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Conselho Municipal de Educação de Castro Verde 
 
 

Ata da reunião realizada no dia 09 de maio de 2012 
 
 
 
Ao nono dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, na sala de sessões do edifício 
dos Paços do Concelho, reuniu o Conselho Municipal de Educação de Castro Verde, 
com as presenças registadas na folha que se anexa e com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 
 
Ponto Um: Período antes da ordem do dia 
Ponto Dois: Ordem do dia 
- Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 25 de janeiro de 2012; 
- Balanço do 2º período do ano letivo 2011/2012, nos diferentes ciclos de ensino; 
- Reordenamento da Rede Escolar – Emissão de Parecer sobre a Proposta de 
Agregação da Escola Secundária de Castro Verde com o Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde; 
Ponto Três: Outros assuntos de interesse. 
 
ABERTURA: 
 
Às catorze horas e quarenta e cinco minutos, achando-se presente o número legal de 
conselheiros para se realizar a reunião, foi a mesma declarada aberta pelo senhor 
Presidente da Câmara, que procedeu à leitura da ordem de trabalhos, colocando a 
mesma à consideração dos presentes, pelo que, não havendo alterações a registar, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. 
 
 
1 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 
Não havendo nada a referir por parte dos conselheiros, no período antes da ordem do 
dia, passou-se de imediato ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. 
 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
- Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 
 
 
Atendendo a que se distribuiu a todos os conselheiros uma cópia da ata da reunião 
anterior, foi dispensada a sua leitura. O senhor Presidente colocou a mesma à 
consideração, com a introdução das propostas de correção/clarificação, enviadas 
pelas conselheiras Lucinda Simões (representante do ensino pré-escolar), Margarida 
Candeias (representante dos docentes do Ensino Secundário) e do conselheiro 
António Matias (representante da CERCICOA). O senhor Presidente submeteu a ata a 
votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. 
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- Balanço do segundo período do ano letivo 2011/2012, nos diferentes ciclos de 
ensino; 
 
 
O senhor Presidente passou a palavra a cada uma das representantes dos diferentes 
ciclos de ensino: conselheira Joaquina Faustino, representante do pré-escolar no 
ensino particular do Lar Jacinto Faleiro, Conselheira Lucinda Simões, representante do 
pré-escolar no ensino público, Conselheira Cidália Gil, representante dos docentes do 
ensino básico e conselheira Margarida Candeias, representante do ensino secundário, 
que informaram o plenário sobre a avaliação e a análise do segundo período letivo, em 
cada uma das instituições que representam. As informações proferidas por cada 
Conselheira encontram-se documentadas nos anexos desta ata, fazendo parte 
integrante da mesma.  
 
Depois da apresentação dos documentos dos diferentes graus de ensino, procedeu-se 
ao habitual período de questões e comentários sobre os mesmos.  
 
O Vereador Paulo Nascimento questionou o facto da turma PIEF do 9º ano, da Escola 
Secundária, registar 5 anulações de matrículas. A Conselheira Fernanda Espírito 
Santo, esclareceu que uma parte desses alunos anulou a matrícula porque já não se 
encontram na ART, onde eram residentes. Nesta questão interveio ainda a conselheira 
Margarida Candeias, informando que se tratam de alunos que têm percursos muito 
atribulados, mesmo os que não se encontram na ART, pelo que algumas tentativas 
junto dos pais para reverter a situação de abandono se têm mostrado infrutíferas. 
 
A questão levantada levou à reflexão sobre a temática já abordada em outros CME, 
que se prende com o comportamento menos correto dos alunos da ART (Associação 
de Respostas Terapêuticas) e o enquadramento que os mesmos necessitam. A 
Conselheira Fernanda Espirito Santo reafirmou que o comportamento dos alunos das 
turmas PIEF tem vindo a piorar de ano para ano, os alunos são mais problemáticos e 
com maiores dificuldades ao nível da integração. 
 
A Conselheira Cidália  Gil, partilhando das preocupações, questionou o Prof. João 
Araújo sobre o que está a ser planeado para dar continuidade à formação destes 
alunos no próximo ano letivo, uma vez que a medida PIEC terminou. O Sr. Presidente 
sublinhou a urgência da resposta a esta questão e advertiu que os mesmos não 
poderão ser integrados numa turma regular. 
 
O Conselheiro João Araújo, representante da Direcção Regional de Educação do 
Alentejo, tomou nota da situação, que na sua perspectiva merece uma reflexão e uma 
resposta adequada, pelo que, se disponibilizou para levar a questão para o seio da 
Direcção Regional, salientando que a mesma se disponibilizará para procurar a 
interlocução com parceiros envolvidos no sentido de existir uma solução.  
 
Não havendo mais intervenções por parte dos conselheiros presentes, passou-se para 
o ponto seguinte da ordem de trabalhos. 
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- Reordenamento da Rede Escolar – Emissão de Parecer sobre Proposta de 
Agregação da Escola Secundária de Castro Verde com o Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde; 
 
 
O Senhor Presidente fez o ponto da situação sobre o assunto acima mencionado, 
informando que a Direção Regional de Educação do Alentejo solicitou a esta Autarquia 
a emissão de um Parecer sobre a proposta de criação de um novo agrupamento de 
escolas na área do concelho de Castro Verde, resultante da agregação, a partir do 
próximo ano letivo, do atual Agrupamento de Escolas de Castro Verde com a Escola 
Secundária de Castro Verde, conforme o previsto no Despacho nº 4463/2011 de 
01.03.  
  
Como resposta à solicitação da Direção Regional, o Senhor Presidente informou que a 
Câmara Municipal, na reunião de Câmara ordinária realizada a 26 de abril de 2012, 
tendo por base a realidade territorial do concelho, emitiu parecer positivo, 
condicionado a que sejam salvaguardadas algumas condições que considera 
essenciais. Nesta sequência, propôs o Senhor Presidente que o plenário discutisse a 
proposta da criação deste novo agrupamento de escolas na área do concelho e 
emitisse o respetivo parecer.  
 
Neste âmbito, foi concedido um espaço na reunião para que os Conselheiros 
pudessem fazer uma leitura atenta sobre os pareceres produzidos pela Câmara 
Municipal de Castro Verde e os Conselhos Gerais do Agrupamento de Escolas e da 
Escola Secundária de Castro Verde, documentos que se encontram anexos a esta ata 
e são parte integrante da mesma.  
 
Assim, tendo em consideração as preocupações expressas nos Pareceres emitidos 
pelos órgãos mencionados, os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação 
procederam a um período de debate e analisaram a proposta de Parecer apresentada 
no seio do mesmo que, posteriormente, foi colocada à votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade, encontrando-se a mesma anexa a esta ata e é parte integrante da 
mesma. 
  
Informou o Sr. Presidente que o Parecer aprovado em Conselho Municipal de 
Educação e o Parecer aprovado em reunião de Câmara serão posteriormente 
remetidos à Direção Regional de Educação.  
   
Neste ponto pediu a palavra o Senhor Diretor Regional Adjunto, Dr. João Araújo, e 
congratulou-se com os Pareceres emitidos, ressalvando que as quatro questões 
focadas em cada Parecer são legítimas, contudo, na sua opinião, algumas dessas 
preocupações não teriam razão de ser, na medida em que muitas delas foram 
acauteladas. O Senhor Diretor Regional Adjunto procurou esclarecer algumas das 
dúvidas levantadas pelos Conselheiros que, basicamente, se prenderam com as 
preocupações focadas nos Pareceres.     
 
 
Outros assuntos de interesse: 
 
 
No último ponto da ordem de trabalhos a Conselheira Margarida Candeias 
(representante da Escola Secundária), por uma questão de organização interna da 
escola, questionou a necessidade de saber se estão previstas obras no pavilhão da 
escola, durante o período letivo. 
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O Vereador Paulo Nascimento a este respeito fez uma retrospetiva desde o inicio do 
processo de adjudicação da obra e das dificuldades que desde então têm acontecido, 
e que foram a causa dos atrasos verificados, concluindo que se prevê que a obra da 
cobertura do telhado vá acontecer no final do mês, implicando a não utilização do 
pavilhão durante um período três dias. Informou ainda que a restante intervenção de 
revalorização, sobretudo ao nível do piso, será feita mais tarde, em data a acordar. 
 
 
Ainda no âmbito dos outros assuntos de interesse, a Conselheira Cidália Gil 
(representante do Ensino Básico) questionou a autarquia sobre a intenção da mesma 
continuar a ser entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC´s), pelo que o Senhor Presidente informou que se as condições se mantiverem 
como até à presente data, incluindo as mesmas condições de comparticipação por 
parte da Direção Regional, a autarquia assumirá essa responsabilidade, a exemplo do 
ano letivo em curso. 
 
 
ENCERRAMENTO 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, deu o Senhor Presidente por encerrada a reunião, às 
18h e 10m, da qual se lavrou a ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos 
presentes. 
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EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddáárriioo  22001111//22001122  

BBaallaannççoo  ddoo  22ºº  PPeerrííooddoo  
 

 

RESULTADOS ESCOLARES 

 

 Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos 

Os resultados da avaliação do 2º período dos alunos do ensino secundário regular, 

apresentam-se nos quadros 1A e 1B. 

 
Quadros 1A e 1B – Resultados Escolares dos alunos dos cursos do Ensino Secundário Regular 

 

 

* 1 aluno anulou a matrícula durante o 2º período. 

 

Os resultados são considerados globalmente satisfatórios. 

Relativamente ao 10º ano do Curso de Ciências e Tecnologias, é de referir que uma das turmas 

se destaca, pela positiva, a maioria dos alunos revela empenho e trabalho evidente. Há 

alguma preocupação em relação a alguns alunos da outra turma, que ainda não estão 

adaptados ao grau de exigência deste ciclo de estudos. Neste curso, os resultados encontram-

se ainda aquém da meta.  

No 11º ano do curso acima referido, apesar da meta estabelecida (100%) ainda não ter sido 

atingida, os resultados são muito satisfatórios, a maioria dos alunos revela-se empenhada e 

motivada na realização das atividades propostas. 

É de salientar as melhorias significativas no 12º ano do Curso Ciências e Tecnologias, no 

entanto ainda se encontram 6 alunos em situação de retenção. 

No Curso de Línguas e Humanidades, alguns alunos do 10º ano apresentam dificuldades na 

aquisição de conhecimentos, a acrescer à falta de estudo e trabalho. O sucesso obtido 

Ano 
Curso Ciências e Tecnologias 

N.º Turmas 
N.º 

Alunos 
Sucesso escolar 

1º P (%) 
Sucesso escolar 

2º P (%) 
Sucesso escolar 

3º P (%) 
Meta 
(%) 

10º  2 32 91 88 ------- 97 

11º  1 13 95 92 ------- 100 

12º  1 33 64 82 ------- 70 

Ano 
Curso Línguas e Humanidades 

N.º 
Turmas 

N.º 
Alunos 

Sucesso escolar  
1º P (%) 

Sucesso escolar  
2º P (%)  

Sucesso escolar 
3º P (%) 

Meta 
(%) 

10º  1 24 74 74 ------- 78 

11º 1 15 * 75 93 ------- 75 
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continua um pouco aquém da meta, em grande parte é devido aos resultados nas disciplinas 

de Português, Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) e História A, encontrando-se 6 

alunos em situação de retenção. 

No 11º ano do Curso de Línguas e Humanidades, os resultados ultrapassaram as metas 

estabelecidas, pois a maioria dos alunos envolveu-se mais nas atividades escolares e um aluno 

com evidente insucesso anulou a matrícula. 

 

Estão a ser implementados, desde o início do 1º período, Apoios Pedagógicos Acrescidos, em 

regime de Sala de Estudo dinamizada por uma equipa multidisciplinar, nas disciplinas de: 

Física e Química (10º e 11º anos) 

Inglês n.6 (10º ano) 

Inglês n.7 (11º ano) 

MACS (11ºAno) 

Português (10º e 12º anos) 

 

 

 Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

No decorrer do 2º período, verificou-se a diminuição do número de formandos de 59 para 54 

face ao término do 1º período (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – N.º de alunos distribuídos por Curso Profissional 

Curso 
Ano 
do 

curso 

N.º 
Inicial 
alunos 

N.º 
alunos 

término 
1ºP 

N.º 
alunos 

término 
2ºP 

Observações 

Técnico de Multimédia 
(TM) 

1º 22 19 18 1 Anulação de Matrícula 

Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva (TAGD) 

1º 22 17 13 4 Anulações de Matrícula 

Técnico de Gestão 
do Ambiente (TGA) 

2º 18 16 16 --------------------------------- 

Técnico de Turismo (TT) 3º  7 7 7 --------------------------------- 

Total de formandos 69 59 54  

 

Da análise da redução do número de alunos nos cursos de 1º ano no decurso do 2º período, 

verifica-se que o facto de esta modalidade ser marcadamente orientada para o desempenho 

de uma profissão é um factor determinante para os alunos que não se revêem no perfil de 

desempenho do curso em causa, tendo os Encarregados de Educação procedido à anulação da 

matrícula. No entanto, ressalva-se que três das cinco desistências se verificaram no caso de 
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formandos que ingressaram no mercado de trabalho e que deixaram de comparecer à 

formação em consequência deste facto.  

 

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

profissionais. 

 

 

Quadro 3A – 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 (%) 
Taxa conclusão 

módulos 3º P (%) 
Meta 2011/2012 

(%) 

10º 1 18 81 76 ----- 84 

 
 

Quadro 3B – Avaliação dos Resultados Escolares no Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
 

Ano 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

N.º 
Turmas 

N.º Alunos 
Taxa conclusão 

módulos 1º P (%) 

Taxa conclusão 

módulos 2º P (%) 
Taxa conclusão 

módulos 3º P (%) 
Meta 2011/2012 

(%) 

10º 1 13 90 92 ----- 87 

 
 

Quadro 3C – Avaliação dos Resultados Escolares no Curso Técnico de Gestão do Ambiente 
 

Ano 
Técnico de Gestão do Ambiente 

N.º 
Turmas 

N.º Alunos 
Taxa conclusão 

módulos 1º P (%) 

Taxa conclusão 

módulos 2º P (%) 
Taxa conclusão 

módulos 3º P (%) 
Meta 2011/2012 

(%) 

11º 1 16 95 96 ----- 96 

 
 

Quadro 3D – 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 (%) 
Taxa conclusão 

módulos 3º P (%) 
Meta 2011/2012 

(%) 

12º  1 7 96 98 ----- 100 

 
 

Uma análise comparativa dos resultados dos alunos dos Cursos Profissionais, permite 

concluir que a taxa de conclusão dos módulos continua muito satisfatória na turma do 1º 

ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, assim como nas turmas 

de 2º e 3º ano, verificando-se, inclusive, uma melhoria no aproveitamento face ao período 

transato, sendo o curso de Técnico de Turismo o que apresenta melhor aproveitamento.  

No 1º ano do Curso de Técnico de Multimédia, verifica-se uma diminuição significativa no 

aproveitamento dos alunos que frequentam este curso, a qual se traduziu na redução da 

taxa de conclusão de módulos de 81% para 76%. Esta situação advém de diversos fatores, 
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nomeadamente, este curso não ir ao encontro das expetativas de alguns formandos que 

frequentam o curso, alguns formandos não se encontrarem inseridos numa área de 

formação adequada às suas aptidões e o facto de alguns formandos adotarem uma postura 

desajustada a este tipo de modalidade. Assim, ressalva-se que esta diminuição de 

aproveitamento refere-se ao caso específico de alguns alunos e não à turma, no seu 

cômputo geral.  

Quando comparado com as metas estabelecidas no Conselho Pedagógico, verifica-se que o 

sucesso escolar dos cursos de 1º ano de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e de 2º ano 

de Técnico de Gestão do Ambiente superou e igualou a meta estabelecida, respectivamente. 

Em relação ao curso de Técnico de Multimédia, verifica-se que o sucesso apresentado no 2º 

período é significativamente inferior à meta estabelecida, situação considerada 

preocupante. No ano terminal dos cursos (3º ano), o sucesso escolar encontra-se um pouco 

longe dos 100 %, situação em que todos os alunos concluem o ensino secundário. Esta 

situação advém do facto de um formando possuir ainda muitos módulos por concluir.  

 

Se considerarmos os alunos que completaram todos os módulos ou que têm, no máximo, 

quatro não concluídos como alunos com sucesso escolar, verifica-se que o aproveitamento 

global nos cursos profissionais, no 2º período, se situa no 76 %, – Quadro 4, valor 

considerado pouco satisfatório face ao do 1º período. 

Quadro 4 – Avaliação dos Resultados Escolares  

 
 

Refira-se que 86 % dos alunos nos cursos profissionais apresentava sucesso no término do 1º 

período e que esta diminuição reflete a quebra acentuada no aproveitamento dos alunos do 

curso de Técnico de Multimédia. 

 

 

 

Ano N.º total 
alunos 

N.º alunos 
sucesso 

Sucesso 
1º P (%) 

Sucesso 
2º P (%) 

Sucesso 
3º P (%) 

10º 31 22 92 71 ----- 
11º 16 13 75 81 ----- 
12º 7 6 86 86 ----- 

Total 54 41 86 76 ------ 
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Quanto à situação de anulação de matrícula (Quadro 5), verifica-se que, ao longo do 2º 

período, 5 formandos desistiram do seu percurso formativo, valor considerado muito elevado.  

 

Quadro 5 – Anulação de Matrícula no Ensino Profissional 
 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

Nesta modalidade de ensino, no 2º período, continuou em funcionamento o curso que iniciou 

no ano letivo transato, sendo frequentado por 23 formandos distribuídos por 3 Tipologias (A, 

B e C), frequência ao abrigo do DL 357/2007 (conclusão de UFCD de cursos EFA-NS - uma das 

vias de conclusão do Ensino Secundário prevista) ou conclusão de processo de RVC 

(encaminhado por um CNO). 

 

A análise dos resultados (Quadro 6) permite verificar que os resultados obtidos nesta 

modalidade são globalmente bons.  

 

Quadro 6 – Avaliação dos Resultados Escolares 
 

Curso 
EFA 

Tipologia 
N.º alunos em 

formação 

N.º Formandos com 
todos os NG1 

validados 

N.º Formandos 
que concluíram o 

curso 

2010 

Tipologia A 12 9 ---- 

Tipologia B 5 2 3 

Tipologia C 4 1 3 

DL 357/2007 1 ---- 1 

Conclusão processo RVC 1 1 ---- 

Total formandos 23 
Total formandos 

certificados com ES 
7 

                                                             
1 Núcleo Gerador 

N.º de alunos que procederam à Anulação de 
Matrícula 

1º P 2º P 2º P 

5 5 ---- 
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Relativamente aos formandos da Tipologia A, 75% dos formandos apresenta sucesso escolar 

face aos 67 % no término do 1º período, resultado considerado satisfatório e que reflete uma 

melhoria significativa no aproveitamento. Dos cinco formandos da Tipologia B, três concluíram 

o ensino secundário, os restantes dois apresentam uma taxa de sucesso escolar de 100 %, 

resultado considerado muito satisfatório, assim como o único formando da Tipologia C que se 

encontra em formação. 

Acrescente-se a existência de três formandos de Tipologia C que concluíram o Ensino 

Secundário, assim como um formando ao abrigo do DL 357/2007, o que se traduziu na 

certificação com o nível secundário de seis adultos desde o início do ano lectivo (conforme 

Quadro 6), resultados considerados muito satisfatórios.  

 

Salienta-se que estes resultados elevam para 80 o número de adultos que obtiveram a 

certificação de nível secundário neste concelho em regime pós-laboral desde que esta 

modalidade teve início na oferta da Escola Secundária de Castro Verde em 2008. Estes dados 

permitem afirmar que este tipo de ensino constitui uma mais-valia na oferta da escola e vai ao 

encontro das necessidades da população do concelho e dos concelhos limítrofes nos quais 

este tipo de oferta é inexistente.  

 

Quanto às desistências (Quadro 7), os resultados finais obtidos nestes domínios são muito 

satisfatórios, uma vez que não se verificou nenhuma desistência de frequência de percurso. 

Quadro 7 – Desistências nos Cursos EFA-NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.º Formandos 
Desistentes  

1º P 

N.º Formandos 
Desistentes 

2º P 

N.º Formandos 
Desistentes 

3º P 

Tipologia A 2 0 ----- 
Tipologia B 0 0 ----- 
Tipologia C 1 0 ----- 
DL 357/2007 0 0 ----- 



Conselho Municipal de Educação – 09 de maio de 2012 

7/15 

 

ACÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

- Projeto Testes Intermédios 2011/2012 

- Educação para a Sexualidade 

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Concurso de Poesia 

Teatro “As aventuras de João Sem Medo” 

Comemoração do Dia da Internet Segura com a passagem do Filme “Bulling” 

Evocação do dia das Vítimas do holocausto 

Formação de utilizadores (alunos e professores) 

Ipad’s, e-books e audiolivros", com a gravação de crónicas e exploração de recursos instalados no 
ipads 

Apresentação do projeto "Ler, ouvir, ver, e aprender a fazer com as TIC – Ipad’s, e-books e 

audiolivros", a convite da equipa RBE, na Qualifica 2012 - Feira das profissões, na Fil a 16 de 

Março de 2012. Apresentámos ainda outras atividades e projetos da Biblioteca (animação -"O 

mundo é um grande largo", a curta-metragem -"Sexo platónico" , bem como a promoção da peça 

de teatro "As aventuras de João sem Medo") 

Solicitação de apoios a editoras no sentido de promover a leitura junto dos nossos alunos e da 

divulgação de livros na página da escola, oferecendo livros. A Editora Chiado aceitou este repto e 

ofereceu um conjunto de 70 livros de literatura ficcional, diários e poesia, no valor aproximado de 

1000 euros. 

 

CLUBE JOVEM 

Olimpíadas do Ambiente 

Seminário - Obesidade nas crianças e jovens 

Dê um pouco de luz a olhos sem esperança - recolha de óculos usados 

“Saúde em Dia Não é Mania” – Atividade dinamizada pela turma C do 8º Ano (PIEF), com a 

colaboração do Centro Clínico do Alentejo, do Centro de Saúde e da Universidade Sénior 
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Atendimento no âmbito da saúde a alunos e posterior encaminhamento 

Ações de sensibilização sobre “Sexualidade” nas turmas 7ºA, 9ºA, 10ºB e 11ºC 

Sessões de sensibilização sobre “ Saúde oral” nas turmas do 7º e 8º ano com a colaboração do 

Centro de Saúde 

Placar; Projeto tampinhas; distribuição de revistas informativas e separação dos resíduos da 

escola – atividades que se desenvolvem durante todo o ano. 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Dinamização do workshop “Animação 2D: Técnicas e Recursos” ministrado pelos profissionais da 

animação e pós-produção Rui Cardoso e João Champlon – 19 e 20 de janeiro de 2012 – Castro 

Verde. Atividade direccionada para os alunos do curso de Técnico de Multimédia. Os objetivos 

foram cumpridos de forma bastante satisfatória uma vez que, para além do contato com dois 

profissionais com trabalho produzido e reconhecido nacional e nacionalmente (Os Patinhos, Ilha 

das Cores, O refugiado, etc.), os formandos puderam contatar com os recursos técnicos utilizados 

no âmbito das atividades profissionais da animação 2D e pós-produção vídeo.  

Organização e dinamização do II Encontro de Cursos Profissionais de Turismo do Baixo Alentejo 

pelos alunos do 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo – 16 de Março de 2012 – 

Castro Verde. Participaram 3 turmas das escolas da região, tendo sido debatidos temas 

relacionados com o Turismo de Natureza e o Birdwatching, entre outros. Esta segunda edição foi 

um sucesso, a par da primeira edição. Participaram representantes de diversas entidades, 

destacando-se a presença, mais uma vez, do Presidente da Turismo do Alentejo E.R.T. 

Dinamização da atividade “Orienta-te por Castro” – 21 de março de 2012/Jornadas Culturais – 

organizado pelos alunos do curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e destinado aos alunos 

da escola.  

Dinamização da tenda “Barreca do Ambiente”, espaço de divulgação das atividades desenvolvidas 

ao longo do ano letivo pelos alunos do curso profissional de Técnico de Gestão do Ambiente – 

Jornadas Culturais 2012. Este espaço foi visitado pela comunidade escolar e esteve patente nos 

três dias do evento. Salienta-se que as atividades lúdico-pedagógicas destinadas aos mais novos, 

foram dinamizadas pelos alunos deste curso. Os formandos mostraram-se empenhados e 

motivados, revelando-se esta participação como um grande contributo para o seu 

desenvolvimento profissional.  

Organização e dinamização de um Percurso Turístico por Castro Verde com visita guiada 

dinamizado pelos alunos do curso profissional de Técnico de Turismo e destinado aos alunos da 

Escola Secundária de Castro Verde que se encontram pela primeira vez nesta escola e que são 

oriundos de concelhos limítrofes – 22 Março de 2012/Jornadas Culturais 

Saída de campo à Casa das Histórias (Cascais) e ao Planetário Calouste Gulbenkian (Lisboa) – 19 de 

Janeiro de 2012 – Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e Técnico de Turismo 
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Saída de campo Centro de Ciência Viva do Lousal – 16 de fevereiro de 2012 – Técnico de Gestão 

do Ambiente 

Saída de campo à Valorsul (Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Centro de 

Triagem e Ecocentro) – 27 de Fevereiro de 2012 – Lisboa – Técnico de Gestão do Ambiente 

Saída de campo à exposição “Física no dia-a-dia” patente no Pavilhão do Conhecimento e ao 

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos – 28 de Fevereiro de 2012 – Lisboa – Técnico de Multimédia 

Saída de campo à Tapada de Mafra – 29 de Fevereiro de 2012 – Lisboa – Técnico de Gestão do 

Ambiente 

 

CURSOS EFA-NS 

Visualização da peça "As aventuras de João sem medo", dinamizada pela Escola Secundária de 

Castro Verde e inserida no IV Festival de Teatro Escolar promovido pela Junta de Freguesia de 

Castro Verde – 23 de Março/Jornadas Culturais 

Construção da maquete EFAVILLE exposta no âmbito das Jornadas Culturais 

Participação na palestra “Reciclagem e Sociedade Ponto Verde”, dinamizada pela Eng.ª Ana Luísa 

Fatana – Engenheira do Ambiente da CMCV – 23 de Março/Jornadas Culturais 

 

DEPARTAMENTOS/ÁREAS DISCIPLINARES 

Corrida solidária- toda a comunidade escolar 

Visita de estudo ao Centro de Ciência Viva do Lousal 

Visita de estudo à Quinta da Regaleira e Museu de História Natural em Sintra 

Visita de estudo à Repsol 

Visita de estudo ao Planetário 

Visita de estudo às grutas de Mira de Aire 

Visita de estudo ao Museu da Eletricidade 

Visita de estudo ao Instituto Superior Técnico de Lisboa “Rotas Matemáticas 2012” 

Visita de estudo à Casa das Histórias da Paula Rego 

Visita de estudo - Roteiros Queirosianos e Quinta da Regaleira 

Visita de estudo ao Museu Berardo 

Visita de estudo ao Palácio Nacional de Mafra e visualização da peça “Memorial do Convento” 

Assistir à peça de teatro ”Auto da barca do inferno” no Mosteiro dos Jerónimos 

Assistir à peça de teatro “Falar verdade a mentir” 

Implementação do acesso ao servidor com contas pessoais e dada formação aos utilizadores em 

colaboração com a BE da escola 
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Implementação do sistema de impressão para a reprografia e formação aos alunos (colaboração 

com a BE) 

Comemorações: Dia de São Valentim  

Dia Internacional do Pi (foram desenvolvidas várias atividades, organizadas e 

realizadas pelos alunos do 10º ano, foram direcionadas para as turmas do 3º 

ciclo e para os meninos do Jardim de infância do Agrupamento de Escolas) 

 

 

ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

Actividade Externa: 

- Futsal (Iniciado e Juvenil Masc; Juvenil Feminino) 

- Voleibol (Juvenil Feminino) 

Actividade Interna: 

- Projecto Gira Volei (treinos, formação, inscrições e competição local), destacando-se o 

Encontro inter escolar de gira-volei 

- Corta mato Escolar 

- Projeto Mega atleta 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

Na Escola Secundária funcionam, desde o início do ano letivo, clubes/grupos com diferentes áreas 

de atuação: 

- Clube Jovem 

- Clube de Xadrez 

- Projecto de Construção de Violas Campaniças (aulas de Educação Tecnológica) 

- Núcleo de Aprendizagem da Viola Campaniça (em parceria com a CMCV, a Cortiçol e a Junta de 

Freguesia de Castro Verde) 

- Rádio Escolar 

 

Neste período, a escola envolveu-se ainda nas seguintes atividades: 

- Actividades carnavalescas (dinamização da Associação de Estudantes da ESCV) 

- Participação no desfile de Carnaval das escolas 

- Jornadas Culturais – 20-23 Março 2012 
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RELATÓRIO DAS JORNADAS CULTURAIS 2012 
 

21 de março (quarta-feira manhã) 

Exposições/Atividades Anos / Turmas 
Nº de 

Alunos 
Avaliação dos Alunos 

 A Matemática através dos Tempos 

 Cantinho da Poesia 

 Vulcanismo 

 As Espécies Arbóreas 

 Áreas Naturais Protegidas 

 España Me Gusta 

 A “Barreca” do Ambiente 

 Exposições Interativas de Física e Química 

 Tenda Árabe 

 Sala de Chá  

 Barraquinha Saborosa 

 Quermesse 

 A Igualdade dos Géneros - Teatro  

Ensino Básico 111 

 Apenas 5 alunos (4,5%) 

consideraram a atividade pouco 

interessante, os restantes 

consideraram a atividade 

interessante e muito interessante. 

 

Oficinas Anos / Turmas 
Nº de 

Alunos 
Avaliação dos Alunos 

Aikido 

 10ºA, B, C e D 

11ºB e C 

 12ºA 

8 
 Todos os alunos revelaram ter 

gostado muito da atividade. 

Iniciação à Equitação 

10ºA, B, C e D 

11ºB e C 

 12ºA 

16 
 Todos os alunos revelaram ter 

gostado muito da atividade. 

Orienta-te por Castro 
10ºA, B, C e D 

11ºB e C 
 12ºA e B 

30 
 Apenas um aluno referiu que não 

gostou da atividade. 

Iniciação ao Xadrez 

10ºA, B, C e D 

11ºB e C 

12ºA 

13 

 A maioria dos alunos gostou da 

atividade. Somente dois alunos 

não gostaram. 

Filme "Rudo e Cursi" 
10ºA, B, C e D 

11ºB e C 
 12ºA e B 

23 
 Todos os alunos revelaram ter 

gostado muito da atividade. 

Iniciação à Pintura 
10ºA, B e C 

12ºA 
12 

 Todos os alunos revelaram ter 

gostado da atividade. 

Dança do Ventre 
10ºA, B e C 

 11ºB 
9 

 Todos os alunos revelaram ter 

gostado muito da atividade. 
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Na abertura das jornadas efetuou-se a entrega de prémios e leitura dos poemas premiados do 

concurso de poesia “O Sonho” (Área Disciplinar de Português e Biblioteca Escolar). 

 

 Todos os alunos da turma A do 11º ano colaboraram na atividade “A Matemática através dos 

Tempos”. Estes alunos consideraram muito interessante o trabalho que desenvolveram tanto 

a nível das aprendizagens que fizeram, bem como a interação com os visitantes. 

 7 Alunos do 10º ano colaboraram na emissão, em direto, da rádio escolar. Os alunos 

consideraram as aprendizagens bastante positivas.  

 5 Alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia foram os responsáveis pelo registo de 

som e imagens das jornadas, tendo considerado esta atividade muito interessante. 

 

 

21 de Março (quarta-feira - tarde) 

Atividades 

Workshop gourmet para professores – organizado pela área Disciplinar de Francês, com a participação de 8 

professores. Esta atividade teve um enorme sucesso. 

 

Visitas guiadas às exposições – Creche do Lar Jacinto Faleiro. 

 

 

22 de março (quinta-feira - manhã) 

Exposições/Atividades Anos / Turmas 
Nº de 

Alunos 
Avaliação dos Alunos 

 A Matemática através dos Tempos 

 Cantinho da Poesia 

 Vulcanismo 

 As Espécies Arbóreas 

 Áreas Naturais Protegidas 

 España Me Gusta 

 A “Barreca” do Ambiente 

 Exposições Interativas de Física e Química 

 Tenda Árabe 

 Sala de Chá  

 Barraquinha Saborosa 

 Quermesse 

 EFAVILLE – Uma vila muito além! 

 

Ensino 

Secundário 
169 

  Do total de alunos apenas cinco 

(3%) mencionaram não ter 

gostado das atividades. 
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Oficinas Anos / Turmas 
Nº de 

Alunos 
Avaliação dos Alunos 

Decorar mesas com Arte 9ºA, B e C 12 

 Metade dos alunos considerou 

ter gostado muito da atividade e 

os outros seis referiram ter 

gostado. 

Massagem de Pedras Quentes, Thai e 

Acupuntura 
9ºA, B e C 14 

 Apenas um aluno (7%) referiu 

que não gostou de participar. 

Escalada 
7ºA e B 

8ºA, B e C 
19 

  Seis alunos (36%) responderam 

que não gostaram. No entanto a 

maioria dos alunos respondeu 

que gostou muito. 

Oficina de Cante  
7ºA e B 

 8ºA e B 
16 

 Apenas um aluno (6%) referiu 

que não gostou. 

Oficina de Viola Campaniça 
7ºA, 7ºB, 8ºA, 

8ºB 
15 

 Apenas um aluno (7%) referiu 

que não gostou. No entanto a 

maioria dos alunos respondeu 

que gostou. 

Oficina de Rádio 9ºA e B 9 
 Apenas um aluno (11%) referiu 

que não gostou. 

Iniciação ao Desenho 7ºA e B 

 8ºA e B 
15 

 A maioria dos alunos respondeu 

que gostou muito. 

CSI - Castro Verde 7ºA e B 24 
 A maioria dos alunos respondeu 

que gostou muito. 

Palestra de Minas Abandonadas 10ºC 13 * 

Percurso Turístico por Castro Verde 10ºC e E 5 * 

“Quem é o Criminoso” 11ºA 13 * 

*Os alunos não procederam à avaliação da atividade.  

 

 

21 de Março (quinta-feira - tarde) 

Atividades 

 

Visitas guiadas às exposições – Creche do Lar Jacinto Faleiro e Escola E,B 2,3 Dr. António Francisco Colaço 
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22 de Março (quinta-feira - noite) 

Atividades 

 Visitas guiadas às exposições dinamizadas por alunos do 10º ano, coordenados pela Prof.ª Ana Silva;  

 Jantar convívio (dinamizado pelos alunos do Curso de Educação e Formação Tipo 3 - Serviço de Mesa e Bar 

coordenados pelo professor Diogo Caeiros – parceria com a Escola EB 2,3 de Castro Verde); 

 Espetáculo com Duo Kontraste e o grupo de alunos do núcleo da escola Violas Campaniças acompanhados 

pelo Prof. Paulo Colaço.  

Participantes 

Alunos 73 (1) 

Professores 31 

Funcionários 10 

Acompanhantes 22 

Pais/Encarregados de Educação/Familiares 13 

Convidados 17 

TOTAL 
166 

(1) 11 Alunos participaram no espetáculo (elementos do grupo Violas Campaniças). 

 

Estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, Presidente da Junta de 

Freguesia de Castro Verde, Diretor do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, Diretor do 

Agrupamento de Escolas de Ourique, Diretor do Agrupamento de Escolas de Almodôvar, 

Representante da Associação Sénior de Castro Verde e o Diretor da ART.  

Neste evento, há a destacar:  

 A apresentação do espetáculo foi efetuada por uma aluna da escola; 

 A decoração das mesas, o serviço de mesa, bem como a dinamização da oficina Decorar 

mesas com Arte, foi da responsabilidade dos alunos do CEF Tipo 3 - Serviço de Mesa e Bar 

da Escola EB 2,3 Dr António Francisco Colaço, supervisionados por um professor da área 

técnica. 
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23 de março (sexta-feira - manhã) 

Atividades 

Rádio ao Vivo 

“Os Burros também vêm à Escola” 

Jogo de Futsal Professores vs Alunos 

Teatro “As Aventuras de João Sem Medo” – público escolar 

23 de março (sexta-feira - tarde) 

Atividades 

Aula zero de alemão Deutsch? Logisch! – 9ºA e 9ºB 

Projeção do Filme “BRRRrrrr!!!” de Alain Chabat – 4ºano 

23 de março (sexta-feira - noite) 

Atividades 

Palestra “Reciclagem e Sociedade Ponto Verde” – alunos do Curso EFA-NS 

Teatro “As Aventuras de João Sem Medo” – público em geral 

 

Nestas atividades, há a destacar:  

 

 A atividade Rádio ao Vivo - emissão em direto foi realizada com a colaboração dos professores 

Anabela Carreira e Joaquim Rosa e de alguns alunos. A atividade decorreu com sucesso. Os alunos 

participaram em passatempos com a atribuição de prémios. 

 A peça de teatro “As Aventuras de João Sem Medo” alcançou sucesso junto da comunidade escolar e 

público em geral. Os alunos envolvidos, cerca de 40, participaram de forma ativa, esforçando-se 

claramente e revelando interesse em voltar a levar à cena a referida peça. A encenação esteve a cargo 

da Prof.ª Filipa Figueiredo. É também de referir que o guarda-roupa, cenários, efeitos multimédia e 

acompanhamento dos alunos durante ensaios e exibições foi levado a cabo por um grupo de 

professores e funcionários, os quais, tornaram este projeto ambicioso exequível. 

 A palestra “Reciclagem e Sociedade Ponto Verde” foi dinamizada pela Engenheira Ana Luísa Fatana da 

Câmara Municipal de Castro Verde.  

 

Intervenientes/Colaboradores: 

 Núcleo de Aikido de Castro Verde 

 Confraria dos Cavaleiros de S. Pedro 

 Dalida (Animadora Sóciocultural da ESDIME, responsável pela Oficina Dança do Ventre) 

 Alunos do Curso de Educação e Formação(T3) – Serviço de Mesa e Bar -  e Professores responsáveis 

 Clínica Corporalis 

 Associação BTT 100 Trilhos de Castro Verde 
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 Grupo Coral Os Ganhões de Castro verde 

 Cooperativa de Informação e Cultura Cortiçol – Rádio Castrense 

 Engenheiro de Minas - José Martins 

 Engenheira Ana Luísa Fatana - Câmara Municipal de Castro Verde 

 Serviços Sócioculturais da Câmara Municipal de Castro Verde 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 
Relatório de Avaliação 2º período 

 

Em reunião de departamento do pré-escolar foi feita a avaliação e análise do 2º período, 

tendo sido referido: 

 

Frequência e assiduidade 

Neste segundo período entraram 6 novas crianças nos JI da rede pública do concelho. 

O nível de assiduidade dos grupos ronda os 80%,90%, à exceção das crianças de etnia cigana 

que, em virtude das deslocações frequentes das famílias, faltam com alguma frequência. 

Deve-se, ainda, salientar, nas últimas três semanas do período, um surto de varicela e outras 

doenças virais que levaram a ausências mais prolongadas das crianças. 

 -De referir, como um caso preocupante, o jardim de infância de S. Marcos da Atabueira, cuja 

baixa frequência e assiduidade das 3 crianças que o frequentam, (verifica-se um elevado 

número de dias em que está apenas 1 criança ou nenhuma criança), torna impossível as 

atividades de cariz pedagógico e social que se pretende desenvolver no Jardim de Infância. 

 

Avaliação das aprendizagens 

Nos diversos grupos, as crianças realizaram evoluções de acordo com o seu desenvolvimento 

e faixa etária e apresentaram um normal desenvolvimento nas diferentes áreas e domínios 

que estão consignados nas orientações curriculares para o pré-escolar.  

Foram analisadas as atividades do plano anual de atividades, que integraram a abordagem 

de diferentes áreas de conteúdo e que foram na generalidade cumpridas, embora algumas 

com pequenas alterações na calendarização. Destas atividades as docentes destacaram: as 

realizadas no âmbito dos vários projetos do PNL que foram muito positivas e continuam a 

motivar crianças e famílias; a "Estafeta da Leitura" em parceria com a biblioteca escolar; as 
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de articulação com o 1º ciclo, feitas essencialmente através do Projeto "Castro, terras com 

tradição" onde todos os docentes participaram integrados nos diversos grupos que 

trabalharam os diferentes temas do projeto. Destacaram ainda as de articulação com as 

famílias, como o Carnaval, o dia do pai, e outras onde referiram a participação dos pais, e a 

boa colaboração sempre que foram solicitados. Foi também referida a comemoração do dia 

da árvore em parceria com a Câmara Municipal, no âmbito do projeto "Plantar Portugal". 

 

Ensino Especial/Apoios educativos 

As 2 crianças com N.E.E., uma de seis anos com diagnóstico de autismo e uma de 4 anos com 

diagnóstico de atraso de desenvolvimento global, que frequentam duas salas de Castro 

Verde, apresentaram alguns progressos: a primeira sobretudo na interação com as outras 

crianças; a segunda criança ao nível da terapia da fala, nomeadamente na área vocabular e 

na construção frásica.  

As crianças com apoio: 9 crianças no JI de Castro Verde; 3 em Entradas; 1 S. Marcos; 2 em 

Sta Bárbara e 1 em Casével – beneficiam de intervenções nas áreas da psicologia, terapia da  

fala e apoio da educadora da intervenção precoce. Estes apoios são igualmente geridos com 

os recursos dos técnicos da Unidade de Ensino Estruturado e Intervenção Precoce.  

Na generalidade, as crianças com apoio apresentaram alguma evolução ao longo do período. 

 

Atividades de Apoio à Família 

- Em relação às atividades de apoio à família cuja planificação foi articulada com o plano 

anual de atividades, depois de feita a devida avaliação com os professores que as lecionam e 

os educadores titulares de turma, o balanço foi positivo, foi desenvolvido um trabalho 

articulado com os educadores e apresentadas propostas ricas e interessantes que 

proporcionaram aprendizagens significativas num ambiente lúdico. 
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Crianças que frequentam Jardins de Infância fora da área da residência 

 

Jardim de Infância de Castro Verde 

Número de crianças 

transportadas 

Idade Local da residência Transporte  da 

CM 

Transporte 

particular 

1 4 anos Geraldos X ------ 

1 4 anos Geraldos X ------ 

1 3 anos  Geraldos X ------- 

1 5 anos Geraldos X ------ 

1 5 anos Geraldos X ------- 

1 5 anos Geraldos X -------- 

1 4 anos Geraldos ------ X 

1 3 anos Geraldos ------ X 

1 5 anos Almeirim ------ X 

1 4 anos  Piçarras X ------ 

1 6 anos Entradas ------ X 

1 4 anos Entradas ------ X 

1 3 anos S. Marcos ------- X 

1 4 anos S. Marcos ------ X 

1 6 anos Monte Cerro X -------- 

Total         15   Total     8 Total      7 

 

Jardim de Infância de Casével 

1 5 anos Estação de Ourique X ___ 

1 5 anos Aivados X ___ 

Total         2   Total    2  
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Jardim de Infância de Sta Bárbara 

1 5 anos Castro Verde  X ___ 

1 5 anos Lombador X ___ 

1 4 anos Namorados X ____ 

1 4 anos Namorados X ____ 

1 3 anos Viseus X ____ 

Total         5   Total   5  

 

Jardim de Infância da Sete 

1 6 anos Á-das-Neves x ____ 

1 4 anos Á-das-Neves X ____ 

1 3 anos Figueirinha X ____ 

1 4 anos Figueirinha X ____ 

1 4 anos Á-de-Corvo x ____ 

1 5 anos Á-de-Corvo X ____ 

1 4 anos Lombador x ____ 

Total         7   Total   7  

 

   Total de alunos que frequentam Jardins de Infância fora da área da residência – 29 crianças 

   Total de crianças transportadas pela CM –  22 crianças 

   Total de alunos transportados por familiares – 7 crianças 

 



 

FREQUÊNCIA DO 1º CICLO 

2011/2012 

EB de Castro Verde 

 

 

Ano 

EB nº1 EB nº 2 TOTAL DE 

ALUNOS/TURMAS 

Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas 

1º 25 1 23* 1 48 2 

2º 22 1 43* 2 65 3 

3º 39* 2 12 1 51 3 

4º 23 1 22* 1 45 2 

TOTAL 109 5 100 5 209 10 

* 5 alunos com NEE 

 

   

                      EB de S. Marcos                                                        EB de Casével   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  *1 alunos com NEE 

                      

                       EB de Entradas                                              EB de Sta. Bárbara  

 

               

 

 

 

 

   

 

 

Ano 

 

2011/2012 

1º 1 

2º 0 

3º 6 

4º 1 

TOTAL 8 

 

Ano 

 

2011/2012 

1º 0 

2º 2 

3º 1 

4º 9* 

TOTAL 12 

 

Ano 

 

2011/2012 

1º 3 

2º 6 

3º 3 

4º 5 

TOTAL 17 

 

Ano 

 

2011/2012 

1º 12 

2º 4 

3º 9 

4º 6 

TOTAL 31 



 

PREVISÃO DE FREQUÊNCIA DO 1º CICLO 

2012/2013 

 
Ano 

C. Verde 
EB nº1 

C. Verde 
EB nº2 

TOTAL 

Alunos TURMAS 

1º 11 +  31* + 12* 42 + 12 2 

2º 25 23 48 2 

3º 22 43* 65 3 

4º 39* 12 51 3 

TOTAL   206 + 12 10 
                                                          *4 alunos com NEE   *Alunos de Matrícula facultativa 

 

 

                                                   

            

 

             

                                          4 *alunos com NEE             *Alunos de Matrícula facultativa 

 

 

1º Ciclo  

                                                 2011-2012                                                                         2012-2013 

            Ano esc. 
Localidade 

1º 2º 3º 4º Total  1º 2º 3º 4º Total 

Casével 1 3 1 9 14  2 0 2 1 5 

Castro Verde 48 65 51 45 209  42+12 48 65 51 206+12 

Entradas 3 6 3 5 17  3 3 6 3 15 

Sta. Bárbara 12 4 9 6 31  3 12 4 9 28 

S. Marcos 1 0 6 1    8  0 1 0 6 7 

TOTAL 65 78 70 66 279  50+12 64 77 70 261 

  

 

 

 

 

        EB 
Ano  

 Castro 
Verde 

Casével S. Marcos  Entradas  Sta. 
Bárbara 

TOTAL 

Alunos  TURMAS 

1º 42*+ 12 2 0 2 + 1 2 + 1 46+16  

2º 48* 0 1 3 12 64  

3º 65 2 0 6 4 77  

4º 51* 1 6 3 9 70  

TOTAL 206 +12 3+2 7 14+1 27+1 257+16  



 

 

 

FREQUÊNCIA DO PRÉ-ESCOLAR 

2011/2012 

 

               
JI 
Idade  

 
Castro 
Verde 

 
Sete 

  
Sta. 
Bárbara 

 
Entradas 

  
S. 
Marcos 

 
Casével 
 

 
Total de Crianças  

3 32 5 3 4 1 3 48 

4 36 4 2 6 1 1 50 

5 36 2 3 3 1 2 47 

6   8 0 0 0 0 0    8 

TOTAL 112 11 8 13 3 6 153 

 

 

            

PREVISÃO DE FREQUÊNCIA DO PRÉ-ESCOLAR 

2012/2013 

 

 

 

 

 

                                     *Faltam as matrículas para o próximo ano lectivo de C. Verde  

  

                                                                                                PRÉ-ESCOLAR 

                                                 2011-2012                                                                         2012-2013 

            Idade 
Localidade 

3 4 5+ Total  3 4 5+ Total 

Casével 3 1 2 6  0 3 1 4 

Castro Verde 32 36 44 112  * 32 36 68 

Entradas 4 6 3 13  3 4 6 13 

Sta. Bárbara 3 2 3 8  1 3 2 6 

S. Marcos 1 1 1 3  1 1 1 3 

Sete 5 4 2 11  4 4 4 12 

                  
            JI 
Idade  

 
Castro 
Verde 

 
Sete 

  
Sta. 
Bárbara 

 
Entradas 

  
S. 
Marcos 

 
Casével 
 

 
Total de Crianças  

3 * 4 1 3 1 0 9 

4 32 3 3 4 1 3 46 

5 36 4 2 6 1 1 50 

TOTAL 68 11 6 13 3 4 105 



TOTAL 48 50 55 153  9 47 50 106 

 

EB/JI DE ENTRADAS 

 

    

 

 

 

 

 

EB/JI DE CASÉVEL 

    

 

 

 

 

 

EB/JI DE S. MARCOS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1º CICLO 

        
Ano  

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

1º 3 6 6 

2º 3 3 6 

3º 6 3 3 

4º 3 6 3 

TOTAL 15 18 18 

PRÉ-ESCOLAR 

                  
Idade  

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

3 3   

4 4 3  

5 6 6 3 

TOTAL 13 9 3 

1º CICLO 

        
Ano  

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

1º 2 1 3 

2º 1 2 1 

3º 3 1 2 

4º 1 3 1 

TOTAL 7 7 7 

PRÉ-ESCOLAR 

                  
Idade  

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

3 1   

4 3 1  

5 1 3 1 

TOTAL 5 4 1 

1º CICLO 

        
Ano  

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

1º 1 1 1 

2º 2 1 1 

3º 0 2 1 

4º 6 0 2 

TOTAL 9 4 5 

PRÉ-ESCOLAR 

                  
Idade  

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

3 1   

4 1 1  

5 1 1 1 

TOTAL 3 2 1 



 

 

EB/JI DE STA. BÁRBARA 

 

    

 

 

 

 

 

 

1º CICLO 

        
Ano  

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

1º 5 6 3 

2º 12 3 6 

3º 4 12 3 

4º 9 4 12 

TOTAL 30 25 24 

PRÉ-ESCOLAR 
SETE + STA. BÁRBARA 

                  
Idade  

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

3 5   

4 6 5  

5 6 6 5 

TOTAL 17 11 5 
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