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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). 

No exercício de autoavaliação, foi dada continuidade ao Programa de Apoio à Avaliação do 

Sucesso Académico (PAASA), inserido no projeto “ PAR – Projeto de Avaliação em Rede”, promovido 

pela Universidade do Minho. 

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

avaliação interna, quer externa, durante o ano de 2015/2016. 

 

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

 O presente relatório tem como objetivo dar a conhecer: 1- A execução dos objetivos e metas do 

Contrato de Autonomia; 2- Evolução dos resultados escolares; 3 - Operacionalização do plano de 

ação estratégica e 4 – Cumprimentos dos compromissos assumidos. 

OBJETIVO 1  

Garantir taxas de abandono precoce inferiores a 1%; 

 Taxa de abandono escolar pretendida e alcançada. 

OBJETIVO 2 

Melhorar ao longo do período de vigência do presente contrato a média da classificação interna 

no ensino básico e secundário, nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, em 1%; 

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

OBJETIVO 3 

 Melhorar ao longo do período de vigência do presente contrato a média da classificação interna 

no ensino básico e secundário, nas disciplinas não sujeitas a avaliação externa, em 1%; 

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

referidos. 

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

 Taxa pretendida e alcançada em todos os ciclos. 

OBJETIVO 5 

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

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

OBJETIVO 6 

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

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

OBJETIVO 7 

Garantir taxas de aulas previstas e ministradas superiores a 90% em todos os anos e cursos e 

superiores a 95% em todas as disciplinas sujeitas a prova final ou exame nacional; 

 Taxa de aulas previstas e ministradas pretendida e maioritariamente alcançada. 

 

3. A evoluçã o dos resultãdos escolãres 

 

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

 O Agrupamento mantém a tendência para uma taxa de abandono sem expressão estatística 

significativa, em linha com os objetivos do CA.    

 

b. 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. Deste modo, o objetivo é considerada atingido. 

 O valor esperado é calculado com uma incidência de 1% sobre a média das classificações obtidas no 

triénio 2010/2011 a 2012/2013. 
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Gráfico 1 – Média das Classificações Internas – Ensino Básico – Disciplinas sujeitas a avaliação externa 

 

 

 
Gráfico 2 - Média das classificações internas no ensino secundário – disciplinas sujeitas a avaliação externa 

 

 
 
 

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

 

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

secundário, nas disciplinas não sujeitas a avaliação externa, podemos verificar pela análise dos 

gráficos, que a seguir apresentamos, que os valores alcançados superaram, maioritariamente, os 
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valores definidos nos objetivos operacionais do agrupamento. Verificamos uma diferença, pouco 

expressiva, apenas na disciplina de inglês no 2º ciclo. Por esta razão, o presente objetivo pode ser 

considerado atingido. 

 

 
Gráfico 3 - Média das classificações internas no ensino básico – disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 
Gráfico 4 - Média das classificações internas no ensino básico – disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

 
Gráfico 5 - Média das classificações internas no ensino secundário – disciplinas não sujeitas a avaliação externa 
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d. 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 2015/2016 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. 

Como ponto forte destaca-se a evolução positiva dos resultados em todos os ciclos. 

Gráfico 6  -  Média das classificações internas no ensino secundário – disciplinas não sujeitas a avaliação externa 

 

Numa análise global, consideramos este objetivo atingido, dado que a taxa de transição, tanto 

no ensino básico como no secundário foi alcançada como reflete a compilação dos valores 

anteriores no gráfico 6. 

 

e. 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 – 3.º 

ciclo) 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. 
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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. 

 No ano letivo em análise, apenas foram realizadas provas finais no 3.º ciclo. 

 Em ambas as provas realizadas a classificação média ficou aquém dos valores nacionais, sendo 

que na disciplina de matemática se reduziu o afastamento verificado no ano letivo anterior 

relativamente à média nacional. No gráfico 8, podemos ver a evolução da classificação média das 

provas de ensino básico aos últimos 4 anos. 

 
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 – Evolução das classificações médias das provas de avaliação externa no ensino básico 

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

permite-nos constatar que, o exame final de Matemática A (prova 635), é o único cuja 

classificação média ficou aquém dos valores nacionais e aquém dos 10 valores.  
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635 – Matemática A/ 639 – Português/ 702 – Biologia e Geologia/ 714 – Filosofia 715 – Física e Química A 

Gráfico 8 – Evolução das classificações médias das provas de avaliação externa no ensino secundário 

Decorrente de novos normativos legais, a avaliação externa alterou-se no ensino básico. Considerando relevante o 

papel de instrumentos de avaliação nacionais enquanto reguladores da aprendizagem dos alunos, a decisão do AEVT 

foi favorável à realização de provas de aferição no 2.º, 5.º e 8.º anos nas disciplinas de Português e Matemática em 

todos os ciclos e Estudo do Meio no 2.º ano.  

Não obstante a ausência de indicadores relativos a esta avaliação, considera-se relevante a sua análise 

estabelecendo-se numa dimensão comparativa com os valores obtidos a nível nacional.  

Os gráficos que se seguida se apresentam sintetizando as taxas de sucesso obtidas revelam que os resultados do 

AEVT acompanham a tendência nacional em todos os ciclos e provas. 

É no primeiro ciclo que os resultados revelam valores mais satisfatórios pelo facto de, além de acompanharem a 

tendência nacional apenas apresentarem resultados inferiores aos nacionais num domínio da prova de Português – 

Compreensão do oral. 

No 5.º ano, a prova de aferição de Português, apresenta resultados satisfatórios em todos os domínios não se 

verificando a mesma situação a nível da matemática. Nesta última disciplina, os alunos apenas superaram os valores 

nacionais no domínio da Álgebra. 

 No 8.º ano, a matemática volta novamente a destacar-se pelo facto de se manter bastante aquém dos valores 

nacionais excetuando-se o domínio da Organização e tratamento de dados onde supera os valores nacionais. Neste 

ano de escolaridade, a disciplina de Português, superou as médias nacionais nos domínios da Gramática e da Escrita. 
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Gráfico 9 – Resultados por domínio - Provas de aferição 2.º Ano – Estudo do meio 

 

Gráfico 10 – Resultados por domínio - Provas de aferição do ensino básico - Português 
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Gráfico 11 – Resultados por domínio - Provas de aferição do ensino básico - Matemática 

 

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

 Este objetivo não se aplica este ano letivo, pelo facto de o ensino profissional não integrar a 

oferta formativa do agrupamento.  

http://www.aevt.pt/


 

 

Relatório Anual de Progresso da Execução do Contrato de Autonomia – 2015/2016 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 

Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

www.aevt.pt  

 

 

11 

 

   

  

   

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

 O valor esperado de taxas de aulas previstas e dadas foi cumprido, aproximando-se dos 

100%. Para a medida de execução deste objetivo, foi utilizada a razão entre a média das aulas 

dadas e a média das aulas previstas nas diferentes turmas do ano. 

Para estes resultados, contribuíram os níveis de assiduidade e os mecanismos previstos no 

agrupamento para compensação da ausência do professor, nomeadamente, a substituição por 

docentes do mesmo grupo de recrutamento, a permuta e a reposição de aulas. 

Salienta-se o facto de que, em todos os anos, as taxas de aulas dadas, correspondentes à razão 

entre as aulas dadas e as aulas previstas, são superiores a 90%. 

 Para medir este instrumento, utilizamos o número médio de aulas previstas e dadas por turma, 

em cada ano de escolaridade, que constam dos registos do Conselho de Docentes (no caso do 1.º 

ciclo) e do programa “JPM – Alunos” (nos restantes anos de escolaridade).   

 

Gráfico 12 – Taxas e aulas dadas por ano de escolaridade 

 

 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. 
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Gráfico 13 - Taxas de aulas dadas – Disciplinas sujeitas a avaliação externa 

 

 

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, comunidade em geral. 

 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 Direção 

Ação de Curta Duração - “A Intervenção precoce na 
Educação Pré-Escolar”

 1
 

Ação de Curta Duração - O método de Singapura: 
“Cálculo Mental e Números Fracionários” 

1
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Ação de Curta Duração - Leitura Vai, Escrita Vem: 
“Práticas em Sala de Aula” 

1 

Departamento de Educação Especial / 
Direção  

“Como aplicar a Portaria nº 201-C/2015, de 10 de julho 
ao ensino dos alunos com Necessidades Educativas 
Especiais” 

1 

Ação de Curta Duração: “O essencial sobre a Educação 
Especial e intervenção junto dos alunos NEE” 

Ação de Curta Duração: “Como criar materiais 
educativos em formato digital com software Edilim?” 

Ação de Curta Duração: “O contributo do software 
Grid2 para a melhoria das aprendizagens do alunos NEE 
de natureza motora” 

Gabinete de Prevenção e Disciplina 
 Ação de curta duração: “A importância da comunicação 

na atividade docente como promotora da disciplina”
2
  

Águas de Barcelos 
Sessão: “A Água” e apresentação do projeto de 
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 e Suporte Básico de 
Vida 

Consciencialização e demonstração, para as técnicas de 
suporte básico de vida 

Guarda Nacional Republicana (GNR) Ação: “Internet segura: o que é necessário saber?”,  

Serviço de Psicologia e Orientação 
(SPO) 

Ação de Capacitação e Auscultação dos Encarregado de 
Educação: Promoção do exercício de Parentalidade 
Positiva, Mobilização dos encarregados de educação 
para colaboração eficaz com a escola no 
desenvolvimento de competências académicas 
fundamentais 

Ação de capacitação: Aconselhamento e capacitação 
parental Rumo ao Sucesso escolar: Competências 
afetivas, Competências de comunicação, Competências 
de regulação comportamental 

Projeto Trampolim: Capacitação dos encarregados para 
melhor colaboração na promoção do sucesso escolar 
de alunos em risco grave de insucesso escolar. 

Ação de capacitação: Boa informação para boa 
decisão”: Competências para decisão informada sobre 
percursos no ensino cientifico-humanístico e 
profissional. 

Ação de capacitação: Competências para cooperação 
com a escola no aumento de competências essenciais à 
aprendizagem escolar durante o período de férias. 

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

Aprender com a Biblioteca Escolar 

Gestão EBSVT 
 

Desenvolvimento do Projeto Educativo 
 

Educação e 
Ação Social  

Câmara Municipal de Barcelos 

 

União de Freguesias: Quintiães e Aguiar; Alheira e 
Igreja Nova; Alvito S. Pedro, Alvito S. Martinho e Couto; 
Campo e Tamel S. Pedro Fins Juntas de Freguesia: 
Aborim, Carapeços, Cossourado, Lijó, Panque, Roriz, 
Silva, Tamel S. Veríssimo, Associação de Pais da 
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Freguesia de Tamel Santa Leocádia 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; - 
Promover formação aos docentes de Educação 
Especial, no âmbito das TIC aplicadas aos alunos com 
NEE e/ou outras temáticas consideradas relevantes; - 
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 
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.” - 
Reparação P.M. 1 e 2 Car, L.da.” e - “Cerâmica 
Lourenço, L.da.”. 

EBSVT Projeto voluntariado refeitório 

Saúde Agrupamento de Centros de Saúde Sessão de esclarecimento quer para alunos quer para 

http://www.aevt.pt/
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Cávado III - Barcelos/Esposende 
Direção 

pais (educação pré-escolar e 1º ciclo) sobre 
alimentação, atividade física e saúde oral. 

Intervenção direta da equipa de saúde escolar ao nível 
da saúde oral (educação pré-escolar e 1ºciclo) 

Fornecimento de materiais de apoio aos programas 
Passezinho, Passe e Presse 

Apoio e encaminhamento de alunos com necessidades 
de saúde específicas 

Disponibilidade de atendimento de alunos no Gabinete 
de Apoio ao Aluno 

Instituto Português do Desporto e 
Juventude 

Candidatura ao programa cuida-te permitindo um 
teatro debate ao nível da sexualidade para as turmas 
do 9º ano. 

Liga Portuguesa de Luta Contra o 
Cancro (LPLCC) 

Projeto “Liga-te” – A LPLCC propôs diferentes 
atividades relacionadas com a saúde e o cancro. 

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 

 

 

 

Plano Anual de Atividades 

Enquadrado no âmbito da Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
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137/2012, de 2 de Julho o plano anual de atividades foi o meio mais privilegiado para a 

operacionalização dos objetivos e estratégia de ação, do PE e CA. 

O Plano Anual de Atividades (PAA) do AEVT é assumido como um documento estruturante, que 

operacionaliza a opção educativa construtivista e os princípios e valores que a sustentam e que se 

concretizam no dia a dia da prática pedagógica. É construído numa perspetiva sistémica, ao nível 

meso, dando significado e concretizando as linhas orientadoras dos documentos oficiais da tutela, 

as metas definidas no contrato de autonomia e o conceito de educação evidenciado no Projeto 

Educativo, por um lado, e, por outro, ajustando-se ao meio em que a Escola se insere, pelo 

conhecimento das pessoas que o constituem, dos seus anseios e das suas potencialidades. É 

definido no horizonte de um ano letivo pelos órgãos de direção, estruturas de orientação 

educativa e demais intervenientes educativos do agrupamento e visa, em última instância, 

promover a educação global, integrada e inclusiva dos seus alunos, com vista ao sucesso de todos 

e perspetivar a mudança no desenvolvimento local. 

Ao longo do tempo, vários projetos e temas têm sido trabalhados numa visão aglutinadora e 

globalizante, enriquecendo o currículo definido centralmente, que assim ganha significado, 

através da integração da cultura local. 

Nesta metodologia de agir localmente, pensando globalmente, o PAA aborda temáticas, tais 

como: educação para saúde, educação sexual, educação literária, educação artística, educação 

desportiva, educação para os media, educação para a solidariedade e educação para a aceitação 

da diferença. 

 

Ocupação plena do tempo escolar 

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

físicas que permitiram assegurar o acompanhamento os alunos no período anterior e/ou após o 

período diário das atividades letivas e durante o período de interrupção dessas atividades. Este 

serviço resulta da articulação e cooperação entre o AEVT, a Câmara Municipal de Barcelos, as 

Associações de Pais, os Centros Sociais, Clubes Desportivos e as Juntas de Freguesia. Ao 

agrupamento cabe a planificação, a supervisão pedagógica, o acompanhamento da execução e a 

avaliação das atividades, protocolando com a Câmara Municipal, para que sejam assegurados os 

recursos necessários à sua implementação e funcionamento e, ao mesmo tempo, articulando 

localmente com as entidades promotoras, através dos mecanismos instituídos, nomeadamente na 

disponibilização de espaços e das reuniões periódicas de acompanhamento.   

http://www.aevt.pt/
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 Constituem um estímulo direto para o estabelecimento de relações positivas entre a escola, a 

família dos alunos e a comunidade local ao mesmo tempo que concretiza a articulação entre o 

funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do apoio às famílias 

consolidando o conceito de escola a tempo inteiro.  

 

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 vários projetos e temas, que têm sido 

trabalhados numa visão aglutinadora e globalizante, enriquecendo o currículo definido 

centralmente, que assim ganha significado, através da integração da cultura local. 

Desempenhando igualmente um papel fulcral na ocupação integral do tempo escolar, 

contribuindo para a educação e formação plena dos alunos. 

Nesta metodologia de agir localmente, pensando globalmente, o PAA aborda temáticas, tais 

como: educação para saúde, educação sexual, educação literária, educação artística, educação 

desportiva, educação para os media, educação para a solidariedade e educação para a aceitação 

da diferença. 

 São relevantes os resultados positivos decorrentes dos projetos: Aprender Tic@ndo; Área 

Projeto – Letras, Ciência e Tecnologias (AEC 1º ciclo); Atividade Física e Desportiva (AEC 1º ciclo); 

Ensino do Inglês no 1º Ciclo (AEC 1º ciclo); Atividades de Animação e Apoio à Família; Clube de 

Teatro; Clube de Tecnologias e Inovação – Robótica; Desporto Escolar; Equipa Multidisciplinar; 

Escola de Formação de Ténis de Mesa – AEVT; Jornal "Escola Ativa"; Ler para Aprender; Projeto 

“Joga e Aprende”; Projeto de Promoção e Educação para a Saúde Em Meio Escolar (PPESME); 

Projeto Educação para a Cidadania (PEC); Projeto Vale do Tamel Solidário e Voluntário; Projeto 

Viver as Tradições Locais (VITRAL); “Música na Escola” Webrádio Educativa; “O que quero saber 

sobre…” e o blog do 1.º Ciclo “Aproximar Partilhando”. É, ainda, de considerar o trabalho 

desenvolvido pela Biblioteca Escolar.  

Nas suas diferentes dimensões, estes projetos oferecem aos alunos espaços de interação e 

desenvolvimento e a oportunidade de crescer a nível pessoal e ético. 

 

São evidências destes projetos e ações: 

- o hábito da separação seletiva de materiais para reciclagem;  

http://www.aevt.pt/
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- a promoção e participação em campanhas de solidariedade, nomeadamente de âmbito local e 

internacional, como na campanha “Padrinhos de um sonho”, que possibilitou os estudos a 12 

crianças e jovens em Moçambique durante um ano;  

- projeto WebRádio, tem merecido igualmente o reconhecimento por parte de algumas 

estruturas do Ministério da Educação bem como pela comunidade académica, através de estudos 

de investigação, colóquios e conferências. Este ano letivo foi convidado a participar no Encontro 

Nacional de Educação para os Media (IV Encontro Nacional de Rádios e TV’s Escolares), em 

Albergaria-a-Velha. 

O projeto foi também convidado a integrar um eBook “Os media e a crise dos refugiados”, uma 

agenda de atividades lançada no dia 18 de dezembro, que a Assembleia Geral das Nações Unidas 

propôs que fosse evocado como Dia Internacional das Migrações, ou Dia Internacional do 

Migrante. A iniciativa surge a partir do Seminário Permanente de Educação para os Media, que 

tem funcionado no quadro do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do 

Minho, procurando, por esta via, proporcionar pistas e ferramentas para um posicionamento 

crítico e esclarecido relativamente à questão dos refugiados. Para isso, contou com contributos de 

diversos quadrantes, incluindo de estudantes sírios. No mês de Julho de 2016 o projeto WebRádio 

passou a integrar o espaço ANLite - Audiências, Notícias e Literacia | Audiences, News and 

Literacy, um projeto da Universidade Lusófona do Porto, coordenado pela Dra. Maria José Brites, 

que integra projetos sobre a Participação e Literacia e Jornalismo nas escolas. 

   - o reconhecimento da Escola Básica e Secundária Vale do Tamel como “Escola Distinguida” 

pelo projeto “Energia com vida - escolas solidárias”, da fundação EDP. A EBSVT participou com o 

seu projeto “Vale do Tamel Solidário e Voluntário” com intervenção nas seguintes áreas: 

pobreza/fome; conviver com a diferença; analfabetismo; sustentabilidade ambiental; parceria 

global para o desenvolvimento humano; 

- o financiamento do projeto “O Ténis de Mesa Vai à Escola”1, que tem por objetivo proporcionar 

a prática regular de atividade desportiva e o desenvolvimento integral do aluno para o 1.º Ciclo, 

que conta com a participação de 35 crianças, das quais 5 são já federadas;  

                                                 
1 Possibilitando a todos os interessados a ponte entre o desporto escolar e o desporto federado, apesar de estar mais direcionado para os alunos do 1º 

ciclo, contempla do mesmo modo alunos dos  2º, 3º ciclos e Ensino Secundário, através do Desporto Escolar (Atividade externa) e Clube de Ténis de 
Mesa. O Balanço final deste projeto é extremamente positivo. Apesar de não ter sido possível trabalhar nas condições ideais, por falta de recursos 

materiais, uma vez que se aguarda uma resposta da autarquia local para responder a esta situação, as adaptações e dinâmicas criadas nos treinos 

permitiram alcançar todos os objetivos propostos.  
A cooperação com recursos humanos especializados da Secção de Ténis de Mesa da Casa do Povo de Alvito poderia ser uma mais-valia para o 

Projeto.  
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- a divulgação das atividades do Agrupamento na tiragem de 1800 jornais EscolAtiva, em cada uma 

das duas edições anuais;  

- o número superior a 80000 visitas ao blog “Aproximar partilhando”;  

- as atividades do Clube de Robótica2, que desenvolveu várias iniciativas ao longo ano letivo, 

envolvendo alunos de vários ciclos e várias áreas disciplinares, nomeadamente o projeto "All 

Aboard", no âmbito do qual foi criado um Kit de robótica, para montagem por crianças do 1.º 

ciclo. É ainda de referir que todos os encarregados de educação destes alunos estiveram 

diretamente envolvidos em ações de formação ao longo do ano letivo.  Neste Clube Robótica 

cerca de 60 alunos desenvolveram atividades de robótica nos tempos livres todas as semanas, 15 

alunos participaram na competição de drones em Braga e 15 alunos apresentaram um projeto 

denominado "All Aboard" no âmbito de um concurso de incentivo pelas áreas de engenharias; 

- ainda a participação no concurso "Ciência na Escola - Fundação Ilídio Pinho", com uma 

aplicação adaptada para uma menina com paralisia cerebral. Trata-se de um teclado virtual que se 

adapta ao utilizador e permite a comunicação e utilização em contexto de sala de aula; 

 - o envolvimento, através da disciplina de TIC (8º ano), de 100 alunos na iniciação da 

aprendizagem da programação para dispositivos embebidos. Ainda no âmbito desta disciplina, a 

Escola Básica e Secundária Vale do Tamel foi uma das vencedoras da 9.ª edição dos Desafios 

SeguraNet 2015/16; 

- a participação, no âmbito do PRESME, no Concurso de Desenho Infantil – Expressão pela 

Arte, uma iniciativa que partiu da Fundação MOA de Portugal em parceria com a Equipa de Saúde 

Escolar do ACES do Cávado III- Barcelos-/ Esposende e que envolveu 70 crianças do 1º ciclo da 

Escola Básica e Secundária Vale do Tamel; 

- a participação no eBook “Os media e a crise dos refugiados”, uma agenda de atividades 

lançada no dia 18 de dezembro, que a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs que fosse 

evocado como Dia Internacional das Migrações, ou Dia Internacional do Migrante; 

- o incentivo à participação das famílias e o trabalho desenvolvido pelas Bibliotecas 

Escolares do 1.º Ciclo e da escola sede, como fator de desenvolvimento cultural. 

- a participação na campanha “Padrinhos de Um Sonho”, permitiu apadrinhar 12 crianças. 

Este é o terceiro ano que, em colaboração com o Movimento Jovens em Caminhada – Braga, 

                                                 
2 Este clube participou no dia aberto à comunidade e dinamizou algumas atividades de cooperação com o primeiro ciclo. Trata-se de um clube 
importante em meio escolar, não só pela motivação que é natural neste contexto, mas porque interage com outras áreas disciplinares como as 
ciências, a física, a matemática, a mecânica e o inglês.  
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proporcionamos a crianças e jovens uma oportunidade para estudarem, durante todo o ano letivo, 

em regime de internato na missão de Fonte Boa, província de Tete, Moçambique. 

No âmbito do Desporto Escolar, fruto do trabalho desenvolvido, nos diferentes 

grupos/equipas destacamos os êxitos alcançados: 

 O apuramento de um aluno no Torneio Regional de Boccia; na modalidade de Futsal no 

escalão Infantil B masculino, a equipa conseguiu o apuramento do 1º ao 4º classificados do CAE de 

Braga; na modalidade de Badminton no escalão Infantil B, conseguiram apuramento na fase 

distrital, dois singulares masculinos e um singular feminino; modalidade de Badminton no escalão 

Iniciados,  conseguiram apuramento nos Campeonatos Nacionais de Badminton, um par misto ; 

modalidade de Badminton no escalão Juvenis,  conseguiram apuramento nos Campeonatos 

Nacionais de Badminton, um singular feminino ; 

                                                                                                                           

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

sucesso educativo 

Ao Serviço de Psicologia e Orientação, no cumprimento do Decreto-Lei n.º 190/91 de 17 de 

maio, competiu-lhe intervir, essencialmente, em três domínios: apoio psicopedagógico a alunos e 

professores; apoio ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior da escola 

e entre esta e a comunidade; Orientação escolar e vocacional. Promove o sucesso dos alunos a 

nível académico, social, comportamental e emocional, com objetivos que envolvem o bem-estar, a 

saúde, a qualidade de vida e a plenitude do desenvolvimento das pessoas. São exemplos da sua 

intervenção: a identificação de crianças nos Jardins-de- Infância com problemas na aquisição de 

competências de compreensão auditiva, expressão verbal oral, metalinguagem e fonético-

fonológicas atuando precoce e preventivamente;  no 1.º ciclo, a utilização de uma prova para 

monitorizar a proficiência na leitura de todos os alunos a frequentar o 2.º ano identificando alunos 

em risco e promovendo a intervenção adequada; com os encarregados de educação, 

desenvolvendo ações de capacitação que incidem na parentalidade positiva, fatores que intervêm 

na aprendizagem, organização do ambiente, comunicação, negociação e compromisso, motivação, 

monitorização, desenvolvimento de comportamentos e autonomia, gestão de expetativas e stress, 

sentimento de si e proporcionalidade da ação, advocacia e saúde psicológica; com o 

Departamento de Educação Especial, através da avaliações, intervenção e orientações técnico-

pedagógicas, cooperando na elaboração de relatórios e planos educativos individuais; na 

orientação escolar e vocacional, promovendo escolhas e decisões congruentes com valores, 
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personalidade, interesses e oportunidades dos alunos, potenciando o sucesso escolar e a 

permanência na escolaridade, empregabilidade, realização pessoal, profissional, produtividade e 

saúde psicológica; com a generalidade dos alunos através de estratégias de prevenção, 

intervenção e promoção do sucesso escolar e saúde psicológica, contribuindo essencialmente para 

o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal. 

Foi igualmente partilhado com a comunidade docente, através do email institucional, alguns 

estudos e documentos de apoio relacionados com comportamentos de crianças e jovens em idade 

escolar. 

 

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. 

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. 

Verificamos que o Agrupamento se tem norteado pelos seguintes indicadores: 

• Reuniões com os pais representados nos órgãos sociais 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; 

http://www.aevt.pt/
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• Participação dos pais na receção aos alunos do 4º ano (jornadas pedagógicas), 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. 

 

Com o intuito de um maior envolvimento dos encarregados de educação, foram promovidas 

pelo SPO as seguintes atividades/ações de sensibilização: 

• Auscultação dos Encarregado de Educação, Ação de Capacitação parental: Promoção do 

exercício de Parentalidade Positiva, Mobilização dos encarregados de educação para colaboração 

eficaz com a escola no desenvolvimento de competências académicas fundamentais. 

• Ação de aconselhamento e capacitação parental Rumo ao Sucesso escolar: Competências 

afetivas, Competências de comunicação, Competências de regulação comportamental. 

• Projeto Trampolim: Capacitação dos encarregados para melhor colaboração na promoção do 

sucesso escolar de alunos em risco grave de insucesso escolar. 

• Reunião de formação/trabalho “Boa informação para boa decisão”: Competências para 

decisão informada sobre percursos no ensino cientifico-humanístico e profissional. 

• Reunião de formação/trabalho: Competências para cooperação com a escola no aumento de 

competências essenciais à aprendizagem escolar durante o período de férias. 

  

 

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: 

Foram implementadas medidas de Apoio ao Estudo, que garantiram um acompanhamento 

mais eficaz do aluno face às dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades 

específicas:  
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- No ensino pré-escolar, as medidas implementadas revelam-se um instrumento para a 

identificação das crianças em risco e com problemas no domínio da linguagem, de forma a 

permitir uma atuação atempada.  

- 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, tendo sido disponibilizadas 138 horas em 38 turmas. 

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

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

entendem que o número de horas disponibilizado no âmbito desta modalidade de apoio fica 

muito aquém das necessidades dos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

- No 2.º ciclo, foi proporcionado aos alunos Apoio ao Estudo a Português e Matemática, 

através da constituição de grupos de homogeneidade relativa (preferencialmente um período 

diário no final do turno) e apoios individualizados (medida de caráter excecional para alunos com 

dificuldades graves) . 

- No 3.º ciclo e ensino secundário, facultou-se aos alunos Medidas de Sucesso em 

diferentes disciplinas,  por exemplo: RP (“Reforço a Português”), RM (“Reforço a Matemática”) e 

Centro de Explicações), cujo objetivo foi  essencialmente: a preparação dos alunos para as provas 

finais de ciclo e provas de aferição, a orientação e apoio generalizado no âmbito da realização dos 

trabalhos escolares, a realização de exercícios de aplicação e consolidação de conteúdos 

lecionadas, o desenvolvimento de hábitos de trabalho e de organização, a oferta de atividades 

alternativas de remediação; o desenvolvimento de métodos e técnicas de estudo: técnicas de 

leitura, interpretação textual, análise, síntese, recolha de informação, tratamento de dados e 

resolução de problemas; a estimulação de práticas de entreajuda; a intensificação dos hábitos de 

leitura, bem como o desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança, culminando num 

contributo globalizante com vista à melhoria dos resultados escolares. 

O Apoio ao Estudo no 1.º ciclo constitui-se como oferta curricular, abrangendo todos os 

alunos e sendo, maioritariamente, assegurado pelo professor titular de turma. Foi um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de competências de escrita ou de raciocínio matemático, 

conforme consta das atas de departamento. Ao longo do ano, foi delineado um conjunto de 

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

integrada.  
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O reforço das medidas de Apoio ao Estudo, de forma genérica, foi conseguido em articulação com 

o apoio educativo, com a família e com serviços especializados. 

No dia-a-dia, os alunos com mais dificuldades foram alvo de um apoio mais individualizado 

por parte do docente incentivados a uma participação oral mais frequente, orientados para a 

realização de atividades mais específicas e conforme as suas dificuldades, estimulados à leitura e à 

escrita em atividades a desenvolver com a família. 

A constituição de grupos de homogeneidade surgiu como uma oportunidade de 

desenvolvimento dos alunos, de acordo com o nível de aprendizagem em que se encontravam. 

Estes grupos foram constituídos semanalmente e em sistema de rotatividade, no âmbito 

do apoio ao estudo no 2.º ciclo, assegurando-se que, pelo menos nas disciplinas estruturantes, os 

alunos desenvolviam as suas aprendizagens em grupo. 

No 3.º ciclo os grupos de homogeneidade foram constituídos esporadicamente, sendo a 

sua execução mais intensa na definição dos grupos de preparação para exames. No entanto, foi 

reconhecida a mais-valia deste modo de funcionamento no 2.º ciclo, procurando que a curto prazo 

o desenvolvimento de um modelo análogo neste ciclo. 

 O Centro de Explicações foi uma medida inovadora implementada no presente ano letivo e 

que pese o seu estado ainda embrionário se revelou como uma aposta muito eficaz. Pela análise 

do tabela 2 constata-se que o número de alunos e de professores que estiveram envolvidos é 

significativo, sendo que a variável apresentada é fundamentada em valores médios baseando-se 

numa distribuição equitativa dos alunos e dos recursos humanos no período de funcionamento do 

Centro de Explicações.  

 7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

N.º médio de alunos por tempo letivo 19 10 7 
N.º médio recursos afetos por tempo letivo 2 3 4 

Rácio prof/aluno 10 3 2 
Tabela 2 

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. Potenciou-se, assim, não só uma melhor gestão dos trabalhos na sala 

de aula mas também um efetivo acompanhamento dos alunos. Esta estratégia teve sucesso com a 

assunção do compromisso pela equipa dos professores envolvidos, pois só com diálogo, trabalho 
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cooperativo e partilha de experiência é que se consegue desenvolver um trabalho consistente no 

grupo-turma.  

De acordo com a tabela 3, verificamos os registos das coadjuvações nas turmas do segundo 

e terceiro ciclos, onde incidiram maioritariamente nas disciplinas de Português, Matemática, 

Inglês, Ciências Naturais e História.  

Turma N. Coadjuvações 

 

Disciplina N.º Coadjuvações 

5C 2  LPO 51 

5D 49  ING 25 

6B 3  HGP/HST 40 

6D 85  MAT 78 

7B 16  CN 16 

Tabela 3 

 

O 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, no conselho de turma de 

avaliação final, passou a constar do Plano de Turma e de todos os instrumentos previstos, de 

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

acompanhamento. As formas de acompanhamento e respetiva avaliação são definidas em Plano 

de Acompanhamento.  

Em 2015/2016, 2 alunos integraram as turmas de 5.º ano nestas condições e 9 alunos 

integraram as turmas de 7.º ano nestas condições. É de salientar que as medidas aplicadas 

resultaram em superação das dificuldades em 50% dos casos no 2.º ciclo e 44% dos casos no 3.º 

ciclo.  

No 3.º ciclo, verifica-se, no entanto, que 2 dos alunos, recuperaram na disciplina em que 

transitaram com nível inferior a 3 mas, atingiram nível inferior a 3 numa das disciplinas em análise. 

São evidentes práticas de ensino diferenciado na existência de Planos de 

Acompanhamento para alunos com dificuldades e no encaminhamento de diferentes 

problemáticas para os recursos de agrupamento com capacidade de resolução. Em situações 

pontuais e de maior gravidade há ainda a solicitação de colaboração a entidades parceiras. 

http://www.aevt.pt/


 

 

Relatório Anual de Progresso da Execução do Contrato de Autonomia – 2015/2016 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 

Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

www.aevt.pt  

 

 

26 

 

   

São articuladas medidas de apoio com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), o 

Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) e o Gabinete de Prevenção e Disciplina (GPD) integrados na 

Equipa Multidisciplinar (EM).  

O GAA dinamiza o Projeto de Educação para a Saúde (2.º, 3.º ciclos e ensino secundário) 

articulando com os intervenientes necessários e, em articulação com o Diretor, assegura no 

âmbito dos seus recursos, a Tutoria. No âmbito do Projeto de Educação para a Saúde são 

dinamizadas inúmeras atividades, quer ao nível da Educação Pré-Escolar quer ao nível do 1º ciclo, 

exemplificando-se o PASSEZINHO, o PASSE, o PRESSE e o PNPSO. 

 No que se refere especificamente ao GAA, esta estrutura coordenou a elaboração das 

planificações de Educação para a Saúde e Educação Sexual de cada turma, onde estão incluídas 

atividades do programa PRESSE e dinamizou diversas atividades extracurriculares nomeadamente: 

i) a comemoração do Dia Mundial da Alimentação, do Dia Mundial de Luta contra o Cancro da 

Mama – Onda Rosa, do Dia do Não Fumador, do Dia Mundial de Luta contra a Sida, o Dia Mundial 

de Luta contra o Cancro, da Semana dos Afetos; do Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial sem 

tabaco); ii) o teatro-debate sobre educação sexual para os alunos do nono ano, medida três do 

programa Cuida-te do Programa do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., iii) peddy-

paper nas jornadas pedagógicas e iv) atendimento aos alunos no GAA. 

A Tutoria foi um recurso disponibilizado para apoiar e acompanhar os alunos com problemas de 

inserção na comunidade educativa e de desorganização no seu percurso escolar. 

 Em 2015/2016, no 1º período, das 18 propostas de tutoria, uma proposta ficou sem atribuição 

de tutor, uma vez que nas horas disponíveis para o aluno, o tutor já tinha tutorias apresentadas. 

 No 2º período, das 25 propostas de tutoria, 3 propostas de tutoria ficaram por atribuir tutor, 

uma vez que os tutores disponíveis para o horário do aluno tinham já 3 alunos propostos. 

 No 3º período, das 26 propostas de tutoria, todos os alunos tiveram um tutor disponível. 

Na sequência do processo de referenciação, é assegurada a concordância do encarregado de 

educação e atribuído um tutor mediante os recursos existentes em compatibilidade com o horário 

do aluno. 

Com a finalidade de prevenir situações de indisciplina, 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 comportamento adequados nos alunos, de acordo 
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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 

 Neste âmbito, foi definido um plano de formação para pais e encarregados de educação, tendo 

sido levadas a efeito 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). 

Considerando a educação financeira uma grande ferramenta que, se aplicada desde cedo, pode 

construir as bases para uma relação equilibrada com o dinheiro na vida adulta, em que os alunos 

terão maiores probabilidades de se tornarem adultos conscientes no que respeita às suas finanças, 

aliadas à formação de melhores cidadãos.  Desta forma, o Conselho Geral promoveu junto da 

comunidade escolar uma palestra para pais e encarregados de educação, intitulada “Que 

educação financeira queremos para os nossos filhos”, ministrada pela Dra. Cristina Alves. 

A sensibilização para a importância da Disciplina bem como sessões de sensibilização sobre 

Perigos da Internet (Cyber-bullying). O objetivo central visou a promoção de ações de prevenção 

da indisciplina, sensibilizando os alunos para a importância da disciplina assim como para o 

cumprimento de todas as regras dentro e fora da sala de aula, contribuindo para a promoção de 

um ambiente escolar adequado e assente numa cultura de responsabilidade individual e social e 

que possam contribuir para o sucesso escolar. 
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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; 

• 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;  
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• 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 

 O presente relatório apresenta uma análise do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 

2015-2016, a equipa considera que o desenvolvimento do Projeto de Autonomia encontrou alguns 

obstáculos, em particular a conjuntura educativa, económica e social, que desviou as atenções e 

as energias dos agentes escolares para a resolução de novos problemas, resultantes das profundas 

mudanças na sociedade e, consequentemente, no interior das escolas. Muito embora a existência 

dos constrangimentos, estamos cientes que a escola e os seus membros desenvolveram as 

atividades previstas para este período com grande profissionalismo e sentido de responsabilidade. 

Igualmente, um dos aspetos emergentes relacionados com a operacionalização do nosso Contrato 
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de Autonomia prende-se com a falta de ligação entre as diferentes estruturas do Ministério da 

Educação e a Escola e uma crescente centralização das decisões na Direcção-Geral de 

Administração Escolar (DGAE). Os procedimentos na colocação de docentes nas escolas com 

autonomia que, objetivamente, as prejudicaram, não só pela perturbação organizacional que 

causaram no início do ano letivo. A impossibilidade total de manter em continuidade de alguns 

docentes. 

 Alguns dos compromissos do Ministério da Educação previstos/contratualizados em sede do 

Contrato de Autonomia, ao não terem sido operacionalizados, funcionaram igualmente como 

constrangimentos do processo. 

 Destacamos que 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.  

O Agrupamento de Escolas Vale do Tamel continuará a trabalhar tendo em vista a melhoria dos 

resultados e a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus alunos. 
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: 12/09/2016 

 

Estrutura permanente de acompanhamento e monitorização do CA: 
 
 

 
 

Professor QA, Manuel José Barbosa Ramos 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

Professora QA, Ana Isabel Amaral Linhares 
 

________________________________________________________________ 
 

Diretor, Paulo Coutinho Sampaio 
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Apreciado em reunião do Conselho Geral de ..…/…../…… 

 

A mesa do Conselho Geral 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 
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