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I – INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aprovou o sistema de 
avaliação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 
dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais 
para a auto-avaliação e para a avaliação externa. Por sua vez, 
o programa do XVII Governo Constitucional estabeleceu o 
lançamento de um «programa nacional de avaliação das 
escolas básicas e secundárias que considere as dimensões 
fundamentais do seu trabalho». 

Após a realização de uma fase piloto, da responsabilidade de 
um Grupo de Trabalho (Despacho conjunto n.º 370/2006, de 
3 de Maio), a Senhora Ministra da Educação incumbiu a 
Inspecção-Geral da Educação (IGE) de acolher e dar 
continuidade ao processo de avaliação externa das escolas. 
Neste sentido, apoiando-se no modelo construído e na 
experiência adquirida durante a fase-piloto, a IGE está a 
desenvolver esta actividade, entretanto consignada como sua 
competência no Decreto Regulamentar n.º 81-B/2007, de 31 
de Julho. 

O presente relatório expressa os resultados da avaliação 
externa do Agrupamento de Escolas do Castro, Trofa, 
realizada pela equipa de avaliação, na sequência da visita 
efectuada entre 3 e 5 de Novembro de 2008.  

Os capítulos do relatório ― Caracterização do Agrupamento, 
Conclusões da Avaliação por Domínio, Avaliação por Factor 
e Considerações Finais ― decorrem da análise dos 
documentos fundamentais do Agrupamento, da sua 
apresentação e da realização de entrevistas em painel. 

Espera-se que o processo de avaliação externa fomente a 
auto-avaliação e resulte numa oportunidade de melhoria 
para o Agrupamento, constituindo este relatório um 
instrumento de reflexão e de debate. De facto, ao identificar 
pontos fortes e pontos fracos, bem como oportunidades e 
constrangimentos, a avaliação externa oferece elementos 
para a construção ou o aperfeiçoamento de planos de 
melhoria e de desenvolvimento de cada escola, em 
articulação com a administração educativa e com a 
comunidade em que se insere.  

A equipa de avaliação externa congratula-se com a atitude 
de colaboração demonstrada pelas pessoas com quem 
interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

 

Escala de avaliação  

Níveis  de c lassificação dos   
c inco domínios   

MUITO BOM – Predominam os pontos 
fortes, evidenciando uma regulação 
sistemática, com base em 
procedimentos explícitos, 
generalizados e eficazes. Apesar de 
alguns aspectos menos conseguidos, 
a organização mobiliza-se para o 
aperfeiçoamento contínuo e a sua 
acção tem proporcionado um impacto 
muito forte na melhoria dos 
resultados dos alunos. 

BOM – A escola revela bastantes 
pontos fortes decorrentes de uma 
acção intencional e frequente, com 
base em procedimentos explícitos e 
eficazes. As actuações positivas são a 
norma, mas decorrem muitas vezes 
do empenho e da iniciativa 
individuais. As acções desenvolvidas 
têm proporcionado um impacto forte 
na melhoria dos resultados dos 
alunos. 

SUFICIENTE – Os pontos fortes e os 
pontos fracos equilibram-se, 
revelando uma acção com alguns 
aspectos positivos, mas pouco 
explícita e sistemática. As acções de 
aperfeiçoamento são pouco 
consistentes ao longo do tempo e 
envolvem áreas limitadas da escola. 
No entanto, essas acções têm um 
impacto positivo na melhoria dos 
resultados dos alunos. 

INSUFICIENTE – Os pontos fracos 
sobrepõem-se aos pontos fortes. A 
escola não demonstra uma prática 
coerente e não desenvolve suficientes 
acções positivas e coesas. A 
capacidade interna de melhoria é 
reduzida, podendo existir alguns 
aspectos positivos, mas pouco 
relevantes para o desempenho global. 
As acções desenvolvidas têm 
proporcionado um impacto limitado 
na melhoria dos resultados dos 
alunos. 

O texto integral deste relatório, bem como um eventual 
contraditório apresentado pelo Agrupamento, será 

oportunamente disponibilizado no sítio da IGE em: 
www.ige.min-edu.pt 
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II – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas do Castro pertence ao concelho da Trofa e distrito do Porto. Foi 
constituído no ano lectivo de 2001/2002 e é composto por 8 unidades educativas pertencentes às 
freguesias de Alvarelhos, Guidões e Muro: a escola sede - EB2,3 de Alvarelhos -, 4 escolas básicas do 1º 
ciclo (EB1), 1 escola básica do 1º ciclo com jardim-de-infância (EB1/JI) e 2 jardins-de-infância (JI). Os JI 
e EB1 observados apresentam bom estado de conservação em consequência da requalificação dos 
edifícios pela Câmara Municipal da Trofa, ou por serem de construção recente. A escola sede 
apresenta bom estado de conservação e espaços devidamente equipados e adequados. A população 
escolar do Agrupamento é de 949 alunos distribuídos pela educação pré-escolar (149 crianças/6 
grupos), 1º ciclo (286 alunos/15 turmas), 2º ciclo (205 alunos/8 turmas), 3º ciclo (265 alunos/12 
turmas), dois Cursos de Educação e Formação de nível II e III: Electricidade de Instalações e Práticas 
Administrativas (32 alunos/2 turmas) e um Curso de Educação e Formação de Adultos de Tipo I (12 
alunos). Os dados do Perfil de Agrupamento, em articulação com os elementos apresentados pela 
direcção executiva, indicam que o nível de escolaridade dos pais se situa, predominantemente, nos 1º, 
2º e 3º ciclos do ensino básico (61%), factor que condiciona a profissão exercida, concentrando-se 40% 
na categoria de “operários, artífices e trabalhadores similares”. Os demais pais e encarregados de 
educação distribuem-se de forma residual por outras categorias profissionais. O Perfil de 
Agrupamento refere que 46,6% dos alunos não possuem computador nem internet em casa, 29,4% tem 
computador sem ligação à internet e 24% têm computador e internet. O mesmo documento indica que 
a Acção Social Escolar abrange 55% dos alunos. O quadro do pessoal docente integra 82 professores, 
dos quais 16% são professores titulares. Pertencem ao Quadro de Agrupamento 51% dos docentes, 
27% pertence ao Quadro de Zona Pedagógica e 22% estão em regime de contratação. O quadro do 
pessoal não docente é composto por 41 elementos, 31 dos quais na categoria de auxiliar de acção 
educativa, 7 assistentes de administração escolar, 1 chefe de administração escolar (em substituição) e 
2 guardas-nocturnos.  

III – CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

1. RESULTADOS   BOM 

O Agrupamento reflecte e analisa, de forma periódica e sistemática, os resultados escolares dos seus 
alunos que, apesar de apresentarem algumas oscilações, têm vindo a melhorar nos últimos anos. Na 
educação pré-escolar, as evoluções e progressos das crianças são registados, monitorizados e dados a 
conhecer às famílias. No ensino básico, as taxas de sucesso têm vindo a melhorar, sendo ligeiramente 
superiores às médias nacionais, nos últimos 5 anos. Os resultados dos alunos nas provas de aferição e 
nos exames nacionais do ensino básico, em 2008, foram, em termos globais, iguais ou ligeiramente 
superiores às médias nacionais. Nos exames do 9º ano, os resultados superiores ou iguais a 3 têm 
vindo a aumentar ligeiramente, no decurso dos últimos 3 anos. O abandono/ desistência escolar tem 
vindo a diminuir sendo, em 2007/08, segundo o Perfil de Agrupamento, inexistente no 1º e 2º ciclos e 
residual no 3ºciclo (apenas dois alunos anularam a matrícula). As causas determinantes do insucesso 
referenciadas pelo Agrupamento focalizam-se, essencialmente, em factores extrínsecos à organização 
escolar: os alunos, as suas famílias e o contexto sociocultural. Apesar deste facto, o Agrupamento 
organiza medidas remediativas nas disciplinas de maior insucesso (Língua Portuguesa, Matemática e 
Inglês), que carecem de avaliação regular e sistemática, e medidas proactivas do sucesso, na educação 
pré-escolar e no 1º ciclo, a Matemática e a Língua Portuguesa.  

Os casos de indisciplina são residuais e quando ocorrem, os alunos são encaminhados para estruturas 
internas de acompanhamento e apoio. Os alunos participam nos projectos e actividades 
implementados, colaborando e sendo co-responsabilizados em iniciativas que evidenciam a vivência 
da cidadania, apesar de ser, ainda, débil a sua participação na elaboração dos documentos 
estruturantes da vida do Agrupamento.  
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É consensual, por parte da comunidade escolar, a vivência de um clima de escola assente no bom 
relacionamento, no respeito mútuo e na cooperação. Estes aspectos, associados à melhoria dos 
resultados escolares, contribuem para a identificação da comunidade escolar com o Agrupamento. 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO BOM 

O projecto curricular de Agrupamento e o plano anual de actividades contemplam uma clara 
abrangência do currículo na perspectiva da integração das áreas disciplinares, não disciplinares e de 
enriquecimento. As práticas de articulação horizontal e vertical ocorrem com maior incidência na 
educação pré–escolar e no 1º ciclo e  entre este e o 2º ciclo. A articulação intra e interdepartamental 
ocorrem, pontualmente, entre algumas áreas disciplinares e traduz-se na abordagem interdisciplinar 
de alguns conteúdos, no 2º e 3º ciclos. A confiança na avaliação interna é assegurada pelos resultados 
da avaliação externa e pela realização de “provas globalizantes” em todos os anos de escolaridade.  

Não é perceptível uma acção consistente e sistemática de acompanhamento e supervisão da prática 
lectiva em contexto de sala de aula. Este acompanhamento é efectuado de modo indirecto em reuniões 
de departamento curricular e grupos disciplinares.  

Os apoios educativos a alunos com necessidades educativas especiais afiguram-se bem organizados e 
os apoios pedagógicos prestados aos alunos com dificuldades na aprendizagem, nos 2º e 3º ciclos, 
centram-se, essencialmente, nas disciplinas com maior insucesso.  

A valorização da componente experimental das Ciências reflecte-se no desenvolvimento de alguns 
projectos, extensivos à educação pré-escolar e ao 1º ciclo, contudo as actividades experimentais não 
constituem práticas regulares e sistemáticas em todos os ciclos de estudos, apesar de se verificar o 
desdobramento das turmas em Ciências Naturais e em Físico-Química, no 3º ciclo.  

De salientar a diversificada oferta educativa expressiva da valorização das dimensões académica, 
social e cultural dos alunos. 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR   MUITO BOM 

O planeamento da actividade do Agrupamento está alinhado com os princípios orientadores e as 
metas definidas no projecto educativo e no projecto curricular do Agrupamento. No projecto 
educativo estão identificadas preocupações gerais consensualizadas e assumidas pelos diversos 
membros da comunidade escolar que, globalmente, revelam grande motivação e empenho na 
execução dos planos de acção que as operacionalizam. Os documentos orientadores da acção 
educativa, nomeadamente o projecto curricular do Agrupamento e o plano anual, integram 
actividades diversificadas que se articulam entre si e operacionalizam os problemas e as opções 
estratégicas insertas no projecto educativo. 

A gestão dos recursos humanos é efectuada com base no conhecimento dos respectivos perfis 
individuais e profissionais, o que se tem revelado eficaz. O bom estado de conservação dos edifícios 
dos jardins-de-infância e das escolas do 1.º ciclo que constituem o Agrupamento é expressivo da 
intervenção atenta da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, numa acção concertada com o 
Agrupamento e as associações de pais, apesar de algumas das referidas escolas não terem espaços 
cobertos adequados para a prática da Educação Física. Fruto deste esforço conjunto, todas as unidades 
educativas possuem cantina e computador com ligação à Internet. Já os materiais e equipamentos 
existentes são manifestamente insuficientes para a realização das Ciências experimentais no 1º ciclo e 
na educação pré-escolar.  

A direcção executiva promove um trabalho em parceria com as associações de pais e instituições da 
comunidade local, no sentido de responder aos problemas identificados e de optimizar o desempenho 
do Agrupamento. É assinalável o nível de participação das associações de pais e o contributo das 
parcerias celebradas com instituições locais e regionais, em diferentes áreas de intervenção. De 
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salientar, ainda, as iniciativas no âmbito do envolvimento parental e na formação de docentes e não 
docentes, esta com maior incidência na educação pré-escolar e no 1º ciclo.  

O projecto de inclusão pós-escolar dos alunos com necessidades educativas especiais e as actividades e 
projectos desenvolvidos em parceria com instituições locais revelam a eficácia do desenvolvimento de 
uma política de inclusão social, equidade e justiça.  

4. LIDERANÇA     BOM 

Os documentos de orientação educativa contemplam a visão do Agrupamento, que é partilhada e 
assumida pela comunidade escolar. A não explicitação de metas claras e avaliáveis e de estratégias 
específicas poderá afectar a operatividade e a capitalização de esforços na concretização de metas cada 
vez mais ambiciosas, apesar de não ter impedido a direcção executiva de mobilizar a comunidade 
escolar na operacionalização dos planos de acção. O estilo de liderança partilhada assenta na 
distribuição e delegação de algumas responsabilidades, nomeadamente nos membros da direcção 
executiva e nas lideranças intermédias. Este estilo de liderança conseguiu a motivação e o empenho 
dos diferentes órgãos de administração e gestão, das lideranças intermédias, dos alunos, dos docentes, 
dos não docentes e da comunidade educativa, através da adesão a diversos projectos em parceria com 
entidades locais. O ambiente educativo é percepcionado pelos intervenientes nos painéis como 
cordial, colaborativo e motivador, favorecido por uma comunicação fácil e directa entre órgãos de 
administração e gestão e entre estes e toda a comunidade educativa.  

A inovação encontrou espaço e receptividade, sendo de destacar a adesão a projectos europeus e a 
criação e optimização das ferramentas da plataforma Moodle, nomeadamente a implementação de um 
sistema de videoconferência, blogues (um aluno, um blogue), a edição on-line da revista escolar e a 
sala virtual da escola, entre outras. De salientar a organização e a ambição do projecto das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, que poderá vir a consolidar-se como núcleo de desenvolvimento 
interno, com impacto nas aprendizagens e na projecção do Agrupamento ao exterior, considerando a 
sua abrangência, a adesão de alunos e de professores e o forte empenho e liderança do seu 
coordenador.  

Apesar de não identificar, claramente, no projecto educativo os seus pontos fracos e fortes, em todas 
as áreas de funcionamento, a direcção executiva revela uma visão do Agrupamento e desenvolve 
actividades, parcerias e projectos que a operacionalizem. 

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DO 
AGRUPAMENTO 

[CLASSIFICAÇÃO] 
SUFICIENTE   

Os órgãos de administração e gestão e as estruturas de coordenação e supervisão desenvolvem 
processos de reflexão sobre os resultados escolares. Uma equipa constituída por docentes efectua de 
modo regular e sistemático a recolha, o tratamento estatístico e a organização dos resultados dos alunos 
desde o ano de 2003/2004. A comunidade educativa, para a elaboração do projecto educativo, foi 
auscultada, através de inquérito por questionário ou entrevista, sobre o modo como percepciona o 
funcionamento do agrupamento em algumas vertentes. Ciente da importância da avaliação interna na 
regulação e melhoria do desempenho organizacional, o Agrupamento propõe-se iniciar, em 2008/2009, 
um projecto de auto-avaliação estruturado e abrangente.  

A melhoria dos resultados académicos dos últimos anos, a motivação das lideranças, dos docentes e 
não docentes, o muito bom clima vivenciado, a abertura à inovação em algumas vertentes e a 
mobilização de parcerias activas constituem fortes indicadores de desenvolvimento e progresso 
sustentado a médio prazo. 
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IV – AVALIAÇÃO POR FACTOR 

1. RESULTADOS 

1.1 SUCESSO ACADÉMICO 

O Agrupamento, no âmbito da avaliação interna que realiza, reflecte, de forma regular e sistemática, 
as aprendizagens dos seus alunos/crianças em conselho pedagógico e nas estruturas de coordenação e 
supervisão. Na educação pré-escolar, o percurso e a evolução das aprendizagens das crianças são 
registados, analisados e dados a conhecer, periodicamente, aos encarregados de educação. No ensino 
básico, os resultados da avaliação interna têm vindo a evoluir positivamente e são superiores às 
médias nacionais, desde 2003/2004, apesar de registarem algumas oscilações. Em 2007/2008, a taxa de 
transição/conclusão nos 1º, 2º e 3º ciclos é, respectivamente, de 96,6%, 91,8% e 88,9%. No âmbito da 
aferição e avaliação externas, os resultados revelam-se, globalmente, positivos e têm vindo a evoluir 
positivamente. Em 2007 e 2008 a média das classificações nas provas de aferição dos 4º e 6º anos a 
Língua Portuguesa e Matemática foi superior à média nacional, sendo, apenas, ligeiramente inferior, a 
Língua Portuguesa, em 2007, no 6º ano (84,6% para 85,4%) e, em 2008, no 4º ano (84% para 89,5%). Nos 
exames de 9º ano, a média das classificações a Língua Portuguesa, no triénio 2006-2008, tem vindo a 
convergir para a média nacional. No mesmo período as médias dos resultados do exame a Matemática 
(respectivamente de 2,2, 1,9 e 3,3) foram ligeiramente inferiores à média nacional, em 2006 e 2007 e 
superiores em 2008. Dos alunos submetidos a planos de recuperação e de acompanhamento, em 
2007/2008, a taxa de transição é de 81,3% no 1º ciclo, 83,5% no 2º ciclo e 77,1% no 3º ciclo. A taxa de 
sucesso dos alunos com necessidades educativas especiais foi de 80%, em 2007/2008. O abandono e 
desistência têm vindo a diminuir, sendo, em 2007/08, inexistente no 1º e 2º ciclos e residual no 3º ciclo. 
Esta situação, segundo os diversos interlocutores, poderá ser justificada pelo funcionamento de cursos 
de educação e formação, desde 2006. Apesar de os resultados serem, globalmente, positivos e 
evidenciarem melhorias, o Agrupamento revela preocupação em combater o insucesso persistente nas 
disciplinas de Inglês, Matemática e Língua Portuguesa, no 2º e 3º ciclos, implementando medidas 
remediativas e proactivas de intervenção, salientando-se: o apoio pedagógico, o Plano Nacional de 
Leitura e Plano de Acção para a Matemática; o, ainda emergente, plano de intervenção pedagógica 
focalizado em Língua Portuguesa e Matemática no JI e no 1º ciclo, acompanhado de formação para os 
docentes daqueles níveis de educação e ensino e as “provas globalizantes” em todos os anos de 
escolaridade. A análise do insucesso com incidência nos défices cognitivos e motivacionais dos alunos 
e no meio soócio-familiar pouco estimulante, factores externos à produção do acto educativo e à 
instituição escolar, poderá explicar, em parte, que não tenham sido encontradas estratégias eficazes de 
combate ao insucesso a Inglês, essencialmente no 2º ciclo, considerando que se trata de uma disciplina 
em início de ciclo de estudos. Foram definidas metas de sucesso por disciplina/ano de escolaridade 
para 2011, porém, não se identificam com clareza critérios regulares e/ou uniformes na sua definição. 

1.2 PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CÍVICO 

O projecto educativo do Agrupamento contempla a educação para a cidadania, preconizada na 
cultura de responsabilidade partilhada e orientada para uma dimensão europeia. Esta preocupação 
expressa-se na participação dos alunos em diversas actividades, de que são exemplo a discussão dos 
seus direitos e deveres, o “Parlamento dos Jovens”, o projecto europeu e-Twinning, o cabaz de Natal, a 
campanha “Uma criança, um sorriso em Timor”, a comemoração do dia mundial da eliminação da 
discriminação racional e a celebração do Dia do Sol. Olhando a participação dos alunos numa 
perspectiva de gestão participativa do Agrupamento, a sua intervenção é reduzida, considerando que 
não foram envolvidos na elaboração e discussão dos projectos educativo e curricular e plano anual de 
actividades, apesar de terem sido auscultados sobre os modos como vivenciam a escola, no âmbito da 
elaboração do projecto educativo. Outras dinâmicas expressivas de participação activa dos discentes e 
do seu desenvolvimento cívico estão a emergir, como é exemplo a criação da assembleia de alunos dos 
2º e 3º ciclos, a blogosfera da escola sede, a adesão ao projecto “Rede de Escolas Associadas da 
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Unesco”, a realização pontual de assembleias de alunos em algumas escolas do 1º ciclo e, ainda, a 
participação das crianças da educação pré-escolar nos projectos a desenvolver e na avaliação dos 
mesmos. Os sucessos individuais dos alunos são valorizados através da divulgação dos seus trabalhos 
(na internet, em exposições, no jornal escolar, na revista online), da estimulação e reforço dos seus 
desempenhos em sala de aula. Os alunos e demais elementos da comunidade educativa identificam-se 
com o Agrupamento e orgulham-se da melhoria dos resultados escolares conseguidos, apesar de 
almejarem maior evolução, e do bom clima educativo vivenciado. 

1.3 COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 

O Agrupamento possui um código de conduta inscrito no regulamento interno que, no início do ano 
lectivo, é dado a conhecer aos alunos e pais/encarregados de educação que se comprometem a 
respeitar e cumprir. Globalmente, não existe indisciplina e os alunos cujos comportamentos 
comprometam a aprendizagem e as interacções em sala de aula são encaminhados para o gabinete de 
apoio ao aluno, onde dois professores procuram as respostas adequadas a cada situação, dando 
conhecimento aos respectivos encarregados de educação. Os casos de indisciplina grave são 
praticamente inexistentes conforme se comprova pelos reduzidos registos (três em 2007/08) de 
procedimentos disciplinares. Quando a gravidade do comportamento o exige, surge a intervenção da 
direcção executiva. O resultado das medidas tomadas assegura, em geral, a autoridade, o reequilíbrio 
comportamental dos alunos, ou o encaminhamento para outras respostas educativas. As regras de 
comportamento afixadas nos JI e nas escolas visitadas apelam à interiorização e ao cumprimento das 
mesmas. A relação dos alunos com os professores e os não docentes é cordial e assente, em geral, no 
respeito e reconhecimento da autoridade que exercem. De salientar o papel da Escola Segura a nível 
da segurança nas escolas e da actuação da Guarda Nacional Republicana nos casos de absentismo 
continuado por parte dos alunos.   

1.4 VALORIZAÇÃO E IMPACTO DAS APRENDIZAGENS 

A valorização da aprendizagem expressa-se nas medidas de promoção do sucesso escolar e nas actividades 
curriculares e de enriquecimento: participação em projectos nacionais e europeus, clubes, oficinas, torneios, 
visitas de estudo, concursos de arte e literatura, realização de teatros para a comunidade e publicação do 
jornal escolar e da revista online. A diversificação da oferta educativa, através da criação de cursos de 
educação e formação, desde há 2 anos, revela a valorização dos saberes mais práticos, fomentando, assim, 
nos alunos com insucesso e em risco de abandono escolar outros modos de motivação para aprender. 
Também, a aposta na criação de um curso de educação e formação específico (de nível secundário) e a 
implementação dos processos de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências, em 
colaboração com a Escola Secundária Tomaz Pelayo, ilustram a preocupação do Agrupamento na 
formação de adultos, no sentido de elevar a sua formação académica e profissional e de valorizar a função 
da escola. Assinala-se, ainda, a adesão ao Projecto Trofa Comunidade de Aprendentes, promovido pela 
Câmara Municipal e pelo Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, que funciona 
como centro de aprendizagem aberto à comunidade. A valorização das aprendizagens dos alunos com 
necessidades educativas especiais está patente no projecto de transição para a vida pós-escolar. 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

2.1 ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE 

O projecto curricular de Agrupamento e o plano anual de actividades contemplam a articulação 
vertical e horizontal do currículo entre os vários níveis de educação e ensino através do planeamento 
de actividades inter ciclos e anos de escolaridade e de reuniões periódicas entre docentes e entre estes 
e os professores das actividades de enriquecimento curricular. Nesta linha, as propostas que integram 
o plano anual de actividades contemplam o envolvimento de diferentes unidades educativas, anos de 
escolaridade e disciplinas e permitem articular os saberes cognitivos com outras experiências e 
actividades formativas (e.g. projectos, clubes, visitas de estudo e concursos). As práticas de articulação 
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curricular vertical são sistemáticas entre a educação pré-escolar e o 1ºciclo e entre este e o 2º ciclo e têm 
carácter pontual entre o 2º e o 3º ciclos. A sequencialidade pedagógica dentro de cada ciclo ou nível de 
ensino é assegurada através da continuidade, sempre que possível, dos docentes, das equipas 
pedagógicas e dos directores de turma nos2º e 3ºciclos. A articulação a nível intra e interdepartamental 
ocorre, pontualmente, entre algumas áreas disciplinares e traduz-se na abordagem interdisciplinar de 
alguns conteúdos. A inexistência de um Serviço de Psicologia e Orientação no Agrupamento não 
impediu que este se mobilizasse no sentido de encontrar respostas satisfatórias na orientação dos 
alunos e das famílias nas opções a tomar no 8º e 9 anos de escolaridade, tendo, para este efeito, 
granjeado a colaboração de um psicólogo da Santa Casa da Misericórdia da Trofa, uma tarde/semana.  

2.2 ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA LECTIVA EM SALA DE AULA 

O acompanhamento e a supervisão da prática lectiva são efectuados de modo indirecto nos 
departamentos e conselhos de turma, através da reflexão sobre a operacionalização das orientações 
curriculares na educação pré-escolar, da gestão do currículo nacional nos 1º, 2º e 3º ciclos, da partilha 
de práticas, da produção e/ou selecção de materiais e recursos didácticos, da verificação do 
cumprimento dos programas e na monitorização da aplicação dos critérios de avaliação. Constata-se 
que a planificação curricular a curto prazo (mensal, semanal e/ou diária) é predominantemente 
individual, apesar de situações pontuais de trabalho partilhado. A elaboração dos projectos 
curriculares de turma é realizada nos conselhos de turma e nos departamentos e estão sujeitos a 
verificações periódicas de operacionalização pelos respectivos coordenadores e directores de turma. 
As “provas globalizantes” em todas as disciplinas e anos de escolaridade, destinadas a aferir as 
aprendizagens dos alunos, bem como as provas intermédias de Matemática, nos 8º e 9º anos, 
contribuem para regular e garantir a confiança na avaliação interna e nos resultados. Os critérios 
gerais e específicos que enformam a avaliação interna são uniformizados nas estruturas de orientação 
educativa e no conselho pedagógico, divulgados aos alunos e disponibilizados aos pais e 
encarregados de educação. Os casos pontuais de desempenho profissional insuficiente são detectados 
e a estratégia de melhoria consiste no seu acompanhamento indirecto pelas lideranças intermédias e 
pela direcção executiva. Em departamento são identificadas necessidades e apresentadas propostas de 
formação contínua de docentes que, neste âmbito, consideram lacunar a oferta de acções de carácter 
científico para os 2º e 3º ciclos. A formação contínua realizada pelos docentes tem-se centrado na 
operacionalização das orientações curriculares na educação pré-escolar, em Matemática e Ciências 
experimentais para o 1º ciclo e em Tecnologias de Informação e Comunicação (quadros interactivos 
multimédia, plataforma Moodle: HotPotatoes e blogues), para todos os docentes. 

2.3 DIFERENCIAÇÃO E APOIOS 

A referenciação dos alunos com necessidades educativas especiais e com dificuldades na 
aprendizagem é efectuada pelos docentes e pelos directores de turma, nos departamentos curriculares 
e nos conselhos de turma, com a colaboração do serviço especializado de apoio educativo. O processo 
educativo destes alunos é desenvolvido em articulação com os respectivos pais/encarregados de 
educação. Saliente-se a existência de quatro planos individuais de transição para a vida pós-escolar, 
em colaboração com empresas locais, o que mostra a disponibilidade e a sensibilidade do 
Agrupamento para as questões da escola inclusiva. Nesta perspectiva enquadra-se, também, o apoio 
dos serviços de psicologia de instituições locais, no âmbito do projecto “ Prevenir”, da Câmara 
Municipal da Trofa e “Nos Caminhos da Prevenção”, da Santa Casa da Misericórdia, para suprir a 
inexistência de um serviço de psicologia do Agrupamento e responder diferenciadamente às 
necessidades dos alunos e famílias. No entanto, a comunicação pouco eficaz entre o Agrupamento e os 
técnicos do Gabinete Municipal de Acompanhamento Psicológico e Pedagógico da Câmara Municipal, 
na opinião dos entrevistados desta instituição, reduzem a maximização da sua intervenção. Para os 
alunos com dificuldades na aprendizagem, o Agrupamento organizou actividades de enriquecimento 
curricular e medidas de apoio pedagógico acrescido, este, essencialmente, para os alunos com maiores 
dificuldades na aprendizagem de Matemática, Língua Portuguesa e Inglês. No âmbito da prevenção 
do insucesso, o Agrupamento definiu planos de acção orientados para a Matemática, a linguagem oral 
e a abordagem à escrita, na educação pré-escolar e nas áreas disciplinares de Língua Portuguesa e de 
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Matemática, no 1º ciclo. No sentido de reforçar o sucesso desta estratégia, a maioria dos docentes 
daqueles níveis de educação e ensino realizou formação naquelas áreas curriculares e/ou 
disciplinares. Apesar das medidas implementadas, o Agrupamento ainda não se organiza de modo a 
disponibilizar apoio pedagógico diferenciado em todas as disciplinas para os alunos que dele 
necessitam ou o procuram, independentemente dos seus resultados académicos.  

2.4 ABRANGÊNCIA DO CURRÍCULO E VALORIZAÇÃO DOS SABERES E DA 
APRENDIZAGEM 

A oferta educativa expressa a abrangência e a valorização dos saberes e das aprendizagens integradas 
e integradoras das dimensões académica, social e cultural dos alunos. Os projectos “Despertar para a 
Ciência” e “Ciência para Todos” reflectem a valorização das Ciências nos vários ciclos de estudos, 
porém, a realização de actividades experimentais/laboratoriais, nem sempre ocorre quando há 
desdobramento da turma em Ciências Naturais e Físico-Química, no 3º ciclo. Também, não foi 
efectuado o desdobramento das turmas na disciplina de Ciências da Natureza no 2º ciclo, facto que 
condiciona a realização de actividades experimentais/laboratoriais. No 1º ciclo e na educação pré-
escolar, a abordagem às Ciências experimentais, na perspectiva de fomentar uma atitude positiva face 
ao método científico, ocorre pontualmente no âmbito dos projectos supra referidos. A valorização dos 
saberes culturais, artísticos, sociais e ambientais é concretizada através de actividades, algumas das 
quais se inscrevem nos projectos em que o Agrupamento participa.  

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

3.1 CONCEPÇÃO, PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE 

O planeamento da acção do Agrupamento está alinhado com os princípios orientadores e as metas 
definidas no projecto educativo e no projecto curricular. No projecto educativo são identificadas 
preocupações gerais consensualizadas e assumidas pelos diversos membros da comunidade 
educativa: “desenvolvimento académico e cívico; desenvolvimento e cultura organizacional e 
intervenção na comunidade educativa”. Para cada área foram identificadas prioridades de 
intervenção, não hierarquizadas, e definidos objectivos, metas e estratégias, que embora genéricas, 
procuram dar resposta aos problemas sentidos. O projecto curricular do Agrupamento e o plano anual 
definem, coerentemente, actividades que operacionalizam aquelas intenções. Neste sentido, a direcção 
executiva alinha procedimentos com as lideranças intermédias e os diferentes actores na definição da 
acção educativa e na revisão informal dos planos de acção, sustentados, essencialmente, no 
conhecimento construído na acção quotidiana da gestão escolar.  

3.2 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

A direcção executiva estabelece uma relação próxima com os docentes e os restantes funcionários, 
definindo normas e procedimentos de actuação, conjuntamente com os coordenadores ou 
representantes dos estabelecimentos de educação e ensino. A constituição das turmas e a distribuição 
do serviço docente assentam em critérios definidos no projecto curricular do Agrupamento que, 
globalmente, se confinam à transcrição dos normativos legais. O mesmo documento explicita os 
critérios de atribuição das direcções de turma, sendo a gestão e a orientação da acção pedagógica, 
assumida por estes professores, uma aposta criteriosa da direcção executiva. Existe um plano eficaz de 
integração dos novos professores, dos alunos e da comunidade escolar no início do ano lectivo, 
operacionalizado pela direcção executiva, pelas lideranças intermédias e pelos docentes das turmas. O 
pessoal auxiliar da acção educativa é globalmente empenhado e diligente no desempenho das suas 
funções, o que é percepcionado com satisfação e agrado por docentes, alunos e suas famílias. É 
reconhecido o papel educativo e formativo junto dos alunos dos ditos profissionais. Os serviços de 
administração escolar respondem em tempo útil e eficazmente às necessidades da comunidade 
escolar, que revela satisfação com a qualidade dos serviços prestados. Os assuntos da Acção Social 
Escolar são tratados com a conveniente reserva e a salvaguarda da privacidade dos alunos e suas 
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famílias. Existe uma estratégia de formação contínua dos profissionais, definida no plano anual de 
actividades e articulada com as necessidades identificadas pelos docentes e não docentes em parceria 
com o Centro de Formação Maiatrofa, a Escola Superior de Educação do Porto e a Universidade do 
Minho, apesar da oferta de formação ser considerada lacunar no domínio científico, pelos docentes 
dos 2º e 3º ciclos.  

3.3 GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

Os edifícios que integram o Agrupamento revelam qualidade e adequabilidade dos espaços 
educativos. A limpeza e o embelezamento de todos os espaços educativos observados, interiores e 
exteriores, evidenciam um trabalho continuado, atento e concertado de toda a comunidade escolar. Na 
escola sede, os laboratórios de Ciências Naturais e de Físico-Química e os espaços específicos de 
Educação Artística e de Educação Física apresentam equipamentos e materiais suficientes para o 
desenvolvimento do currículo. Para minimizar o efeito dos insuficientes recursos a nível das Ciências 
experimentais e da leitura, nos jardins-de-infância (JI) e nas escolas do 1.º ciclo (EB1), a escola sede 
disponibiliza, em regime de requisição, recursos materiais nessas áreas, apesar de não existirem 
evidências da requisição de material no âmbito das Ciências. Todas as EB1 e os JI possuem 
equipamento informático com ligação, em rede, à internet. De salientar a gestão adequada dos 
espaços/equipamentos às necessidades dos alunos, na escola sede, como é exemplo o acesso dos 
alunos à sala de tecnologias de informação e comunicação, no período destinado ao almoço, para 
minimizar os efeitos do reduzido número de alunos com computador em casa. Em todos as unidades 
educativas são servidas refeições, desenvolvidas actividades de desenvolvimento curricular e 
actividades de animação sócio-educativa. A gestão financeira assenta no Orçamento do Estado, na 
Acção Social Escolar e na colaboração da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. Para responder 
a todas as solicitações, a direcção executiva tem gerado receitas próprias, concorrendo a diferentes 
fontes de financiamento e angariando colaborações, de que são exemplo o aluguer de instalações e a 
participação em projectos.  

3.4 PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E OUTROS ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

A participação dos pais e encarregados de educação na vida do Agrupamento é percepcionada, pelos 
docentes, como elevada na educação pré-escolar e no 1º ciclo e satisfatória nos 2º e 3º ciclos. As 
iniciativas e propostas no âmbito do envolvimento parental traduzem-se em reuniões periódicas com 
apresentação e reflexão dos resultados escolares, em 2008, na abordagem de temáticas psico-
pedagógicas na educação pré-escolar e em momentos festivos e/ou culturais realizados no 
Agrupamento ou na comunidade. É assinalável o nível de participação dos restantes elementos da 
comunidade educativa na vida do Agrupamento e o contributo das parcerias celebradas com 
instituições locais e regionais, em diferentes áreas de intervenção: Saúde, Segurança, Ambiente, 
Formação de adultos, Educação e Psicologia, numa colaboração consolidada e próxima com o 
Agrupamento. As Associações de Pais (uma por unidade educativa) têm melhorado os espaços das 
cantinas escolares e participam activamente na gestão das mesmas, o que ilustra a identificação e a 
concertação com a acção que o Agrupamento prossegue. 

3.5 EQUIDADE E JUSTIÇA 
No sentido de tornar a escola mais democrática e inclusiva, são promovidas actividades em 
colaboração com parcerias da comunidade no âmbito da promoção da educação para a saúde, no 
acompanhamento psicológico e social de alunos e famílias, na inclusão escolar dos alunos com 
necessidades educativas especiais e na sua transição para a vida pós–escolar. O Agrupamento está 
atento às situações de carência económica e social dos alunos, procurando respostas através da Acção 
Social Escolar, ou de outras iniciativas de carácter imediato e interno (e.g. o cabaz de Natal e acções de 
solidariedade). Os alunos consideram que são avaliados com justiça e equidade e que há igualdade de 
tratamento na constituição das turmas e na atribuição dos horários escolares. Da parte dos docentes e 
dos funcionários, houve referência à igualdade e respeito no tratamento, por parte da direcção 
executiva.  
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4. LIDERANÇA 

4.1 VISÃO E ESTRATÉGIA 

O projecto educativo define princípios orientadores, objectivos, metas e estratégias genéricas, para a 
resolução dos problemas identificados, mas não explicita com clareza a evolução esperada do 
Agrupamento, traduzida em metas quantificadas, assentes num compromisso entre os membros da 
comunidade escolar. Este facto poderá reduzir a capacidade operativa e a capitalização de esforços em 
termos de planeamento e desenvolvimento da acção educativa para metas, progressivamente, mais 
ambiciosas. Porém, não impediu as lideranças intermédias de envolverem docentes e não docentes na 
apropriação e partilha dos objectivos e nos planos de acção que os viabilizam. A direcção executiva 
promove uma liderança participativa, assente na distribuição e delegação de competências e 
responsabilidades entre os seus membros. A sua acção é marcada pela agilidade na gestão das 
motivações, da diversidade, das propostas de acção dos diversos actores e das expectativas da 
comunidade escolar. De salientar a ambição do projecto ligado às Tecnologias de Informação e 
Comunicação, que poderá vir a consolidar-se e a constituir um pólo de desenvolvimento interno com 
impacto directo nas aprendizagens e na motivação para aprender, atendendo à sua abrangência, ao 
impacto positivo junto dos alunos, à adesão da maioria dos docentes e ao forte empenho e liderança 
do seu coordenador. O rácio computador/aluno, na escola e em casa, poderá condicionar a 
abrangência deste projecto, enquanto o Agrupamento aguarda os recursos do Plano Tecnológico da 
Educação. A direcção executiva manifesta uma preocupação com as condições de bem-estar e 
segurança, com a diversificação da oferta educativa e de enriquecimento curricular, com o clima de 
Agrupamento e com a sua afirmação na comunidade local, através do desenvolvimento de parcerias 
optimizadoras do seu desempenho. 

4.2 MOTIVAÇÃO E EMPENHO 

A liderança do Agrupamento é partilhada com os órgãos de administração e gestão e com os 
coordenadores das estruturas de coordenação e supervisão. A direcção executiva actua com base no 
princípio da confiança, acompanha o funcionamento dos vários sectores no quotidiano escolar e está 
empenhada numa gestão eficaz que, nas diversas áreas de actuação, envolva e responsabilize 
docentes, não docentes e alunos. Há um forte empenho dos educadores de infância e dos professores 
do 1º ciclo em melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens, através do trabalho cooperativo 
que vão implementando. Este é acompanhado e apoiado pela direcção executiva e lideranças 
intermédias que reconhecem a melhoria da eficácia do trabalho docente, sustentado em processos 
reflexivos e cooperativos. Esta preocupação está também patente nas lideranças intermédias que 
procuram mobilizar e envolver os docentes dos 2º e 3º ciclos nos planos de acção, apesar de nem 
sempre colherem a adesão de todos. 

4.3 ABERTURA À INOVAÇÃO 

O Agrupamento revela abertura à inovação através da mobilização de recursos internos e externos. 
Neste contexto, destaca-se o Projecto europeu e -Twinning, com 4 projectos de dimensão europeia, que 
envolve várias disciplinas e alunos dos 2º e 3º ciclos. Para além de terem angariado prémios, é de 
salientar as 12 escolas europeias parceiras da escola sede do Agrupamento. Assume, também, um 
carácter inovador a utilização da plataforma Moodle com o desenvolvimento das seguintes actividades: 
o ainda emergente sistema de videoconferência, entre as escolas no 1º ciclo; a criação de blogues (um 
aluno, um blogue), a edição on-line da revista “Espaço Jovem”, o espaço on-line para a transmissão de 
dúvidas ou esclarecimentos relativos a assuntos escolares e a sala virtual da escola, que tem gerado 
grande interesse e motivação principalmente nos alunos do curso de Práticas Administrativas. Outros 
projectos e actividades, nomeadamente o projecto “Jovens Promotores de Saúde”; o jornal escolar; a 
exposição “Retratos”; o contacto com escritores e a participação no Fórum Lusófono “Debates de 
Ideias”constituem alguns exemplos da disponibilidade do Agrupamento para responder aos 
diferentes desafios educativos com que se confronta. 
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4.4 PARCERIAS, PROTOCOLOS E PROJECTOS 

O Agrupamento celebrou protocolos e parcerias e tem vindo a desenvolver outras formas de 
colaboração com entidades públicas e privadas: a Escola Superior de Educação do Porto, no âmbito da 
formação contínua, do “Programa do ensino da Matemática” e do “Programa do ensino experimental 
das Ciências”; o Centro de Saúde da Trofa, no âmbito do projecto da “Educação para a saúde”; as 
associações de pais, no âmbito da componente de apoio à família; a Santa Casa da Misericórdia da 
Trofa, no âmbito do projecto “Nos Caminhos da Prevenção”; a “Trofa, Comunidade de Aprendentes” 
na formação de adultos; Associação Empresarial do Baixo Ave, no encaminhamento de alunos e no 
âmbito dos estágios dos cursos profissionalizantes nas empresas associadas; o Centro de Novas 
Oportunidades da Escola Secundária Tomás Pelayo, de Santo Tirso, no âmbito do reconhecimento, 
validação e certificação de competências; a Universidade do Minho, no âmbito do desenvolvimento 
do plano das tecnologias de informação e comunicação; o Instituto de Patologia e Imunologia 
Molecular da Universidade do Porto, no âmbito dos projectos “Despertar para a Ciência” e “Ciência 
para Todos”, no âmbito do Ciência Viva; o Instituto Português de Oncologia, no âmbito do projecto 
“Jovens Promotores de Saúde; o Centro de Formação Maiatrofa, no âmbito da formação contínua. A 
Câmara Municipal da Trofa colabora em várias actividades, salientando-se a sua colaboração: no 
acompanhamento psico-pedagógico de alunos; na candidatura à Rede de Bibliotecas Escolares; no 
apoio ao tratamento documental das bibliotecas do Agrupamento; nos transportes escolares; na 
manutenção dos edifícios escolares; nas actividades recreativas e em subsídios pontuais.  

5. CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DO AGRUPAMENTO 

5.1 AUTO-AVALIAÇÃO 

Os órgãos de administração e gestão e as estruturas de coordenação e supervisão desenvolvem 
processos de avaliação regular e sistemática dos resultados escolares. Uma equipa constituída por 
docentes que integram o conselho pedagógico iniciou este processo de auto-avaliação efectuando de 
modo regular e sistemático a recolha, o tratamento e a organização dos respectivos dados, desde 
2003/2004. O Agrupamento ainda não avalia formalmente todas as áreas chave do seu 
funcionamento. Ciente desta necessidade, propõe-se dar início a um processo estruturado e 
abrangente de avaliação organizacional em 2008/2009. Apesar de não explicitar, claramente, no 
projecto educativo os pontos fracos e as oportunidades de melhoria, a direcção executiva e a 
comunidade escolar conhecem-nos e vão gerindo e regulando a sua actuação sustentada em dados 
formais e no conhecimento informalmente construído no quotidiano escolar. Este processo permite ao 
Agrupamento ir regulando a sua acção. Porém, a ausência de metas claras e quantificáveis dificulta a 
avaliação dos processos e dos percursos e poderá não fornecer o feedback necessário à melhoria do 
desempenho organizacional, orientado para áreas de excelência. 

5.2 SUSTENTABILIDADE DO PROGRESSO 

O Agrupamento, com base no conhecimento formal dos resultados dos seus alunos e informal do seu 
desempenho global, conhece alguns dos seus pontos fortes e fracos e, nesse sentido, selecciona 
estratégias de melhoria, mobilizando recursos internos e externos que as operacionalizem. A 
motivação e o empenho das lideranças e da comunidade educativa, a abertura à inovação em áreas 
específicas, a aposta no desenvolvimento profissional dos docentes, a visão proactiva e preventiva do 
sucesso escolar e a instituição de processos estruturados de auto-regulação são condições de 
sustentabilidade em que o Agrupamento se pode apoiar para consolidar as áreas bem sucedidas, para 
implementar acções que estimulem e acompanhem os projectos ainda emergentes e para 
(re)equacionar e (re)orientar as suas áreas deficitárias.  
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, apresenta-se uma selecção dos atributos do Agrupamento de Escolas de Castro 
(pontos fortes e fracos) e das condições de desenvolvimento da sua actividade (oportunidades e 
constrangimentos). A equipa de avaliação externa entende que esta selecção identifica os aspectos 
estratégicos que caracterizam o Agrupamento e define as áreas onde devem incidir os seus esforços de 
melhoria.  

Entende-se aqui por ponto forte: atributo da organização que ajuda a alcançar os seus objectivos; por 
ponto fraco: atributo da organização que prejudica o cumprimento dos seus objectivos; por 
oportunidade: condição ou possibilidade externas à organização que poderão favorecer o 
cumprimento dos seus objectivos; por constrangimento: condição ou possibilidade externas à 
organização que poderão ameaçar o cumprimento dos seus objectivos. 

Os tópicos aqui identificados foram objecto de uma abordagem mais detalhada ao longo deste 
relatório. 

Pontos fortes  

 A melhoria do sucesso escolar no ensino básico, no último triénio; 

 O empenho e a dedicação da direcção executiva e do pessoal docente e não docente; 

 O bom clima de escola, o comportamento e a disciplina dos alunos e a identificação da 
comunidade escolar com o Agrupamento; 

 O desenvolvimento do projecto “ Tecnologias de Informação e Comunicação” nos 2º e 3º 
ciclos;  

 A diversidade de projectos e de outras actividades de enriquecimento curricular; 

 A acção colaborante das Associações de Pais e de outros parceiros da comunidade. 

Pontos fracos 

 O insucesso escolar em algumas disciplinas dos 2º e 3º ciclos;  

 A reduzida consolidação da articulação inter-departamental e a ténue articulação e 
sequencialidades educativa nos 2º e 3º ciclos; 

 O débil acompanhamento e supervisão da prática lectiva em sala de aula;  

 As fragilidades na definição de metas claras e avaliáveis; 

 A inexistência de um projecto estruturado e suficientemente consolidado de auto-avaliação.  

Oportunidades 

 O Plano Tecnológico da Educação, promovido pelo Ministério da Educação, poderá potenciar 
e consolidar o projecto “tecnologias de informação e comunicação” implementado no 
Agrupamento. 

Constrangimentos 

 A inexistência de um serviço de Psicologia e Orientação poderá comprometer o 
acompanhamento psicopedagógico dos alunos, com efeitos na aprendizagem.  

 


