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INTRODUÇÃO 

Atualmente, fruto da autonomia que lhe é conferida, a Escola tem uma identidade própria, com novos 

desafios e responsabilidades, com visibilidade social e princípios como o da transparência. Por isso a 

governação de um Agrupamento pretende-se que seja feita com base no conhecimento e que a tomada 

de decisões estratégicas seja devidamente informada. 

A avaliação é uma actividade que assume como objetivos mais importantes: a promoção da autonomia 

da escola, a melhoria dos resultados e da qualidade das aprendizagens, a promoção de lideranças 

democráticas, abertas à comunidade e a capacidade de autorregulação do Agrupamento. 

Sendo o Projeto Educativo o documento chave na definição dos objetivos educativos do Agrupamento, 

deve ser objeto de um acompanhamento e de uma avaliação contínua, de modo a verfificar a sua 

eficácia, o grau de cumprimento, as melhorias a realizar e o reforço dos seus pontos fortes. Assim, esta 

equipa de autoavaliação desenvolveu desde o início da sua implementação as estratégias necessárias 

para monitorizar todo o processo. 

Fazem parte deste relatório os vários momentos avaliativos, nos quais se incluem os elementos e 

processos de recolha de informação. Procurou-se obter uma visão alargada acerca do grau de satisfação 

do funcionamento do agrupamento e eficácia do respetivo Projeto Educativo. Para tal, foram definidos e 

elaborados documentos de recolha de informação específicos, apresentados nos vários momentos 

avaliativos deste relatório. 

No final da vigência do Projeto Educativo (2008/2011), procedeu-se à avaliação do mesmo, lançando 

assim as bases para a elaboração do Projeto Educativo para o triénio de 2011/2014. Esta avaliação foi 

realizada com a auscultação de toda a comunidade educativa, tal como descrito no capítulo Avaliação do 

Projeto Educativo. 

A avaliação externa 

De acordo com a Lei nº 31/2002 de 20 de Dezembro, que aprovou o Sistema de Avaliação dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, o Agrupamento de Escolas 

do Castro foi alvo, em 2008, de uma avaliação externa realizada pela Inspeção Geral da Educação, da 

qual, a título de síntese, enumeramos os pontos fortes detetados e os desafios propostos. 

Pontos fortes: 

 Existência de uma cultura organizacional que incentiva a realização de atividades e a 

implementação de projetos; 

 Existência de uma cultura organizacional aberta, facilitadora de parcerias institucionais; 

 Experiência, profissionalismo e formação dos profissionais de educação (docentes e não 

docentes) do Agrupamento; 

 Bom funcionamento dos serviços existentes no Agrupamento;  

 Empenho por parte dos representantes e coordenadores de estabelecimento: 

 Escolha criteriosa dos Diretores de Turma; 
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 Bom atendimento aos pais/EE e boa atuação dos educadores e professores titulares/DTs; 

 Oferta extra curricular, prolongamentos, AEC`s, biblioteca, desporto escolar e oficinas artísticas: 

 Existência de um bom parque escolar. 

Desafios: 

 Uma melhoria generalizada dos resultados académicos e sucesso educativo dos alunos; 

 Contratação de um psicólogo; 

 Contratação de auxiliares de ação educativa para as EB1s; 

 Diminuição de tarefas burocráticas; 

 Constituição de uma equipa de autoavaliação - A equipa de avaliação externa alertou para o facto 

de “a capacidade interna de melhoria ser reduzida, podendo existir alguns aspetos positivos mas 

pouco relevantes para o desempenho global”. 

Constituição da equipa de autoavaliação 

Temos consciência de que só avaliando podemos conhecer a Escola como um todo, reconhecer os seus 

pontos fortes e outros que requerem melhoria e caminhar na procura da excelência. Assim, foi formada 

em 2008, a equipa de autoavaliação do Agrupamento de Escolas do Castro, constituída por: 

Docentes - António Monteiro (2º ciclo), Fátima Aroso (Pré-escolar), Graça Regueiras (2º ciclo), Laura 

Santos (3º ciclo), Zélia Silva (1º ciclo), Sérgio Oliveira (1º ciclo), Sofia Sequeira (1º ciclo). 

Não Docente – Ana Paula Azevedo (Assistente técnica) 

Pais/EE – António Nuno da Costa Ramos 

Amigo Crítico – Matias Alves (Professor da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica 

Portuguesa) 

A constituição da equipa de autoavaliação teve em conta a representatividade de elementos de toda a 

comunidade educativa, abrangendo os vários níveis de educação e ensino, bem como pessoal não 

docente e pais e encarregados de educação, procurando assim alcançar uma visão mais ampla da nossa 

realidade educativa. A existência de um amigo crítico nesta equipa teve por base a necessidade de uma 

visão externa sobre a atividade e eficácia do funcionamento do agrupamento, e por se considerar 

imprescindíveis o conhecimento e ajuda técnica para o desenvolvimento deste processo. 

 

Objetivos da autoavaliação do Agrupamento 

 Promover a melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem, da sua organização e dos seus níveis 

de eficiência e eficácia; 

 Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e 

responsabilidade nas escolas do Agrupamento; 
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 Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no processo 

educativo; 

 Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa; 

 Promover uma cultura de melhoria contínua da organização, do funcionamento e dos resultados 

do sistema educativo e do Projecto Educativo; 

 Avaliar o nível de consecução dos objetivos do Projecto Educativo do Agrupamento; 

 Elaborar e propor Planos de Melhoria. 

A autoavaliação deve ser implementada como um processo participativo e democrático. Isso só é possível 

com o contributo de toda a comunidade educativa e da perceção dos seus vários agentes em relação ao 

serviço prestado pelo Agrupamento. 

1º ciclo avaliativo – 2008/2009 

Com este processo, pretendemos conhecer aprofundadamente o Agrupamento nas diferentes dimensões 

e vertentes: 

 Resultados das aprendizagens 

 Processos internos ao nível do grupo/turma 

 Nível de satisfação perante a escola 

 As relações entre pares e com os adultos. 

Neste primeiro ciclo avaliativo, apesar de se conseguir fazer já uma leitura global da perceção que a 

comunidade educativa tem em relação ao Agrupamento (Anexo 1), foram detetadas algumas fragilidades 

quanto aos instrumentos de recolha o que nos levou a repensar a metodologia de trabalho, propondo 

questões mais objetivas e sem orientação. 

2º ciclo avaliativo – 2009/2010  

Foram aplicados questionários, adaptados aos destinatários, cujas respostas foram anónimas e 

facultativas, a pessoal docente, não docente, alunos e pais/ E.E.(Anexo 2). 

Áreas avaliadas: 

Auscultamos a opinião da comunidade educativa em relação a: 

 Organização da escola 

 Exercício de lideranças 

 Condições de trabalho 

 Desenvolvimento da carreira 

 Motivação 

 Participação na vida da escola 

 Acessibilidades 

 Resultados 

 



 

 

5 
Relatório de Autoavaliação 2008-2011 

De realçar a grande participação na resposta aos inquéritos entregues: 

Pessoal docente – os questionários foram entregues a 88 docentes (100%)  - responderam 92% 

Pessoal não docente – os questionários foram entregues a 37 funcionários (100%) – responderam 84%. 

Alunos – os questionários foram entregues a 142 alunos (30%) – responderam 100% . 

Pais e Encarregados de Educação – os questionários foram entregues a 138 pais (15%) -  responderam 

80%. 

Nas respostas aos questionários, foram relevantes as elevadas percentagens de satisfação, duma maneira 

geral. A comunidade educativa tem uma visão positiva do Agrupamento, a vários níveis. 

Alunos 

Pontos fortes Pontos a melhorar 
 Ambiente escolar 
 Ambiente em sala de aula 

 Serviço de refeitório 
 Aproveitamento do tempo de aula 
 Comportamento nos recreios 

 

Pais e Encarregados de Educação 

Pontos fortes Pontos a melhorar 
 Organização da Escola 
 Envolvimento e participação 
 Acessibilidade aos serviços 
 Resultados académicos 
 Expectativas quanto à escolarização 

 Resolução de conflitos  
 Confiança no pessoal não docente 

Apenas 11% dos inquiridos manifestou esta 
preocupação que, provavelmente, se deverá à 
constante mobilidade do pessoal abrangido 
pelos Contratos de Emprego e Inserção. 

 

Pessoal Docente 

Pontos fortes Pontos a melhorar 
 Organização da Escola 
 Trabalho em equipa 
 Níveis de motivação 

 Reconhecimento do desempenho 
pela comunidade educativa 

 

Pessoal Não Docente 

Pontos fortes Pontos a melhorar 
 Organização da Escola 
 Exercício da liderança pela Direção 
 Condições de trabalho 
 Níveis de motivação 

 

 Oferta formativa 

 

Perante estes resultados, seriam necessários os seguintes planos de melhoria:  

 Formação do pessoal não docente; 
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 Práticas de reconhecimento; 

 Resolução de conflitos; 

 Aproveitamento do tempo de aula. 

A atenção da escola foca-se essencialmente nos alunos e a sala de aula é o local por excelência onde se 

desenvolve a maior parte do ensino-aprendizagem, que determinará, a par do seu próprio esforço, o 

sucesso escolar de cada aluno. Por esse motivo, decidimos dar atenção prioritária e atuar a curto prazo 

ao nível do “aproveitamento do tempo de aula”. 

3º ciclo avaliativo – 2010/2011 

Nesta fase do processo quisemos aprofundar os motivos que levam ao não aproveitamento do tempo de 

aula, questionando os principais intervenientes: 38 professores (66,6%) e 363 alunos (82,3%) (Anexo 3).  

Curiosamente, uns e outros, concordam duma maneira geral, que o principal motivo é a indisciplina da 

turma. É, ainda, apontada a falta de diversificação de métodos de ensino por parte dos professores.  

Propostas para implementação do plano de melhoria: 

 Reforçar a eficácia do gabinete de apoio ao aluno; 

 Aplicar medidas disciplinares sobre alunos que prejudicam o ambiente escolar e 

responsabilização das respetivas famílias; 

 Dinamizar seminários/palestras com a participação de antigos alunos da escola; 

 Promover sessões de informação e sensibilização para Encarregados de Educação; 

 Melhorar a qualidade de informação entre a escola e a família; 

 Fomentar ações de formação para professores sobre inovação educativa; 

 Implementar um sistema voluntário de assessoramento e partilha pedagógica em contexto de 

sala de aula. 

 

Resultados da aplicação do Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar 

1º ciclo avaliativo: 

 A aplicação do Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar relativa ao ano 2009/2010 -  incidiu sobre o 

domínio – “Leitura e Literacias”. A escolha deste domínio deveu-se ao facto de considerarmos a leitura e 

as literacias a génese da biblioteca escolar. E que, sendo, por inerência um domínio em que se tem feito 

um grande investimento material, propicia a articulação com departamentos e outras entidades da 

comunidade educativa. Esta avaliação (através da recolha de evidências) demonstrou que a Biblioteca 

Escolar tem vindo a desenvolver um trabalho de qualidade ao serviço da comunidade educativa, 

potenciando os recursos físicos e humanos para o desenvolvimento das competências da leitura e 

literacias de informação nos nossos alunos. 

Registaram-se, porém, ações de melhoria, como a continuação da catalogação para a criação do catálogo 
coletivo, a manutenção e enriquecimento dos catálogos temáticos “on-line” e a integração de um plano 
para a literacia de informação no Projeto Educativo e curricular dos alunos/turma. 
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2º ciclo avaliativo: 

No ano letivo 2010/2011, foi selecionado o domínio “Apoio ao Desenvolvimento Curricular”, por ser uma 
das áreas que mais diretamente pode interferir nos resultados escolares dos alunos e constituir uma 
oportunidade para aprofundar o grau de articulação existente entre todos os ciclos e a estrutura da 
Biblioteca Escolar. Com base nas evidências recolhidas (inquéritos, observação direta e registos de atas e 
relatórios), concluiu-se que o trabalho desenvolvido foi, na generalidade, bastante positivo, em especial 
no subdomínio “Cooperação da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 
da escola/agrupamento”. Contribuíram para tal as seguintes variáveis: uma estreita colaboração entre as 
diversas estruturas da Escola/Agrupamento; uma regular promoção do espaço e serviços prestados pelas 
bibliotecas; uma colaboração permanente com os coordenadores de ciclo; colaboração com alguns 
departamentos curriculares no sentido de conhecer os diferentes currículos e programas de estudo a fim 
de melhorar a sua aplicação. As atividades de formação de utilizadores realizadas com todas as turmas 
dos 3º, 4º e 5º anos são um exemplo disso.  

No entanto, estas evidências não excluem a necessidade de ser reforçada a utilização dos recursos da 
Biblioteca em contexto de sala de aula. 

Conclusão: 

É opinião generalizada dos professores que a Biblioteca possui uma diversidade de equipamentos 
tecnológicos, principalmente educativos, e um horário adequado que facilitam uma aprendizagem mais 
autónoma, ativa e colaborativa evidenciada pelos alunos. Para além destes efeitos educativos, 
acrescenta-se que a Biblioteca Escolar tem sido um elo de ligação entre a comunidade e as entidades 
proponentes de vários projetos – Autarquia (através da Casa da Cultura), Rede de Bibliotecas Escolares e  
Plano Nacional de Leitura. 

Avaliação do Projeto Educativo 

Com o objetivo de analisar o grau de concretização das metas definidas no projeto educativo, foi 

constituído, no início do ano letivo 2011-2012, um painel de docentes constituído pelos Coordenadores 

de Departamento, Coordenadores de Ciclo, Coordenadora da BE, Coordenadora de Atividades e Projetos, 

Coordenadora do Núcleo de Ensino Especial, Psicologia e Orientação Vocacional, Coordenador de Ofertas 

Formativas, Presidente do Conselho Geral e Representante do Pessoal Não Docente. Este painel procedeu 

ao levantamento das evidências, nomeadamente das atividades e projetos realizados para cada objetivo, 

atribuindo-se uma notação numa escala de 1 a 5, sendo 1 e 2 -“objetivo não atingido”, 3 -“objetivo 

parcialmente atingido”, 4 -“objetivo atingido” e 5 -“objetivo totalmente atingido” (Anexo 4). 

As respostas obtidas demonstram uma elevada concretização dos objetivos do Projeto Educativo, não 

invalidando porém a necessidade de uma procura ambiciosa de resultados cada vez melhores. 
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Avaliação do PE - Painel de docentes e não docentes 

Pontos fortes Pontos a melhorar 
Promoção de percursos educativos diferenciados  
 
Elevação do nível de literacia dos alunos, através de 
projetos dinamizados pela BE, visitas de estudo e 
outras atividades 
 
Desenvolvimento das capacidades de raciocínio, a 
criatividade e o sentido estético, no âmbito do PAM, 
atividades do Departamento de Expressões e Oficina 
Artística. 
 
Desenvolvimento de práticas saudáveis, através do 
desporto, educação para a saúde, reciclagem, 
prevenção rodoviária, etc. 
 
Promoção de processos de monitorização e gestão de 
projetos, através de reuniões de Departamento, 
Conselho Pedagógico, Conselho Geral e equipa de 
Autoavaliação  
 
Diminuição do abandono escolar precoce através de 
estratégias concertadas entre o Agrupamento e 
outras entidades 
 
Melhoria do sucesso dos alunos e aumento das taxas 
de transição, através de estratégias direcionadas para 
esse fim  
 
Promoção de uma relação de proximidade da 
Comunidade com a Escola, desenvolvendo atividades 
em que a comunidade educativa envolvente, é 
convidada a participar 
 
Aumento da participação de todos os agentes 
educativos fazendo diversas parcerias com as 
instituições locais 

Acompanhamento do percurso de vida pós-
formação 
 
Informação mais personalizada das atividades, 
aos alunos 

 
Sensibilização das famílias para hábitos e 
práticas saudáveis  
 
Maior apoio por parte dos EE no 
acompanhamento do percurso escolar dos 
seus educandos 
 
Melhorar as estratégias de motivação dos 
alunos por parte dos professores 

 

 

Sendo fundamental para o sucesso da autoavaliação o envolvimento de toda a comunidade escolar, 

também foram auscultados os Pais/Encarregados de educação em relação aos aspetos do Projeto 

Educativo a eles mais diretamente ligados. Esta auscultação, realizada através de um inquérito distribuído 

a todos os encarregados de educação, na reunião de avaliação do 1º período de 2011-2012, permitiu 

aferir o seu grau de conhecimento, de satisfação e participação nas atividades que o agrupamento 

desenvolveu.  
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Neste inquérito era pedido que os pais expressassem o seu grau de concordância em relação à 

concretização de determinados objetivos. Para tal foi utilizada uma escala de 0 a 4, em que: 0 -“Não 

sabe/ Sem opinião; 1-“Totalmente em desacordo”; 2-“Desacordo”; 3 – “De acordo”; 4 – “Totalmente de 

acordo” (Anexo 5).  

Na análise efetuada às respostas ao questionário e, tendo em conta as opiniões recolhidas na questão 

aberta, foi identificado um conjunto de aspetos que sendo considerados positivos, no sentido em que 

contribuem de forma consistente para a prestação de um melhor serviço educativo, são designados por 

pontos fortes e outros menos conseguidos que se podem designar por pontos a melhorar. 

Avaliação do PE- Pais e Encarregados de Educação 

Pontos fortes Pontos a melhorar 
Diversidade de meios que convidam à 
participação dos Enc. Educação 
 
Bom relacionamento Escola-Família 
 
Disponibilidade de atendimento dos 
Professores Titulares/DT, aos Enc. Educação 

Informação sobre a oferta formativa do 
Agrupamento  
 
Divulgação do Projeto Educativo 

 

Se considerarmos que a dicotomia anterior é afetada, negativa e positivamente, por um conjunto de 

fatores de contexto (externos), então podemos encontrar um conjunto de condições favoráveis que se 

traduzem em potencialidades/oportunidades, mas também circunstâncias que se constituem como 

ameaças e que designamos por constrangimentos, para os objetivos propostos e para o sistema 

organizativo do Agrupamento. 

Oportunidades 

 Capacidade de articulação com a comunidade educativa envolvente, para realizar as suas 

atividades e facilitar a integração e o desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 

 Participação dos pais e encarregados de educação na vida do Agrupamento; 

 Desenvolvimento de diversas atividades que contribuem para a formação pessoal e social dos 

alunos. 

Constrangimentos 

 Desconhecimento da vida do Agrupamento por parte de alguns pais e encarregados de educação, 

para além da realidade do seu educando; 

 Fraca acessibilidade a certos estabelecimentos de ensino do Agrupamento; 

 Inexistência de um serviço de Psicologia no Agrupamento; 

 Falta de espaços cobertos para a prática de desporto em alguns estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento. 
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Resultados escolares 

Provas externas 

Os resultados dos alunos do 4º ano do Agrupamento em 2010-2011 – percentagem de menções positivas 

– nas provas de aferição de Língua Portuguesa e de Matemática são mais baixos do que a média nacional 

(Anexo 6). A Língua Portuguesa é o segundo ano consecutivo em que os resultados são inferiores à média 

nacional e a Matemática, contrariando os resultados dos dois anos anteriores, este ano situou-se 

também abaixo da média nacional. Esta situação tem correspondência com o aumento de menções 

negativas (D e E) dos últimos três anos nas duas disciplinas. 

Assim, estes resultados acentuam a preocupação verificada com os resultados dos alunos do 4º ano em 

2009-2010, igualmente nas provas de aferição a Língua Portuguesa e a Matemática, que foram mais 

baixos que a média concelhia, sendo o Agrupamento do concelho com os resultados mais baixos.  

Como aspeto positivo, realce-se o facto de se ter aumentado significativamente as menções A nas duas 

disciplinas ao longo dos três últimos anos. 

As Escolas Básicas do Muro e Nº 1 de Giesta apresentam percentagens de menções positivas acima da 

média do Agrupamento a Língua Portuguesa. A Matemática, só a Escola Básica do Muro apresenta 

resultados acima da média do Agrupamento e as Escolas Básicas Nº 2 de Giesta e Nº 1 de Cerro as que 

apresentam resultados significativamente abaixo. 

Os resultados dos alunos do 6º ano do Agrupamento em 2010-2011 – percentagem de menções positivas 

– nas provas de aferição de Língua Portuguesa e de Matemática são claramente superiores aos resultados 

nacionais, situação que se tem verificado regularmente nos últimos anos. Como facto positivo conseguido 

este ano é de salientar que, pela primeira vez, se conseguiu que o somatório de menções A e B a 

Matemática fosse superior aos resultados nacionais. Contudo, a dificuldade dos alunos do Agrupamento 

em obterem percentagens de menções A equivalentes às nacionais, nas duas disciplinas, continua a ser o 

aspeto menos conseguido. 

Os resultados dos exames nacionais a Língua Portuguesa dos alunos do 9º ano do Agrupamento, em 

2010-2011, são claramente acima dos valores nacionais, quer no que se refere à percentagem de 

positivas, quer no que se refere aos níveis de excelência e, apesar de nos anos anteriores já serem acima 

dos resultados nacionais, este ano apresentam uma melhoria. Já no que se refere a Matemática os níveis 

positivos obtidos este ano foram ligeiramente inferiores aos resultados nacionais, contrariando os 

resultados conseguidos nos anos anteriores. Este facto deve-se a um número invulgar de níveis 1 obtidos 

neste ano letivo. 

Taxas de transição interna 

Ao longo destes últimos três anos as taxas de transição dos alunos do 1º ciclo do Agrupamento estão 

geralmente acima dos resultados nacionais (Anexo 6). Em 2008-2009 e em 2009-2010 todos os anos de 

escolaridade apresentaram valores iguais ou acima dos resultados nacionais. Em 2010-2011, o 3º ano 
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apresentou taxas de sucesso abaixo das taxas nacionais. Ao longo dos últimos três anos o 2º ano é o que 

apresentou taxas de sucesso mais baixas. 

Quanto às metas nacionais estabelecidas para 2015 constata-se que a taxa de transição do 2º ano está 

mais de 4% abaixo da meta estabelecida para este ano de escolaridade, o que nos leva a pensar na 

necessidade de reforçar as estratégias de ensino/aprendizagem e de implicação das famílias para que 

seja possível atingi-la.  

A taxa de transição dos alunos do 2º ciclo, em 2010-2011, situou-se nos 94,3%, valor ligeiramente 

superior ao resultado nacional. A taxa de conclusão do 6º ano (93,1%) situou-se também acima do valor 

nacional (92,5%) situação que já se tinha verificado no ano anterior (Anexo 6). 

As taxas de sucesso obtidas encontram-se próximas das metas estabelecidas para 2015 mas não se 

constata uma tendência evolutiva clara. 

A taxa de transição dos alunos do 3º ciclo no Agrupamento do Castro, no ano letivo de 2010-2011, foi de 

85,6%, inferior à dos anos letivos anteriores. Analisando por ano de escolaridade constata-se que no 7º 

ano a taxa de transição dos alunos do Agrupamento é inferior à taxa nacional sendo os anos 

subsequentes ligeiramente superiores aos resultados nacionais. 

Ao longo dos últimos cinco anos, as taxas de transição dos alunos do 3º ciclo do Agrupamento, com 

algumas exceções, são geralmente acima dos resultados nacionais (Anexo 6). No entanto, constata-se 

uma tendência de descida na taxa de transição do 3º ciclo, o que nos leva a pensar na necessidade de 

reforçar as estratégias de ensino/aprendizagem e de implicação das famílias ao longo de todo o 3º ciclo 

de forma a não comprometer as metas nacionais estabelecidas para 2015 neste nível de ensino.  

 

Cumprimento das metas de aprendizagem 

As metas propostas para 2010-2011 foram estabelecidas pelo Conselho Pedagógico, em setembro de 

2008, por disciplina e ano de escolaridade, através dum cálculo baseado nos resultados alcançados nos 5 

anos anteriores. Deste método, resultou um conjunto de indicadores que, em alguns casos, apresenta 

uma variabilidade muito acentuada entre anos escolares de um mesmo ciclo de ensino, sem que se possa 

compreender as razões que determinaram essa discrepância. Por este motivo, e tendo também em 

consideração o universo reduzido dos alunos por ano de escolaridade, consideraremos que as metas 

propostas para 2011 foram atingidas sempre que os resultados alcançados se encontrem num intervalo 

de tolerância de 2,5% acima ou abaixo do valor referido.  

Deste modo, relativamente ao departamento de Línguas, em Língua Portuguesa, no 7º ano, em 2010-

2011, os resultados alcançados foram 10,2% inferiores à meta estabelecida. Na disciplina de Inglês 

constata-se que a taxa de sucesso, no 7º ano, foi de 19,8% inferior à meta estabelecida e de 3% no 9º 

ano. No que se refere à disciplina de Francês, constata-se que o resultado alcançado no 7º ano é inferior 

em 8,2%. 
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No que se refere ao departamento de Ciências Humanas e Sociais, o resultado alcançado em 2010-2011, 

na disciplina de História, no 8º ano ficou 7% abaixo da meta estabelecida e no 9º ano 14,1%. Na disciplina 

de Geografia, no 7º ano, a discrepância foi de 13,6%. 

No departamento de Matemática e Ciências Experimentais, o resultado alcançado na disciplina de 

Matemática, no 5º ano, ficou a 18,2% abaixo da meta estabelecida e 11,4% no 9º. Em Ciências Naturais, o 

resultado alcançado situa-se 6,2% abaixo da meta estabelecida para o 7º ano, 9% no 8º ano e 9,2% no 9º 

ano. A Ciências físico-químicas, no 7º ano, o valor alcançado em 2010-2011 ficou 11% abaixo do resultado 

pretendido e no 8º ano ficou a 8,7%. 

Com resultados claramente acima das metas estabelecidas, encontra-se Inglês, no 6º e 8º ano, com 

valores acima dos 12%, História e Geografia de Portugal, no 6º ano, com 9,3% e Geografia, no 9º ano, 

com 9,3%.  

As disciplinas que constituem o departamento de expressões apresentam resultados de acordo ou acima 

das metas estabelecidas. 

 

Rankings 

Os rankings são elaborados pelos órgãos de comunicação social, com critérios diferentes entre si, 

originando discrepâncias estatísticas para o mesmo Agrupamento/Escola. Não têm em atenção o 

contexto socioeconómico dos alunos, centrando-se exclusivamente nos resultados dos exames pelo que 

podemos considerar que os rankings são redutores da análise de uma escola. 

Levando em devida conta este facto, vamo-nos centrar no ranking publicado pelo jornal “O Público” dos 

anos de 2007-2008 a 2010-2011, no que se refere às escolas do concelho da Trofa. 

Assim, em 2010-2011, das 1294 escolas, a nossa escola ocupa o lugar 263, à frente das demais escolas 

públicas do concelho. Tendo em conta o contexto socioeconómico em que a nossa escola se insere é de 

realçar que, de acordo com os resultados recolhidos no quadro seguinte, somos a escola pública do 

concelho com melhores resultados pelo quarto ano consecutivo e a nível nacional, mais de mil escolas 

ficaram colocadas abaixo da nossa. 

Ranking do Jornal “Público” -  Escolas do concelho da Trofa: 2007-2008 a 2010-2011 

Escola 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1292 escolas 1294 escolas 1295 escolas 1294 escolas 

Média Posição Média Posição Média Posição Média Posição 

Colégio da Trofa     3,7 36 3,17 95 

EB do Castro 3,25 323 3,12 357 3,07 292 2,82 263 

EB Prof. Napoleão Sousa Marques 3,18 410 3,03 472 2,90 510 2,57 591 

ES Trofa 2,94 774 2,85 783 2,71 803 2,55 627 

EB São Romão Coronado 2,81 983 2,71 1004 2,62 940 2,48 736 

 



 

 

13 
Relatório de Autoavaliação 2008-2011 

CONCLUSÃO 

Ao longo deste relatório temos claramente a perceção de que o Agrupamento evidencia pontos fortes, 

nas áreas da organização do Agrupamento, trabalho em equipa, condições de trabalho, ambiente escolar, 

níveis de motivação, resultados académicos, expectativas quanto à escolarização e ainda na 

concretização do Projeto Educativo.  

Tendo em consideração as oportunidades e os constrangimentos percecionados neste relatório e com 

vista à melhoria do funcionamento do Agrupamento, salientam-se os pontos que deverão ser 

considerados na elaboração do Projeto Educativo do próximo triénio: 

 aproveitamento do tempo de aula; 

 resultados escolares; 

 ambiente nos recreios; 

 práticas de reconhecimento;  

 articulação entre os níveis de educação e ensino; 

 nível de participação e acompanhamento das crianças e alunos por parte dos pais e encarregados 

de educação;  

 reforço dos processos de acompanhamento e supervisão da prática letiva, como valorização da 

prática docente;  

 ofertas formativas de pessoal não docente e pessoal docente;  

 divulgação do Projeto Educativo. 

 

Com este processo estamos a conhecer-nos melhor. Para tal, foi e continuará a ser imprescindível a 

colaboração de toda a comunidade educativa, à qual agradecemos a disponibilidade na resposta aos 

inquéritos distribuídos. A autoavaliação é o resultado de uma atitude responsável e com visão de futuro, 

permitindo tomadas de decisão fundamentadas e partilhadas. Mas, para obtermos bons resultados é 

necessário investimento, não só financeiro, mas humano e, principalmente, o compromisso por parte de 

toda a comunidade educativa, no sentido de oferecermos aos alunos uma educação de qualidade e tudo 

aquilo que eles necessitam para ter um futuro melhor.  

A equipa de autoavaliação continuará o seu trabalho de monitorização e avaliação do Projeto Educativo, 

contando com a preciosa colaboração de toda a comunidade educativa.  

 


