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Dec. Lei 31/2002 
Art. 6º 

Objectivos do Projecto Educativo 
Evidências  Notação  

(1-5) 
Observações  

a) Grau de concretização do 
projecto educativo e modo 
como se prepara e concretiza a 
educação, o ensino e as 
aprendizagens das crianças e 
alunos, tendo em conta as suas 
características específicas; 
 

 Promover percursos educativos 
diferenciados;  

CEF’s: Electricidade de Instalações T2 (3), Logística e 
Armazenagem T3 (1), Práticas Administrativas T3 (1), 
CAD T3 (2), Práticas Técnico-Comerciais T2 (1) 
Acompanhamento pós-formação no processo de 
inserção na vida activa 
EFA’s: EFA B3 (1), NS (2) 
Protocolos com CNO (RVCC e levantamento de 
necessidades de formação) 
Orientação Vocacional: Aquisição do Serviço de 
Psicologia através de financiamento dos projectos 
apoiados por POPH, contrato de psicóloga no ano 
lectivo de 2009-2010 (SPO), apoio da autarquia e 
POPH no ano lectivo de 2010-2011 
NEEs: implementação diferenciada das medidas 
previstas no Decreto-Lei 3/2008 de 7 de Janeiro, 
encaminhamento dos alunos com NEE para a vida 
activa 
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Manter a oferta educativa a 
nível de cursos de educação 
e formação de jovens e 
adultos, dar continuidade 
ao serviço de orientação 
vocacional e de educação 
especial 
 
Acompanhamento do 
percurso de vida pós-
formação 

 Aumentar a qualidade da 
resposta educativa pré-escolar 
de acordo com as finalidades e 
objectivos estabelecidos por lei 
e os processos curriculares e 
competências descritas pelas 
Orientações Curriculares para a 
educação pré-escolar (OCEPE3); 

Criação de uma nova sala para a educação pré-escolar 
(Muro) 
Elaboração de ficha de observação trimestral para 
recolha de dados relativos às aprendizagens e 
competências 
Adesão e implementação de projectos: PNL, 
Passezinho, Protecção Civil, Eco-Escolas, ... 
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Assegurar a 100% a oferta 
educativa de acordo com as 
necessidades da população 
da área de influência do 
agrupamento 
Implementar 
prolongamento de horário 
com oferta de qualidade 

 Contribuir para a formação de 
cidadãos responsáveis e 
participantes;  

 Desenvolver a formação 
pessoal e social dos alunos;  

 Promover o envolvimento dos 
alunos nas actividades 

Projecto TCA; Reunião de Assembleia de Alunos; 
Protecção Civil; Educação para a Saúde; Eco-Escolas; 
Reciclar é Ganhar; Clube Europeu; Ciência para Todos; 
Desporto Escolar; Projecto eTwinning; Parlamento dos 
Jovens; Orçamento Participativo; Empreendedorismo; 
Autarca por um Dia; Nos Caminhos da Prevenção; 
Clube de Jornalismo e Multimédia; Oficina Artística; 
Oficina Musical; PAA; Quadro de Valor; A Minha Nova 

4 

Dar continuidade aos 
projectos e promover uma 
maior participação dos 
alunos 
 
Promover o Voluntariado 
de Jovens 
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Art. 6º 

Objectivos do Projecto Educativo 
Evidências  Notação  

(1-5) 
Observações  

escolares; 
 

Escola; Acolhimento/Apadrinhamento dos alunos do 
1º ano por alunos do 4º ano e dos alunos do 5º ano 
por alunos do 9º ano 

b) Nível de execução de 
actividades proporcionadoras 
de climas e ambientes 
educativos capazes de gerarem 
as condições afectivas e 
emocionais de vivência escolar 
propícia à interacção, à 
integração social, às 
aprendizagens e ao 
desenvolvimento integral da 
personalidade das crianças e 
alunos; 

 Elevar o nível de literacia dos 
alunos; 

 
 

Actividades BE: Visitas à BE; Semana da Poesia; 
Semana da Leitura; Encontro Lusófono; Feira do Livro; 
Encontro com Escritores; Semana da Biblioteca; 
Semana do Autor Português; Concurso do Jovem 
Autor; .......... 
PNL: Leitura Vai e Vem;  Está na Hora dos Livros; Está 
na Hora da Leitura; Plano Concelhio de Animação da 
Leitura; Hora do Conto e do Saber; Baús de Leitura;  
Hora do Conto; Quantos Mais Livros Melhor; Navegar 
na Leitura; Correntes d’Escrita 
Ida ao Teatro; Visitas a Museus e Exposições; 
Campeonato de Ortografia; Concurso de Leitura; 
Estórias da História; Descobre Quem Sou; Jornal O 
Castro; Revista Espaço Jovem; Blogue de Turma; ... 
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Dar continuidade ao 
trabalho de modo a elevar 
o nível de literacia 

 Promover processos de 
aprendizagem autónoma;  
 

Implementação dos quadros de excelência;  
Utilização das TIC; Solicitação de trabalhos para o 
jornal O Castro; Realização de concursos e 
passatempos; Realização de trabalhos de pesquisa; 
Solicitação de trabalhos para exposições 
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Melhorar a divulgação de 
actividades relacionadas 
com a aprendizagem 
autónoma 

 Promover a experimentação 
como meio para o 
desenvolvimento de uma 
literacia científica;  
 

Ensino Experimental das Ciências 
Projecto Ciência para Todos (Oficinas laboratoriais, 
preparação de baús temáticos, realização de 
actividades experimentais para todos os níveis de 
ensino no 1º ciclo, dinamização de visitas de estudo, 
programa Eureka na Castro TV, sessões de divulgação 
«Pense Indústria»/Catim, comemoração de datas 
específicas e candidaturas a projectos de cariz 
científico); Despertar para a Ciência; apetrechamento 
contínuo do laboratório 
 

4 

Necessidade de 
reformulação de horários 
das actividades específicas 
Promover uma maior 
participação dos alunos 
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Evidências  Notação  

(1-5) 
Observações  

 Desenvolver as capacidades de 
raciocínio, de resolução de 
problemas, de comunicação, 
bem como a memória, o rigor, 
o espírito crítico, a criatividade 
e o sentido estético;  
 

PAM; SuperTmatik; Problema do Mês; Kanguru 
Matemático; Cálculo Mental; Campeonato do 
Semáforo; Magia dos Números; PNL; Oficina Musical; 
Oficina Artística; Estórias da História; Quiz da 
República; Actividades do Departamento de 
Expressões; dramatizações; exposições de trabalhos; 
Desporto Escolar (Actividades Rítmicas e Expressivas) 
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Informação mais 
personalizada das 
actividades  

 Desenvolver hábitos e práticas 
saudáveis;  
 

Desporto Escolar; Actividade Física e Desportiva (AEC); 
Comemoração de datas específicas; Palestras; 
projecto Educação para a Saúde; projecto Prevenção 
Rodoviária; Eco-Escolas; sensibilização para dietas 
saudáveis; articulação dos horários do bufete com o 
do refeitório; sensibilização para a higiene pessoal; 
regime de fruta escolar (1º ciclo) 
 

5 

Sensibilização das famílias 
para hábitos e práticas 
saudáveis 

 Divulgar o património cultural;  
 
 
 

Exposições; Dramatizações; Leitura dramatizada; 
visitas de estudo (Castro de Alvarelhos, Fundação 
Serralves, Museu Soares dos Reis, Castelo de 
Guimarães, Casa da Cultura, Nau Quinhentista, Casa 
da Música); Pão de Bolota; Centenário da República 
(recriação da Implantação e exposições sobre a vida 
de Heliodoro Salgado e Bernardino Machado, 
dramatização de «Da Monarquia à República»); o BI 
dos Fontanários 
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Realizar diligências junto 
das entidades competentes 
pelo Castro de Alvarelhos 
no sentido da comunidade 
educativa poder tirar 
partido deste espaço 
 
Implementar protocolos de 
colaboração com 
associações culturais e 
recreativas locais. 

c) Desempenho dos órgãos de 
administração e gestão das 
escolas ou agrupamentos de 
escolas, abrangendo o 
funcionamento das estruturas 

 Desenvolver processos de 
trabalho que facilitem a 
articulação curricular vertical e 
horizontal  

 Promover uma melhor 

Reuniões de articulação interciclos, com AEC e CAF;  

Actividades com articulação entre ciclos; 

Conselhos de turma; Reuniões de Departamento; 

Reuniões de grupo de ano no 1º ciclo 
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Apesar de não se ter 
alcançado a articulação 
desejada, temos a noção do 
acentuado progresso 
conseguido 
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Objectivos do Projecto Educativo 
Evidências  Notação  

(1-5) 
Observações  

escolares de gestão e de 
orientação educativa, o 
funcionamento administrativo, 
a gestão de recursos e a visão 
inerente à acção educativa, 
enquanto projecto e plano de 
actuação; 
 

sequencialidade das 
aprendizagens entre anos de 
escolaridade e entre ciclos 

 Promover processos de 
monitorização e gestão de 
projectos; 

Relatório individual de actividades 

Avaliação do cumprimento das actividades em reunião 

de Departamento, Conselho Pedagógico e Conselho 

Geral  

Equipa de auto-avaliação 
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 Estimular o diálogo acerca de 
objectivos, prioridades e 
critérios de qualidade aos níveis 
da escola e da sala de aula; 
 

Recepção aos Encarregados de Educação de alunos 
que iniciam o 1º e 2º ciclo 
Recepção aos alunos 

Reuniões de articulação horizontal e vertical 
Reuniões de Departamento  
Reuniões de Conselhos de Docentes/Turma 

Reuniões com as AEC 

Reuniões CAF 

Reuniões com Encarregados de Educação 

Reuniões com outras entidades parceiras (Educação 

Especial, CEF, EFA, ...) 

Assembleia de Representantes dos Alunos 

Sessões de esclarecimento e divulgação junto da 

comunidade escolar: Reuniões com os Encarregados 

de Educação relativamente a Exames Nacionais, 

4 

 
Incrementar sessões de 

esclarecimento regular 

junto dos Encarregados de 

Educação 
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Objectivos do Projecto Educativo 
Evidências  Notação  

(1-5) 
Observações  

Educação para a Saúde, Plano de Matemática, 

Autoavaliação do Agrupamento (Sessão Pública de 

Apresentação do Processo de Autoavaliação e Sessão 

de esclarecimento para Encarregados de Educação – 

Motivação e disciplina na sala de aula) 

 Desenvolver acções de 
formação de acordo com as 
necessidades identificadas nas 
estruturas; 
 

Acções de formação do NPPEB – financiamento 
próprio 
Acções de Formação TIC – nível 1 - voluntariado 

Acções de Formação TIC – nível 2 (módulo 1) 

Acções de Formação sobre Ensino Experimental das 

Ciências 

Acções de Formação do Ensino da Matemática 

Acções de Formação do PNEP 

4 

Formação para o pessoal 
não docente 
Aumento da formação para 

o pessoal docente 

 Promover a organização de 
serviços orientados para 
processos e produtos de 
qualidade; 

Distribuição de serviço 
Serviço de psicologia/orientação escolar e vocacional 

Realização de inquéritos à comunidade escolar no 

âmbito do processo de autoavaliação 

Organização dos Serviços Administrativos 

Organização dos serviços de apoio 

Disponibilização de equipamento na sala de trabalho 

dos docentes 

Implementação do Sistema de Gestão Integrado 

4 

 
A não renovação do 

contrato dos serviços de 

psicologia compromete a 

melhoria dos serviços 

escolares e dos resultados 

dos alunos 

d) Sucesso escolar, avaliado 
através da capacidade de 
promoção da frequência escolar 
e dos resultados do 
desenvolvimento das 
aprendizagens escolares dos 
alunos, em particular dos 

 Diminuir o abandono escolar 
precoce; 

 

CEF 
Serviço de psicologia e orientação vocacional 

Sinalização de possíveis casos para a CPCJ 

Acção dos Professores Titulares e Directores de Turma 

Implementação das Tutorias 

5 

 

 Melhorar o sucesso dos alunos, Distribuição de serviço 4  
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Art. 6º 

Objectivos do Projecto Educativo 
Evidências  Notação  

(1-5) 
Observações  

resultados identificados através 
dos regimes em vigor de 
avaliação das aprendizagens; 
 

aumentando a taxa de 
transição; 
 

 Melhorar as taxas de sucesso 
por disciplina e grau de ensino 
e a qualidade do sucesso 
escolar 

 

 

Aulas de Apoio Pedagógico 
Aulas de Apoio Personalizado 

Serviços de Educação Especial 

Projecto Espiral 

Serviço de Tutoria 

PAM 
PNL 
Utilização das TIC 
Clubes e Projectos 
Bibliotecas Escolares 

Maior apoio por parte dos 

Encarregados de Educação 

no acompanhamento do 

percurso escolar dos seus 

educandos 

Melhorar as estratégias de 

motivação dos alunos por 

parte dos professores  

e) Prática de uma cultura de 
colaboração entre os membros 
da comunidade educativa. 
 

 Promover uma relação de 
proximidade da Comunidade 
com a Escola;  
 

Actividades do PAA: Semana da Leitura, Semana da 
Poesia, participação do Agrupamento no Encontro 
Lusófono da Trofa, actividades do Departamento de 
Expressões (O Dia do Sol, As Profissões, À Flor da Pele 
e A Teia dos Tempos), actividades de encerramento 
do ano escolar, comemoração de datas específicas, 
actividades do Departamento de Línguas (concurso de 
chapéus de Halloween, Natal a Meias), sessão de 
observação Astronómica, página da Net, Castro TV, 
Jornal O Castro, apresentação do Projecto Educativo à 
comunidade, sessão pública de Apresentação do 
Processo de Autoavaliação e Sessão de 
esclarecimento para Encarregados de Educação – 
Motivação e disciplina na sala de aula 
Cerimónia de apresentação dos Quadros de Valor e 
Excelência, comemorações da Implementação da 
República, visitas de estudo 
Palestras /acções de sensibilização 
Integração de membros da comunidade em equipas 
de trabalho 
Parceria com TCA 
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Objectivos do Projecto Educativo 
Evidências  Notação  

(1-5) 
Observações  

 Aumentar a participação de 
todos os agentes educativos; 

Conselho Geral e Equipa de Autoavaliação 
Conselho Pedagógico 
Associações de Pais  
Câmara Municipal 
Juntas de Freguesia 
Paróquias 
AEBA e empresas locais no âmbito da Formação em 
contexto de trabalho 
Santa Casa da Misericórdia 
CENFIM e CICCOPN 
Universidade Católica do Porto 
IEFP 
Centro de Saúde da Trofa 
Protecção Civil 
Escola Segura 
Bombeiros da Trofa 
Associações Locais 

5 

 
 

 

 Promover a participação dos 
encarregados de educação na 
vida escolar dos seus 
educandos 

Reuniões 
Eleição de dois representantes dos pais por turma e 
participação dos mesmos no Conselho de Turma para 
a elaboração do PCT 
Flexibilidade no horário de atendimento/reuniões 
com os Encarregados de Educação 
Actividades mencionadas no objectivo: Promover uma 
relação de proximidade da Comunidade com a Escola 
Recepção aos Encarregados de Educação de alunos 
que iniciam o 1º e 2º ciclo 

4 

Promoção de reuniões com 
a CPCJ no início do ano 
escolar 

 


