentos produzidos no seio das 

estruturas intervenientes.  

Em sede de conselho de docentes (pré-escolar e 1.º ciclo) e conselhos de turma (2.º, 3.º 

ciclos e ensino secundário), são articulados procedimentos ao nível do planeamento e da 

implementação de estratégias de ensino-aprendizagem, que operacionalizam os princípios 

plasmados no Projeto Educativo e que, ao mesmo tempo, são adequadas aos conteúdos 

programáticos, ao nível etário, às necessidades educativas individuais e às aprendizagens 

anteriores dos alunos, bem como ao nível da organização do trabalho de avaliação. São, ainda, 

articuladas com o SPO e com o GAA, respostas adequadas às características e necessidades dos 

alunos, em prol de uma adequada orientação vocacional e formativa. 

A avaliação do Serviço Educativo do AEVT foi organizada em duas vertentes: medidas de 

promoção do sucesso escolar e análise do Sucesso Académico (SA) realizada no seio dos 

departamentos curriculares e grupos disciplinares. 

Tal como no ano letivo anterior,  2020-2021 foi também um ano atípico devido à Covid 

19 e devido a esta contingência social a escola teve, novamente, de se readaptar às 

circunstâncias que o país vivia. 

Assim, o 1.º e 3.º períodos decorreram com aulas presenciais, enquanto que no 2.º 

período as aulas foram quase todas online, através da Plataforma TEAMS. 

Como medida já preventiva, os apoios ao estudo no 2.º ciclo decorreram desde o início 

do ano letivo online. 
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O trabalho articulado nas equipas pedagógicas desenvolveu-se de forma bastante 

positiva e produtiva com partilha de saberes, materiais e experiências pedagógicas, tendo em 

vista, sempre, o sucesso e desenvolvimento pleno dos alunos, sobretudo na situação de ensino 

à distância. Nas reuniões de conselho de docentes, local privilegiado para esta articulação, 

elaboraram-se, planificaram-se e reformularam-se documentos (Planificação curricular, 

Critérios de avaliação, PAA, RI). Os professores, refletiram e analisaram as suas práticas 

pedagógicas e os resultados e percursos escolares dos alunos.  

No que concerne aos procedimentos de avaliação no 1º/2.º/ 3.º ciclos e Secundário, 

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. 

Relativamente à medida de promoção do sucesso – supervisão e acompanhamento da 

prática letiva,  esta foi aplicada durante o ano letivo 20/21, e no sentido de dar cumprimento à 

determinação do Conselho Pedagógico do AEVT,  com o objetivo de regular, orientar, guiar, dar 

feedback do trabalho que decorre na sala de aula, estimular a reflexão das práticas 

desenvolvidas, partilhar, criar pontes entre salas de aula, potenciar a aprendizagem profissional 

e melhoramento do desempenho pessoal e da instituição . 

Todos os departamentos aplicaram esta medida, dentro dos limites que lhes foram possíveis, 

com exceção do Departamento de Expressões onde não houve qualquer acompanhamento da 

prática letiva. Assim, 

 No Departamento de Línguas foram agendados momentos, a partir do segundo período 

letivo, para que tal medida pudesse ocorrer. No entanto, o confinamento geral iniciado 

a 22 de janeiro interrompeu o cumprimento do calendário. Aquando do regresso à 

atividade letiva presencial, no 3º período, e devido ao facto de algumas docentes do 

departamento se encontrarem em avaliação externa, e no sentido deste não ser mais 

um motivo de pressão, foi possível acompanhar cinco docentes. 

 No Departamento de Ciências Humanas e Sociais, foram acompanhadas três aulas, num 

universo de treze docentes, atingindo-se uma taxa de execução de vinte e três por 

cento. O não cumprimento da meta estabelecida deve-se à suspensão das atividades 

letivas presenciais no decorrer do segundo período e a um ano letivo atípico. De uma 

maneira global, esta medida é encarada como positiva, pois todas os docentes foram 

recetivos à mesma, o que levou à promoção da prática de partilha e discussão de 

estratégias de ensino e aprendizagem, sempre num sentido construtivo e com vista à 

melhoria da mesma. 
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 No Departamento de Matemática e Ciências, e com vista à consolidação dos 

mecanismos de acompanhamento e supervisão da prática letiva, a coordenadora de 

departamento tinha como meta acompanhar uma aula de cada docente. Neste 

departamento, foram acompanhadas seis aulas, num universo de vinte e quatro 

docentes, atingindo-se uma taxa de execução de vinte e cinco por cento. O não 

cumprimento da meta estabelecida deve-se à suspensão das atividades letivas 

presencias e à instabilidade criada pela situação pandémica. De uma maneira global, 

esta medida permitiu a promoção de práticas de partilha e discussão de estratégias de 

ensino e aprendizagem. 

 No Departamento de expressões nenhum docente foi diretamente acompanhado na 

observação da prática letiva, única e simplesmente devido há contingência causada pela 

suspensão da atividade letiva no 2.º período do Covid , espaço temporal  para o qual 

estava previsto, desde o início do ano letivo, se proceder  ao Acompanhamento da 

prática letiva. NO entanto, houve a preocupação da coordenadora em contactar com os 

colegas do seu departamento para aferir dificuldades e constrangimentos que com a 

sua ajuda pudessem ser superados ou minorados. 

 No 1.º ciclo, nos primeiro e segundos períodos não foi possível realizar observações de 

aulas. Inicialmente devido à necessidade de se proceder à substituição de professores 

titulares de turma e depois devido ao agravamento da situação pandémica, seguida da 

suspensão das atividades letivas presenciais. No terceiro período foram iniciadas 

as supervisões tendo sido possível realizar dezassete acompanhamentos num universo 

de trinta e seis professores titulares de turma, o que representou quarenta e sete 

porcento dos docentes. Foram acompanhados professores de oito das dez escolas do 

Primeiro Ciclo do agrupamento. A medida foi implementada e encarada por todos numa 

perspetiva colaborativa, de interajuda formativa e de aprendizagem mútua.     

 B2 Práticas de Ensino 

 

Pela consulta de registo em documentos próprios de cada estrutura, é bem evidente 

uma ação concertada entre os diferentes agentes, procurando estratégias de ensino, também 

elas concertadas e pautadas por uma cultura de rigor e exigência orientada para a promoção 

do sucesso escolar. 

Transversalmente à concretização do currículo nos diferentes anos curriculares 

constata-se a preocupação que o AEVT tem em incutir nos seus alunos princípios fundamentais 

de cidadania quer seja pela participação consciente na vida em sociedade, quer pela utilização 
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responsável das tecnologias e na educação pelas artes, que se materializam no modelo criado 

no âmbito da Oferta Complementar, prevista nas matrizes curriculares do 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

No que concerne às atividades de promoção do sucesso escolar, a realidade do 

Agrupamento evidencia o esforço de investimento numa aprendizagem de qualidade sempre 

atenta às necessidades/realidades dos seus alunos. 

 

 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 revelam-se instrumentos de grande 

importância para a identificação precoce das crianças em risco e com problemas no domínio da 

linguagem, de forma a permitir uma atuação atempada.  

- Apoios no 1.º ciclo 

No 1º ciclo do ensino básico, considera-se o funcionamento do Apoio ao Estudo e o 

Apoio Educativo.  

O Apoio ao Estudo integra o currículo dos alunos sendo maioritariamente da 

responsabilidade do professor titular de turma. Nele desenvolvem-se um conjunto de 

estratégias e atividades de apoio, de carácter pedagógico e didático, organizadas de forma 

integrada, de modo ajudar o aluno a superar dificuldades e acompanhar o melhor possível o 

grupo/turma. 

O Apoio Educativo decorreu da distribuição dos recursos disponíveis pelas diversas 

Unidades Educativas, respeitando a proporcionalidade com o número de horas previsto na lei. 

A nível de departamento é considerada muito positiva a intervenção dos professores do Apoio 

Educativo, sendo realçada a recuperação da grande parte dos alunos apoiados. No entanto, 

entendem os docentes que ele é reduzido face às necessidades dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem.  

É, ainda, ponderada alguma rotatividade, permitindo que os alunos a apoiar tenham 

oportunidade de usufruir deste benefício em horas estruturantes na sua aprendizagem 

(Português e Matemática).  

A coadjuvação revelou-se significativamente eficaz, pois permitiu a consolidação de 

conteúdos e uma intervenção mais individualizada nos alunos com dificuldades, o que se 

refletiu notoriamente nos resultados escolares. Acresce, ainda, o facto de permitir atender às 

especificidades existentes dentro de cada ano das turmas mistas, onde existem grupos com 

diferentes níveis de aprendizagem, reforçando-se as áreas onde evidenciam maiores 

dificuldades.  
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- Apoios a Português e Matemática no 2.º ciclo 

 No 2º ciclo, o Apoio ao Estudo a Português e Matemática contempla 2 tempos, um para 

cada disciplina. 

No que concerne à orgânica de distribuição dos alunos pelos diferentes grupos, os 

mesmos são indicados pelo conselho de turma nas reuniões intercalares e de avaliação, sendo 

o mesmo lecionado por um qualquer docente das referidas disciplinas (sempre que possível o 

titular da disciplina) e tem como objetivo a melhoria dos resultados escolares/superação de 

dificuldades específicas, nas disciplinas em que os alunos apresentam maiores lacunas.  

Esta medida revelou-se importante, uma vez que permitiu um apoio mais 

individualizado, consolidação de competências e superação de dificuldades. 

No decorrer do presente ano letivo, as aulas de apoio decorreram na modalidade de 

ensino à distância, através da plataforma Teams.  De um modo geral, os alunos revelaram 

interesse e empenho na realização das tarefas solicitando, com alguma frequência, o apoio dos 

professores. Apesar das circunstâncias, foi possível manter o apoio individualizado/trabalho 

cooperativo entre alunos, bem como o reforço na consolidação de conhecimentos.  

 

- Reforço a Português, Matemática, Física - Química e Biologia – Geologia.    

 No ensino secundário, facultaram-se aos alunos Medidas de Sucesso em diferentes disciplinas: 

“Reforço a Português”, “Reforço a Matemática”, “Reforço a Física e Química” e “Reforço a 

Biologia e Geologia”. As atividades de Reforço foram frequentadas pelos alunos propostos pelo 

Conselho de Turma. Os objetivos das medidas de sucesso para o secundário foram 

essencialmente a orientação e apoio generalizado no âmbito da 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, culminando num 

contributo globalizante, com vista à melhoria dos resultados escolares. 

 As referidas aulas de reforço realizaram-se através de sessões online.  

Importa salientar que, de uma forma geral os alunos mostraram-se interessados e 

motivados para ultrapassarem as suas dificuldades e sempre colaborativos na resolução das 

tarefas propostas. 

 

- Coadjuvação em sala de aula e Oficina de escrita e oralidade, valorizando-se as experiências 

e as práticas colaborativas que conduzam à melhoria do ensino;  

A colaboração entre os docentes é importante e imprescindível para a obtenção do 

sucesso. O trabalho colaborativo estrutura-se essencialmente como um processo de trabalho 

articulado e pensado em conjunto, que permite alcançar melhor os resultados visados. 
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A coadjuvação em sala de aula permitiu que o trabalho cooperativo de equipas de 

professores na sala favorecesse a aprendizagem dos alunos e ajudasse a promover a qualidade 

do sucesso, nas turmas marcadas por ritmos de aprendizagem diferenciados, ou nas disciplinas 

onde o trabalho autónomo do aluno (mas supervisionado pelo professor) é fundamental para 

a consolidação dos conteúdos.  

Os recursos humanos da escola, conjugados com a utilização do crédito horário, foram 

canalizados para a coadjuvação em sala de aula na disciplina de Matemática do 3º ciclo, que 

ocorreu desde o início do ano letivo por um período de 50 minutos semanais no 7º ano e no 8º 

ano e por um período de 100 minutos semanais no 9º ano e para a Oficina da escrita e oralidade 

nas disciplinas de Português, Francês e Inglês do 3º ciclo, que ocorreu desde o início do ano 

letivo por um período de 50 minutos quinzenais.  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 Planos Curriculares de Turma enquanto medida promotora do sucesso. 

Os Planos Curriculares de Turma (PCT) são elaborados e implementados desde o 1.º ciclo 

até ao ensino secundário. Na educação pré-escolar são elaborados Planos de Grupo, com a 

mesma finalidade. 

O PCT é elaborado com base nas informações recolhidas no início do ano letivo nos 

dados constantes nos PCT anteriores e nos processos individuais dos alunos, identificando-se 

os pontos fortes e os aspetos a melhorar, com vista à definição do plano de ação para a turma. 

Importa referir que este documento, sendo fulcral para a obtenção do SA, constitui-se como 

um documento aberto, reajustando-se aos progressos e às dificuldades que vão sendo 

diagnosticadas no grupo-turma. Para tal é feita uma avaliação intermédia e outra trimestral em 

cada período letivo de forma estabelecer o ponto da situação da turma e proceder aos 

reajustamentos necessários. 
 

- Acompanhamento de alunos que progridam para o 2.º ou 3.º ciclos com classificação final 

inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano letivo anterior; 
 

A identificação de alunos que transitam nas condições acima previstas é efetuada na 

reunião de avaliação final, devendo constar do PCT e de todos os instrumentos previstos, de 

forma a assegurar a veiculação da informação aos interessados e responsáveis pelo 

acompanhamento no ano letivo subsequente. As formas de acompanhamento e respetiva 

avaliação são definidas nos RTP. Em situações pontuais e de maior gravidade há, ainda, a 
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solicitação de colaboração a entidades parceiras. São proporcionadas aos alunos várias medidas 

de recuperação e apoio, desde o Apoio Educativo no 1.º ciclo, o Apoio ao Estudo no 1.º e 2.º 

ciclos, as medidas de Promoção de Sucesso, no caso do 3.º ciclo e ensino secundário.  

Por outro lado, a consecução deste trabalho tem sido reforçada pela elevada taxa de aulas 

dadas, cujo valor se aproximou dos 100%. Para estes resultados, contribuíram os níveis de 

assiduidade e os mecanismos previstos no agrupamento para compensação da ausência do 

professor, nomeadamente, a substituição por docentes do mesmo grupo de recrutamento, a 

permuta e a reposição de aulas.  

- Outras medidas de apoio ao Sucesso Escolar:  

O Programa de Tutoria  

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, 

visaram estimular e desenvolver competências de organização, estudo eficaz e de 

autoavaliação das aprendizagens.   

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. No primeiro período, 17 alunos usufruíram da tutoria. No segundo período, 

foram propostos para o programa de tutoria mais 8 alunos, no total usufruíram da medida 25 

alunos. No terceiro período, foram propostos para o programa de tutoria mais 2 alunos. No 

total 27 alunos usufruíram de tutoria no decorrer do terceiro período.  

No final do ano, os tutorandos, de uma forma geral, revelaram progressos na organização dos 

materiais escolares, no incremento de métodos de estudo e na valorização dos hábitos de 

estudo.  

   

Nº de alunos que beneficiaram de tutoria  1P  
2P  

(1P+2P)  

3P  

(2P+3P)  

Tutoria (medida preventiva) -GAA  13  13+8=21  21+2=23  

Apoio Tutorial Específico  1  1  1  

Medida Seletiva- Apoio Tutorial  3  3  3  

Total  17  25  27  

Tabela 14 – Tutorias implementadas ao longo do ano letivo 

 

Serviço de Psicologia e Orientação  

Para o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), como serviço de promoção do sucesso 

educativo, durante o ano letivo 2020/2021 foram-lhe propostos 41 alunos para intervenção, 
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dos quais, para 8 não se justificou intervir. Proactivamente, teve intervenção em mais 22 alunos, 

não identificados pela docência. No total, interveio em 55 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino 

Básico (EB) e Secundário                      

 

Gráfico 14 - Dispersão dos alunos intervencionados por ano de escolaridade: 

 

Atividades Promovidas: 

 Concretizou psicologia Vocacional e de Desenvolvimento de Carreira (i.e. 

orientação/reorientação Escolar e Vocacional) com alunos do 8.º ano para os 

ajudar na tomada de decisão sobre Cursos de Educação e Formação, tipo 3 (CEF3); 

com todos os alunos do 9.º ano, com alguns alunos do 10.º ano e todos do 12.º 

ano. Encetou contatos com outras escolas para garantir o melhor acolhimento 

possível dos alunos. 

 Em período de aulas não presenciais utilizou as ferramentas telemóvel e Teams 

para intervir com alunos, encarregados de educação, docência e outros técnicos. 

 Colaborou com equipamentos sociais (p.ex. Hospital Santa Maria Maior, 

Associação de Pais e Amigos de Crianças, Associação de Pais e Amigos Das Crianças 

Inadaptadas, Câmara Municipal de Barcelos, Hospital Particular de Barcelos e 

Escolas, Associação Recovery IPSS) no atendimento de alunos. 

 

Programa de Mentoria- "No trilho do sucesso - “Be Infuencer – Influencia e Influencia-te” 

Este programa foi uma medida nova, implementada no presente ano letivo e o balanço final é 

extremamente positivo. É uma medida colaborativa (coparticipação das coordenadoras de 

direções de turma, GAA, Biblioteca, psicólogo Manuel Coutinho e psicóloga Joana Santos), que 

visou promover um trabalho de desenvolvimento de competências entre Mentor e Mentorado. 

A maioria dos alunos que procuraram o programa frequentavam o 2.º ciclo e que o sexo 

predominante, tanto nos Mentorados como nos Mentores, é o feminino.  
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O balanço final foi muito positivo, uma vez que 100% dos alunos mentorados com níveis 

negativos tinham reduzido o número de níveis negativos por comparação com o 1.º período e 

com o 2.º período letivo (2 diminuíram para 1 nível negativo e 11 para 0 níveis negativos).   

A avaliação final da relação Mentor/Mentorados foi muito positiva, destacando-se o interesse 

pela forma como o Mentor se predisponibilizou em ajudar a superar dificuldades, advindo assim 

o interesse em que o programa continue e a manifesta vontade de nele participarem 

novamente.  

Como constrangimento sentido na execução da atividade foi referido: 

 o conhecimento existente sobre o programa no seio da docência; a não participação no 

programa dos alunos com maior número de níveis negativos; e a predominância do 

sexo feminino nos envolvidos; 

Como sugestões para o próximo ano letivo: 

 privilegiar a Mentoria presencial, nomeadamente, com alunos mais novos ou 

dependentes; no início do ano letivo realizar uma apresentação do programa, incluído a 

respetiva operacionalização, canais de comunicação e eventual envolvimento de 

docentes disponíveis; conferir mais visibilidade aos Mentores; cativar o interesse dos 

alunos com maior número de níveis negativos e promover maior participação do sexo 

masculino. 

Globalmente, regista-se uma apreciação bastante positiva pelos alunos e, considera-se que a 

implementação da medida Mentoria decorreu com bastante sucesso, estando a contribuir, a 

par de outras medidas, para o desejado sucesso educativo dos alunos. 

 B.3 Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola1 

 

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA EECE 

 
Os objetivos gerais estabelecidos foram cumpridos, continuando a consolidar-se o processo de 

implementação da EECE no agrupamento, com mais turmas/alunos e docentes envolvidos na 

componente de Cidadania e Desenvolvimento, abrangendo todos os alunos do 1º ao 12º ano, 

exceto o 4º ano. A Equipa da EECE, constituída por três elementos de diferentes níveis de 

ensino, veio garantir um trabalho de maior proximidade com todos os níveis de 

ensino/intervenientes e reforçar/enriquecer o trabalho iniciado no ano transato. No presente 

ano letivo, a Cidadania e Desenvolvimento foi trabalhada em 63 turmas, num total de 1282 

alunos, tendo sido lecionada/orientada por 38 docentes+3 diretores de turma do secundário. 

A equipa procurou informar/formar os envolvidos neste processo (docentes, alunos, pais/EE, 

                                                
1 Para melhor esclarecimento consultar o relatório da EECE 
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assistentes operacionais), atualizar ou elaborar novos documentos, trabalhar/acompanhar os 

docentes na implementação de CD, envolver o agrupamento com Projetos internos/Externos e 

proceder à monitorização do trabalho realizado.  

Foi estabelecida a articulação entre o Projeto Educativo (PE), Plano Anual de Atividades (PAA) 

e a Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE). 

Relativamente ao grau de articulação entre as várias áreas disciplinares/curriculares com a 

componente de CD, houve uma melhoria em relação ao ano transato, com mais 

disciplinas/docentes envolvidos nos projetos desenvolvidos em CD.   

Relativamente às atividades/ações desenvolvidas no âmbito de CD, em articulação com outras 

áreas disciplinares/Estruturas/Projetos internos/ Projetos e Entidades externas foram 

desenvolvidas cerca de 142 ações/atividades, o que significou um aumento em relação ao ano 

transato.  

     Quanto ao desempenho dos alunos, tendo em conta os resultados escolares obtidos, 

verificou-se 100% de sucesso em todos os níveis de ensino, com uma média global que oscila 

entre os 3,7 e os 4,7 (1º, 2º, 3º anos; 2º ciclo e 3ºciclo). 

Em relação ao ensino secundário, todas as turmas demonstraram empenho e participação, 

revelando um envolvimento positivo nas atividades propostas no âmbito da Cidadania e 

Desenvolvimento.  

Durante o presente ano letivo, tendo em conta a situação atípica provocada pelo Covid 19, foi 

possível realizar as seguintes ações de formação online: 

- Avaliação nos Ensinos Básico e Secundário: como avaliar para o sucesso educativo? (Ação de 

curta duração); 

- OneNote (Bloco de notas escolares no Teams), Sway, Forms, Nearpod – Ações promovidas 

internamente pela Equipa TIC - não formal); 

- Oficina de Formação: “Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 

Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da Avaliação” (50 h).  

Quanto às necessidades de formação dos docentes, em geral, foram referidas as 

seguintes:  temas específicos de Cidadania e Desenvolvimento e Cidadania em Geral (Literacia 

Financeira, Direitos Humanos, Igualdade de Género, Educação Ambiental, Media, 

Interculturalidade, Risco, Área da saúde e Educação sexual); Cidadania e Desenvolvimento; 

Estratégia nacional de educação para a Cidadania; Perfil dos alunos à saída da escolaridade; 

Dinâmicas de articulação curricular/ disciplinar; Decreto-lei nº54 / 2018 de 6 de julho.  

Quanto aos docentes de Cidadania e Desenvolvimento, consideraram necessitar de formação 

nas seguintes áreas: metodologias/ferramentas de trabalho sobre os vários domínios 

abordados em CD e instrumentos/critérios de avaliação. 
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Ações de melhoria para 2021/2022 

 Reforçar a articulação/ trabalho colaborativo entre as várias áreas disciplinares. 

 Reforçar a diversificação das metodologias /ferramentas de trabalho e os instrumentos 

de avaliação em CD.  

 Reforçar a divulgação e visibilidade do trabalho desenvolvido. 

 Reforçar as parcerias/o envolvimento em projetos internos / externos ao 

Agrupamento. 

 Melhorar os recursos materiais/tecnológicos/espaços. 

 Melhorar o funcionamento das equipas pedagógicas. 

 Reforçar o envolvimento dos alunos na melhoria da EECE e na planificação das 

ações/projetos a desenvolver. 

 Reforçar o envolvimento dos pais/EE e do pessoal não docente na melhoria da EECE e 

em ações/atividades/projetos de Cidadania. 

 Reforçar as ações de formação/sessões práticas de curta duração junto do pessoal 

docente e não docente.    

 Promover uma maior articulação da Equipa da EECE com os vários Projetos internos do 

Agrupamento. 

 Experimentar uma organização semestral de Cidadania e TIC.  

 

Como pontos fortes da componente de Cidadania e Desenvolvimento destacam-se o 

envolvimento dos alunos, o interesse e empenho demonstrados na realização das atividades cujo 

trabalho o enriqueceu na sua formação integral. 

  A transversalidade das temáticas em articulação disciplinar, a realização de atividades mais 

práticas, bem como o envolvimento de parceiros educativos contribuiu para a consolidação de 

aprendizagens e conteúdos. Houve, contudo, constrangimentos que impediram a realização em 

pleno do planificado, com as exigências solicitadas. 

 B.4 O Ensino à Distância (E@D)2 

Quase no final do mês de janeiro a Escola viu-se, novamente forçada a alterar o seu modus 

operandi de lecionar e passou de um ensino presencial para um ensino à distância, devido, 

novamente, ao aumento generalizado dos casos de Covid 19 em Portugal. Mais uma vez os alunos 

deram continuidade aos seus estudos através da Plataforma Teams, tendo, novamente surgido 

constrangimentos, no entanto e num balanço comparativo com o ano letivo anterior, pode-se 

considerar que os aspetos positivos superaram os negativos.  

                                                
2 Para melhor esclarecimento consultar o relatório: Ensino à dist@ncia. 
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Pra melhor compreender a forma como Encarregados de Educação e alunos “entendiam” esta 

modalidade a EAA implementou inquéritos de satisfação, cujos resultados se encontram em relatório 

próprio, mas de uma forma geral, alunos e Encarregados de Educação encararam com mais 

serenidade esta nova etapa, apesar de continuarem os constrangimentos da falta de material 

informático e acessibilidade à rede de internet. 

Refletir sobre o E@D, não será dizer se a experiência foi boa ou má, mas sim refletir como 

melhorá-la num futuro, talvez mais próximo do que aquele que queremos imaginar. 

No AEVT esta modalidade de ensino funcionou maioritariamente, através da plataforma 

digital TEAMS com recurso a formas de trabalho síncronas e assíncronas. 

 

 B.5 Reconhecimento da comunidade 

 

  Neste subdomínio, a aplicação dos questionários à comunidade educativa procura 

 evidenciar a opinião que o pessoal docente, não docente, alunos e pais/EE têm relativamente 

 à qualidade do serviço prestado pelo Agrupamento em vários aspetos.  

 A análise do gráfico 14 permite-nos verificar que a comunidade educativa valoriza de forma 

 muito positiva, ao nível do parâmetro Prestação do Serviço Educativo. 

 

Gráfico 14 - Satisfação da comunidade- Prestação do Serviço Educativo 

 

Na tabela 14 apresenta-se, de forma mais detalhada, o grau de satisfação dos inquiridos, por 

categorias. 
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Encarregados de 

Educação 

Alunos 

JI/1ºC 
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4º ano 

2º/3º 

ciclos 

Pessoal Docente
Pessoal Não

Docente
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de Educação

Alunos

Prestação de Serviço Educativo 73,30% 93,20% 92,40% 91,75%
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 Sec.  e Sec. 

Instalações e serviços 82,6% 93,2% 91,0% 86,2% 80,7% 78,4% 

Recursos de apoio às 

aprendizagens * 
*    * * 

Qualidade de ensino 97,0%  98,0% 96,5% 97,1% 94,0% 

Trabalho pedagógico *     * * 

  Tabela 14 – Satisfação da Comunidade – Prestação do Serviço Educativo, por categorias       * Ver tabela com dados do 
trabalho   online realizado com os alunos 

  

O grau de satisfação na categoria “Instalações e serviços é globalmente bom.  

Note-se que o Bar dos alunos e professores esteve encerrado durante todo o ano letivo e que o 

refeitório funcionou de forma muito condicionada. 

O pessoal não docente, revela um elevado grau de satisfação, quando questionados sobre as 

condições de trabalho, a qualidade das instalações, o funcionamento dos Serviços Administrativos e, 

por fim, sobre a limpeza e segurança da escola onde exerce funções.  Nas categorias avaliadas, a 

qualidade de ensino destaca-se pela elevada satisfação que os dados evidenciam. 

Na tabela 15, compara-se este ano letivo com os resultados obtidos nos dois anos anteriores, não 

havendo grandes oscilações entre os anos letivos em análise. 

 

PESSOAL DOCENTE 2018/19 2019/20 2020/21 

Instalações e serviços 79,3% 82,1% 82,6% 

Qualidade de ensino 96,9% 98,0% 97,0% 

Tabela 15 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pessoal docente) 

 

Os valores apresentados na tabela 16 permitem-nos constatar que os assistentes 

operacionais/técnicos continuam a avaliar de forma bastante positiva este domínio. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 2018/19 2019/20 2020/21 

Instalações e serviços 93,9% 96,2% 93,2% 

Tabela 16 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pessoal não docente)   

 

Na tabela 17, observamos um aumento do nível de satisfação, nas três categorias, em comparação 

com os anos letivos anteriores, e este facto é verificado nos resultados referentes aos pais/EE do JI/1º 

ciclo e 2º/3º ciclos e Secundário. 
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Tabela 17 - Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (pais/EE) 

PAIS/ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO 

2018/19 2019/20 2020/21 

JI/1.ºciclo 

2.º e 3.º 

CEB 

ensino 

secundário 

JI/1.ºciclo 

2.º e 3.º 

CEB 

ensino 

secundário 

JI/1.ºciclo 

2.º e 3.º 

CEB 

ensino 

secundário 

Instalações e serviços 84,4% 74,0% 84,4% 74,0% 91,0% 86,2% 

Qualidade de ensino 95,7% 95,4% 95,7% 95,4% 98,0% 94,8% 

Trabalho Pedagógico 96,4% 95,7% 96,4% 95,7% * * 

 * Ver tabela com dados do trabalho online realizado com os alunos 

Na tabela 18 verificamos que, tal como no ano letivo transato, também este ano letivo se mantém 

um nível de satisfação não tão positivo dos alunos da escola-sede quanto à categoria “Instalações e 

serviços”, com valores muito idênticos. Na categoria qualidade de ensino, os alunos demonstraram 

um nível de satisfação muito elevado, tal como mencionamos anteriormente, 

 

 

ALUNOS 

2018/19 2019/20 2020/21 

4.º ano 

2.º e 3.º 

CEB 

ensino 

secundário 

4.º ano 

2.º e 3.º 

CEB 

ensino 

secundário 

4.º ano 

2.º e 3.º 

CEB 

ensino 

secundário 

Instalações e serviços 87,4% 76,8% 87,4% 76,8% 80,7% 78,4% 

 

Recursos de apoio às aprendizagens 96,6% 90,1% 96,6% 90,1% * * 

Qualidade de ensino 96,7% 91,7% 96,7% 91,7% 97,1% 94,0% 

Trabalho pedagógico 98,3% 94,8% 98,3% 94,8% * * 

Tabela 18- Resultados comparados no domínio “Prestação do Serviço Educativo” (alunos)  * Ver tabela com dados do trabalho 

online realizado com os alunos 

  

DOMÍNO C – Liderança 

C1 Reconhecimento da comunidade 

Neste parâmetro, pretendemos avaliar a qualidade do serviço prestado pela liderança do 

Agrupamento em várias dimensões. Atenta à necessidade de uma maior estabilidade e melhoria dos 
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resultados escolares, designadamente ao nível do 3.º ciclo, a liderança assume uma postura atenta e 

dinamizadora de práticas promotoras de sucesso. 

O gráfico 18 e a tabela 18 mostram que há uma elevada satisfação da comunidade educativa face ao 

trabalho desenvolvido pela liderança do Agrupamento. 

 

Gráfico 18 - Satisfação da comunidade – Liderança 

 

Na tabela 19 apresenta-se, de forma mais detalhada, o grau de satisfação dos inquiridos, por 

categorias.  

 

LIDERANÇA 
Pessoal 

docente 

Pessoal 

não 

docente 

Pais/ 

Encarregados de 

Educação 

Alunos 

JI/1ºciclo 

2º e 3º 

CEB 

e ensino 

secundário 

4º ano 

2º e 3º 

CEB 

e ensino 

secundário 

Liderança 94,7% 95,5%  92,0%  97,0% 

Valorização das competências 

individuais/Plano de formação 
82,3% 81,7%     

Circulação da informação 95,0% 92,0% 95,4% 94,6% 98,0% 97,3% 

Valorização das opiniões     79,0% 83,0% 

Tabela 19 – Satisfação da Comunidade - Liderança, por categorias 

 

Verifica-se que todos os inquiridos manifestaram um elevado grau de satisfação no domínio 

Liderança. Nas três categorias deste domínio, os resultados foram na globalidade muito satisfatórios.  

Pessoal Docente Pessoal Não Docente
Pais e Encarregados de

Educação
Alunos

Liderança 94,70% 85,60% 92,00% 97,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfação da Comunidade
Liderança
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Em síntese, apresentamos os resultados por inquérito no ano letivo 20/21, comparando com os dois 

anos letivos anteriores. Da análise dos dados constantes na tabela, concluímos que, este ano letivo, 

os professores revelam um grau de satisfação muito elevado. Apenas na categoria valorização das 

competências individuais/ Plano de formação, o resultado foi consideravelmente mais baixo do que 

nos anos anteriores. 

 

Tabela 20 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pessoal docente) 

PESSOAL DOCENTE 2018/19 2019/20 2020/221 

Liderança 94,7% 98,0% 94,7% 

Valorização das competências 

individuais/ Plano de formação 
92,7% 95,2% 82,3% 

Circulação da informação 96,5% 99,0% 95,0% 

 

Os valores apresentados na tabela 21, permitem-nos constatar que este ano letivo os assistentes 

operacionais/técnicos demonstraram estar mais satisfeitos na categoria “Liderança”, em todas as 

vertentes analisadas relativamente aos anos letivos anteriores. 

 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 2017/18 2018/19 2019/20 

         Liderança 87,5% 91,0% 95,5% 

Circulação da informação 82,5% 90,4% 92,0% 

Valorização das competências 

individuais 
76,9% 73,1% 81,7% 

Tabela 21 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pessoal não docente 

 

Verificamos na tabela 22 a continuidade da elevada satisfação dos pais/EE relativamente às 

categorias em análise, em linha com o ano letivo anterior. 

 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 2018/19 2019/20 2020/21 

         Liderança 89,3% 92,5% 92,0% 

Circulação da informação 86,5% 95,0% 95,0% 

Tabela 22 - Resultados comparados no domínio “Liderança” (pais/EE) 

É de salientar a continuidade da satisfação muito positiva que os alunos apresentam para as 

categorias Liderança e Circulação de informação. Contudo, a tabela 34 mostra, que no parâmetro 
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Valorização das opiniões continua a tendência de diminuição na satisfação dos alunos. Embora 

globalmente a avaliação feita seja muito positiva, a liderança do Agrupamento não pode deixar de 

ter em atenção este decréscimo da satisfação dos alunos. 

   

ALUNOS 2018/19 2019/20 2020/21 

Liderança 86,2% 96,0% 97,0% 

Circulação da informação 95,9% 95,1% 97,6% 

         Valorização das opiniões 85,2% 82,8% 81,0% 

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

 

Na tabela 24 estão apresentadas as questões relacionadas com os Apoios Educativos on-line e DT on-

line, bem como outros itens sobre o regresso ao ensino presencial, após o confinamento de março 

de 2020. Optamos por apresentar desta forma, para permitir uma “análise direta” e percecionar o 

peso percentual (grau de concordância / satisfação) que cada questão particular teve. Destacam-se 

as opiniões relativamente à utilidade do Apoio ao Estudo on-line, que mereceram apreciações pouco 

favoráveis, designadamente por parte dos docentes (39%) e alunos do 2.º e 3º CEB e Secundário 

(52%). A concordância sobre a produtividade da DT on-line foi também reduzida, nomeadamente por 

parte dos docentes (42%) e EE do Secundário (60%). 
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Tabela 24 – Questões_covid-19_percentagem 

  

ITENS %

16 98%

17 42%

18 39%

ITENS %

2 97%

3 98%

9 89%

ITENS %

13 98%

ITENS %

15 43%

16 97%

17 98%

ITENS %

14 96%

15 25%

16 99%

17 68%

As sessões semanais on-line com o Diretor de Turma têm sido produtivas e devem continuar 18 89%

ITENS %

14 46%

15 87%

16 99%

17 64%

18 82%

ITENS %

14 90%

15 30%

16 100%

17 80%

18 60%

ITENS %

3 100%

ITENS %

21 94%

22 80%

23 52%

O regresso ao ensino presencial foi muito importante para a minha aprendizagem 

As sessões semanais on-line com o Diretor de Turma têm sido produtivas e devem continuar

As sessões on-line de Apoio/ Apoio ao Estudo funcionam bem e têm contribuído para 

esclarecer as minhas dúvidas e superar as minhas dificuldades

As sessões semanais on-line com o Diretor de Turma têm sido produtivas e devem continuar

As sessões semanais on-line com o Diretor de Turma têm sido produtivas e devem continuar

ALUNOS 4.º ANO

ALUNOS 2.º e 3.º CEB + SECUNDÁRIO

O regresso ao ensino presencial foi muito importante para a minha aprendizagem 

As sessões on-line de apoio ao estudo funcionam bem e têm ajudado o meu educando nas 

dúvidas e dificuldades que apresenta

EE SECUNDÁRIO

O meu educando revela alguma ansiedade e mostra-se pouco paciente e menos 

interessado pela escola após o regresso do ensino à distância

O meu educando mostrou-se muito satisfeito por ter regressado à escola após o confinamento

O regresso ao ensino presencial foi muito importante para as aprendizagens do meu educando 

As sessões on-line de apoio ao estudo funcionam bem e têm ajudado o meu educando nas 

dúvidas e dificuldades que apresenta

As sessões on-line de apoio ao estudo funcionam bem e têm ajudado o meu educando nas 

dúvidas e dificuldades que apresenta

EE 3.º CICLO

O meu educando mostrou-se muito satisfeito por ter regressado à escola após o confinamento

O meu educando revela alguma ansiedade e mostra-se pouco paciente e menos 

interessado pela escola após o regresso do ensino à distância

O regresso ao ensino presencial foi muito importante para as aprendizagens do meu educando 

O regresso ao ensino presencial foi muito importante para as aprendizagens do meu educando 

EE 2.º CICLO

O meu educando mostrou-se muito satisfeito por ter regressado à escola após o confinamento

O meu educando revela alguma ansiedade e mostra-se pouco paciente e menos 

interessado pela escola após o regresso do ensino à distância

O regresso ao ensino presencial foi muito importante para as aprendizagens do meu educando 

Os Assistentes Técnicos e Operacionais do AEVT tiveram um papel relevante durante o E@D

As regras de funcionamento desta escola sa ̃o adequadas a ̀ situaça ̃o de pandemia 

A dinâmica de trabalho imposta devido à pandemia (COVID 19) é a mais eficaz

O meu educando mostrou-se muito satisfeito por ter regressado à escola após o confinamento

O meu educando revela alguma ansiedade e mostra-se pouco paciente e menos 

interessado pela escola após o regresso do ensino à distância
O meu educando mostrou-se muito satisfeito por ter regressado à escola após o 

confinamento

NÃO DOCENTES

DOCENTES

EE 1.º CEB

EE JI

O regresso ao ensino presencial foi muito importante para as aprendizagens dos alunos. 

As sessões on-line com o DT têm sido produtivas e devem continuar no próximo ano letivo.

As sessões on-line de Apoio / Apoio ao estudo funcionam bem e têm ajudado os alunos.
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Conclusão 

 

   Da leitura do presente relatório, nos três domínios em estudo, constata-se uma 

preocupação na manutenção de um nível elevado de satisfação da comunidade educativa 

relativamente aos três domínios em análise.  

  Ao nível do parâmetro Resultados Académicos, mantém-se como ponto forte a baixa 

taxa de abandono escolar e o facto de as metas definidas para as taxas de transição/aprovação 

terem sido cumpridas.    

No Ensino Secundário e das disciplinas sujeitas a avaliação externa, os valores foram 

superiores aos valores de referência nacionais, em todas as provas realizadas. No que concerne 

à avaliação interna, das mesmas disciplinas os valores alcançados internamente foram idênticos 

ou superiores aos valores esperados, com exceção de Matemática que se encontra muito 

ligeiramente abaixo da Meta prevista para o ano letivo 20/21.  

Os resultados da avaliação interna nos 2.º e 3.º ciclos vão de encontro à meta 

estabelecida, ou são superiores, em todas as disciplinas, enquanto que no Ensino Secundário 

apenas EMRC regista uma diferença pouco significativa. (-0,5). 

Há, portanto, a necessidade de reformular estratégias para as disciplinas e domínios em 

que os resultados ficaram  ligeiramente aquém do esperado, mantendo uma monitorização da 

evolução dos resultados conseguidos. 

 No que respeita ao parâmetro Resultados Sociais, pode-se concluir que esta é uma 

escola aberta à comunidade, dada o elevado nível de satisfação da amostra inquirida junto da 

mesma. Refira-se o trabalho do Agrupamento no sentido de manter níveis ancoragem dos 

diversos setores da comunidade, nomeadamente no PE, que envolve uma diversidade de 

atividades e projetos ligados à comunidade; na sua representação em diversos órgãos; na 

gestão com uma postura dialogante, aberta à inovação, à criação de parcerias; no 

acompanhamento dos alunos no processo de aprendizagem e de orientação vocacional; na 

aposta numa escola inclusiva, com as três unidades UEEA.  

 No que concerne ao domínio Prestação do Serviço Educativo, as medidas 

implementadas, revelaram-se eficazes na minimização das dificuldades dos alunos nas várias 

disciplinas; a coadjuvação e as Oficinas de Oralidade e Escrita em Português e Francês em sala 

de aula, promoveu o trabalho colaborativo entre os docentes, contribuindo para a melhoria da 

qualidade do ensino e das aprendizagens;  a concertação de estratégias e de metodologias de 

ensino ajustadas ao perfil dos alunos e a elaboração de instrumentos de avaliação e de critérios 

de classificação comuns a cada ano de escolaridade; a deteção e intervenção precoce nas 

dificuldades de aprendizagem;  A  EECE ao contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, 
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autónomos e com espírito crítico; o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Prevenção e 

Disciplina com repercussões positivas no comportamento dos alunos e, bem assim, no 

ambiente de aprendizagem.    

É, ainda, de registar a baixa taxa de absentismo docente, como contributo para a 

prestação de um serviço educativo de qualidade. Salvaguarda-se, contudo, que no presente ano 

letivo, uma parte significativa das faltas estão relacionadas com isolamentos motivados pela 

pandemia. 

 No domínio Liderança e Gestão, constatamos que toda a comunidade educativa se 

encontra satisfeita com o trabalho da equipa responsável pela gestão do Agrupamento. 

Tem havido um esforço no sentido de chegar mais e melhor a toda a comunidade, 

havendo uma evolução no que refere à circulação da informação e na valorização das opiniões 

dos alunos. A diversidade de atividades e projetos em que o Agrupamento está envolvido são 

reveladores de uma liderança aberta. Pode também concluir-se que há uma opinião positiva 

sobre a forma como a Direção resolve os conflitos e dificuldades nas diferentes unidades 

educativas e com os respetivos encarregados de educação, mostrando capacidade de diálogo e 

equilíbrio nas decisões, criando consensos. Para isto contribui a forma como envolve as 

lideranças intermédias, dando-lhes autonomia, facilitando a existência de um bom ambiente 

de trabalho entre pessoal docente, não docente e alunos. 

Neste seguimento a ação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel tem demonstrado 

o compromisso efetivo num processo de melhoria da qualidade do serviço público que presta, 

sendo, um agente local de transformação e mudança da comunidade. Verifica-se uma ligação 

escola/comunidade, onde transparece um sentimento de confiança por parte de todos os 

intervenientes.  

 

  Pontos fortes 
 
- As taxas de aprovação muito próximas de 100%. 

 - As taxas de abandono muito próximas do zero. 

 - Os resultados académicos, relativamente às metas definidas, com valores iguais ou 

superiores, salvo alguns valores com diferenças pouco significativas, com exceção de algumas 

disciplinas do Secundário, já referidas como pontos a melhorar. 

- Os níveis de satisfação de toda a comunidade escolar, nomeadamente os pais/encarregados 

de educação face à qualidade do ensino e ao trabalho pedagógico desenvolvidos no 

Agrupamento. 
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