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A Escola Secundária Marques de 
Castilho (ESMC), sede do Agrupa-
mento de Escolas de Águeda Sul 
(AEAS), é uma antiga Escola Indus-
trial e Comercial que comemorou 
recentemente 89 anos de existência. 
Pelo seu passado e por aquilo que 
representa no panorama educati-
vo do concelho de Águeda e da re-
gião, a Escola orgulha-se de manter, 
na sua matriz histórica fundamen-
tal, uma profunda ligação ao tecido 
social e empresarial. Tendo desem-
penhado um papel importantíssimo 
na Educação e na Formação de inú-
meras gerações de aguedenses, que 
viriam a estar na base do dinamis-
mo empresarial deste concelho e da 
região envolvente, a ESMC, bem co-
mo o AEAS procuram prestar uma 
particular atenção à qualidade das 
aprendizagens e ao reconhecimen-
to do mérito e da excelência. 

Do ponto de vista dos princípios 
orientadores do serviço educativo, a 
sua ação assenta nos seguintes pres-
supostos: que a Educação e a Forma-
ção constituem permanentes desa-
fios à capacidade de inovar, tendo 
como pano de fundo a diversifica-
ção da oferta educativa, o rigor e a 
exigência, a melhoria dos resultados 
escolares e a reinvenção dos proces-
sos e estratégias utilizados para os al-
cançar; que a Educação para a vida é 
um dos maiores desígnios da esco-
la atual. Sabemos hoje que um dos 
principais desafios com que os jo-

Uma Instituição comprometida 
com o sucesso académico

O ExLibris® viajou até 
Águeda para comprovar 
que a Escola Secundária 
Marques Castilho é, 
efeti vamente, um agente 
construtor do conheci-
mento orientado para o 
desenvolvimento holístico 
do aluno. Objetivando 
o êxito do processo de 
ensino-aprendizagem, a 
Instituição disponibiliza 
uma ampla oferta forma-
tiva, em consonância com 
as necessidades da região. 
E, com um perfil dinâmico 
e proativo, norteia a sua 
evolução pela aposta na 

“melhoria sustentada dos 
resultados escolares” e 
pela “consolidação de uma 
cultura de avaliação e de 
melhoria contínua”, de 
acordo com a direção. O 
ExLibris® abre-lhe, por 
isso, as portas desta Escola, 
que se assume como uma 
referência de prestígio, e 
dá-lhe a conhecer as opções 
formativas para o ano 
letivo de 2016/2017. 

áreas da Biologia, Química, Biotec-
nologia e Neurociências. Tal inicia-
tiva foi recentemente premiada pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, no 
âmbito do Projeto «Estímulo à Me-
lhoria das Aprendizagens», com a 
atribuição de uma comparticipação 
no valor de 28 mil euros.

Tais cursos, para além de coloca-
rem os jovens em contacto com as 
mais modernas técnicas de investi-
gação, têm criado uma dinâmica in-
terna que se tem traduzido no surgi-
mento de iniciativas endógenas nas 
áreas da Eletrónica e Robótica, Infor-
mática, Línguas e Culturas Clássicas.   

Acrescente-se, ainda, que a Esco-
la tem vindo a realizar um importan-
te esforço no sentido de colmatar as 
necessidades de qualificação de mão 
de obra, revelando simultaneamente 
preocupação com o abandono esco-
lar precoce de jovens sem qualquer 
qualificação profissional. Neste sen-

tido, a Escola oferece um leque de 
Cursos Profissionais que procuram 
responder às necessidades do tecido 
social e empresarial: Técnico de Ma-
nutenção Industrial/Eletromecânica, 
Técnico de Produção em Metalome-
cânica, Técnico de Eletrotecnia, Téc-
nico de Comércio, Técnico de Infor-
mática de Sistemas, Técnico de Aná-
lise Laboratorial, Técnico de Design 
de Moda, Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva e Técnico de Restauran-
te/Bar. 

O Projeto Educativo em vigor até 
2017 tem subjacente um pensamen-
to estratégico que assenta nos se-
guintes pressupostos: melhoria sus-
tentada dos resultados escolares; 
combate ao abandono e insucesso 
escolares; consolidação de uma cul-
tura de avaliação e de melhoria con-
tínua; aprofundamento das relações 
com o tecido empresarial e com o 
meio envolvente.

vens se irão defrontar, ao longo do 
seu percurso, prende-se precisamen-
te com a sua capacidade de resolver 
problemas, de se adaptarem a uma 
realidade que estará em constan-
te mudança e que muito exigirá da 
sua predisposição empreendedora. 
Por essa razão, a ESMC tem defini-
do a sua oferta educativa em diálo-
go constante com o tecido empresa-
rial, procurando aliar os interesses e 
os anseios da comunidade que ser-
ve àquelas que são as necessidades 
das empresas e do mercado de tra-
balho. A Escola mantém protocolos 
com cerca de 150 empresas e institui-
ções da região, colocando anualmen-
te mais de 250 alunos em formação 
em contexto de trabalho.

Assim, a ESMC oferece, para além 
do 3º Ciclo do Ensino Básico, os se-
guintes cursos de prosseguimento 
de estudos ao nível do Ensino Secun-
dário: Ciências e Tecnologias, Artes 
Visuais, Línguas e Humanidades e, 
ainda, Ensino Articulado da Música. 
Para impulsionar este tipo de ensino, 
incutindo-lhe uma dinâmica expe-
rimental que se considera essencial 
para potenciar o sucesso no Ensino 
Superior, a Escola estabeleceu uma 
parceria com o Instituto de Educa-
ção e Cidadania (Mamarrosa - Oli-
veira do Bairro), que funciona como 
interface entre as universidades e os 
institutos de investigação e a Escola, 
desenvolvendo cursos avançados de 
ciência para alunos e professores nas 
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