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ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2010 

 
 
Ao vigésimo quarto dia do mês de Fevereiro 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 

- Leitura e aprovação da acta da reunião anterior; 
- Balanço do ano lectivo 2008/2009, nos diferentes ciclos de ensino; 
- Balanço do 1º período lectivo, nos diferentes ciclos de ensino; 
- Outros assuntos de interesse. 

 
ABERTURA: 
 
Achando-se presente o número legal para se constituir a reunião, foi a 
mesma declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, pelas catorze 
horas e vinte e cinco minutos, procedendo de imediato à leitura da ordem 
de trabalhos tendo a mesma sido colocada à consideração do Conselho, não 
havendo alterações à mesma. 
 
1 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara, começando por fazer uma leitura 
da documentação previamente distribuída relativamente aos objectivos e à 
composição do Conselho Municipal de Educação (CME) pois, nos termos 
da legislação que regulamenta o CME, os mandatos dos membros do 
referido órgão cessam com os mandatos autárquicos. Assim, em face de 
novo mandato autárquico, nesta primeira reunião, muitos dos conselheiros 
presentes, representam a sua entidade neste órgão pela primeira vez. O 
Presidente aproveitou para dar as boas vindas aos conselheiros e desejar 
que este órgão possa desenvolver um bom trabalho em prol da educação no 
concelho, constituindo uma mais-valia para o desenvolvimento de 
estratégicas adequadas à realidade concelhia, procurando respostas de 
qualidade, conforme tem sido apanágio do Poder Local Democrático em 
Castro Verde.  
 
Procedeu-se de imediato à apresentação dos conselheiros presentes. O 
Presidente apresentou a justificação das faltas das conselheiras Maria 
Manuela Florêncio (representante das Juntas de Freguesia do Concelho), 
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Maria Fernanda Espírito Santo (representante da Assembleia Municipal de 
Castro Verde), Helena Caetano (representante do Instituto Português da 
Juventude), Fátima Maria Pardal Rosa Ramos Costa (representante dos 
Serviços de Segurança Social) e Sónia Gomes, (representante dos Docentes 
do Ensino Básico, que se fez representar pela conselheira Lucinda Simões).  
 
Neste período a conselheira Margarida Vilhena chamou a atenção para a 
pertinência de se efectuar uma avaliação conjunta do 3º Ciclo do Ensino 
Básico, uma vez que há turmas na Escola EB 2, 3 Dr. António Francisco 
Colaço e na Escola Secundária, o que implica uma maior articulação em 
torno do trabalho a desenvolver. A questão mereceu o consenso do CME.  
 
 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
- Aprovação da Acta da Reunião Anterior; 
 
Atendendo a que foi entregue, a todos os conselheiros, cópia da acta da 
reunião anterior, foi dispensada a sua leitura pelo que o Senhor Presidente a 
colocou à consideração. Não havendo alterações ao seu conteúdo, foi a 
mesma submetida à votação, tendo sido aprovada com as abstenções dos 
conselheiros que representam as entidades que constam da lista de 
presenças e que integraram o órgão pela 1ª vez, nomeadamente: 
Paulo Jorge Maria do Nascimento, Lucinda Andrade Simões, Margarida 
Candeias Vilhena, José Carlos Nobre de Brito (em substituição do 
representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional) e, ainda, 
com a abstenção de Maria Flor Nobre Revés Guerreiro, por não ter estado 
presente na última reunião. 
 
Ainda antes do início da ordem do dia, o Presidente aproveitou para 
apresentar o Vereador Paulo Nascimento que, neste mandato, tem a seu 
cargo o pelouro da Educação e que integra o CME pela primeira vez. O 
Vereador Paulo Nascimento usou da palavra, aproveitando para 
cumprimentar os presentes e referiu que, por ter havido algum interregno 
entre esta reunião e a antecedente, por motivos que se prenderam com o 
período eleitoral, e apesar de se estar na altura de fazer o balanço do 1º 
período do ano lectivo 2009/2010, justifica-se igualmente fazer o balanço 
do ano lectivo de 2008/2009, nos diferentes ciclos de ensino, de modo, a 
repor a informação que orienta o agendamento das reuniões ordinárias do 
Conselho Municipal de Educação. 
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- Balanço do ano lectivo 2008/2009 e do 1º período lectivo, na educação 
pré-escolar e no ensino básico: 
 
Tomaram os conselheiros conhecimento da informação referente ao 
balanço do ano lectivo 2008/2009 e do 1º período do ano lectivo 2009/2010 
no ensino básico através de documento distribuído ao plenário e que se 
anexa a esta acta, sendo este parte integrante da mesma. Na ausência da 
professora Sónia Gomes foi o balanço apresentado pela representante 
Lucinda Simões. Foram explicados, detalhadamente, todos os quadros 
constantes da informação. No final desta explanação, a Dra. Maria de Deus, 
representante da DREA, referiu que a avaliação externa a que foram 
sujeitos implica que deve haver uma avaliação prévia interna por parte dos 
educadores da escola.  
 
A conselheira Lucinda Simões salientou ainda a boa articulação que existe 
entre o Pré-Primário e o 1º Ciclo do Ensino Básico, o que não é tão 
evidente entre o 1º e o 2º Ciclos do Ensino Básico. Perante esta questão a 
representante da DREA reforçou ainda que todas as medidas apresentadas 
devem implicar um trabalho articulado entre o 1º e o 2º ciclos, devendo o 
2º ciclo ser reflexo do 1º. 
 
Foram ainda referenciados alguns projectos colocados em prática neste 
primeiro período do ano lectivo 2009/2010 e que têm dado resultados 
muito positivos como é o caso “Da Turma Mais Leitora”, a Exposição de 
Matemática “A Festa da Água” e os trabalhos em torno da mesma, 
envolvendo diferentes níveis de ensino. Foi ainda evidenciado o facto do 
projecto educativo do Agrupamento apontar para uma aproximação à 
comunidade, onde todos os parceiros são importantes. 
 
Relativamente ao ensino pré-escolar, a conselheira Lucinda Simões, 
representante deste nível de ensino, fez o balanço da actividade, com 
destaque para a identificação de pontos positivos e negativos. Como 
positivos foram referenciados os seguintes aspectos: a suficiente 
quantidade de material didáctico e a qualidade das Assistentes 
Operacionais relativamente ao trabalho que desenvolvem com as 
educadoras. 
 
Como pontos negativos foram referidos os seguintes: a inexistência de 
internet nos computadores do Jardim-de-infância inviabilizando, por vezes, 
o bom desenvolvimento do trabalho desenvolvido; o número insuficiente 
de Assistentes Operacionais, tendo em conta a diversidade dos serviços 
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oferecidos, nomeadamente, a componente de apoio à família, o serviço de 
fornecimento de refeições escolares e os transportes escolares; a 
insuficiência de recursos físicos para o desenvolvimento das Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC´s) e a necessidade de mais material 
didáctico na Componente de Apoio à Família. Referiu ainda como aspecto 
preocupante, o facto dos alunos de etnia cigana que frequentam o primeiro 
ciclo, em Castro Verde, passarem demasiado tempo no recinto escolar, por 
não frequentarem as AEC´s, lançando um apelo para que os vários serviços 
trabalhem em conjunto no sentido de haver um esforço articulado com 
estas famílias, de modo a reforçar a inclusão destas crianças no contexto 
educativo. 
 
Face aos assuntos abordados pela conselheira Lucinda Simões, o Senhor 
Presidente referiu o seguinte: o problema da internet, ou da falta dela nos JI 
de Castro Verde, não está esquecido, contudo, é preciso aguardar mais 
algum tempo. Actualmente, todas as EB1s têm computadores, internet, 
quadros interactivos, senhas de utilização da escola virtual nos Magalhães, 
etc. Referiu ainda que entende a preocupação relativamente à estabilidade 
do corpo não docente e informou que, a esse propósito, está para breve a 
contratualização de pessoal na categoria pretendida. Relativamente à 
necessidade de mais material didáctico na Componente de Apoio à Família, 
referiu que este é um assunto pouco consensual pois estas crianças são as 
mesmas que frequentam as salas diariamente. O material didáctico deve ser 
entendido como material que é da escola e não de cada sala devendo, por 
isso, haver rentabilização e circulação dos materiais. No que diz respeito 
aos alunos de etnia cigana o presidente é peremptório, referindo que não há 
população de etnia cigana residente no concelho de Castro Verde. Os 
alunos desta etnia, que frequentam a escola, são itinerantes, não cabendo à 
Assistente Social da Câmara a intervenção solicitada. Pedagogicamente 
cabe à escola intervir e não à Câmara, relembrando também que a 
frequência das AEC´s é facultativa. 
 
Na questão relacionada com as crianças de etnia cigana, interveio a 
conselheira Cristina Raimundo concordando com a necessidade de um 
trabalho direccionado e reconhecendo as dificuldades que existem em fazer 
um planeamento do mesmo face à instabilidade das unidades familiares, 
dando como exemplo algumas acções desenvolvidas pelo Centro de Saúde 
de Castro Verde com o objectivo de resolver situações pontuais. 
 
Relativamente a estas questões o Vereador Paulo Nascimento referiu, 
resumidamente, que, se por um lado, há necessidade de articulação entre o 
1º e o 2º ciclo, a mesma deve também ser maior entre os professores 
titulares e os professores das AEC´s. Estas aulas devem ser estimuladas de 
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modo a que, de uma forma pedagógica e lúdica, se tornem atractivas para 
todos elementos da comunidade escolar, em especial para os alunos. Neste 
assunto, o Vereador congratulou-se com o projecto “Conhecendo Terras de 
Castro” que está a ser desenvolvido pelo Departamento do 1ºCEB, que visa 
contextualizar os alunos com a sua realidade local e que permitiu, de uma 
forma articulada, estabelecer com a autarquia as condições necessárias para 
introduzir o cante alentejano na componente formativa das AEC´s. Um 
desafio que este ano funcionará como período experimental. A propósito 
dos recursos físicos onde se desenvolvem as AEC`s, e de alguns recursos 
materiais serem menos que o desejado referiu que há a necessidade de 
proceder ao esclarecimento de algumas situações entre os diferentes 
intervenientes de modo a operacionalizar as actividades e rentabilizar os 
recursos existentes, pelo que aguarda uma reunião com as responsáveis 
pelo ensino pré-primário de Castro Verde. Referiu ainda que se 
perspectiva, no futuro, a criação de um Centro de Recursos Pedagógicos e a 
construção do Centro Escolar Nº2, que contribuirão para a resolução desta 
situação. Até lá, apelou ao bom senso para que se operacionalizem as 
diferentes actividades numa óptica de partilha de recursos.  
 
Nesta questão a Dra. Maria de Deus referiu que, embora a autarquia seja a 
entidade promotora, é de salientar o importante papel de responsabilidade 
tripartida entre os coordenadores de departamento, os professores das 
AEC`s e os Professores Titulares, que são quem deve supervisionar. O 
papel do professor titular é muito importante, pois os alunos são da sua 
responsabilidade mesmo quando estão com os professores das AEC`s. 
  
A propósito de articulação, a Dr.ª Maria de Deus referiu ainda o bom 
exemplo do trabalho que tem sido desenvolvido com as turmas PIEF que, 
apesar de não fazerem parte do ensino regular, estão muito bem integradas, 
e obtiveram bons resultados. 
 
Foi ainda feita uma breve abordagem à mais valia que o Centro Escolar 
Nº2 vai constituir para a dinâmica do ensino pré-escolar, com a criação de 
mais e melhores condições necessárias ao crescimento do ensino pré-
escolar público. Perante esta situação, interveio a conselheira Joaquina 
Faustino, representante da IPSS Lar Jacinto Faleiro, colocando a questão 
sobre qual a posição das IPSS’s que ministram o ensino pré-escolar no 
concelho mediante o cenário da generalização do pé-escolar público. Usou 
da palavra o Sr. Presidente afirmando que se deve trabalhar para criar a 
oportunidade de frequência do ensino pré-escolar público a todas as 
crianças, que os pais assim o desejem, pelo que as IPSS’s devem promover 
iniciativas para a captação de público de acordo com as suas características. 
Afirmou ainda que no seu entender há espaço para os dois modelos.  
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A Dra. Maria de Deus também se manifestou sobre esta questão, 
subscrevendo a posição do Sr. Presidente.   
 
- Balanço dos resultados escolares 2008/2009, e do 1º período lectivo, 
no Ensino Secundário: 
 
A professora Margarida Vilhena, em representação dos docentes do Ensino 
Secundário, procedeu à apresentação do balanço do ano lectivo 2008/2009 
e do 1º período do ano lectivo 2009/2010, nas turmas do 3º CEB e do 
Ensino Secundário da Escola Secundária de Castro Verde, documento 
distribuído ao plenário e que se anexa a esta acta, sendo este parte 
integrante da mesma. Após uma análise detalhada do documento foram 
ainda referidos como positivos os seguintes aspectos: a estabilidade do 
corpo docente; a fortificada relação com o meio envolvente; a projecção 
advinda dos projectos dinamizados pela escola, com destaque para o 
Festival 100 Cenas; a existência de um diálogo reforçado com o 
Agrupamento de Escolas da EB2,3 Dr. António Francisco Colaço. Referiu 
ainda, que a nível interno, as disciplinas de Matemática e de Português 
continuam a ser os grandes problemas. Como pontos negativos, a mesma 
conselheira referiu a degradação das instalações que tem vindo a aumentar 
nos últimos tempos. Relativamente a este último ponto a representante da 
DREA, após questão levantada pelo Sr. Presidente, informou que a EB 2,3 
de Castro Verde foi uma das escolas recomendadas para intervenção, em 
PIDAC.  
 
A Conselheira Margarida Vilhena focou ainda a importância que os cursos 
profissionais e os cursos CEF desempenham, dando também especial 
ênfase ao trabalho desenvolvido com as turmas PIEF. 
 
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE: 
 
Rede de Cursos Profissionais e Cursos de Educação Formação para 
2010/2011. 
 
Relativamente a esta temática, constante na documentação fotocopiada, o 
Vereador Paulo Nascimento sugeriu que, de entre os cursos em análise, se 
deveria incluir o curso de “Técnico de Desporto”, tendo em conta a 
quantidade de infra-estruturas existentes, bem como o investimento que a 
Câmara Municipal está a efectuar, o que permitirá, a curto prazo, uma 
dinâmica de qualidade nesta área. A Dr.ª Maria de Deus referiu que, neste 
momento, não há cursos profissionais na área do Desporto.  
Referente a este assunto, o Sr. Presidente concluiu que se deverá formar um 
grupo de trabalho, constituído pelos conselheiros Paulo Nascimento, 
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Manuela Florêncio, Sónia Gomes, Margarida Vilhena e a psicóloga Alice 
Silva com o objectivo de conhecer e analisar a oferta formativa nos 
concelhos limítrofes a Castro Verde e, em função disso, elaborar um 
parecer sobre a oferta de cursos profissionais, para o próximo ano lectivo 
na Escola Secundária. Posteriormente, deverá ser redigido um parecer 
dirigido à Equipa de Apoio à Escola, que será aprovado em CME. 
 
“Elaboração de um Plano Estratégico Municipal ao nível da Educação” 
 
A DREA enviou à Câmara Municipal de Castro Verde um documento 
sobre o assunto “Elaboração de um Plano Estratégico Municipal ao nível 
da Educação”, tendo o mesmo sido remetido para esta reunião ordinária do 
CME. O mesmo foi questionado pelos presentes no sentido de melhor se 
perceber o seu objectivo. A Dr.ª Maria de Deus referiu que o documento é 
apenas uma proposta que, poderia ou não ser aceite pelo CME, e um 
contributo para o consolidar de um plano de acção. Perante as dúvidas 
levantadas e a necessidade de uma maior reflexão sobre a proposta, ficou a 
mesma de ser abordada posteriormente. 
 
 
 
 
Outros Assuntos de Interesse 
 
O Vereador Paulo Nascimento informou acerca dos trabalhos que têm 
estado a ser desenvolvidos no âmbito da criação da Rede de Bibliotecas 
Escolares do Concelho de Castro Verde; das propostas que estão a ser 
formuladas junto de Departamento do 1º CEB no sentido de desenvolver 
actividades de “Serviços Educativos” nos equipamentos de cultura 
envolvendo as AEC’s. Informou ainda do Programa de Comemorações dos 
500 anos dos Forais de Castro Verde e Casével, que está a ser elaborado, e 
cuja comissão organizadora envolve os diferentes níveis de ensino. Deixou 
ainda o desafio de se pensar para quando se deverá realizar o próximo 
Seminário da Educação e qual a temática a abordar. 
 
ENCERRAMENTO 
 
Não havendo mais nada a tratar, deu o Senhor Presidente por encerrada a 
reunião às dezanove horas e trinta minutos, da qual se lavrou a acta que 
depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 



 

Agrupamento de Escolas de Castro Verde 
Escola E. B. 2,3 Dr. António Francisco Colaço (343699) Castro Verde 

Rua Luís Vaz de Camões, 2 - 7780-197 Castro Verde – Tel. 286320170 – Fax. 286328599 
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BALANÇO DO PRIMEIRO PERÍODO LECTIVO - 2009/2010 

 

- Resultados da aprendizagem dos alunos 

 

Os quadros que se seguem pretendem ilustrar a realidade vivenciada no Agrupamento de Escolas de 

Castro Verde, no que se refere às avaliações dos alunos do Ensino Básico a frequentar esta instituição 

no presente ano lectivo. 

 

Anos de 

Escolaridade 

Classificações 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano TOTAIS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

0 classificações NS 58 94% 56 78% 67 82% 52 68% 233 80% 

1 classificação NS 3 5% 3 4% 8 10% 10 13% 24 8% 

2 classificações NS 1 2% 10 14% 6 7% 14 18% 31 11% 

3 ou + classificações NS 0 0% 3 4% 1 1% 1 1% 5 2% 
      

Total de Alunos 62 72 84 (2 c/ CEI) 78 (1 c/ CEI) 296 (3 c/ CEI) 

Alunos c/ NEE 1 2% 1 1% 3 4% 2 3% 7 2% 

Alunos c/ CEI 0 0% 0 0% 2 2% 1 1% 3 1% 

Alunos c/ Plano Acompanhamento --- --- 6 8% 2 2% 1 1% 9 3% 

Alunos c/ Plano de Recuperação 0 0% 9 13% 8 10% 14 18% 31 10% 

 

Anos de 

Escolaridade 

Níveis inferiores a 3 

5º Ano 6º Ano TOTAIS 

Nº % Nº % Nº % 

0 níveis inferiores a 3 46 65% 38 48% 84 55% 

1 nível inferior a 3 10 14% 12 15% 22 15% 

2 níveis inferiores a 3 3 4% 6 8% 9 6% 

3 ou + níveis inferiores a 3 12 17% 24 30% 36 24% 
    

Total de Alunos 71 83 (3 c/ CEI) 154 (3 c/ CEI) 

Alunos c/ NEE 4 6% 9 11% 13 8% 

Alunos c/ CEI 0 0% 3 4% 3 2% 

Alunos c/ Plano Acompanhamento 0 0% 5 6% 5 3% 

Alunos c/ Plano de Recuperação 11 15% 15 18% 26 17% 

 

Anos de 

Escolaridade 

Níveis inferiores a 3 

7º Ano 8º Ano 9º Ano TOTAIS 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

0 níveis inferiores a 3 14 37% 22 48% 14 44% 50 43% 

1 nível inferior a 3 11 29% 4 9% 5 16% 20 17% 

2 níveis inferiores a 3 2 5% 4 9% 2 6% 8 7% 

3 ou + níveis inferiores a 3 11 29% 16 35% 11 34% 38 33% 
     

Total de Alunos 39 (1 c/ CEI) 47 (1 c/ CEI) 32 118 (2 c/ CEI) 

Alunos c/ NEE 5 13% 4 9% 1 3% 10 8% 

Alunos c/ CEI 1 3% 1 2% 0 0% 2 2% 

Alunos c/ Plano Acompanhamento 3 8% 2 4% 0 0% 5 4% 

Alunos c/ Plano de Recuperação 6 15% 13 28% 10 31% 29 25% 

mailto:eb23cvce@net.sapo.pt
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Constata-se que continua a ser o 3º Ciclo do Ensino Básico a apresentar as taxas de sucesso mais 

baixas, havendo um decréscimo no rendimento escolar dos alunos no decorrer do Ensino Básico. Este 

facto tem preocupado bastante o corpo docente a leccionar no Agrupamento de Escolas de Castro 

Verde, tendo os mesmos elaborado planos de recuperação e de acompanhamento para cerca de 18% 

dos alunos do Ensino Básico, o que evidencia uma intencionalidade clara de reduzir o insucesso, co-

responsabilizando, nessa acção, alunos, professores e encarregados de educação. 

Verifica-se que as disciplinas que continuam a apresentar as maiores taxas de insucesso são 

Matemática no 1º ciclo e Língua Portuguesa, Matemática e Inglês nos restantes anos de escolaridade. 

Optou-se por não apresentar aqui um estudo comparativo das classificações obtidas nestas áreas 

curriculares nos últimos anos de escolaridade, por se tratar de um ano lectivo em que se verificaram 

grandes mudanças ao nível do corpo docente a prestar serviço na instituição. Há um grande número de 

professores que, além de não ter qualquer vínculo com o Ministério de Educação, também não 

conhecem a escola nem o meio envolvente. 

 

- Acções desenvolvidas ao longo do 1º período 

 

No período em análise, foram desenvolvidas várias acções visando a melhoria das aprendizagens 

dos alunos a frequentar o Ensino Básico, nomeadamente: 

 

- implementação do Programa “Mais Sucesso Escolar”, dedicado ao combate do insucesso na 

disciplina de Inglês; 

- criação de um clube de Inglês; 

- implementação do Plano de Matemática II (agora aplicado a todo o Ensino Básico) – dirigido à 

melhoria dos resultados de Matemática – e concretização das actividades de referência 

desenvolvidas pelos 24 professores envolvidos no mesmo (I Semana dos Quês; Preparação para os 

Campeonatos SuperTmatik – Cálculo Mental); 

- implementação do Projecto Testes Intermédios, promovido pelo GAVE, dirigidos às disciplinas de 

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

- promoção de encontros semanais entre os docentes que leccionam Matemática ao Ensino Básico 

para reflexão e partilha de ideias no âmbito do trabalho a desenvolver para a implementação do 

Plano da Matemática II; 

- promoção de encontros semanais, com a duração de 90 minutos, entre os docentes que leccionam 

Inglês aos 2º e 3º ciclos para discussão e partilha de ideias no âmbito do Programa “Mais Sucesso 

Escolar”; 

- preparação da implementação dos novos programas de Português, tendo sido promovidos 

encontros semanais, de 1 hora, entre os docentes que leccionam a disciplina aos alunos dos 2º e 3º 

ciclos. 



 

Não directamente relacionados com a melhoria dos resultados, mas visando influenciá-los 

positivamente, foram levadas a cabo outras acções no decorrer do 1º período que importam divulgar. 

São elas: 

 

- a constituição de grupos de trabalho com elementos do Conselho Pedagógico, responsáveis pelo 

combate à indisciplina na instituição e pela elaboração do Projecto Educativo; 

- a criação e o fortalecimento de parcerias sócio -educativas (CMCV; CRICOA, APADIJ; Centro de 

Saúde, etc.), visando enriquecer os processos de ensino e aprendizagem dos alunos, que, desta 

forma, poderão usufruir de outro tipo de serviços, essenciais a uma educação de qualidade; 

- a afectação de um funcionário para acompanhamento exclusivo de alunos com NEE, 

possibilitando que se preste um apoio com maior qualidade a estes alunos; 

- o aparecimento da figura de professor bibliotecário, que dinamiza e coordena as bibliotecas do 

Agrupamento de acordo com as características da população e meio envolventes; 

- a climatização de 60% das salas de aulas da escola sede do Agrupamento, com o intuito de 

melhorar as condições de trabalho da população que acolhe; 

- a instalação de mais 8 quadros interactivos, possibilitando um maior acesso às novas tecnologias 

de informação; 

- a integração da sala de Directores de Turma na sala de professores, promovendo maior acesso à 

documentação e partilha de informações entre Director de Turma e restantes docentes do Conselho 

de Turma. 
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BALANÇO DO ANO LECTIVO 2008/2009 

 

- Resultados da aprendizagem dos alunos 

 

De acordo com as classificações e menções atribuídas, no final do ano lectivo 2008/09, aos alunos 

do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, apresenta-se o quadro que se segue, no 

qual constam as informações relativas ao número de alunos, ao sucesso e ao insucesso (com 

percentagens arredondadas às unidades) em cada um dos anos de escolaridade. 

 

Anos de 

escolaridade 

Nº Alunos Alunos Aprovados Alunos Reprovados Taxas de 

Início Fim Nº % Nº  % Abandono Exclusão por faltas 

1º 66 66 66 100% 0 0% 0% 0% 

2º 85 85 79 93% 6 7% 0% 0% 

3º 88 88 84 95% 4 5% 0% 0% 

4º 66 66 63 95% 3 5% 0% 0% 

5º 80 79  77 96% 2 3% 1% 0% 

6º 65 65 60 92% 5 8% 0% 0% 

7º 54 54 48 89% 6 11% 0% 0% 

8º 43 41 37 86% 4 9% 0% 5% 

9º 32 32 26 81% 6 19% 0% 0% 

PIEF 12 12 9 75% 3 25% 0% 0% 

TOTAIS 591 588 549 93% 39 7% 0,2% 0,3% 

 

Ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico, constatou-se que a EB1 de Castro Verde é a escola que 

atribui uma maior percentagem de menções “Satisfaz Bem” e “Excelente”, havendo muito poucas 

avaliações de “Não Satisfaz”. Relativamente às outras escolas com este ciclo de escolaridade, é de 

salientar que há estabelecimentos onde não foi atribuído nenhum “Excelente” e outros onde se verifica 

o mesmo mas relativamente à menção de “Não Satisfaz”. A escola de Casével foi apontada como 

aquela que apresenta o mais baixo índice de sucesso. 

Verifica-se que é no 3º Ciclo do Ensino Básico que as taxas de aprovação são as menores, mesmo 

que superiores a 80%.  

Relativamente às disciplinas que apresentam taxas de sucesso mais baixas, a Matemática foi 

referenciada em todos os ciclos do Ensino Básico bem como a Língua Portuguesa e o Inglês nos 2º e 3º 

ciclos. Esta última informação impõe uma análise das taxas de sucesso e insucesso (percentagens 

arredondadas às unidades) nas referidas áreas curriculares, tanto ao nível da avaliação interna realizada 

no final do ano escolar como ao nível da avaliação externa, nos casos das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática dos 4º, 6º e 9º anos de escolaridade. 
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a) Resultados não apresentados devido ao facto de não terem sido objecto de estudo no final do ano lectivo, por se tratar de 

uma disciplina na qual se registam boas classificações. 

 

Regra geral, constata-se que o sucesso em cada uma destas disciplinas vai diminuindo à medida que 

os alunos progridem no Ensino Básico, sendo, portanto, no 9º ano de escolaridade que se verificam as 

maiores taxas de insucesso. 

Também se verifica que não há grandes discrepâncias entre avaliação interna e externa.  

 

Com base nos resultados obtidos, em Julho de 2009, o Conselho Pedagógico decidiu reforçar a 

carga horária semanal das disciplinas que apresentam maiores taxas de insucesso. Deste modo, foi 

atribuído: 

- às turmas de 5º ano, o Estudo Acompanhado às disciplinas de Língua Portuguesa e Inglês bem 

como a oferta de escola e quarenta e cinco minutos de Área de Projecto a Matemática; 

- aos 6º e 8º anos, o Estudo Acompanhado às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e a 

oferta de escola a Inglês; 

- às turmas dos 7º e 9º anos, o Estudo Acompanhado às disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática bem como a oferta de escola à Matemática. 

 

A adesão aos projectos Plano de Matemática II – aplicado a todo o Ensino Básico – e Programa 

Mais Sucesso Escolar, dedicado à disciplina de Inglês dos 6º e 7º anos de escolaridade, são outras das 

medidas adoptadas pelo Agrupamento de Escolas, que visam a melhoria das aprendizagens dos alunos 

nas áreas curriculares supracitadas. 

 

- Plano Anual de Actividades 

 

Regra geral, todas as actividades propostas foram cumpridas, tendo sido atingidos todos os 

objectivos. Houve necessidade de fazer pequenos ajustes, quer no que se refere à calendarização de 

algumas actividades, quer no que diz respeito à promoção de umas actividades em prol de outras, que 

foram surgindo ao longo do ano e se revelaram mais pertinentes. 

Anos de 

Escolaridade 

Avaliação Interna Avaliação Externa 

N.º 

Alunos 
L. Portuguesa Matemática Inglês N.º 

Alunos 
Líng. Portuguesa Matemática 

% Suc % Ins. % Suc % Ins. % Suc % Ins. % Suc % Ins. % Suc % Ins. 

1º 66 a) a) 89% 11%        

2º 85 a) a) 91% 9%        

3º 88 a) a) 85% 15%        

4º 66 a) a) 85% 15%   67 85% 15% 81% 19% 

5º 79 96% 4% 82% 18% 75% 25%      

6º 65 88% 12% 85% 15% 74% 26% 59 90% 10% 93% 7% 

7º 54 85% 15% 83% 17% 65% 35%      

8º 41 83% 17% 66% 34% 80% 20%      

9º 32 72% 28% 75% 25% 62% 38% 27 85% 15% 70% 30% 



São de destacar as actividades promovidas no âmbito do Projecto do Desporto Escolar, do 

Programa Educação para a Saúde, do Plano da Matemática I, do Programa Nacional de Escola de 

Segurança e Saúde no Trabalho, do Projecto Educativo ABC (Agricultura Biológica e Compostagem) 

na Escola, do Projecto Escola Electrão, do Plano Tecnológico da Educação, do projecto “Uma Ponte 

Chamada Língua Portuguesa” e pela equipa da Biblioteca Escolar como as de maior impacto nas 

aprendizagens promovidas pelo Agrupamento de Escolas de Castro Verde.  

 

- Pontos Fortes e Constrangimentos 

 

Apontados como factores que contribuíram para um desempenho globalmente positivo deste 

Agrupamento de Escolas, foram apontados: 

 

- as parcerias sócio -educativas; 

- os projectos estruturantes, já mencionados atrás. 

 

 

As realidades que condicionaram o trabalho desenvolvido por esta organização escolar foram: 

 

- número insuficiente de salas dos edifícios que servem às escolas do Ensino Básico sitas em Castro 

Verde. Esta situação condiciona o normal funcionamento dos serviços, por impedir que algumas 

turmas do 1º ciclo tenham aulas nas instalações onde funciona esse ciclo de escolaridade bem como 

a adesão a projectos que visam a separação e a criação de turmas. 

- condições de habitabilidade pouco satisfatórias, no que se refere à climatização. 
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