
 1

ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2010 
 
 
Ao décimo segundo dia do mês de Maio do ano de dois mil e dez, na sala 
de sessões do edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Conselho 
Municipal de Educação, com as presenças registadas na folha que se anexa 
e com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. Período antes da ordem do dia 
2. Ordem do dia 

- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 24 de Fevereiro; 
- Balanço do 2º período lectivo 2009/2010, nos diferentes ciclos de 
ensino; 
- Cursos CEF´s; 

     3. Outros assuntos de interesse. 
 
ABERTURA: 
 
Achando-se presente o número legal para se realizar a reunião, foi a mesma 
declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, pelas catorze horas e 
quarenta e cinco minutos. Procedeu-se de imediato à leitura da ordem de 
trabalhos, sendo que, o Senhor Presidente informou que, apesar de não 
constar na ordem de trabalhos, foi distribuído um documento que pretende 
que o Conselho Municipal de Educação tome posição sobre o eventual 
encerramento do 1º CEB nas escolas de S. Marcos da Atabueira e da Sete. 
A ordem de trabalhos foi colocada à consideração dos Conselheiros, não 
havendo alterações a registar, foi a mesma aprovada. 
 
1 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
O Presidente apresentou a justificação das faltas das conselheiras: Fátima 
Pardal Rosa Ramos Costa (representante dos serviços de Segurança Social) 
e de Lucinda Correia Simões (representante dos Docentes do Ensino Pré – 
Escolar, que se fez substituir por Maria de Fátima Jacinto Palma), que, por 
motivos de ordem profissional não puderam estar presentes. Não havendo 
nada mais a referir, passou-se de imediato para o ponto seguinte da ordem 
de trabalhos. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
- Aprovação da Acta da Reunião Anterior; 
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Atendendo a que foi entregue a todos os conselheiros uma cópia da acta da 
reunião anterior, foi dispensada a sua leitura. O Senhor Presidente, após a 
introdução das alterações, entretanto, sugeridas, colocou a mesma à 
consideração, tendo sido aprovada com as abstenções dos conselheiros que 
não estiveram presentes na última reunião: Maria Fernanda Espírito Santo 
(representante da Assembleia Municipal de Castro Verde), Maria Manuela 
Florêncio (representante das Juntas de Freguesia do Concelho), Maria de 
Fátima Jacinto Palma, em substituição da conselheira Lucinda Correia 
Simões (representante dos docentes do Ensino Pré – Escolar), Fernando 
Teixeira Guerreiro (representante dos Serviços de Emprego e Formação 
Profissional) e de Sónia Cristina da Silva Gomes (representante do pessoal 
docente do Ensino Básico). 
 
- Balanço do 2º período lectivo 2009/10, da educação pré-escolar: 
 
Na ausência da conselheira representante deste nível de ensino, Maria de 
Fátima Jacinto Palma, coordenadora e educadora do Jardim de Infância de 
Castro Verde, fez o balanço da actividade lectiva referindo que a avaliação 
do Pré-Escolar requer uma abordagem mais qualitativa e menos 
quantitativa. Assim, explicou que relativamente ao Projecto Curricular de 
Turma, as crianças atingiram as competências definidas, embora em alguns 
alunos se tenham denotado mais dificuldades do que noutros. No que ao 
Plano de Actividades diz respeito, foram desenvolvidas diversas 
actividades, nomeadamente: a continuidade do projecto ligado à 
compostagem; o projecto ligado à leitura “O Livro Amigo Vai Comigo”, 
projecto este que permite um envolvimento da família. O “Projecto do 
Amarelo”, a ser executado em algumas salas do Jardim-de-Infância, e que 
visa estimular a aprendizagem auto-regulada, teve uma avaliação muito 
positiva. Ainda neste âmbito, a conselheira referiu o bom desenvolvimento 
do projecto do departamento curricular, que tem por intuito aprender e 
brincar ao mesmo tempo, e que conta com a iniciativa “Viajar pelas 
Freguesias do Concelho”, em articulação com as turmas da EB1, uma 
parceria que dinamizou também outras iniciativas, nomeadamente: o 
Carnaval e a Semana da Leitura, acções estas que promoveram também o 
envolvimento das famílias na escola. Foi ainda dada a informação relativa à 
criação de uma página Web do Jardim de Infância, fruto do trabalho de 
duas estagiárias. 
 
Relativamente às visitas programadas, exceptuando uma única visita, por 
falta de transporte, todas as planeadas foram realizadas. Assim, concluiu a 
conselheira, que no global a avaliação foi muito positiva, merecendo reparo 
a componente de apoio à família, onde assinalou a falta de materiais, 
nomeadamente: jogos e materiais de desgaste, assinalando que deveria 
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haver uma maior diversidade de materiais, para haver maior qualidade dos 
serviços prestados. Sobre este último assunto, o Vereador Paulo 
Nascimento referiu que relativamente à última relação de pedidos já tinha 
sido dada ordem de requisição, pelo que se aguarda a entrega de uma parte 
do material. A conselheira Fátima referiu ainda que a estabilidade das 
assistentes operacionais é outro dos aspectos essenciais, para a boa e eficaz 
operacionalização dos diversos serviços, pois como explica, torna-se difícil 
conjugar os horários com as pessoas existentes, sendo esta tarefa agravada 
pelo facto de fisicamente o J.I. funcionar em edifícios diferentes. Nesta 
questão, o Senhor Presidente da Câmara informou que afecto ao J.I. e 1º 
CEB há mais de 45 pessoas, sendo que, o rácio indicado aponta para 
números muito inferiores. Não contestando efectivamente o que foi dito, 
referiu que existe um grande desfasamento entre o indicado e o número de 
assistentes operacionais que na realidade estão afectas ao serviço. 
Intimamente relacionado com esta temática, o Senhor Presidente 
aproveitou para referir que na reunião recente que a autarquia teve com a 
Direcção Regional do Alentejo (DREA) ficou claramente assente que a 
gestão do pessoal não docente é responsabilidade do Agrupamento de 
Escolas. 
 
Depois do esclarecimento acima descrito, a conselheira Fátima concluiu 
que a verificar-se uma efectiva redução no pessoal não docente, isso 
implicará obrigatoriamente uma interferência na qualidade dos serviços, 
pois neste momento as auxiliares estão rentabilizadas ao máximo. 
 
Sobre este assunto a Dr.ª Maria de Deus referiu que, em função da última 
reunião entre a DREA e a Autarquia, percebeu-se a necessidade de 
clarificação deste tipo de questões, para ambas as partes, assim, foi 
sugerido que se fizesse a monitorização do Acordo do Pré-Escolar pela 
DREA ou pelos próprios serviços da Equipa de Apoio às Escolas. A 
representante da DREA refere que a Portaria 1049 –A- de 16 de Setembro 
de 2008, estabelece os critérios e a fórmula de cálculo para o número de 
auxiliares de acção educativa, relativamente à Educação Pré – Escolar, 1º, 
2º e 3º ciclo, assim, concluiu que relativamente ao J. I. de Castro Verde, 9 
pessoas, será um número muito razoável para os serviços funcionarem, 
tendo em conta que o trabalho destas pessoas é feito em simultâneo. 
Sublinhou que é importante que se rentabilize o trabalho de todos, da forma 
mais racional que se conseguir. 
 
O Senhor Presidente, dando como finalizada esta temática, concluiu que a 
gestão das auxiliares é uma questão transversal aos diferentes ciclos de 
ensino, como tal será um assunto a abordar em momento oportuno entre a 
Autarquia e o Agrupamento de Escolas. 
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- Balanço do 2º período lectivo 2009/10, no Ensino Básico: 
 
A professora Sónia Gomes procedeu à apresentação detalhada do Balanço 
do 2º período lectivo 2009/2010 no Ensino Básico, tendo como base o 
documento distribuído ao plenário, que se anexa a esta acta, fazendo parte 
integrante da mesma. 
 
- Balanço do 2º período lectivo 2009/10, no Ensino Secundário: 
 
A professora Margarida Vilhena, procedeu à apresentação do balanço do 2º 
período lectivo 2009/2010 no Ensino Secundário, através de documento 
distribuído ao plenário e que se anexa a esta acta, fazendo parte integrante 
da mesma. 
 
Na sequência deste último documento, o Vereador Paulo Nascimento, 
congratulou-se com as “Jornadas Culturais”, referindo que foi uma 
iniciativa que teve grande impacto, reforçando que a parceria que 
estabeleceu com os agentes do concelho reflecte uma escola aberta, que 
quer trabalhar com a comunidade. 
 
A Dr.ª Maria de Deus, representante da DREA, tomou da palavra 
felicitando a forma elucidativa como os dois documentos foram 
apresentados e realçou que há grandes conquistas em termos de sucessos. 
No caso das fragilidades, afirmou que é preciso que os órgãos competentes 
continuem atentos para arranjar estratégias para as combater. 
Relativamente às “Jornadas Culturais”, onde teve o prazer de estar 
presente, refere a conselheira que foi um excelente exemplo de articulação, 
empenho e esforço, entre todos. 
 
 
- Cursos CEF`s: 
 
No que concerne aos cursos CEF`s, informou a conselheira Margarida 
Vilhena, representante dos docentes da Escola Secundária, que a Escola se 
candidatou a dois cursos, um de Instalação e Manutenção de Sistemas 
Informáticos, Tipologia 2, e outros de Serviço de Mesa e Instalações 
Eléctricas, Tipologia 3, em função do resultado dos 11 inquéritos aplicados 
a alunos que frequentam as duas escolas, pelo que a primeira opção recaiu 
para o Curso Tipologia 3 – Serviço de Mesa. 
 
A conselheira Sónia Gomes referiu que o Agrupamento de Escolas também 
elaborou duas candidaturas, de Tipologia 2, que conferem equivalência ao 
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9º ano, nos itinerários de Formação Serviço de Mesa e de Jardinagem e 
Espaços Verdes, sendo mais provável que, pelo reduzido número de alunos 
que reúnem as condições de frequência dos mesmos, apenas se consiga 
abrir um deles. 
 
Outros Assuntos de Interesse: 
 
Neste último ponto da ordem de trabalhos, a conselheira Sónia Gomes 
informou que o Agrupamento de Escolas, pretende efectuar uma 
candidatura ao Curso de Educação e Formação para Adultos (EFA´s), 
Nível Básico, pelo que o Agrupamento se encontra em conversação com o 
Centro de Novas Oportunidades (CNO) de Almodôvar, para ver qual o 
curso mais conveniente. Acrescentou ainda, que a funcionar será em 
regime pós-laboral ou nocturno, o que será indicado para o público-alvo e 
permitirá também uma melhor rentabilização das instalações da escola. 
 
Relativamente a eventos e informações, a Dr.ª Maria de Deus representante 
da DREA, apelou a todos os conselheiros, que informem as escolas que 
representam que, caso estejam interessadas em dar visibilidade a notícias 
sobre Educação, têm ao seu dispor, na página da DREA um espaço de 
destaque, com essa finalidade. A esse propósito, informou que estão em 
destaque as candidaturas ao “Prémio Professor”; bem como a assinatura de 
protocolo entre a Autarquia de Castro Verde, a Escola Secundária de 
Castro Verde e o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, para a 
formalização da criação da Rede de Bibliotecas deste concelho. 
 
A conselheira Manuela Florêncio informou os presentes que foi eleita 
Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária de Castro Verde, da 
mesma forma que, a conselheira Maria de Fátima Palma, foi também eleita 
para presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Ensino 
Básico e Jardins de Infância de Castro Verde. 
 
Ainda neste terceiro ponto da ordem de trabalhos, a conselheira Maria 
Fernanda Espírito Santo enquanto representante dos Encarregados de 
Educação de uma turma da EB1 de Castro Verde, manifestou a sua 
preocupação relativamente ao facto de as turmas da EB1, utilizarem o 
Pavilhão Desportivo da EB2,3 nas aulas de Educação Física. O Vereador 
Paulo Nascimento referiu que essa questão foi abordada no Conselho Geral 
do Agrupamento e no CME anterior, pelo que a Autarquia apelou para a 
utilização dos novos equipamentos desportivos, que em breve estarão a 
funcionar, de modo a minimizar este constrangimento e diversificar a oferta 
de actividade física no próximo ano lectivo. 
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A título informativo a conselheira Helena Caetano, representante da 
Direcção Regional do Alentejo do Instituto Português da Juventude, 
informou que no próximo dia 17 de Maio terá lugar no IPJ de Beja o 
Workshop “Cidadania Activa”, com uma abordagem de temáticas relativas 
ao conceito de cidadania activa e participativa. 
 
Por último a conselheira Margarida Vilhena, representante dos docentes da 
Escola Secundária, partilhou com todo o plenário a preocupação da 
Direcção da Escola, relativamente aos meninos que frequentam a sala da 
Unidade de Ensino Estruturado, pois a prática tem revelado que o espaço é 
desadequado para estas crianças que têm patologias próprias. A conselheira 
Manuela Florêncio referiu que esta questão foi aflorada num CME anterior, 
e que o espaço encontrado na Escola Secundária surgiu como um recurso, 
pois o Agrupamento não tinha salas disponíveis. A representante dos 
docentes do Agrupamento, Sónia Gomes, informou que actualmente a 
situação ainda se mantém. O Senhor Presidente sublinhou a pertinência da 
questão levantada e referiu que é um assunto a ser discutido mais tarde, 
entre os dois estabelecimentos de ensino e a autarquia. 
 
Para finalizar, o Senhor Presidente da Câmara informou os presentes, que 
na última reunião entre a DREA e a Autarquia, foi feita uma avaliação do 
1º CEB no concelho, pelo que a nova proposta de reordenamento da Rede 
Escolar que está a ser preparada poderá levar ao eventual encerramento das 
escolas de São Marcos da Atabueira e da Sete, tendo por base unicamente o 
critério do número efectivo de alunos, segundo informação prestada pelo 
Senhor Director Regional. O Senhor Presidente, embora compreendendo 
que os baixos efectivos trazem alguns condicionalismos, manifestou a sua 
discordância com tal medida, uma vez que a mesma contraria os princípios 
orientadores da Carta Educativa do Concelho de Castro Verde, aprovada 
por este Conselho Municipal de Educação.  
 
Para reforçar a posição do Conselho Municipal de Educação perante a 
perspectiva de encerramento do 1º CEB nos estabelecimentos de ensino do 
concelho foi elaborado um documento, e lido pelo Senhor Vereador Paulo 
Nascimento relativamente à “Tomada de posição sobre o encerramento do 
1º CEB nas escolas de S. Marcos da Atabueira e da Sete”. No que 
concerne ao documento em questão, a Dr.ª Maria de Deus, tomou da 
palavra e informou que devido à sua condição de conselheira representante 
da DREA, se demarca de qualquer posição assumida. Assim, após a 
apreciação do documento, foi o mesmo colocado à votação e aprovado por 
maioria, com a abstenção da Dr.ª Maria de Deus, tendo sido deliberado 
enviá-lo para conhecimento da Direcção Regional de Educação do 
Alentejo. 
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O documento “Tomada de posição sobre o encerramento do 1º CEB nas 
escolas de S. Marcos da Atabueira e da Sete”constitui anexo da presente 
acta, fazendo parte integrante da mesma. 
 
ENCERRAMENTO 
 
Não havendo mais nada a tratar, deu o Senhor Presidente por encerrada a 
reunião às dezoito horas, da qual se lavrou a acta que depois de lida e 
aprovada será assinada pelos presentes. 





Tomada de posição sobre o encerramento do 1º CEB na s 
escolas de S. Marcos da Atabueira e da Sete 
 
 
Em 2007 / 2008, a proposta da DREA na redefinição da Rede Escolar Concelhia 
preconizava o encerramento do 1º CEB nas escolas de Casével, Sete, S. Marcos da 
Atabueira e Entradas, o que implicava a concentração de todos os alunos nos Centros 
Escolares de Castro Verde e Sta. Bárbara de Padrões. A Câmara Municipal de Castro 
Verde, perante o exposto, opôs-se a esta posição não aceitando essa redefinição da 
Rede Escolar, tendo por base pressupostos orientadores da Carta Municipal de 
Educação que procuram manter a oferta educativa em todas as freguesias, 
concentrando a oferta nas escolas com melhores condições que assegurem os 
espaços necessários à vivência escolar. 
 
A posição da autarquia, expressa na Carta Educativa, apela para a necessidade de as 
análises não se restringirem a indicadores de natureza quantitativa, cuja 
sobrevalorização leva à tomada de posições pouco consentâneas com a 
especificidade da realidade local, onde importa combater o isolamento das freguesias 
e a desertificação humana. [Em 2005 encerraram as escolas de Corvo, Viseus, 
Lombador e Almeirim]. 
 
Presentemente, no ano lectivo 2009 / 2010, para além do Centro Escolar de Castro 
Verde, mantém-se em funcionamento o 1º CEB nas escolas de Sta. Bárbara de 
Padrões, S. Marcos da Atabueira, Sete, Casével e Entradas. 
 
Para o ano lectivo 2010 / 2011, A DREA, em reunião realizada com a autarquia, 
propõe uma redefinição da Rede Escolar onde se preconiza o encerramento do 1º 
CEB em S. Marcos da Atabueira e Sete, uma vez que, segundo avaliação da evolução 
do nº de alunos, se perspectiva para o próximo ano lectivo um número inferior a 11 
alunos. 
 
Após o conhecimento deste limiar, que condicionaria o funcionamento das escolas em 
causa, procedeu-se a uma análise dos dados informativos do agrupamento, bem como 
a um levantamento local através das Juntas de Freguesia, e concluiu-se que no 
próximo ano lectivo ambas as escolas chegarão ao número mínimo de alunos, 
ultrapassando mesmo o número do presente ano lectivo no 1º CEB. 
 
 
 
Ano lectivo    2009 / 2010  2010 / 2011  2011 / 201 2  
 
Sete    10 alunos  12 alunos  15 alunos 
 
S. Marcos da Atabueira  8 alunos  11 alunos  12 alunos 
 
 
Para além desta previsão ultrapassar o limiar do indicador de natureza quantitativa de 
que fomos informados, de acordo com as linhas orientadoras da Carta Educativa do 
Concelho de Castro Verde, o 1º CEB deve manter-se em funcionamento nas escolas 
em causa, atendendo a que: 
 

• O Centro Escolar de Sta Bárbara terá algumas dificuldades em garantir uma 
logística de qualidade com o aumento de alunos oriundos das escolas a 
encerrar. 



 
• O tempo médio dispendido pelos alunos em deslocações diárias aumenta 

substancialmente, bem como aumentam os encargos com transportes. 
 

• O acompanhamento dos alunos perderá qualidade, complicando 
simultaneamente os ritmos das dinâmicas familiares. 

 
• O investimento do município em matéria de educação realizado nos últimos 

tempos para dotar as escolas em causa de melhores condições não será 
rentabilizado. 

 
• O encerramento do 1ºCEB nestas escolas contraria o objectivo principal de 

combate ao insucesso escolar preconizado no protocolo celebrado entre o 
Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 
(independentemente do número de alunos ser inferior ao definido nesse 
documento).  

 
• O funcionamento destas escolas é fundamental para as respectivas 

comunidades à luz das políticas de combate à desertificação humana e 
isolamento das freguesias rurais. 

 
A manutenção das actividades pré-escolares nas escolas de S. Marcos da Atabueira e 
Sete implica a manutenção de encargos para a autarquia (transporte de alunos, 
fornecimento de refeições) e o acréscimo com pessoal não docente, por outro lado, é 
anulada a interacção pedagógica entre os alunos do pré-escolar e os alunos do 1º 
CEB. 
 
É importante realçar que as políticas assumidas em matéria de educação, aliadas às 
características físicas do nosso território, permitem a criação de dinâmicas colectivas 
junto das escolas que procuram quebrar o isolamento e favorecer determinadas 
aprendizagens e competências. São exemplo, o envolvimento de todas as salas em 
projectos pedagógicos de âmbito concelhio, uma boa dinamização das AECs, com 
destaque para uma componente de actividade física que contempla o acesso a 
diferentes equipamentos de desporto e recreio, a criação de actividades culturais de 
interesse curricular com recurso a intercâmbios entre as diferentes escolas e outros 
agentes comunitários, o funcionamento em rede das bibliotecas do concelho, etc. 
 
Consciente das necessidades inerentes à operacionalidade de cada espaço, e como 
tem acontecido até aqui, nas escolas da Sete e de S. Marcos da Atabueira, a Câmara 
Municipal e as Juntas de Freguesia assumem todas as competências que são 
fundamentais para uma aprendizagem de qualidade, dotando as instalações de 
melhores condições físicas, investindo em materiais pedagógicos, assegurando o 
fornecimento e o acompanhamento técnico de refeições, contratando pessoal auxiliar, 
garantindo os transportes, entre outras. 
 
De realçar ainda a parceria do Gabinete de Educação da autarquia com o 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde através do trabalho de uma Técnica de 
Psicologia Educacional, ou a criação de projectos que têm como princípio abranger 
todos os alunos do 1º CEB do concelho, como por exemplo, o “Cante nas Escolas” ou 
“Conhecendo Terras de Castro”.  
 
Atendendo: 
 

• Ao investimento financeiro e humano efectuado; 
 



• À boa operacionalidade existente no terreno que permite uma resposta 
eficiente às Escolas de S. Marcos da Atabueira e da Sete; 

 
• Ao facto de verificarmos que não há uma diminuição de alunos e que atingimos 

o número mínimo que nos foi comunicado; 
 

• A que é possível proporcionar aos alunos em causa condições para uma boa 
aprendizagem; 

 
• As escolas são fundamentais na vida das comunidades rurais que lutam todos 

os dias contra o isolamento e a desertificação;  
 
 
 
O Conselho Municipal de Educação de Castro Verde, e m reunião ordinária de 12 
de Maio de 2010, delibera por maioria, com uma abst enção, manifestar a sua 
discordância perante a perspectiva de encerramento do 1º Ciclo do Ensino 
Básico nas Escolas de S. Marcos da Atabueira e da S ete.  
 
 
Castro Verde, 12 de Maio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• À boa operacionalidade existente no terreno que permite uma resposta 
eficiente às Escolas de S. Marcos da Atabueira e da Sete; 

 
• Ao facto de verificarmos que não há uma diminuição de alunos e que atingimos 

o número mínimo que nos foi comunicado; 
 

• A que é possível proporcionar aos alunos em causa condições para uma boa 
aprendizagem; 

 
• As escolas são fundamentais na vida das comunidades rurais que lutam todos 

os dias contra o isolamento e a desertificação;  
 
 
 
O Conselho Municipal de Educação de Castro Verde, e m reunião ordinária de 12 
de Maio de 2010, delibera manifestar a sua discordâ ncia perante a perspectiva 
de encerramento do 1º Ciclo do Ensino Básico nas Es colas de S. Marcos da 
Atabueira e da Sete. Após apreciação do documento, o mesmo foi aprovado por 
maioria, com uma abstenção, tendo sido deliberado e nviá-lo à Direcção Regional 
de Educação do Alentejo. 
 
 
Castro Verde, 12 de Maio 2010 
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RESULTADOS ESCOLARES 

 

 

ü Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos 

O Quadro 1 sintetiza os resultados escolares obtidos pelos alunos das cinco turmas do 

ensino secundário regular. Verifica-se que, globalmente, o aproveitamento apenas 

melhorou no 11º ano – Ciências e Tecnologias – e no 12º ano – Línguas e 

Humanidades.  

No 10º ano, verifica-se uma ligeira quebra dos resultados escolares e no 12º ano – 

Ciências e Tecnologias – o sucesso do 1º Período manteve-se. 

As disciplinas que mais contribuíram para o insucesso dos alunos do 10º ano foram 

Matemática, Português e Física e Química A e no 11º ano foram Matemática e Física e 

Química A.  

Em relação às metas estabelecidas, estas foram superadas no 11º ano, atingidas no 

10º ano e 12º ano do curso de Ciências e Tecnologias e no 12º ano do Curso de Línguas 

e Humanidades ficaram um pouco aquém.  

 

Quadro 1 – Avaliação dos Resultados Escolares por Curso. Análise comparativa com 
resultados do 1º período e respectiva meta.  

 
 

Ano 

Curso Ciências e Tecnologias Curso Línguas e Humanidades 

N.º 
Turmas 

N.º 
Alunos 

Sucesso 
escolar  
1º P (%) 

Sucesso 
escolar 
2º P (%)  

Meta 
(%) 

N.º 
Turmas 

N.º 
Alunos 

Sucesso 
escolar  
1º P (%) 

Sucesso 
escolar  
2º P (%)  

Meta 
(%) 

10º  1 28 75 71 71 ----- ---- ---- ---- ---- 
11º  2 35 89 92 72 ----- ---- ---- ---- ---- 
12º  1 27 82 82 82 1 13 61 77 79 

 

O quadro 2 apresenta valores para o abandono escolar precoce no ensino secundário 

(alunos que abandonam este nível de ensino antes de completarem os 12 anos de 

escolaridade), tendo-se também considerado abandono a anulação de matrícula a 

todas as disciplinas.  
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A análise dos valores constantes no supracitado quadro permitem concluir que o 

abandono escolar no Ensino Secundário é muito baixo. O valor de 1,4 % corresponde 

ao abandono de uma aluna do 12º ano do Curso Línguas e Humanidades. 

 

Quadro 2 – Abandono, Anulação de Matrícula no Ensino Secundário Regular 
 

 

 

 

ü Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

No decorrer do 2º período, verificou-se a diminuição do número de formandos de 59 

para 57, tendo 2 formandos procedido à anulação da matrícula, um do curso Técnico 

de Turismo e outro do curso Animação Sociocultural. 

Nos Quadros 3A, 3B e 3C apresentam-se os resultados escolares dos alunos dos cursos 

profissionais. 

 
Quadro 3A – Avaliação dos Resultados Escolares no Curso Técnico de Turismo 

 

Ano 
Técnico de Turismo 

N.º 
Turmas 

N.º Alunos 
Taxa conclusão 

módulos 1º P (%) 
Taxa conclusão 

módulos 2º P (%) 
Meta 2009/2010 

(%) 

10º  1 15 68 73 71 
11º  1 17 92 96 97 

 
Quadro 3B – Avaliação dos Resultados Escolares no Curso Técnico de Multimédia 

Ano 
Técnico de Multimédia 

N.º 
Turmas 

N.º Alunos 
Taxa conclusão 

módulos 1º P (%) 
Taxa conclusão 

módulos 2º P (%) 
Meta 2009/2010 

(%) 

11º  1 12 94 94 92 
12º 1 7 96 96 100 

 
Quadro 3C – Avaliação dos Resultados Escolares no Curso Animador Sociocultural 

Ano 
Animador Sociocultural 

N.º 
Turmas 

N.º Alunos 
Taxa conclusão 

módulos 1º P (%) 
Taxa conclusão 

módulos 2º P (%) 
Meta 2009/2010 

(%) 

12º 1 6 100 100 100 
Uma análise comparativa dos resultados dos alunos dos Cursos Profissionais Técnico 

de Multimédia e Animador Sociocultural permite concluir que o sucesso escolar se 

manteve relativamente ao 1º período, enquanto que os alunos do Curso Profissional 

Técnico de Turismo melhoraram o seu aproveitamento.  

Abandono 
(%) 

Anulação de 
Matrícula (%) 

Meta Final Meta Final 
1.4 1.4 0 0 
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Quando comparado com as metas estabelecidas, salienta-se o sucesso escolar do 

curso Animador Sociocultural muito satisfatório, com um sucesso escolar de acordo 

com o estabelecido e previsto para o término de um curso profissional. A turma do 

12º ano do curso Técnico de Multimédia apresenta um sucesso escolar abaixo da 

meta estabelecida, assim como as turmas do curso Técnico de Turismo. Situação 

diferente se passa com a turma de 11º ano Técnico Multimédia que apresenta um 

sucesso escolar acima da meta estabelecida.  

Apesar da taxa de conclusão de módulos ser satisfatória, o aproveitamento global 

nos cursos profissionais, no 2º período, diminuiu relativamente ao primeiro período 

(74% de sucesso, se considerarmos os alunos que completaram todas os módulos ou 

que têm, no máximo, quatro atrasados) – Quadro 4. Esta descida deveu-se aos 

resultados dos alunos do primeiro ano do curso profissional de Técnico de Turismo 

que apresentam um sucesso escolar pouco satisfatório. Estes alunos têm 

demonstrado pouca motivação por esta área de formação, o que se tem reflectido no 

seu aproveitamento.  

 

Quadro 4 – Avaliação dos Resultados Escolares  
 
 
 
 

 

 

Quanto à situação de anulação de matrícula (Quadro 5), é notório que os resultados 

finais são pouco satisfatórios. Verificaram-se, no decurso do 2º período, mais duas 

anulações de matrícula, elevando a taxa de 8% para 11%. 

 

Quadro 5 – Anulação de Matrícula no Ensino Profissional 
 

 

 

 

 

Ano N.º total 
alunos 

N.º alunos 
sucesso 

Sucesso 
1º P (%) 

Sucesso 
2º P (%) 

10º 15 6 69 40 
11º 29 25 83 83 
12º 13 11 79 79 

Total 57 42 80 74 

N.º de alunos que procederam 
à Anulação de Matrícula 

1º P 2º P 

5 2 



4/10 

 

ü Ensino Secundário 
Cursos de Educação e Formação de Adultos Escolar – EFA - (pós-laboral) 

Nesta modalidade de ensino, existem actualmente 29 formandos: 15 formandos na 

Tipologia A (1150h), 2 na Tipologia B (625h), 4 na Tipologia C (315h) e 7 ao abrigo do 

DL 357/2007 (conclusão de UFCD de cursos EFA-NS - uma das vias de conclusão do 

Ensino Secundário prevista). 

A análise dos resultados (Quadro 6) permite verificar que, relativamente aos 

formandos da Tipologia A, o sucesso escolar melhorou relativamente ao primeiro 

período (93%). Na Tipologia B, os dois formandos que agora ingressaram apresentam 

sucesso escolar. Na tipologia C, um formando concluiu a formação e outros continuam 

em formação. Relativamente aos formandos ao abrigo do DL 357/2007, 71% obteve a 

certificação do ensino secundário, continuando em formação dois formandos, pelo 

que o resultado é muito satisfatório. 

 
Quadro 6 – Avaliação dos Resultados Escolares  

 
 N.º alunos em 

formação 
N.º Formandos com 

todos os NG1 validados  
N.º Formandos que 
concluíram o curso  

Tipologia A 15 14 ---- 
Tipologia B 2 2 ---- 
Tipologia C 4 3 1 
DL 357/2007 7 1 5 

 

Quanto às desistências ou exclusão por faltas (Quadro 7), os resultados finais obtidos 

nestes domínios são pouco satisfatórios na Tipologia A, tendo-se verificado que, neste 

período, mais três formandos deixaram de comparecer à formação, aumentando para 

38% a taxa de desistência nesta tipologia. Como referido no 1º período, esta situação 

deve-se ao facto de ser o curso com maior duração (cerca de 2 anos e meio). Nas 

restantes Tipologias e DL 357/2007, os resultados também são satisfatórios. 

Quadro 7 – Desistências nos Cursos EFA-NS  

 

 

 

 

                                                           
1 Núcleo Gerador 

 N.º Formandos 
Desistentes  

1º P 

N.º Formandos 
Desistentes 

2º P 
Tipologia A 6 3 
Tipologia B 0 0 
Tipologia C 0 0 
DL 357/2007 2 1 
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ACÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

-Parceria com a LPN (Acções de Formação sobre Compostagem – Curso EFA -NS) 

-Protocolo com a APADIJ (Programa de Treino de Competências Sociais) 

-Protocolos com empresas no âmbito da Formação em contexto de trabalho 

- Projecto Testes Intermédios 2009/2010 

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

-Círculo de Leitura – Conversas com Livros (Projecto da BE desenvolvido nas aulas de Português 
do 11º e 12º anos) 

-Actividades de leitura e de divulgação de obras temáticas – LerAmor e a Semana da Leitura 

-Palavras Viajantes -Programa Semanal da Rádio Castrense (Projecto da BE com o apoio dos 
alunos dos CT Multimédia); -Programa de TV gravado na EB2,3/S de Ourique 

-Comemoração do Dia do Pi (Área Disciplinar de Matemática com a colaboração da BE) 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

-Filmagens de eventos promovidos pela Autarquia (alunos dos Curso Técnico Multimédia) 

-VI Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos em Santarém (alunos do 12ºC Curso 
Profissional Animador Sociocultural) 

-Produção de conteúdos multimédia com os alunos do 1º Ciclo do Polo de Castro Verde – 
Leitura de Livros Sonorizados -disponível na página do Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde (alunos do 11º ano do C. P. Técnico Multimédia) 

-Participação no I Congresso de Turismo do Alentejo – Cine Teatro Pax Júlia (alunos do 11ºD 
Curso Profissional Técnico de Turismo) 

-Saída de Campo ao Cine-Teatro de Castro Verde (alunos 11ºC e 12º D – C. P. Multimédia) 
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DEPARTAMENTOS/ÁREAS DISCIPLINARES 

-Concurso – Problema do Mês (actividade do Clube de Matemática dirigido à comunidade 
escolar) 

-Projecto monIT  http://monit.it.pt -monitorização dos níveis de radiação electromagnética no 
espaço escolar (Área Disciplinar de Física e Química, turmas de 11ºano) 

 -Peça de Teatro Interactiva de Inglês no Cine Teatro Municipal (Área Disciplinar de Inglês com 
a colaboração da Câmara Municipal de Castro Verde) 

-Saída de Campo à NOVA DELTA, Cafés Delta em Campo Maior e à BARRAGEM DE ALQUEVA 

- Olimpíadas Nacionais de Matemática – participação na final nacional (aluno do 11º Ano) 

-Comemoração do Dia Mundial da Água (Área Disciplinar de Biologia e Geologia) 

-Visita ao Centro de Paralisia Cerebral de Beja (Área de Projecto 12ºA) 

-Projecção do filme “A Outra Margem” – Comemoração do Dia Internacional da Trissomia 21 
(Área de Projecto 12ºA)  

 

ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

Actividade externa - Núcleos competitivos – Desporto Escolar: Voleibol, Ténis e BTT 

Actividade interna   - Torneio Compal Air – Basquetebol 3x3 (Fase escola + Fase Distrital) 

- Corta Mato (Distrital + Nacional) 

- Dia do Atletismo – Projecto Mega Atleta 

-Gira Volei: Competição Inter escolar e formação de monitores 

-Torneio inter turmas de Voleibol 4x4 e 6x6 

 

OUTRAS ACTIVIDADES 

-Projecto de Violas Campaniças (protocolo de parceria com CMCV) 

-Clube de Teatro (ensaios semanais e apresentação de uma peça no final do 2º período -
Jornadas Culturais) 

-Clube de Xadrez 

-Acção de Prevenção do Cancro da Mama (Centro de Saúde/Clube Jovem) 

-Acções de Sexualidade (Clube Jovem) 

-Atendimento a jovens (Clube Jovem em parceria com projecto de Sexualidade – CMCV) 

http://monit.it.pt/
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DAS JORNADAS CULTURAIS (24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2010) 

24 de Março - Manhã 

Actividades 
Anos 

/Turmas 
Nº de 

Alunos 
Avaliação dos Alunos 

Visita às Exposições de: 
-Matemática 
-Da Monarquia à República 
-Física e Química (a) 
-Biodiversidade – A. D.Biologia e Geologia (a) 
-Informática – Turmas do CEF 
-Curso Profissional Turismo 
-Curso Profissional Multimédia 
-Curso EFA- NS 
- Baú encantado – A.D. Português 

8º A, B, 
C e D 

9º A e B 

 

58 

-Actividade Interessante. 
As Exposições deveriam estar 
sempre abertas durante as 
Jornadas. 
-4 alunos consideraram a 
actividade pouco interessante. 

Jogar Com o Cubo Mágico 
(Actividade desenvolvida por 2 alunos do 
11ºano) 

7º A e B 25 

-A actividade despertou a 
curiosidade dos alunos. 
-Tempo insuficiente para 
terminar a actividade (1 hora). 

Compostagem 
(Actividade desenvolvida pela LPN) 

10º A 

12º B 
38 

-Actividade Interessante. 
-Incentivou a ajudar o 
ambiente. 
-2 alunos consideraram a 
actividade pouco interessante. 

Programa de Treino de Competências Sociais 
(Actividade dinamizada pela APADIJ) 

10º B 

11º C 
27 

-Actividade Interessante. 
-Reflexão sobre o “eu”. 
-Possibilitou o relaxamento. 
-3 alunos consideraram a 
actividade pouco interessante. 

Conferência  sobre Nutricionismo 
( 2 Nutricionistas da SONAE) 

12º A 

11º A e 
B 

63 

-Muito interessante. 
-Esta actividade deveria ser 
apresentada a toda a escola. 

(a) Nas actividades práticas destas exposições colaboraram 10 alunos. 
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25 de Março - Manhã 

Actividades 
Anos 

/Turmas 
Nº de 

Alunos 
Avaliação dos Alunos 

Peddy Paper Todas 70 
-Interessante para os alunos. 
-Promoveu o conhecimento da 
História Local 

Feira da Ladra 

7º A e B 
8º A, B e C 

9º A e B 
10º A 

11º B e C 
12º A 

45 

-Interessante para os alunos. 
-Promoveu o convívio com os 
colegas, professores e 
funcionários. 
-1 aluno considerou a 
actividade pouco interessante 
e desorganizada. 

Cinema – Ficção ou Realidade? 

8º C e D 
9º A e B 

10º A e B 
11º A, B e 

D 
12º A 

39 

-Interessante para os alunos. 
-Tema actual. 
-3 alunos consideraram a 
actividade pouco interessante 
por se tratar de um filme 
Alemão. 

Atelier de Cante Alentejano 
(Dinamizado por elementos do Grupo 
“Os Ganhões”) 

8º B 
10º A e B 

11º A 
14 

-Muito interessante para os 
alunos. 
-Os formadores ficaram 
surpreendidos pela prestação 
dos alunos. 
-2 alunos passaram a ensaiar 
com o grupo de cante. 

Atelier de Danças do Mundo 
(Dinamizado pela Professora Marta – 
Associação Pé de Chumbo de Évora) 

11º A e B 
12º A 

11 
-Interessante para os alunos. 
 

Atelier de Desenho da Figura Humana 
(Dinamizado pelo Assistente Operacional 
José Bravo) 

8º C e D 
9º A e B 

12º B 
11 

-Interessante para os alunos. 
-O Funcionário gostou da 
experiência. 

Atelier da Viola Campaniça 
(Dinamizado pelo Convidado Paulo 
Colaço) 

7º A e B 
8º A e B 

7 

-Interessante para os alunos. 
-Alguns alunos vão participar 
na formação semanal em Viola 
Campaniça  na ESCV. 

Jogos Matemáticos 
7º A e B 
8º A e B 

7 
-Interessante para os alunos. 
-1 aluno considerou a 
actividade pouco interessante. 

Campeonato de Xadrez 
10º A e B 

11º B 
4 -Interessante para os alunos. 

Atelier de Desenho e Pintura 12º A 6 -Interessante para os alunos. 
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25 de Março - Noite 

Actividades 

Visitas guiadas às exposições pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Turismo 
Jantar convívio (Colaboração dos alunos dos três Cursos Profissionais) 
Espectáculo 

Participantes Crianças Adultos Totais 

Alunos 81 (1) 81 

Professores ------- 37 (2) 37 

Funcionários ------- 11 11 

Acompanhantes 13 9 22 

Pais/Encarregados de 
Educação/Familiares 

14 73 87 

Convidados ------- 17 17 (3) 

TOTAL 255 

(1) 20 alunos participaram no espectáculo. 
(2) 6 professores participaram no espectáculo. 
(3) 3 convidados participaram no espectáculo (2 alunos da Escola EB2,3/S de Ourique e o 

Formador Paulo Colaço).  
Estiveram presentes a Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas do Alentejo Sul, 
Dra Maria de Deus Davide, o Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, Arq. 
Francisco Duarte e o Vice-Presidente da Câmara de Castro Verde, Dr António João 
Colaço.  

Neste evento, há a destacar:  

 

• Os alunos do Curso Profissional de Turismo foram os guias das visitas às exposições e 

os responsáveis pelo serviço de mesa durante o jantar.  

• Os alunos do Curso Profissional de Multimédia foram os responsáveis pela parte 

técnica do espectáculo.  

• Um grupo de alunos de diferentes turmas e cursos e alguns professores foram 

responsáveis pela apresentação das exposições. 

• As entrevistas e a apresentação do espectáculo foram efectuadas por duas alunas. 
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26 de Março - Manhã 

Actividades 

Actividades – Body Combat  
Corrida Solidária 
 

Como estas actividades eram de índole desportiva a equipa coordenadora não considerou 
importante a inscrição obrigatória, no entanto verificou uma fraca participação tanto de 
alunos como de professores.  

Como não houve inscrições não foi possível apurar o nível de participação nestas actividades. 

 

26 de Março - Tarde 

Actividades 

Formação Moodle (para professores) 

Esta actividade não decorreu devido ao número reduzido de inscritos (um pouco devido ao 
intenso envolvimento de alguns docentes na preparação das actividades) 

 

24, 25 e 26 de Março – Tarde 
Visita dos alunos das outras escolas 

Estabelecimentos de ensino Actividades Número de turmas 

Lar Jacinto Faleiro Visitas guiadas às exposições 2 

Jardim de Infância Visitas guiadas às exposições 3 

1º Ciclo 

Aula zero de Alemão 2 (4º ano) 

História do Pi – teatro de 
fantoches – AD Matemática 

1 (4º ano) 

Visitas guiadas às exposições 8 

 

24 e 25 de Março  
Actividades permanentes 

Alunos do 12º ano do Curso Profissional de Animação: Animação de rua e pinturas faciais  

Alunos do 12º ano do do Curso Profissional de Multimédia: Registo e edição de imagens, vídeo 
e som das actividades integradas nas Jornadas Culturais 

 



 

Conselho Municipal de Castro Verde - 12 de Maio de 2010 

 

Informação apresentada pela Representante dos Docentes do Ensino Básico 

 

 

BALANÇO DO SEGUNDO PERÍODO LECTIVO
1
 - 2009/2010 

 

Ao longo deste documento são apresentados estudos sobre os resultados da aprendizagem dos 

alunos que frequentam o Ensino Básico em Castro Verde, comparando-os com os obtidos no 1º 

período lectivo. Também se faz referência às principais actividades desenvolvidas no período em 

análise, nas duas instituições que oferecem o Ensino Básico em Castro Verde. 

 

1. Resultados da aprendizagem dos alunos do Ensino Básico (Ensino Regular) 

Em termos gerais, pode-se referir que os alunos que frequentam o Ensino Básico regular em Castro 

Verde melhoraram o seu aproveitamento, como se pode constatar no quadro que se segue, que 

apresenta as percentagens de sucesso escolar
2
 por ano de escolaridade, obtidas em cada um dos 

períodos do ano lectivo 2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

Sendo o 3º ciclo oferecido por duas instituições escolares do concelho, importa fazer uma análise 

das taxas de sucesso em cada ano de escolaridade por escola, que revela uma melhoria no 

aproveitamento dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Efectuado a partir dos dados e informações cedidos pelas direcções do Agrupamento de Escolas de Castro Verde – com 

sede na EB 2, 3 Dr. António Francisco Colaço (EB2,3) – e da Escola Secundária de Castro Verde (ESCV). 
2
 Neste documento, por sucesso escolar entende-se obter, no máximo, uma classificação de Não Satisfaz quando o aluno 

frequenta o 1º ciclo e obter, no máximo, dois níveis inferiores a 3 quando o aluno frequenta o 2º ou o 3º ciclo, à excepção 

dos alunos que frequentam o 7º ano na ESCV, que progridem se obtiverem até três níveis inferiores a 3, desde que não 

sejam simultaneamente a Língua Portuguesa, Matemática e outra disciplina. Importa referir que a menção de Não Satisfaz 

na área curricular não disciplinar de Área Projecto é aqui contabilizada como nível 2. 

Ano de 

escolaridade 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

N.º total 

alunos 
65 71 84 78 71 85 63 75 52 

% Sucesso 

1º P 
99% 59% 75% 81% 83% 71% 77% 58% 65% 

% Sucesso 

2º P 
100% 82% 92% 85% 88% 80% 83% 72% 65% 

Ano de 

escolaridade 

7º 

EB23 
7º 

ESCV 
8º 

EB23 
8º 

ESCV 
9º 

EB23 
9º 

ESCV 

N.º total 

alunos 
38 25 47 28 33 19 

% Sucesso 

1º P 
71% 83% 66% 50% 66% 63% 

% Sucesso 

2º P 
77% 88% 76% 68% 61% 68% 
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De seguida, apresentam-se estudos mais pormenorizados por ciclo, focalizando cada um dos anos 

de escolaridade aqui referenciados.  

 

1.1. Resultados da aprendizagem dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

O quadro que se segue pretende ilustrar a realidade vivenciada nas escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico do concelho de Castro Verde no que se refere às avaliações, do 2º período, dos alunos a 

frequentar cada um dos anos de escolaridade. 

 

Ano Escola 
% de Alunos com N.º 

Alunos 

Nº Alunos c/NEE N.º de Alunos c/ Plano 

zero NS um NS dois NS 3 ou + NS CEI Outros Acomp. Recup. 

1º 

C. Verde 100% --- --- --- 46 --- 2 --- --- 

S.B.Padrões 100% --- --- --- 5 --- --- --- --- 

Casével 100% --- --- --- 2 --- --- --- --- 

Entradas 100% --- --- --- 3 --- --- --- --- 

Sete 75% 25% --- --- 4 --- --- --- --- 

S.M.Atabueira 100% --- --- --- 5 --- --- --- --- 

Total 1º ano 96% 4% --- --- 65 --- 2 --- --- 

2º 

C. Verde 94% --- --- 6% 48 --- --- 2 8 

S.B.Padrões 40% 20% --- 40% 5 --- --- 1 3 

Casével 89% --- 11% --- 9 --- 2 3 3 

Entradas 83% 17% --- --- 6 --- --- --- 2 

Sete 100% --- --- --- 1 --- --- --- --- 

S.M.Atabueira 50% --- --- 50% 2 --- --- --- 1 

Total 2º ano 76% 6% 2% 16% 71 --- 2 6 17 

3º 

C. Verde 92% 6% 2% --- 64 1 3 3 8 

S.B.Padrões 78% 11% --- 11% 9 --- --- 1 1 

Casével --- 67% --- 33% 3 1 1 --- --- 

Entradas 75% 25% --- --- 4 --- --- --- 2 

Sete 100% --- --- --- 3 --- --- --- --- 

S.M.Atabueira 100% --- --- --- 1 --- --- --- --- 

Total 3º ano 74% 18% 0,3% 7% 84 2 4 4 11 

4º 

C. Verde 80% 8% 5% 6% 61 --- 1 --- 11 

S.B.Padrões 71% --- --- 29% 7 --- --- --- 2 

Casével 67% --- 33% --- 6 1 1 1 2 

Entradas 67% 33% --- --- 3 --- --- --- 1 

Sete 100% --- --- --- 1 --- --- --- --- 

Total 4º ano 77% 8% 8% 7% 78 1 2 1 16 

 
 

Comparando estes resultados com os do 1º período, constata-se que, no geral, houve uma melhoria 

significativa em todos os anos de escolaridade, fruto da subida que se tem verificado, 

principalmente, em Língua Portuguesa e em Matemática, que, contudo, continuam a ser as áreas 

curriculares que apresentam menores taxas de sucesso. Segundo os docentes deste nível de ensino, a 

melhoria dos resultados foi impulsionada pelo reforço das estratégias implementadas (apoio 

personalizado, reforço nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e apoio socioeducativo 
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direccionado para os alunos com mais dificuldades) e, portanto, manifestam interesse em dar 

continuidade às mesmas. 

Pelo contrário, na escola de Santa Bárbara de Padrões verifica-se uma descida nos resultados 

escolares, que, em grande parte, reflecte o comportamento pouco adequado de alguns alunos. As 

docentes titulares das turmas desta escola têm vindo a adoptar novas estratégias, as quais estão 

explicitadas nos Planos de Recuperação elaborados de acordo com a situação de cada um dos alunos. 

Em relação aos alunos que apresentam Necessidades Educativas Especiais, constata-se que, em 

geral, os resultados obtidos são satisfatórios, destacando-se, pela negativa, a turma dos 3º e 4º anos da 

EB1 de Casével, na qual todos os alunos que beneficiam das medidas deste normativo obtiveram Não 

Satisfaz a Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. Esta situação já se encontra em análise, 

no sentido de se proceder à implementação de novas estratégias na tentativa de colmatar as 

dificuldades diagnosticadas. 

 

1.2. Resultados da aprendizagem dos alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico 

Os resultados obtidos pelos alunos a frequentar o 2º Ciclo do Ensino Básico no Agrupamento de 

Escolas de Castro Verde – única instituição do concelho que oferece este nível de ensino –, constam do 

seguinte quadro: 

 

Ano/Turma 
% Alunos c/ níveis inferiores a 3 N.º 

Alunos 

Nº Alunos c/NEE N.º de Alunos c/ Plano 

0 1 2 3 4 ou + CEI Outros Acomp. Recup. 

5º A 53% 6% 18% 18% 6% 17 --- 2 1 7 

5º B 72% 11% 11% --- 6% 18 --- --- --- 5 

5º C 47% 18% 18% 6% 12% 17 --- 1 1 9 

5º D 89% 5% 5% --- --- 19 --- 1 --- --- 

Total 5ºano 65% 10% 13% 6% 6% 71 --- 4 2 21 

6º A 87% 13% --- --- --- 23 1 1 --- 2 

6º B 70% 10% 5% 5% 10% 20 1 3 2 3 

6º C 45% 9% 9% 9% 27% 22 1 1 2 9 

6º D 50% 15% 5% 10% 20% 20 --- 2 1 6 

Total 6º ano 63% 12% 5% 6% 14% 85 3 7 5 20 

 

Constata-se que o 5º ano regista ligeiras melhorias, decorrentes da diminuição do número de 

alunos que têm três ou mais níveis inferiores a 3 – que passaram a ter apenas dois níveis inferiores a 3 

–, sendo as disciplinas que apresentam menores taxas de sucesso Língua Portuguesa, Matemática e 

História. Ao nível do 6º ano de escolaridade constata-se que houve melhorias significativas, tendo-se 

registado um aumento de cerca de 15% no número de alunos sem níveis inferiores a 3 e uma 

diminuição da mesma ordem no número de alunos com três ou mais níveis inferiores a 3. As 

disciplinas que registam taxas de sucesso mais baixas são Língua Portuguesa, Inglês e História. 

Ao nível da Educação Especial, regista-se uma ligeira melhoria dos resultados, por ter diminuído o 

número de alunos com três ou mais níveis inferiores a 3. 
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1.3. Resultados da aprendizagem dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico 

No que diz respeito ao 3º Ciclo, o quadro que se segue faz referência aos resultados obtidos pelos 

alunos que frequentam cada um dos anos de escolaridade em cada um dos dois estabelecimentos que 

oferecem este nível de ensino no concelho. 

 

Escola 
Ano/ 

Turma 

% Alunos c/ níveis inferiores a 3 N.º 

Alunos 

Nº Alunos c/NEE N.º de Alunos c/ Plano 

0 1 2 3  4 ou + CEI Outros Acomp. Recup. 

EB2,3 

7º A 84% 5% 11% --- --- 19 --- 2 1 --- 

7º B 37% 11% 5% 5% 42% 19 --- 2 2 7 

Total 7º 61% 8% 8% 3% 21% 38 --- 4 3 7 

ESCV 

7º A 58% --- 8% 25% 8% 12 --- 1 1 2 

7º B 54% 23% 8% --- 15% 13 --- --- 2 2 

Total 7º 56% 12% 8% 12% 12% 63 --- 1 3 4 

EB2,3 

8º A 42% 16% 11% 11% 21% 19 --- 1 1 8 

8º B 60% 13% 7% 7% 13% 15 --- 1 --- 4 

8º C 62% 8% 8% 8% 15% 13 1 1 1 3 

Total 8º 55% 12% 9% 9% 16% 47 1 3 2 15 

ESCV 

8º A 57% --- 7% 14% 21% 14 --- 2 1 6 

8º B 43% 21% 7% 14% 14% 14 --- 1 2 6 

Total 8º 50% 11% 7% 14% 18% 28 --- 3 3 12 

EB2,3 

9º A 47% 12% 12% 12% 18% 17 --- --- --- 7 

9º B 44% 6% --- 6% 44% 16 --- 2 --- 7 

Total 9º 46% 9% 6% 9% 31% 33 --- 2 --- 14 

ESCV 9º A 47% 32% 5% 16% --- 19 --- 1 1 10 

 

No Agrupamento de Escolas de Castro Verde, no 7º ano houve um aumento significativo no 

número de alunos sem níveis inferiores a 3, em resultado da diminuição daqueles que obtiveram, no 

período passado, dois níveis inferiores a 3. No 8º ano também se registou uma melhoria, resultante do 

aumento do número de alunos que têm, no máximo, um nível inferior a 3 e da diminuição do número 

de alunos com três ou mais níveis inferiores a 3. Pelo contrário, no 9º ano regista-se um ligeiro 

decréscimo no aproveitamento dos alunos, por terem aumentado o número de alunos com três ou 

mais níveis inferiores a 3. A turma que apresenta maior taxa de insucesso no 9º ano é a B, que, 

juntamente com as turmas 7º B e 8ºA, tem sido uma preocupação constante, levando à implementação 

de estratégias específicas na tentativa de inverter a situação. 

Relativamente aos alunos que apresentam Necessidades Educativas Especiais, constata-se que os 

resultados obtidos não apresentam melhorias, pois continua elevado o número de alunos com três ou 

mais níveis inferiores a 3, mantém-se o nível um atribuído a um aluno do 7º ano em Língua 

Portuguesa, surgiu um aluno com sete níveis inferiores a três e um aluno do 9º ano, que tinha apenas 

um nível inferior a três no 1º período, obteve, neste período, quatro níveis inferiores a 3. 



5 

 

Verificou-se que as disciplinas que apresentam as menores taxas de sucesso são Língua Portuguesa, 

Inglês e Matemática no 7º ano e Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Físico-Químicas, nos 8º e 

9º anos.  

Na Escola Secundária de Castro Verde, verifica-se que, ao nível do 3º ciclo, o aproveitamento no 

2º período melhorou, tendo, à excepção do 8º ano, superado todas metas estabelecidas
3
. O ano no qual 

se regista maior insucesso continua a ser o 8º, constatando-se que cerca de 68% dos alunos ficaria 

retido se este fosse o 3º período. Encontram-se integrados do Regime Educativo Especial cinco alunos, 

dos quais três apresentam sucesso escolar, o que traduz uma taxa de 60% de eficácia dos Programas 

Educativos Individuais. Constata-se que as disciplinas que mais contribuem para o insucesso neste 

nível de ensino são Matemática, Ciências Físico-Químicas e Língua Portuguesa e como medidas de 

combate ao insucesso escolar destacam-se: 

* a elaboração e implementação de 7 planos de acompanhamento e 26 planos de recuperação, 

que registam, neste momento, taxas de eficácia de 71% e 58%, respectivamente; 

* a criação de apoios pedagógicos acrescidos a algumas disciplinas (Inglês, Francês, Matemática, 

Língua Portuguesa, Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais); 

* a implementação de programas de tutoria; 

 * a sinalização de alunos para oferta educativas de dupla certificação. 

Em relação ao abandono escolar precoce (abandono da escola antes da conclusão do 9º ano de 

escolaridade) – na forma de abandono, exclusão por faltas ou anulação de matrícula –, as metas 

estabelecidas (0% para cada um dos parâmetros) foram atingidas. 

 

2. Resultados da aprendizagem dos alunos dos Cursos de Educação e Formação 

Os alunos a frequentar os Cursos de Instalação e Operação de Sistemas Informáticos, tipo 2 e tipo 3, 

na ESCV, apresentam, até à presente data, as seguintes taxas de sucesso
4
: 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos pelos alunos destas turmas reflectem uma melhoria no curso T2 (8ºC) de 5% 

em relação ao 1º Período e a manutenção de 100% do sucesso no curso T3 (9ºB). Verifica-se, 

também, que no curso T3 foi atingida a meta de sucesso fixada, enquanto que, os resultados do curso 

T2 ainda estão aquém da meta de 94% prevista. 

                                                 
3
 As metas de sucesso estabelecidas pela ESCV para o 3º ciclo do Ensino Básico são: 76% para o 7º ano; 72% para o 8º ano 

e 68% para o 9º ano. 
4
 O sucesso escolar é aqui entendido quando o aluno tem média superior ou igual a 3 nas componentes de formação sócio-

cultural, científica e tecnológica. 

Tipologia do Curso N.º Turmas N.º Alunos Sucesso 1º P Sucesso 2ºP Meta Sucesso 

Tipo 2 – T2  1 (8ºC) 18 72% 77% 94% 

Tipo 3 – T3 1 (9ºB) 13 100% 100% 100% 
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Quanto às situações de abandono ou anulação de matrícula, os resultados finais obtidos nestes 

domínios foram claramente satisfatórios, uma vez que nenhum aluno se enquadra nestas situações. É 

de referir que há uma aluna que, desde início do ano lectivo, tem revelado uma assiduidade muito 

fraca, estando já sinalizada pela CPCJ. Embora continue com uma assiduidade irregular, esta aluna 

ainda se encontra a frequentar o curso.  

 

3. Resultados da aprendizagem dos alunos do Programa para a Inclusão e Cidadania (2º/3º Ciclos) 

Os alunos integrados no PIEC apresentam, até à presente data, as seguintes taxas de sucesso
5
: 

 

 

 

 

* No 1º período, foram avaliados apenas 6 alunos (um entrou ainda no 1º período, mas 

fê-lo tardiamente e os outros entraram apenas no 2º período). 

** Nos 1º e 2º períodos, foram avaliados apenas 13 alunos, porque dois alunos entraram 

recentemente para esta turma. Estes alunos pertenciam ao 6º E e ao concluírem, em 

Fevereiro, os seus Planos de Educação Formação foram encaminhados para o 8º D. 

 

Embora as taxas de sucesso destes alunos ainda sejam baixas, verifica-se uma melhoria em relação 

ao período passado. É importante salientar que estes alunos são jovens com percursos de vida muito 

difíceis, em que a maioria se encontra afastada do seu meio familiar e social e que estes aspectos têm 

uma grande influência no seu desempenho. O facto de estes alunos estarem a frequentar a escola já é, 

de certo modo, um grande sucesso. 

 

4. Acções desenvolvidas ao longo do 2º período para o Ensino Básico  

4.1. No Agrupamento de Escolas de Castro Verde – 1º, 2º e 3º Ciclos 

No período em análise, foram desenvolvidas várias acções visando o enriquecimento dos processos 

de ensino e aprendizagem dos alunos a frequentar o Ensino Básico. Entre elas, destacam-se: 

* a elaboração e implementação de 23 planos de acompanhamento (11 no 1º ciclo, 7 no 2º ciclo e 5 

no 3º ciclo)  e 121 planos de recuperação (44 no 1º ciclo, 41 no 2º ciclo e 36 no 3º ciclo); 

* as salas de estudo de Língua Portuguesa e Matemática; 

* os programas de tutoria; 

* o programa “Mais Sucesso Escolar”, de combate ao insucesso no Inglês - 6º e 7º anos; 

* o Plano da Matemática II, dirigido à melhoria dos resultados da disciplina no Ensino Básico 

(Actividades: exposição interactiva “Festa da Água”; Olimpíadas Portuguesas da Matemática – 

                                                 
5
 Por sucesso escolar nestas turmas entende-se que o aluno obteve, no máximo, três níveis inferiores a 3. 

Turma/Escola N.º Alunos Sucesso 1º P Sucesso 2ºP 

6º E – EB2,3  10* 33% 70% 

8º D – ESCV 15** 58% 69% 
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Medalha de bronze na fase nacional; Campeonatos Escolares SuperTmatik Cálculo Mental; 

Canguru Matemático sem fronteiras 2010; Campeonatos Matemáticos Sub12 e Sub14); 

* o Projecto Testes Intermédios, promovido pelo GAVE, dirigidos às disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática dos 8º e 9º anos de escolaridade; 

* o Clube de Inglês, que dinamizou a actividade Easter Egg Hunting (PeddyPaper); 

* encontros semanais entre os docentes que leccionam a mesma disciplina (Matemática e Inglês); 

* os projectos desenvolvidos pela Biblioteca Escolar: 

- Turma mais leitora para alunos do 3º ciclo; 

- Projectos "Conhecendo terras de Castro" (1º ciclo) e “Contos com história”, que visam recuperar 

e valorizar o património cultural do nosso concelho.  

- Projecto "Castro Lê+Contigo", que promove a articulação entre ciclos (exemplos: treinos de 

superTmatik, Cheira-me a Cravos, contar histórias a horta...) 

- Concurso Nacional de Leitura, tendo sido apurada para a final uma aluna do 9º ano (30 de Maio) 

- Concurso "Um leitor é um Sonhador" para alunos dos 1º e 2º ciclos. Estarão presentes na 3ª 

eliminatória representantes de cada um dos anos de escolaridade (12 e 26 de Maio) 

- Serões da Biblioteca, que levam a biblioteca até às freguesias, trabalhando com as associações 

locais 

* o Clube do Desporto Escolar, com representatividade na natação, no ténis de mesa e no 

badmington; 

* a sinalização de alunos para oferta educativas de dupla certificação, uma vez que muitos alunos 

manifestam bastante interesse em optar por uma formação profissional; 

* as parcerias sócio-educativas (CMCV; CRICOA, APADIJ; Centro de Saúde, etc.). 

 

4.2. Na Escola Secundária de Castro Verde – 3º Ciclo 

No 2º período, foram promovidas as seguintes actividades dirigidas aos alunos do 3º ciclo do 

Ensino Básico: 

* Torneio Inter Escolar (Competição) 

* Acção de Formação para Monitores de Voleibol 

* Projecto Gira Volei 

* Bookcrossing castroverde 

* DJPessoa – concurso de trabalhos multimédia com poesia pessoana 

* Concurso de escrita criativa “Escreve um guião … Escreve um conto” 

* Projecto “Vê, Lê, Escreve … O Mundo é teu” (nas aulas de estudo acompanhado 7ºano) 

* Exposição “Da Monarquia à República” 

* Montagem e manutenção de um aquário de água doce 

* Formação no Programa Cabri II (nas aulas de matemática do 8ºano) – Plano da Matemática II 
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* Visita ao Pavilhão do Conhecimento e Oceanário 

* Visita ao Pavilhão do Conhecimento e Museu Nacional de Arqueologia 

* Comemoração do Dia Mundial da Água 

* Comemoração de Centenário da Implementação da 1ª República 

* Acções sobre Compostagem 

* Confecção de Crepes 

* Troca de Mensagens de Amor e Amizade (Dia de S. Valentim) 

* Visita de estudo ao Teatro e Zona Histórica de Belém 

* Exposição de trabalhos dos alunos dos 7º e 8ºanos nas disciplinas de Oficina de Artes e Educação 

Visual 

* Visita de estudo às Herdades da LPN 

* Encontro de professores de Matemática das turmas PIEC 

* Protocolo com a CERCICOA – disponibilização de acompanhamento específico (Fisioterapia, 

Terapia da Fala e Psicóloga) a alunos com NEE do 3º ciclo 

 

 

Castro Verde, 10 de Maio de 2010. 

Sónia Gomes 



2010/2011 2011/2012

Lucas André Faustino A-do-Corvo 2 ----- JI JI

David Mestre Dias Neves da Graça 2 ----- JI JI

Beatriz Santos Fialho A-do-Corvo 3 JI JI JI

Mariana Guerreiro Coelho Neves da Graça 3 JI JI JI

João Miguel Lança Carolina Monte da Sete 4 JI JI EB1 - 1º Ano

Luís Lança Miguel Castro Verde 4 JI JI EB1 - 1º Ano

Bruno Ferraz Mota Monte da Sete 4 JI JI EB1 - 1º Ano

Gustavo Filipe Lourenço da Costa Monte da Sete 4 JI JI EB1 - 1º Ano

Ariana Filipa André Faustino A-do-Corvo 4 JI JI EB1 - 1º Ano

Inês Sofia Lourenço Monte da Sete 4 JI JI EB1 - 2º Ano

Verónica Teixeira Marçalo Monte da Sete 5 JI EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano

Gonçalo Alexandre Lourenço Silva Neves da Graça 5 JI EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano

Carolina Iara Guerreiro Horta S. Graça Padrões 6 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Inês Mestre Faustino Figueirinha 6 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Leandro Miguel Pereira Miranda A-do-Corvo 7 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Sandra Rosa Costa Monte da Sete 6 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Andreia Colaço Guerreiro Neves da Graça 7 EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano

Luana Mestre Dias 
1

Neves da Graça 8 ----- EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano

Hugo Miguel Aniceto Correia 
2

Lombador 9 EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano

Leandro Guerreiro Colaço Neves da Graça 8 EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano EB2 - 5º Ano

Miguel Pinto Correia Neves da Graça 8 EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano EB2 - 5º Ano

Tatiana Galvão Godinho Monte da Sete 8 EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano EB2 - 5º Ano

Iara Oriana Pampim Carlos A-do-Corvo 9 EB1 - 4º Ano EB2 - 5º Ano EB2 - 6º Ano

10 JI +10 EB1 10 JI +12 EB1 4 JI +15 EB1

2010/2011 2011/2012

José Pedro Paulino Palma S. Marcos Atabueira 2 -------- JI JI

Augusta Marina Gil de Jesus S. Marcos Atabueira 2 -------- JI JI

Tomás Castanheira Martins Monte do Guerreiro 2 -------- JI JI

João Pedro Conceição Monte da Figueirinha 2 -------- JI JI

Tiago Faustino Monte da Figueirinha 2 -------- JI JI

Ana Beatriz Antunes Luís S. Marcos Atabueira 2 -------- JI JI

Sérgio José Coelho Gil S. Marcos Atabueira 3 JI JI JI

Maria Inês Sena Pires S. Marcos Atabueira 4 JI JI EB1 - 1º Ano

Cíntia Arlinda Montes Flor S. Marcos Atabueira 4 JI JI EB1 - 1º Ano

Rafael Palma Rosa
3

S. Marcos Atabueira ---- -------- EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano

Henrique Reis Silva
3

S. Marcos Atabueira ---- -------- EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano

Mariana Baptista Oliveira
3

S. Marcos Atabueira ---- -------- EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano

Alice Silvestre Paulino S. Marcos Atabueira 6 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Guilherme Sousa Palma S. Marcos Atabueira 6 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Jorge Miguel Costa Batista S. Marcos Atabueira 6 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Pedro Afonso da Silva Barão S. Marcos Atabueira 6 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Carolina Chanoca Madureira S. Marcos Atabueira 7 EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano

João Filipe Gertrudes Guerreiro S. Marcos Atabueira 7 EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano

João Pedro Barradas Sequeira S. Marcos Atabueira 7 EB1 - 1º Ano EB1 - 2º Ano EB1 - 3º Ano

Diogo Miguel Barradas Sequeira S. Marcos  Atabueira 8 EB1 - 3º Ano EB1 - 4º Ano EB2 - 5º Ano

3 JI +8 EB1 9 JI +11 EB1 7 JI +12 EB1

TOTAIS

Câmara Municipal de Castro Verde                                                                         Gabinete de Educação

Número de Alunos do JI e EB1 2009/2010 e Previsão para os próximos Anos Lectivos

JI e EB1 da Sete

Nome 
Local de 

Residência
Idade

Ano que 

Frequentou

Ano Lectivo

1
 Frequenta o 2º Ano da EB1 da Semblana e no proximo Ano Lectivo irá pedir transferência para a EB1 da Sete.

TOTAIS

3 
Alunos a residir actualmente na Suiça, e com perspectiva de frequentar a EB1 de S. Marcos da Atabueira.

JI e EB1 de S. Marcos da Atabueira

Nome 
Local de 

Residência
Idade

Ano que 

Frequentou

Ano Lectivo

2 
Transferido no presente Ano Lectivo da EB1 de Sta Bárbara de Padrões para a EB1 da Sete.


