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Conselho Municipal de Educação 

05 de Novembro de 2014 

Em relação ao ano letivo anterior, as docentes realizaram as 

avaliações individuais por área de desenvolvimento em creche e por 

área de conteúdo em pré-escolar. Constataram que todos os grupos 

adquiriram competências e fizeram evoluções adequadas às suas 

faixas etárias.  

Destacamos ainda que em termos de apoio educativo, 6 crianças 

foram acompanhadas por técnicos da equipa de intervenção 

precoce. Beneficiando algumas crianças de mais do que um apoio. 

4 Crianças transitaram para o 1.º ciclo, tendo os seus processos 

sido entregues em reunião, na qual a educadora deste grupo esteve 

presente, convidada pelo agrupamento. 

Em relação a este ano letivo 2014/2015, iniciámos com o mesmo 

número de salas, estando programado a abertura de uma outra sala 

de berçário em Janeiro. Neste momento temos 109 crianças a 

frequentar (74 em creche e 35 pré). 

A entrada/adaptação das crianças decorreu normalmente, segundo 

o PAI (programa de acolhimento inicial), não havendo nada de 

significativo a relatar. 

Estamos neste momento a desenvolver as seguintes atividades de 

enriquecimento curricular: 

• Educação física 

• Inglês 
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• Expressão musical 

• Natação em parceria com a câmara municipal. 

O nosso projeto curicular intitula-se, Crescendo no Alentejo, e daqui 

já decorreram alguns mini projetos, nomeadamente: 

• O  Halloween na nossa escolinha ; 

• Semana gastronómica do Alentejo (entre as atividades nas 

vária áreas, também  a ementa nesta semana foi baseada nos 

pratos típicos alentejanos); 

• Estamos a preparar o “Magusto dos Faleirinhos”, em que as 

crianças vestidas com traje típico alentejano vão à rua 

relembrar esta data à população e oferecer castanhas/bolotas. 
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Conselho Municipal de Educação 

Relatório do Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

  

 Neste documento são apresentados os resultados finais relativos ao transato ano letivo 

nos diferentes ciclos de ensino bem como os principais fatores que orientaram o arranque do 

ano letivo 2014/15 no Agrupamento de Escolas de Castro Verde.  

___________________________________________________________________________ 

1. Balanço final do ano letivo 2013/2014, nos diferentes ciclos de ensino 

1.1. Resultados escolares na educação pré-escolar 

 

A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, 

desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo que procura tornar a criança 

protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já 

conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. 

A avaliação formativa é um processo integrado que implica o desenvolvimento de 

estratégias de intervenção adequadas às características de cada criança e do grupo, incide 

preferencialmente sobre os processos, entendidos numa perspectiva de construção progressiva 

das aprendizagens e de regulação da acção. Avaliar assenta na observação contínua dos 

progressos da criança, indispensável para a recolha de informação relevante, como forma de 

apoiar e sustentar a planificação e o reajustamento da acção educativa, tendo em vista a 

construção de novas aprendizagens. 

No ano letivo 2013/14 terminaram o seu percurso na educação pré-escolar 43 crianças, 

apresentando todas elas, uma evolução positiva e atingido com sucesso a maioria das metas 

curriculares definidas para este nível de ensino. 

 

1.2.Ensino Básico 

 

Os resultados obtidos pelos alunos que frequentaram o Ensino Básico no Agrupamento de 

Escolas de Castro Verde no ano letivo 2013/14, foram os constantes dos quadros abaixo: 
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1.2.1. Resultados escolares dos alunos do 1º ciclo 

 

Quadro 1. Taxas de sucesso - Avaliação interna -do Agrupamento  (AG) e a nível nacional (NAC) 

 

Quadro 2. Taxas de sucesso nas provas nacionais – Avaliação externa do Agrupamento (AG) e a nível 

nacional (NAC) 

4ºano 

Disciplinas 1ª Fase AG 1ª Fase NAC 2ª Fase AG 2ª Fase NAC 

Português  61,6% 62,2% ___ ___ 

Matemática 55,4% 56,1% ___ ___ 

 

 Da análise do quadro 1 pode-se afirmar que, na globalidade, os resultados escolares 

dos alunos foram bastante positivos, não obstante terem ficado ligeiramente abaixo dos 

resultados nacionais. 

 De acordo com o quadro 2 as médias registadas nas provas nacionais ficaram muito 

próximas das obtidas a nível nacional. No entanto, verificou-se uma melhoria de cerca de 

25% a Português e de 11% a Matemática, relativamente ao ano anterior, 2012/13, ano em que 

pela primeira vez se realizaram provas nacionais de 4º ano. 

 Dos 259 alunos que no final do ano letivo frequentaram o 1.º ciclo do ensino básico, 

apenas 19 (7%) ficaram em situação de retenção. 

 

1.2.2. Resultados escolares dos alunos nos 2º e 3º ciclos (ensino regular) 

 

Quadro  3. Taxas de sucesso dos 2º e 3 ºciclos do ensino básico no Agrupamento (AG) e a nível nacional (NAC) 

 

  

Ensino Básico – 1º Ciclo 

1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 

AG NAC AG NAC AG NAC AG NAC 

98,4% 100% 93,9% 88,7% 83,8% 94,5% 95,5% 96,1% 

Ensino Básico – 2º e 3º Ciclos 

5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano 

AG NAC AG NAC AG NAC AG NAC AG NAC 

86,2% 88,2% 87,7% 86,5% 89,4% 82% 93,8% 86% 83,6% 83,3% 



Agrupamento de Escolas de Castro Verde 

 

05/11/2014 Página 2 
 

Quadro 4. Taxas de sucesso nas provas nacionais – Avaliação externa do Agrupamento de Escolas (AG) e a 

nível nacional (NAC) 

6ºano 

Disciplinas 1ª Fase AG 1ª Fase NAC 2ª Fase AG 2ª Fase NAC 

Português 61,0% 57,9%  ___ 

Matemática 45,5% 47,3% ___          ___ 

 

Quadro 5. Taxas de sucesso nas provas nacionais – Avaliação externa do Agrupamento (AG) e a nível 

nacional (NAC) 

9ºano 

Disciplinas 1ª Fase AG 1ª Fase NAC 2ª Fase AG 2ª Fase NAC 

Português 56,8% 56%          ____ ___ 

Matemática 46,7% 53% ____ ___ 

  

 Da análise do quadro 3 pode-se afirmar que, na globalidade, os resultados escolares 

dos alunos foram positivos, com sucesso acima de 80%, superiores às médias nacionais, à 

exceção dos resultados obtidos pelos alunos do 5º ano, que ficaram 2% aquém dos resultados 

nacionais. 

 De acordo com os quadros 4 e 5, verificou-se que os alunos dos 6º e 9º anos do AECV, 

obtiveram resultados nas provas de avaliação externa acima dos registados a nível nacional, 

na disciplina da português. A disciplina de matemática, no AECV, apresentou um resultado 

inferior ao alcançado a nível nacional, nos 6º e 9º anos. 

 No final do ano letivo, a classificação final, decorrente dos resultados da avaliação 

interna e dos resultados obtidos nas provas nacionais no 2º ciclo resultou na retenção de 8 

alunos de um total de 65 e, no 3º ciclo, de 9 alunos de um total de 54. Globalmente verificou-

se que nas 17 turmas dos 2º e 3º ciclos do ensino regular, ficaram em situação de retenção 17 

alunos (5%) e de transição 343 (95%). 

 

1.2.3. Resultados escolares dos alunos dos 2º e 3ºciclos do ensino básico que 

frequentaram outras ofertas educativas (PIEF, PCA e Curso Vocacional).  

 

Quadro 6. Taxas de sucesso - 2º e 3º ciclos do ensino básico não regular 

PIEF, PCA e Curso Vocacional 

PIEF 

6ºano 83% 

8ºano 75% 

9ºano 77% 

PCA 8ºano 100% 

Curso Vocacional de 3º ciclo 100% 
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 No que diz respeito ao sucesso escolar dos alunos inseridos na medida PIEF, e dado 

que este é definido tendo por base o grau de desenvolvimento das competências estabelecidas 

nos seus Programas Socioeducativos e Formativos Individualizados (PSEFI), constatou-se 

que, no transato ano letivo, no conjunto das três turmas PIEF, 7 alunos não obtiveram sucesso 

escolar.  

 Relativamente às turmas de Percurso Curricular Alternativo (PCA) e vocacional de 3º 

ciclo todos os alunos transitaram de ano.  

  

1.3. Ensino Secundário 

 

1.3.1. Resultados escolares no ensino secundário regular 

   
Quadro 7. Taxas de sucesso no ensino secundário - Avaliação interna no Agrupamento (AG) e a nível 

nacional (NAC) 

Ensino Secundário 

10ºano 11ºano 12ºano 

AG NAC AG NAC AG NAC 

85,4% 84,3% 97,8% 87,3% 76,6% 62,3% 

 

 

Quadro 8. Taxas de sucesso em valores (de 0 a 20) nos exames nacionais 11º ano – Avaliação externa do 

Agrupamento de Escolas (AG) e a nível nacional (NAC) 

11ºano 

Disciplinas 1ª Fase AG 1ª Fase NAC 2ª Fase AG 2ª Fase NAC 

Biologia e Geologia  10,4  10,7  6,7  8,1  

Física e Química A 10,4 8,8  10,4  8,2  

Economia A 9  9,2  8  9,7  

Geografia A 10,4  10,5  ___ 11  

Filosofia  5,2  9,7  ___ ___ 

 
Quadro 9. Taxas de sucesso em valores (de 0 a 20) nos exames nacionais 12º ano – Avaliação externa do 

Agrupamento de Escolas  (AG) e a nível nacional (NAC) 

12º ano 

Disciplinas 1ª Fase AG 1ª Fase NAC 2ª Fase AG 2ª Fase NAC 

Português 12,4  10,7 9,5 8,9 

Matemática A 8,8 7,8 10,5 8,1 

História A 7,6 9,2 13,8 8,8 

 

 Os resultados globais da avaliação interna (quadro 7) traduzem uma taxa de sucesso 

que se situa acima da média nacional. 
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 Na 1ª fase dos exames nacionais (quadros 8 e 9), os resultados obtidos apenas foram 

superiores a 10 valores nas disciplinas de biologia e geologia, física e química A, geografia A 

e português. Nas disciplinas de português, matemática A e física e química A, a classificação 

final no agrupamento foi superior à obtida a nível nacional. 

 É de referir que o sucesso no 12º ano implica o sucesso de todas as disciplinas, 

necessário para a conclusão do curso, enquanto nos 10º e 11º anos, os alunos transitam 

mesmo não tendo sucesso à totalidade das disciplinas. Deste modo, verificou-se que nas 

turmas do 11º ano, a classificação final decorrente dos resultados da avaliação interna não 

sofreu qualquer alteração após ponderação dos resultados obtidos nos exames nacionais, 

todavia houve um pequeno decréscimo de sucesso no que respeita às turmas do 12º ano. 

 Não obstante o referido, salienta-se que, se ao nível do português, os resultados 

alcançados no exame nacional foram positivos e superiores aos registados a nível nacional, na 

disciplina de matemática A, a média obtida na classificação do exame, apesar de superior à 

nacional, não atingiu valores positivos, situação que não se pode alhear do facto de, uma parte 

dos alunos revelar, à partida, uma desmotivação intrínseca em relação à disciplina e também 

porque o exame nacional contemplou pela primeira vez, também conteúdos do 11º ano. 

 

1.3.2. Resultados escolares no ensino secundário profissional 

 

Quadro 10. Taxas de sucesso no ensino secundário profissional  

Curso 
Nº de alunos 

assíduos 

Nº alunos 

sucesso 

Nº alunos 

insucesso 

Taxa de 

sucesso (%) 

Técnico de Audiovisuais 16 12 4 75 

Técnico de Restauração 12 10 2 83 

Animador Sociocultural 10 5 5 50 

Técnico de Multimédia 10 6 4 60 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 12 12 --- 100 

Total 60 45 15 75 

 

 Relativamente ao sucesso apresentado pelos alunos que se encontravam inseridos 

nos cursos profissionais, verifica-se que dos 60 alunos que compareceram à formação, 45 

apresentaram sucesso (possuem a totalidade dos módulos concluídos ou até 4 módulos não 

aprovados), registando-se um sucesso de 75 %. 

 Globalmente, a maioria dos alunos inseridos no ensino profissional esteve motivada e 

empenhada na conclusão do seu percurso formativo, sendo as aprendizagens proporcionadas 

nos cursos consonantes com as suas expetativas. No entanto, por diferentes motivos, alguns 

alunos não apresentaram sucesso escolar e demonstraram vontade em reorientar o seu 
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percurso formativo para outra área de formação (1º e 2º ano) ou ingressar no mercado de 

trabalho sem a conclusão do 12º ano (3º ano). 

 É ainda de destacar as 25 parcerias estabelecidas no âmbito da formação em contexto 

de trabalho - FCT- Camaras Municipais, Institutos superiores, entidades privadas, associações 

entre outras, que resultam de uma experiência consolidada do AECV na área da formação 

profissional. 

 

2. Abertura do ano letivo – 2014/15 

 

2.1. Turmas e Alunos do Agrupamento 

No presente ano letivo estão inscritos no AECV, 1051 alunos, desde o pré-escolar até ao 

12º ano, distribuídos por 53 turmas. Estes alunos frequentam os diversos estabelecimentos de 

ensino que constituem o Agrupamento, de acordo com o nível e ciclo de ensino e oferta 

formativa, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 11. Oferta Formativa e número de turmas por nível/ciclo de ensino 

 
 

 Número de Turmas 

P
ré

-

e
sc

o
la

r 

Sede de Concelho 5 

Fora da Sede do Concelho 
3 

 
 

 Número de Turmas/Ano de escolaridade 

1
º 

C
ic

lo
  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Sede de Concelho 2 2 3 2 

Fora da Sede do Concelho 4 (Mistas) 

 

 5º Ano 6º Ano 

2
º 

C
ic

lo
 Ensino Regular 4 3 

Curso Vocacional 1 

PIEF - 1 

 PIEF-GPS (Programa Integrado de Educação 

e Formação - Gerar, Percorrer, Socializar) 

1 

 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

3
º 

C
ic

lo
 Ensino Regular 3 4 3 

PCA (Percurso Curricular Alternativo) -  1 

Curso Vocacional (1) 

PIEF - - 2 

 

 

 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

E
n

si
n

o
 

S
e
c
u

n
d

á
r
io

 

Cursos 

Científicos- 

Humanísticos 

Ciências e Tecnologias 1 1 1 

Ciências Socioeconómicas - 1 1 

Línguas e Humanidades 1 - - 

Cursos 

Profissionais 

Técnico de Auxiliar de Saúde 1 - - 

Técnico de Audiovisuais - 1 - 

Técnico de Restauração 
Animador Sociocultural 

- - 1 
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2.2. Serviços disponíveis no pré-escolar e 1º ciclo 

No AECV, as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação Pré-

escolar, as AEC e a Componente de Apoio à Família (CAF) no 1º ciclo apresentam os 

seguintes dados
 
(dados referentes a setembro de 2014): 

Quadro 12. Número de alunos da educação Pré-escolar inscritos nas Atividades de Animação e Apoio à Família 

 

 

Jardim de 

Infância 

N
.º

 d
e
 c

ri
a
n

ç
a
s 

Nª de crianças inscritas nas AAAF 

A
lm

o
ç
o
 

Transporte 

Escolar 

P
r
o
lo

n
g
a
m

e
n

to
 

Atividades de Animação 
C

ir
c
u

it
o
 

u
r
b

a
n

o
 

O
u

tr
o
 

Expressão 

motora 

Cante 

alentejano 

Atividades 

Animação 

Castro Verde 110 85 32 8 51 93 86 91 

Entradas 10 8 - - - 8 8 8 

Sta. Bárbara de 

Padrões 
11 11 - 10 11 11 11 11 

Sete 8 7 - - - 8 8 8 

TOTAL 139 111 32 18 62 120 113 118 

 

Quadro 13. Número de alunos do 1º CEB inscritos nas Atividades de Enriquecimento Curricular 

Escola 
Nº 

Alunos 

Nº alunos inscritos nas AEC 

Inglês Expressão Musical 
Exp. Física e 

Desportiva 

EB1 de Castro Verde 202 178 147 181 

EB1 de Sta. Bárbara de Padrões 27 27 27 27 

EB1 de  Entradas 22 22 22 22 

TOTAL 251 227 196 230 

 

Quadro 14. Número de alunos do 1º CEB inscritos na Componente de Apoio à Família 

 

Escola 

 

Nº  de 

Alunos 

Nª de Alunos inscritos na Componente de Apoio à Família 

 

Almoço 

Transporte Escolar Prolongamento 

Circuito Urbano Outro M  T 

Centro escolar nº 1 107 85 35 8 37 40 

Centro Escolar nº 2 95 77 36 14 27 28 

EB1 de Entradas 22 11 - - - - 

EB1 de Sta. Bárbara 27 26 - 22 9 9 

TOTAL  251 199 71 44 73 77 
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2.3. Pessoal docente e não docente 

 

O pessoal docente e não docente em exercício de funções no presente ano letivo é 

constituído pelo número de elementos explicitado nos quadros seguintes: 

 

Quadro 15. Pessoal docente em exercício de funções no agrupamento de acordo com o vínculo ao estado, por 

grupo de recrutamento.1 

Grupos de recrutamento 
N.º docentes 

do QA 

N.º de docentes 

do QZP 

N.º de docentes 

contratados 
Total 

Educadoras (100) 11 4 ---- 14 

Docentes 1º ciclo (110) 10 6 ----  16 

História/Português 2º ciclo (200) 2 ---- ---- 2 

Português 2º ciclo (210) 2 ---- ---- 2 

Inglês 2º ciclo (220) 2 ---- ----- 2 

Matemática/C.Nat 2º ciclo (230) 4 ---- ----- 4 

EVT 2º ciclo (240) 2 ----- ---- 2 

Educação Musical (250) 1 ---- ---- 1 

Educação Física 2º ciclo (260) 2 ---- ----- 2 

EMRC (290) 0 ---- ---- ----* 

Português (300) 7 3 ---- 10 

Inglês (330) 4 ---- ---- 4 

História (400) 2 ---- 1 3 

Filosofia/Psicologia (410) 2 ---- ---- 2 

Geografia (420) 1 ---- 1  2* 

Economia e Contabilidade (430) 2 ---- ---- 2 

Matemática (500) 5 ---- 2 7 

Físico-Química (510) 4 1 ---- 5 

Biologia/Geologia (520) 5 ---- ---- 5 

ET (530) 1 ---- ---- 1 

Informática (550) 1 ---- ---- 1 

Artes Visuais (600) 3 ---- ---- 3 

Educação Física 3º ciclo (620) 3 1 1 5 

Educação Especial (910) 2 ---- 2 4 

Técnicos Especializados** ---- ---- 4 4 

AEC   6 6* 

TOTAIS 78 15 17 110 

* Aguarda-se a colocação de um docente 

**Técnicos a lecionar nos cursos profissionais 
1 Dados obtidos nos serviços administrativos do agrupamento em novembro de 2014. 

  

De acordo com o quadro 15 verifica-se que existe estabilidade relativamente ao 

pessoal docente, permitindo assim, de forma sustentada a prossecução de iniciativas 

pedagógicas.  
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Quadro 16 - Distribuição do pessoal não docente1 

 

Funções 

N.º de não docentes 

a cargo do MEC 

N.º não docentes a cargo da 

Câmara Municipal 
TOTAL 

A tempo 

indeterminado 

A termo 

certo 

A tempo 

indeterminado 

A termo 

certo 

Assistentes técnicos 14 0 ---- ---- 14 

Assistentes operacionais 42 0 23 ---- 65 

Psicóloga ---- 1* ---- ---- 1 

TOTAIS 56 1 23 0 80 
* Contratado de 20 horas  

1 Dados obtidos nos serviços administrativos do agrupamento em Novembro de 2014. 

Para além, do já referenciado no quadro 16 é ainda de referir que o agrupamento 

dispõe também de três assistentes operacionais colocados no agrupamento através dos 

programas do Centro de Emprego. Ainda assim, se o número de assistentes técnicos se afigura 

suficiente, o número de assistentes operacionais não satisfaz na totalidade as necessidades 

existentes no agrupamento, entre outros motivos porque o nível etário dos alunos, em 

particular do pré-escolar ao 2º ciclo, exige uma atenção e vigilância constantes por parte dos 

mesmos, para além das outras tarefas inerentes ao cargo que desempenham. 

O Agrupamento dispõe ainda de uma psicóloga, colocada pelo Ministério da Educação 

e da Ciência, num horário de 20 horas semanais e, na sequência da parceria com o Centro de 

Recursos para a Inclusão – CRI –, de técnicos especializados, cujos serviços são prestados a 

tempo parcial nas áreas da psicologia (4h15m/semana), terapia ocupacional (2h/semana), 

terapia da fala (3h30m/semana) e fisioterapia (45m/semana). 

 

2.4. Atividades preparatórias e abertura do ano letivo 

 

 A Direção procedeu, ao longo dos meses de julho e agosto, a todo o trabalho de 

preparação, necessário para a abertura de mais um ano letivo. Para o efeito, procedeu à 

distribuição do serviço letivo dos docentes e à elaboração do Plano de Estudos e 

Desenvolvimento Curricular de Agrupamento bem como de documentos orientadores para o 

arranque do ano letivo. Foram também elaborados os horários de acordo com a legislação em 

vigor e os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico. 

 Ao longo das duas primeiras semanas de setembro, as diferentes estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógicas reuniram por forma a planificar as atividades 

curriculares e extracurriculares que norteiam a ação educativa. As atividades de preparação do 

ano letivo cumpriram uma calendarização previamente definida com vista a assegurar o pleno 
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funcionamento da Escola e reunir as condições necessárias para se iniciarem as atividades 

letivas. 

 Ao longo do dia 12 de setembro, decorreu a receção aos alunos e encarregados de 

educação dos pré-escolar, 1.º ciclo, 5.º, 9.º e 10.º anos, com o intuito de, por um lado, dar a 

conhecer ou relembrar as normas e aspetos gerais de funcionamento do Agrupamento e, por 

outro lado, promover o primeiro contacto direto dos alunos e pais/encarregados de educação 

com o professor Diretor de Turma/Titular de Turma ou com a Educadora.  

 A receção decorreu normalmente, verificando-se uma grande afluência de 

Encarregados de Educação, em particular no ensino Pré-escolar, 1º e 2 ciclo. 

 As atividades letivas tiveram início no dia 15 de setembro para todos os alunos do 

Agrupamento. 

 

 Face ao exposto anteriormente, considera-se que o presente ano letivo se iniciou 

dentro da normalidade e de acordo com os prazos estabelecidos. No entanto, ressalvam-se 

alguns constrangimentos, a saber: falta de pessoal não docente (assistentes operacionais) em 

exercício de funções nas escolas; ausência de orçamento capaz de garantir de forma eficaz a 

manutenção de espaços e equipamentos na Escola E.B.2,3 Dr. António Francisco Colaço e 

Escola Secundária; a tardia colocação dos docentes contratados, nomeadamente nas áreas de 

Geografia, EMRC e AECs.  

 

 A abertura do ano letivo contemplou ainda eventos, que pelo seu impacto e 

importância no seio da comunidade educativa, se assinalam, nomeadamente:  

- No dia 11 de setembro, a cerimónia de entrega dos diplomas aos alunos que 

concluíram o ensino secundário no ano letivo anterior, bem como a atribuição do 

Prémio de Mérito à melhor aluna do ensino regular e ao melhor aluno dos cursos 

profissionais; 

- No dia 1 de outubro, a receção aos professores, organizada pela CMCV com a 

colaboração da Direção do Agrupamento que contou com uma visita guiada ao 

concelho e com um lanche-convívio; 

- No dia 30 de outubro, a inauguração das novas instalações da Biblioteca Escolar da 

Escola Secundária e a assinatura da renovação do Protocolo de Cooperação 

desenvolvido no âmbito da Rede de Bibliotecas de Castro Verde, pelo representante da 

Camara Municipal e pelo Diretor do Agrupamento de Escolas. 
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2.5. Plano de Atividades 

 

As atividades apresentadas e programadas a nível dos Departamentos Curriculares, 

Clubes, Biblioteca Escolar (BE), Área de Educação para a Saúde ou outras estruturas 

educativas, no presente ano letivo foram propostas com base nas linhas orientadoras de ação 

educativa, a saber: construir a identidade do Agrupamento; intensificar a qualidade das 

aprendizagens promovendo o sucesso educativo; e reforçar as relações com a comunidade. 

 

Foram delineadas ações conducentes ao reforço educativo dos alunos do 

agrupamento tendo em conta a oferta educativa, as características dos discentes e os recursos 

disponíveis, a saber: o apoio educativo no 1º ciclo, o apoio ao estudo/salas de estudo no 

ensino básico e secundário, a implementação de programas de tutoria, o reforço educativo no 

âmbito da Educação Especial e ainda o Plano Nacional de Leitura. As iniciativas planificadas 

visam sobretudo garantir um efetivo reforço das aprendizagens e otimização dos processos de 

ensino e aprendizagem bem como o desenvolvimento de mecanismos de autonomia e 

maturação pessoal. 

 

As atividades de complemento curricular e extracurricular planificadas para o 

presente ano letivo, constituem um conjunto de atividades de natureza lúdica, cultural e 

formativa diversificadas que objetivam a formação integral, a aquisição de aprendizagens 

significativas e de competências sociais dos alunos. Destacam-se a realização de visitas de 

estudo, organização de exposições, palestras, ações de esclarecimento, workshops, 

comemoração de efemérides, concursos e outras atividades de carácter distinto. 

 

A dinamização do clube de Música (bateria, viola baixo e guitarra) e do clube do 

Desporto Escolar (Grupos/Equipas: badminton, voleibol, futsal, natação, ténis de mesa e 

atletismo) direcionados em particular aos alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, 

integram um conjunto de atividades tidas como um suporte essencial e complementar na 

formação e sucesso educativo dos alunos que os frequentam. 

 

Também o gabinete de informação e apoio no âmbito da educação para a saúde e 

educação sexual – Gabinete Jovem, dispõe de uma equipa disponível para informar, 
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esclarecer dúvidas, orientar e encaminhar os alunos em todas as situações por eles solicitadas, 

e dinamiza um conjunto de atividades, muitas delas em parceria com o Centro de Saúde. 

 

A implementação de projetos de natureza diversa, dirigidos aos alunos do 

agrupamento e/ou à comunidade educativa favorecem também um ambiente integrador e um 

clima de entreajuda nas dinâmicas escolares, sendo de realçar, no presente ano a dinamização 

de projectos, que se passam a enunciar: 

Projeto 
Âmbito do 

Projeto 
Público-alvo Proponentes 

Construção e toque da viola 

campaniça em contexto escolar 
Local Comunidade Educativa  

Parceria 

AECV, CMCV e 

Cortiçol 

Gira Volei 
Local/ 

Nacional 

Ensino básico e 

secundário 
Parceria FPV e AVAL 

Cante Alentejano Local Pré-escolar e 1º Ciclo  
Parceria AECV e 

CMCV 

Clube de Proteção Civil Nacional 1º Ciclo Dep. 1º Ciclo 

Amigos da Horta Local 
JI Sete e Comunidade 

Educativa 
Dep. Pré-escolar 

Sete em Movimento Local JI Sete Dep. Pré-escolar 

Lancheira sorriso em Movimento Regional 
3.º A, B e C Castro Verde 

e EB/JI SBP  

Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

Heróis da fruta- lanche escolar 

saudável 
Nacional 

J.I. 1.º A e B, 

3.º A, B e C  

EB1 Castro Verde 

Dep. Pré-escolar Dep. 

1º Ciclo 

em parceria 

com a CMCV 

Património natural e cultural Local EB/JI Entradas 
Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

Sabores da Nossa Terra Local 4º A e B Castro Verde 

Dep. 1º Ciclo 

em parceria com a LPN 

CMCV 

Vamos proteger as nossas aves!!! Local 1º A e B Castro Verde Dep. 1º Ciclo 

Falar Alentejano Local 2º A e B Castro Verde Dep. 1º Ciclo 

Plano Nacional de Cinema Local 

2ºCiclo 

3º Ciclo 

Ensino Secundário 

AECV 

Festival de Cinema 

100 cenas  

(VII edição) 

Local Comunidade Educativa AECV 

Empreendedorismo Regional 

JI Sete 

3.º e 4.º anos EB1 de 

Entradas 

5ºA e 7ºA  

CMCV em parceria 

com AECV/BE 

Mexer bem para Bem Viver Local 
Pré-escolar e 

 1º Ciclo 

Dep. 1º Ciclo 

Dep. Pré-escolar 

Gentes da Nossa Terra Local Pré-escolar Castro Verde Dep. Pré-escolar 

Projeto a Ler+: 

Castro Lê+ com “o livro amigo 

continua comigo” 

Local 1º Ciclo 

Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

BE 

Vamos ser solidários em conjunto - 

Pequenos gestos, grandes atitudes 
Local Pré-escolar e 1º Ciclo 

Dep. 1º Ciclo 

Dep. Pré-escolar 

Um dia diferente Local 
Pré- escolar - Sete, 

Entradas e SBP 
BE 
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Projeto 
Âmbito do 

Projeto 
Público-alvo Proponentes 

Conhecer + a Biblioteca Local 
Todos os níveis e ciclos 

de ensino 
BE 

Hoje a aula é na Biblioteca Local 
Todos os níveis e ciclos 

de ensino  
BE  

Castro Lê+ Contigo Local 
Todos os níveis e ciclos 

de ensino 
BE 

CastroLê+ com Matemática Local  1º e 2º Ciclos BE 

CastroLê+ com Português Local 2º e 3º Ciclos BE 

CastroLê+ com Ciência Local 1º Ciclo – 4º ano BE 

CastroLê+ com História Local 2º e 3º Ciclos BE 

Castro Lê+ Com todos Local 
Todos os níveis e ciclos 

de ensino 
BE  

Castro Lê + com “O livro amigo 

continua comigo” 
Local 1.º ciclo BE  

Voluntários da Leitura Nacional 
Todos os níveis e ciclos 

de ensino 
BE 

Biblioteca S.A.- um conceito 

empresarial 
Local 3.º ciclo BE  

Leituras & companhia… no monte 

alentejano 

Local 

(Candidatura 

de mérito) 

Todos os níveis e ciclos 

de ensino 
BE  

Aprender com a Biblioteca Nacional 2º ciclo - 6.º C BE  

Ler aqui e em qualquer lugar Local Comunidade educativa BE 

A Ler+ “Os Heróis dos livros”  Local 2.º ciclo BE  

Projeto a Ler+ 

“Um leitor é um sonhador” 
Local 1.º ciclo BE 

Ler+jovem: 

Inter (ger) ações) 
Nacional 

Secundário 12ºA (turma 

de candidatura)/ e alunos 
de outras turmas que 

manifestem interesse 

BE  

Conversas com… Local 
Todos os níveis e ciclos 

de ensino 
BE  

Projeto eTwinning 

“Once upon a time in scratch” 

(Itália e Malta) 

Internacional 2º ciclo – 5ºB BE 

Rádio Escolar 

“Mestre Finezas” 
Local Comunidade Educativa BE 

Projeto Young Volun Team Nacional 
Comunidade escolar e 

local 

CP 

Animador 

Sociocultural 

 

Muitas das atividades propostas pelo agrupamento são realizadas em colaboração com 

instituições exteriores ao agrupamento. O AECV desenvolve habitualmente parcerias com 

diversas entidades, destacando-se, entre outros parceiros, a(o): 

 Câmara Municipal de Castro Verde 

 União de Freguesias de Castro Verde e Casével 

 Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões 

 Junta de Freguesia de Entradas 

 SOMINCOR 

 Centro de Saúde de Castro Verde 
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 Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

 Guarda Nacional Republicana 

 Conservatório Regional do Baixo Alentejo 

 Universidade Sénior de Castro Verde 

 Instituto Politécnico de Beja 

 Lar Jacinto Faleiro 

 Cortiçol- Cooperativa de Informação e Cultura C.R.L 

 Liga para a Proteção da Natureza 

 CERCICOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e 

Solidariedade Social dos concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar, -CRI - 

Centro de Recursos para a Inclusão  

 APADIJ - Associação para Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil 

 Associação de Voleibol do Alentejo 

 

Ao longo do ano letivo serão ainda estabelecidas outras parcerias (reincidentes ou não) 

com instituições no sentido de promover o desenvolvimento de estágios no âmbito do ensino 

vocacional dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico bem como do ensino profissional assim como 

a integração dos alunos no tecido empresarial/institucional local, regional, nacional ou 

internacional. 

 

 

 

Documento elaborado pelas representantes dos docentes: 

Ensino pré-escolar – Maria de Fátima Palma 

Ensino Básico – Maria Madalena Coelho 

Ensino Secundário – Margarida Candeias 

 

 

Castro Verde, 5 de novembro de 2014 


	Ata CME 5 Novembro 2014
	Relatorio do Ensino Particular - Pre-Escolar 5 novembro
	Relatorio Ensino Pre-Escolar, Basico e Secundario - Publico 5 novembro

