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Nota Introdutória 

 

 

Conforme ordem de trabalhos da reunião do Conselho a que se destina o presente 

relatório, procede-se através deste documento, ao balanço do final do ano letivo 2014/2015, nos 

diferentes ciclos de ensino. Para o efeito, são apresentadas as taxas de sucesso escolar e outros 

elementos relativos ao aproveitamento dos alunos do Agrupamento bem como as atividades e 

projetos desenvolvidos e respetivo impacto no processo de ensino e aprendizagem. 

Importa salientar que as taxas de sucesso apresentadas reportam-se aos dados da 

avaliação interna, uma vez que à data do presente relatório, ainda se encontram a decorrer os 

exames nacionais e provas de final de ciclo e equivalência à frequência (2ª fase), não sendo 

assim possível determinar a taxa de sucesso escolar global nos anos sujeitos a avaliação externa. 

 É omissa a avaliação referente ao ensino pré-escolar, vocacional misto e ensino 

secundário profissional, dado que as atividades letivas ainda se encontram a decorrer, para os 

alunos destes níveis de ensino. 

 

 Acresce ainda referir que o balanço ora apresentado foi efetuado a partir dos dados e 

informações cedidas pela direção e diferentes estruturas de coordenação pedagógica do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE 

 

4 
 

1. Resultados escolares – avaliação interna 

Os resultados escolares e a promoção do sucesso dos alunos que frequentam os 

diversos estabelecimentos de ensino do Agrupamento, constituem uma das finalidades 

prioritárias da ação educativa e dos princípios estratégicos consubstanciados nos 

documentos orientadores que regulam a política organizacional e pedagógica no 

Agrupamento.  

Os indicadores de execução que integram esta área de ação traduzem-se, no final de 

cada ano letivo, em resultados académicos resultantes do desempenho de cada aluno.  

1.1. Resultados escolares dos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico 

No presente ano letivo ficaram retidos, na globalidade do 1º ciclo, um total de 18 

alunos, dos 250 alunos que frequentaram este ciclo de ensino, sendo a taxa global de 

sucesso escolar de 92%. Dos 18 alunos que ficaram retidos, 5 deles, estiveram 

matriculados em regime de itinerância, frequentando escolas de acolhimento apesar de 

afetos a este Agrupamento. 

Nas disciplinas de matemática e português, sujeitas a exame nacional no final de 

ciclo, o desempenho dos alunos, em termos de sucesso percentual, foi de 82% e 95% 

respetivamente.  

Ao nível da educação especial, a eficácia dos planos educativos individuais 

implementados foi de 92 % apenas 1 aluno (num total de 13) não atingiu os objetivos 

propostos.  

O quadro 1 sintetiza os resultados globais da avaliação dos alunos, por ano de 

escolaridade, no final do ano letivo.   

 
Quadro 1- Resultados da avaliação no 1º ciclo 

Ano 
N.º total 

de alunos 

N.º de alunos 

retidos 

Taxa de sucesso 

escolar (%) 

Regime educativo especial 

N.º total de 

alunos 

Eficácia do PEI 

(%) 

1º 51 1 98 1 100 

2º 66 10 84 2 100 

3º 72 6 92 5 80 

4º 61 1 98 5 100 

Total de ciclo 250 18 93 13 92 
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No 1º ciclo, o apoio ao estudo, de oferta e frequência obrigatória (isto é, integra a 

componente curricular) procurou reforçar, sobretudo, o ensino nas áreas da matemática 

e português bem como a criação de métodos de estudo e de trabalho, tendo a maioria 

dos alunos registado um aproveitamento positivo. 

De forma a suprir as dificuldades de alguns alunos, foram também elaborados e 

aplicados 46 planos de acompanhamento pedagógico (PAP), que tiveram uma taxa de 

eficácia de 70 % (14 alunos não obtiveram sucesso face às medidas de promoção de 

sucesso escolar aplicadas). Estes alunos beneficiaram ainda de apoio socioeducativo, 

medida que se estruturou através de um conjunto de estratégias e atividades de apoio, de 

caráter pedagógico e didático, organizadas de forma integrada, para complemento e 

adequação dos processos de ensino e aprendizagem. 

O aproveitamento dos alunos nas atividades de enriquecimento curricular, a saber, 

inglês, expressão musical e educação física e motora, é considerado bastante positivo, 

uma vez que na totalidade das 13 turmas, 9 registaram 100% de sucesso nestas 

atividades. 

 

1.2. Resultados escolares dos alunos do 2º ciclo do Ensino Básico 

(ensino regular) 

No 2º ciclo do ensino básico regular, os resultados obtidos pelos alunos foram os 

constantes do seguinte quadro: 

 
Quadro 2 - Avaliação interna - 2º ciclo do Ensino Básico (regular e articulado) 

Ano/Turma 
N.º total 

de alunos 

N.º de alunos 

retidos 

Taxa de sucesso 

escolar (%) 

Regime educativo especial 

N.º total de 

alunos 

Eficácia do 

PEI (%) 

5ºA 16 0 100 2 100 

5B 15 0 100 2 100 

5C 16 2 88 2 100 

5D (RA) 24 0 100 0 - 

Total 5ºano 71 2 97 6 100 

6A 28 2 93 1 100 

6B 20 2 90 2 100 

6C (RA) 27 4 85 0 - 

Total 6º ano 75 8 89 3 100 

Total de ciclo 146 10 93 9 100 
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No presente ano letivo a avaliação global dos alunos inscritos no 2º ciclo do ensino 

básico regular (146) foi bastante satisfatória, registando-se uma taxa de sucesso de 93%. 

Transitaram de ano 136 alunos, dos quais 107 não obtiveram quaisquer níveis inferiores 

a três, o que pressupõe uma taxa de qualidade, neste ciclo de estudos, de 73%. No 

entanto, este resultado pode ainda sofrer alguma oscilação decorrente dos resultados da 

2ª fase das provas de final de ciclo e equivalência à frequência. Refira-se que, os 

resultados da 1ª fase não alteraram os resultados da avaliação interna. 

Ao nível da educação especial, não se registaram retenções. 

 

Para colmatar as dificuldades de alguns alunos, diagnosticadas no início ou durante 

o ano letivo, foram elaborados e aplicados 45 planos de acompanhamento pedagógico 

(PAP), que tiveram uma taxa de eficácia de 78 % (10 alunos não obtiveram sucesso face 

às medidas de promoção de sucesso escolar aplicadas). 

Os alunos frequentaram também com regularidade as aulas de apoio ao estudo de 

português, matemática e inglês. No 2.º ciclo, a oferta de apoio ao estudo é obrigatória, 

no entanto, fica sujeita a proposta do Conselho de Turma e ao acordo dos encarregados 

de educação dos alunos indicados para a sua frequência. No horário semanal das turmas 

do 2.º ciclo foram registados 5 tempos de 45 minutos para o Apoio ao Estudo, no final 

ou início de cada turno, a utilizar de acordo com os fins traçados pelos diferentes 

Conselhos de Turma.  

Esta medida de reforço educativo afigura-se uma mais-valia no processo de ensino 

e aprendizagem, no entanto, de acordo com a reflexão realizada pelos docentes por ela 

responsáveis, nalgumas situações, não é plenamente otimizada devido ao elevado n.º de 

alunos nos grupos propostos para a sua frequência. 

Relativamente às tutorias atribuídas aos alunos do 2º ciclo (2 no 5º ano e 4 no 6º 

ano), constatou-se que surtiram o efeito desejado, uma vez que os objetivos essenciais 

delineados nos programas de tutoria foram alcançados. 
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1.3. Resultados escolares dos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico 

(ensino regular) 

Os resultados obtidos no 3º ciclo, explicitam-se no quadro 3. 

Quadro 3- Avaliação interna – 3º ciclo do Ensino Básico (regular e articulado) 

Ano/Turma 
N.º total 

de alunos 

Nº de alunos 

retidos 

Taxa de 

sucesso 

escolar 

Regime educativo especial 

Nº de 

alunos 

Eficácia do 

PEI 

7A 25 6 76 - - 

7B 21 9 57 - - 

7C (RAM) 20 1 95 2 100 

Total Ano 66 16 76 2 100 

8A 20 3 85 1 100 

8B 20 5 75 2 100 

8C 20 0 100 3 100 

8D (RAM) 25 3* 88 2* - 

Total Ano 85 11 87 6 100 

9A 22 0 100 1 100 

9B 21 1 95 0 - 

9C (RAM) 25 0 100 0 - 

Total Ano 68 1 99 1 100 

Total de ciclo 219 28 87 9 100 

*Dois alunos não frequentaram o currículo específico individual por se encontrarem em terapia na instituição 

de acolhimento. 

  

Em conformidade com o quadro 3, a taxa de sucesso no 3º ciclo foi de 87%. Dos 

219 alunos inscritos, transitaram de ano 191, dos quais, 138 não obtiveram quaisquer 

níveis inferiores a três, o que pressupõe uma taxa de qualidade, neste ciclo de estudos, 

de 63%. No 9º ano, apenas uma aluna não foi admitida a exame. Os resultados dos 

restantes alunos que realizaram as provas finais de 3º ciclo, 1ª fase, serão publicadas no 

dia 9 de julho. 

Ao nível da educação especial, não se registaram retenções.  

Ao longo do ano, foram elaborados e aplicados 72 planos de acompanhamento 

pedagógico (PAP), cuja taxa de eficácia foi de 61% (28 alunos não obtiveram sucesso 

face às medidas de promoção de sucesso escolar aplicadas). 

Os alunos frequentaram também com alguma regularidade aulas de apoio ao estudo 

de português, matemática, inglês e nalguns casos física e química. No 3º ciclo, o Apoio 
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ao Estudo – concretizado na forma de apoio específico à disciplina –, não sendo de 

oferta obrigatória, realizou-se de acordo com as propostas emanadas pelos docentes em 

Conselho de Turma por forma a garantir um efetivo reforço das aprendizagens e 

otimização dos processos de ensino e aprendizagem, em particular nas disciplinas de 

maior insucesso ou sujeitas a prova final. Tal como no 2º ciclo, a frequência ao apoio 

por parte dos alunos fica sujeita ao acordo dos encarregados de educação.  

Os programas de tutoria elaborados para os alunos do ensino básico regular (1 no 7º 

ano, 4 no 8º ano e 1 no 9º ano), com o intuito de orientá-los e acompanhá-los no seu 

percurso escolar, quer ao nível da sua atividade académica, quer da sua maturação 

pessoal numa vertente mais individualizada e específica, cumpriram globalmente os 

objetivos traçados. Constatou-se que apenas um aluno, apesar dos progressos 

verificados em termos da aquisição de competências sociais, não obteve aproveitamento 

positivo no final do ano letivo.  

  

1.4. Ensino Básico – análise comparativa 

 O gráfico que abaixo se apresenta, alude às taxas de sucesso, nos diferentes ciclos 

de ensino do Ensino Básico, no presente ano letivo em comparação com o ano transato. 

 
Gráfico 1 – Taxas de sucesso nos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico referentes aos anos letivos 

2013/14 e 2014/15 

 

 

  

De acordo com os dados apresentados, pode constatar-se que nos 2º e 3º ciclos, os 

resultados alcançados pelos alunos, em termos de avaliação interna, foram, no transato 
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ano letivo, ligeiramente superiores aos atingidos no presente ano, verificando-se a 

situação inversa no que respeita ao 2º ciclo.  

  Estes dados são um indicador sobre a evolução do sucesso educativo no Ensino 

Básico e permitem observar se as discrepâncias são muito evidentes ou não. Assim, no 

que respeita aos dois anos letivos em análise, apesar das oscilações, não se assinalam 

discrepâncias significativas. 

 

1.5. Resultados escolares nas turmas PIEF, PIEF-GPS e PCA 

O quadro que se segue referencia os resultados obtidos pelos alunos que 

frequentaram o Programa Integrado de Educação e Formação - PIEF, e PIEF – GPS. 

 
 Quadro 4. Avaliação nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico PIEF, e PIEF - GPS  

Ciclo/Turma 

Total de 

alunos 

inscritos* 

Total de alunos 

inscritos que não 

frequentaram as 

aulas** 

Nº de alunos 

que 

concluíram 

Nº de 

alunos 

em 

avaliação 

Taxa de 

sucesso 

escolar 

PIEF 2ºC 14 2 9 3 75 

PIEF GPS2º 

C T1 
10 0 10 0 100 

Total 2º 

ciclo 
24 2 19 3 86 

PIEF GPS 

3ºC T2 
13 0 12 1 92 

PIEF 3ºC T1 9 0 7 2 78 

PIEF 3º C 

T2 
17 13 3 1 75 

Total 3º 

ciclo 
39 13 22 4 85 

Total 63 15 41 7 85 

*Não estão contabilizados os alunos que, ao longo do ano, anularam a matrícula ou foram transferidos 

para outros estabelecimentos de ensino (9 alunos)1 

 **Por motivos terapêuticos  

  

Ao longo do ano, alguns alunos (24%), apesar de estarem matriculados e afetos às 

turmas, não puderam frequentar as aulas por se encontrarem em terapia na instituição de 

acolhimento (Associação de Respostas Terapêuticas - ART), pelo que a taxa de sucesso 

escolar relativa aos alunos das turmas PIEF, foi calculada com referência ao n.º de 

                                                
1 O abandono/desistência e anulação nos jovens institucionalizados na ART integrados no PIEF têm 

acontecido por uma das seguintes razões: o jovem é transferido de instituição, o jovem atinge os 18 anos e 

abandona a instituição, o jovem é expulso da instituição ou a medida termina  
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alunos que efetivamente frequentaram as aulas (48 alunos). Assim e de acordo com o 

referido critério, a percentagem de sucesso no 2º ciclo foi de 86% e, no 3º ciclo de 85%, 

O sucesso escolar de cada um dos alunos inseridos na medida PIEF é definido tendo por 

base o grau de desenvolvimento das competências estabelecidas no seu Programa 

Socioeducativo e Formativo Individualizado (PSEFI).  

 A taxa de sucesso foi, no conjunto das 5 turmas, de 85%. 

 

Estas turmas apresentam uma especificidade muito própria e assumem um papel 

social de particular relevância, na medida em que são a única resposta educativa para a 

grande maioria destes jovens que se encontram institucionalizados e, muitos destes, sob 

tutela do Tribunal de Menores. No entanto, observa-se, em particular na Escola E.B.2,3, 

que tem existido algum desfasamento relativamente ao nível etário destes alunos e dos 

restantes que frequentam o referido estabelecimento de ensino e também ao nível das 

suas vivências, motivo pelo qual seria importante reforçar a articulação 

escola/instituição e encontrar estratégias conducentes à qualidade do ambiente 

educativo. 

 

Relativamente à turma de Percurso Curricular Alternativo (PCA) todos os alunos 

concluíram com sucesso o currículo que frequentavam, conforme quadro abaixo. 

 Quadro 5 - Avaliação da turma PCA – 3º ciclo 

 

1.6. Resultados escolares no Ensino Secundário  

 Da totalidade de alunos inscritos no Ensino Secundário, 69% frequentam os cursos 

científico-humanísticos - Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e Ciências 

Socioeconómicas, optando os restantes por frequentar os cursos profissionais constantes 

da oferta formativa do Agrupamento. 

 

 Nos quadros 6 e 7 apresentam-se os resultados da avaliação interna do ensino 

secundário. De salientar que estes dados podem sofrer alteração, no que respeita aos 11º 

e 12º anos, após publicação dos resultados dos alunos nos exames nacionais. 

 

Ano/Turma 
N.º total de 

alunos 

N.º de alunos 

retidos 

Taxa de 

sucesso escolar 

Regime educativo especial 

N.º de alunos Eficácia do PEI 

9º D 12 0 100 3 100 
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Quadro 6 -Avaliação interna por ano - Ensino Secundário  

Curso Turmas 

N.º 

total 

de 

alunos 

N.º de 

alunos 

que não 

transitou 

Taxa  

sucesso 

escolar 

(%) 

N.º de alunos 

com 

classificação 

inferior a 10 

valores  

(disciplinas da 

componente 

Específica) 

Regime 

educativo 

especial 

N.º 

total 

alunos 

Eficácia 

do PEI 

(%) 

Ciências e Tecnologias 10ºA 22 4 82 13 1 100 

Línguas e Humanidades 10ºB 23 3 87 6 2 50 

Total Ano 45 7 84 19 3 75 

Ciências e Tecnologias 11ºA 18 3 83 5 2 100 

Ciências Socio-económicas 11ºB 13 0 100 5 1 100 

Total Ano 31 3 90 10 3 100 

Ciências e Tecnologias 12ºA 27 6 78 6 0 - 

Ciências Socio-económicas 12ºB 16 8 50 1 0 - 

Total Ano 43 14 67 7 0  - 

Total Ensino Secundário 119 24 80 36 6 83 

 

Quadro 7 -Avaliação interna por curso - Ensino Secundário 

 

Da leitura dos quadros 6 e 7 observa-se que a taxa de sucesso, em termos de 

avaliação interna, foi globalmente, de 80%, verificando-se ainda que da totalidade de 

alunos a frequentar o ensino secundário (119), 36 não obtiveram resultados positivos 

nas disciplinas da componente específica, situação que parece advir do grau de 

Curso Turmas 

N.º 

total 

de 

alunos 

N.º de 

alunos que 

não 

transitou 

Taxa 

de 

sucesso 

escolar 

(%) 

N.º de alunos com 

classificação 

inferior a 10 

valores  

(disciplinas da 

componente 

Específica 

Regime 

educativo 

especial 

N.º 

total 

alunos 

Eficácia 

do PEI 

(%) 

Ciências e Tecnologias 

10ºA 22 4 82 13 1 100 

11ºA 18 3 83 5 2 100 

12ºA 27 6 78 6 0 - 

Total de curso 67 13 81 24 3 100 

Línguas e Humanidades 10ºB 23 3 87 6 2 50 

Ciências Socio-económicas 
11ºB 13 0 100 5 1 100 

12ºB 16 8 50 1 0 - 

Total de curso 29 8 72 6 1 100 

Total Secundário 119 24 80 36 6 83 
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dificuldade que por vezes as disciplinas apresentam aliada à falta de pré-requisitos e/ou 

pouca vocação apresentada por alguns dos alunos que as frequentam. 

Para colmatar as dificuldades diagnosticadas ou reforçar as aprendizagens, foram 

disponibilizados, a todos os alunos, orientações na modalidade de apoio ao estudo ou 

sala de estudo. No entanto, nalgumas turmas/disciplinas a assiduidade dos alunos não 

foi muito regular condicionando a eficácia da medida e consequentemente a melhoria 

dos seus resultados. 

Dos 6 alunos com necessidades educativas especiais a frequentar o ensino 

secundário regular, apenas 1 não obteve sucesso, pelo que a eficácia dos planos 

educativos, em termos percentuais, foi de 83 %. As medidas implementadas e definidas 

no Plano Educativo Individual do referido aluno, encontravam-se ajustadas, no entanto, 

a existência de barreiras graves nos fatores ambientais, nomeadamente no que diz 

respeito à sua situação familiar, não permitiu um acompanhamento contínuo e 

sistemático conducente ao seu sucesso. 

 

1.7. Resultados escolares do Ensino Especializado de Música - 

regime articulado  

No quadro 8 é feita referência aos resultados obtidos pelos alunos nas diferentes 

disciplinas que frequentaram no Ensino Básico do curso Especializado de Música, em 

regime articulado 

 
Quadro 8 - Taxa de sucesso escolar por ano e disciplina – alunos do Ensino Básico do curso 

Especializado de Música, em regime articulado 

Ano/Turma 
N.º  total de 

alunos 

Taxa de sucesso (%) 

Classe de Conjunto 
Formação 

Musical 
Instrumento 

5ºD 24 100 100 96 

6ºC 27 100 74 96 

Total de ciclo 51 100 86 96 

7ºC 14 100 100 100 

8ºD 15 93 93 87 

9ºC 8 100 100 100 

Total de ciclo 37 97 97 95 

 

Conforme se pode observar através do quadro 8, a avaliação dos alunos do curso 

especializado de música, em regime articulado foi globalmente bastante positiva em 
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ambos os ciclos de ensino. A disciplina com um sucesso mais elevado foi a disciplina 

de classe de conjunto, em particular no 2º ciclo onde registou uma taxa percentual de 

100%.  

A turma do 6º C foi aquela que apresentou maiores dificuldades, nomeadamente na 

disciplina de formação musical, onde 7 alunos (74%) não conseguiram alcançar nível 

positivo.  

Não obstante o sucesso global verificado no curso em questão, 3 alunos (2 do 6º C e 

1 do 8º D) não obtiveram aproveitamento em duas das disciplinas de formação 

vocacional, a saber classe de conjunto e Formação Musical pelo que, em conformidade 

com a lei em vigor, não poderão efetuar no próximo ano letivo a matrícula em regime 

de frequência no ensino articulado. 

Relativamente ao ensino secundário apenas uma aluna (12ºC) frequentou o ensino 

articulado, tendo esta obtido sucesso em todas as disciplinas do curso. 
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2. Educação Especial 

 

Apesar de já terem sido focados nos itens acima os resultados académicos relativos 

aos alunos com necessidades educativas especiais e respetiva eficácia dos programas 

educativos individuais, importa ainda tecer algumas considerações relativas à área da 

Educação Especial. 

No presente ano letivo, foram apoiados 55 alunos com necessidades educativas de 

caráter permanente, incluídos nos diferentes níveis de ensino, conforme se pode 

constatar no quadro 9. 

 
Quadro 9 – Distribuição dos alunos, por nível de ensino e tipologia do currículo que frequenta 

(ACI) - adequações curriculares individuais; (CEI) - currículo específico Individual) 

Nível de ensino 
Nº total de 

alunos 

Currículo 

ACI CEI 

Pré-escolar 4 4 0 

EB - 1º ciclo 13 10 3 

EB - 2º ciclo 11 3 8 

EB - 3º ciclo 15 10 5 

Ensino secundário regular 6 2 4 

Ensino secundário profissional 6 6 0 

 

Constatou-se que ao longo do ano, existiu um grande esforço de articulação por 

parte dos docentes do ensino regular e da educação especial, de todos os ciclos de 

ensino, para que os alunos com necessidades educativas especiais pudessem participar 

em todas as atividades do seu grupo-turma, o que resultou numa promoção muito 

positiva relativamente à inclusão destes alunos na escola. Neste âmbito, deve-se referir 

o envolvimento de muitos docentes e alunos em atividades do projeto “ Todos Juntos 

Podemos Ler”, desenvolvido pelo AECV/BE, que tem como objetivo promover uma 

educação inclusiva. 

No que diz respeito ao apoio prestado pelos técnicos especializados, verificou-se 

que de uma forma geral os alunos com necessidades educativas especiais deste 

Agrupamento beneficiaram das terapias para as quais tinham sido encaminhados (ver 

quadros 10 e 11).  

 Contudo, é de referir que em algumas terapias existiu a necessidades de um maior 

número de horas a atribuir aos alunos propostos, essencialmente na área da terapia da 

fala e da psicologia. Apesar do Agrupamento integrar uma Unidade de Ensino 

Estruturado, as horas de terapia da fala revelaram-se insuficientes para os alunos da 
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Unidade e para os restantes alunos com necessidades educativas que dela necessitavam. 

Em relação à psicologia verificou-se que o cômputo das horas existentes por parte do 

Centro de Recursos e Inclusão (CRI) e do Agrupamento também foram insuficientes 

para colmatar as necessidades sentidas quer pelos alunos com necessidades educativas 

especiais quer pelos outros alunos do agrupamento. 

Os alunos integrados no Regime Educativo Especial podem ser acompanhados, em 

função das suas necessidades, por técnicos especializados na área da psicologia, terapia 

da fala, terapia ocupacional, fisioterapia e psicomotricidade. Para o efeito, o 

Agrupamento conta com a parceria dos técnicos da Equipa de Intervenção Precoce (IP) 

e do Centro de Recursos e Inclusão (CRI). Sempre que necessário, o Agrupamento 

conta também com a colaboração do Centro de Saúde e da Associação para 

Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil (APADIJ).  

 

 

Quadro 10. Relação de terapias e n.º de alunos com NEE acompanhados pelo CRI, AECV e IP 

Instituição 
Nível  

ensino 
Psicologia 

Terapia 

da Fala 

Terapia 

Ocupacional 
Fisioterapia Total 

CRI 

1ºC 2 2 1 1 

20* 

2ºC 4 3 - - 

3ºC 3 - - - 

E. Sec - - 2 2 

Subtotal 9 5 3 3 

AECV 

1ºC 4 - - - 

12 

2ºC 5 - - - 

3ºC 2 - - - 

E. Sec 1 - - - 

Subtotal 12 - - - 

IP 
PE 3 1 - - 

4 
Subtotal 3 1 - - 

Total 24 6 3 3 36 

*Alguns alunos beneficiam de mais do que uma terapia 

 
  Quadro 11. N.º de horas semanais por terapia e entidade (alunos com NEE) 

Terapias 

Nº de horas semanais 

Entidade Total 

CRI AECV IP 

Psicologia 4h15m 5h40m 2h25m 12h20m 

Terapia da fala 3h30m - 45m 4h15m 

T. ocupacional 2h25m - - 2h25m 

Fisioterapia 2h25m - - 2h25m 
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 3. Atividades realizadas no âmbito do Plano Anual de Atividades
2
 

 

3.1. Atividades de complemento curricular e extracurricular 

 

 As atividades de complemento curricular e extracurricular (a saber: visitas de 

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

efemérides, concursos e outras de carácter distinto) que integraram o Plano Anual do 

Agrupamento no âmbito das atividades planificadas e de acordo com a avaliação 

realizada pelos seus proponentes, contribuíram significativamente para a consecução 

das linhas orientadoras em vigor no Agrupamento. Constata-se que a dinamização de 

atividades, integradoras do saber numa perspetiva mais prática e/ou lúdica concorreram 

para uma efetiva aquisição e partilha de saberes e enriquecimento curricular dos alunos 

e para a promoção da interdisciplinaridade e da articulação de conteúdos e competências 

e articulação entre ciclos. 

 

Também, o Clube do Desporto Escolar (Grupos/Equipas: badminton, voleibol, 

futsal, natação, ténis de mesa e atletismo) mobilizou um elevado número de alunos que, 

de forma responsável e cooperativa, promoveram e integraram um conjunto de 

atividades tidas como um suporte essencial e complementar na formação e sucesso 

educativo dos alunos, enaltecendo e dando visibilidade ao Agrupamento. 

 

No que concerne à educação para a saúde, as iniciativas realizadas ao longo do ano, 

dinamizadas pelo Gabinete Jovem e departamentos do Pré-escolar e 1º ciclo, em 

parceria com o Centro de Saúde de Castro Verde, foram diversificadas e adequadas aos 

diferentes níveis de ensino e promotoras da saúde em ambiente escolar. 

 

O elevado grau de execução do Plano Anual Atividades que se verificou, pressupôs 

um processo participado, no qual foi visível, à semelhança de anos anteriores, um forte 

envolvimento do Agrupamento com a comunidade educativa e entidades parceiras, cujo 

contributo tem-se revelado deveras importante e decisivo na consecução dos objetivos 

traçados no âmbito do Plano Anual de Atividades. 

Deste modo, pode-se afirmar que a apreciação global das atividades desenvolvidas 

ao longo do ano letivo, no Agrupamento de Escolas, foi considerada muito positiva. 

                                                
2 Anexa-se o Registo Mensal das Atividades de Complemento Curricular e Extracurricular 

desenvolvidas no Agrupamento (Anexo II) 
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3.2. Projetos
3
 

 

Ainda no âmbito do plano de atividades do agrupamento foram desenvolvidos 

vários projetos, alguns com intervenção de parceiros locais, nacionais e também 

internacionais.  

A implementação de projetos nos diferentes níveis de ensino, afigurou-se essencial 

na prática pedagógica levada a cabo no Agrupamento, entre outros motivos, porque 

potenciou operações essenciais para a aquisição do saber, contribuindo para a formação 

dos alunos enquanto seres ativos na construção do conhecimento.  

 No âmbito do plano de atividades da Biblioteca Escolar, anualmente são 

candidatados a financiamento externo projetos diversos. Reconhecendo o seu mérito a 

Rede de bibliotecas Escolares (RBE) financiou, os projetos Ler+ jovem, aLer+ e Ler+ 

com TODOS. 

No presente ano, e no âmbito do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, foi 

também patrocinado o prémio de uma viagem de entretenimento aos alunos que mais se 

destacaram no desenvolvimento de projetos da “Biblioteca, SA – um conceito 

empresarial”. 

Da mesma forma, reconhecendo o mérito na promoção da leitura junto dos alunos 

do Agrupamento e no âmbito do protocolo da Rede de Bibliotecas de Castro Verde 

(RBCV), a Câmara Municipal patrocinou os concursos Heróis dos Livros e Um Leitor é 

um Sonhador e comparticipou a vinda de escritores, contadores de histórias e outros 

dinamizadores de palestras e workshops. 

  A nível internacional a Biblioteca Escolar dinamizou dois projetos de eTwinning 

com Malta, Itália, Áustria e Turquia, que pelo interesse e pela partilha de conhecimentos 

e pela interação que se estabeleceu com outras culturas e ambientes educacionais 

contribuíram para a projeção do nome do agrupamento de escolas e do concelho. 

3.3 Apoios, patrocínios e financiamentos  

  A qualidade da concretização de projetos e atividades nas escolas do agrupamento 

não seria possível se parceiros diversos não tivessem contribuído quer com meios 

humanos quer com meios técnicos e ainda financeiros. De salientar a participação ativa 

da Câmara Municipal de Castro Verde, das Juntas de Freguesia, bem como da 

Somincor, Centro de Saúde, LPN, GNR/Escola Segura, CRBA, entre outros. 

                                                
3
 Anexa-se descrição dos projetos desenvolvidos no agrupamento (Anexo I) 
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Nota Final 

 

  Relativamente ao balanço do ano letivo, objeto de análise, no presente relatório, e em 

jeito de conclusão, apraz referir que, além do referenciado, as diferentes estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógicas, orientaram a sua ação no sentido da criação de 

instrumentos facilitadores e promotores da ação educativa em todas as suas vertentes e 

de um plano de melhoria sustentado na otimização do sucesso educativo, no reforço da 

identidade do Agrupamento e das suas as relações com a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As representantes dos docentes: 

        Ensino pré-escolar – Maria de Fátima Palma 

        Ensino Básico – Maria Madalena Coelho 

        Ensino Secundário – Margarida Candeias 

 

 

Castro Verde, 1 de julho de 2015 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

Projetos
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Gira Volei A parceria estabelecida superou todas as expetativas iniciais, uma vez que para além de se ter dado cumprimento ao 

estipulado (inscrição de atletas, fornecimento de materiais para as escolas e promoção de encontros), revelou-se 
oportuno (e foi possível, pela disponibilização de um técnico da AVAL) oferecer atividades extracurriculares no 

Centro Escolar n.º 2 (inicialmente não previstas) que, aproveitando dificuldades na colocação de um professor de 

AEC, serviram para promover momentos de atividade física aos alunos e, em particular, promover o Gira Volei em 

contexto escolar.  

FPV e AVAL AECV 

Clube de Proteção 

Civil – 1º ciclo (CE1 

e CE2, EB1/JI de 

Entradas e S. 

Bárbara) 

As linhas orientadoras deste Clube incidiram na adoção e promoção de uma cultura de segurança, de auto prevenção 

e auto proteção, conducentes à reflexão e tomada de decisão, quando confrontados com os principais acidentes que 

podem ocorrer no dia-a-dia, contemplando também as Catástrofes Naturais e Tecnológicas.  

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidos alguns temas relacionados com a época do ano e incidiram 

nomeadamente sobre Frio Intenso, Sismos, Incêndios Florestais, Secas Extremas, Nº Nacional de Emergência (112) e 
Exercícios de Evacuação, entre outros. 

As turmas visionaram vídeos sobre os assuntos em estudo, foram realizados debates, elaboraram-se cartazes e 

panfletos. Foram ainda realizados exercícios de evacuação na EB1/JI de Entradas e Santa Bárbara, no Centro Escolar 

1 e 2 e no Jardim de Infância de Castro Verde. 

Os alunos, no geral, participaram com muito empenho em todas as atividades que foram sendo desenvolvidas. 

Refletiram sobre os temas trabalhados, partilharam conhecimentos e opiniões e demonstraram atitudes e 

comportamentos adequados em situações de emergência contribuindo para a assunção de uma cultura de segurança. 

O balanço final do Clube foi positivo e as aprendizagens foram partilhadas com toda a comunidade escolar através de 

exposição de cartazes, panfletos e no Jornal do Clube da Proteção Civil. 

Autoridade 

Nacional de 

Proteção Civil 

AECV e 

CMCV 

Cante Alentejano - 

1º ciclo 

Os docentes titulares de turma que supervisionam as aulas lecionadas pelos monitores de cante alentejano referiram 

que as mesmas decorreram de uma forma muito satisfatória, acrescentando que os alunos estão motivados e 

interessados. Realçaram ainda a forma como é feita a contextualização das diferentes modas pelos monitores. O 

balanço é bastante positivo. 

De salientar a disponibilidade dos monitores para acompanhar as turmas sempre que foi necessário bem como a 

participação nas festas de final de ano letivo. 

AECV e CMCV  

Amigos da Horta 

(Pré-escolar Sete) 

Tendo como um dos objetivos o empenho e participação das crianças e das famílias e na impossibilidade de 

organização de uma horta pedagógica na escola, a mesma foi realizada junto das famílias e da comunidade. O registo 

deste projeto “As hortas da Sete” foi realizado em filme e divulgado na comunidade. 
 

 

AECV  
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Sete em Movimento 

(Pré-escolar Sete) 

Ao longo do ano letivo, o grupo de crianças do pré-escolar teve a possibilidade de vivenciar e participar noutras 

referências sociais diferentes da sua pequena comunidade. Neste âmbito, integrou o projeto sobre o 

“Empreendorismo” com o apoio da Biblioteca Escolar. Este projeto foi muito apoiado pelos pais, porque o 

entusiasmo e a alegria das crianças é um bom indicador avaliativo. 

 

AECV CMCV 

Gentes da Nossa 

Terra 

(Pré-escolar Castro 
Verde) 

Este projeto planificado e implementado por um período de dois anos letivos visou o conhecimento mais aprofundado 

e a valorização do património local, nos mais variados domínios da cultura do concelho de Castro Verde.  

Das atividades realizadas, definidas nos Planos Anuais, destacam-se as diversas visitas (e.g. Museu da Ruralidade, 
Museu da Lucerna, Basílica Real, instituições locais, entre outros), devido à sua importância histórica, à sua 

representatividade em termos da memória coletiva e à motivação, interesse e empenho dos intervenientes. 

Foi um projeto que permitiu que crianças, adultos e comunidade educativa valorizassem e conhecessem melhor o 

património local, tradições, aproximando gerações e promovendo vivências de usos e costumes sociais importantes 

para o conhecimento e preservação das caraterísticas endógenas do concelho.  

 

AECV CMCV 

 

União de 
Freguesias de 

Castro Verde e 

Casével 

Clube dos mais 

velhos – A brincar 

também se aprende 
(Pré-escolar de 

Castro Verde) 

Ao longo do ano letivo realizaram-se diversas atividades e tarefas específicas no âmbito da área de linguagem, da 

matemática e do conhecimento do mundo, sendo que todas as restantes áreas foram também contempladas de forma 

transversal. 
Estas atividades revelaram-se muito interessantes para as crianças que no próximo ano letivo vão frequentar o 1º 

ciclo, permitindo-lhes que num ambiente mais formal melhorem a sua capacidade de concentrar a atenção, de 

realizarem um trabalho cooperativo, de respeito pela opinião e tempo dos seus pares, bem como, estimular o 

raciocínio lógico matemático e desenvolverem o sentido crítico e o espirito científico. 

Para além dos objetivos pedagógicos alcançados, é de realçar o trabalho de equipa realizado entre as educadoras na 

planificação e dinamização das atividades. 

 

AECV  

Um livro amigo vai 

comigo 
(Pré-escolar de 

Entradas e Castro 

Verde) 

A perpetuidade do projeto “Um livro amigo vai comigo”, com a elaboração de sacos e a requisição de livros semanal 

(projeto desenvolvido em articulação com as famílias), tem-se revelado muito positivo motivando as crianças e as 
famílias a valorizarem a promoção da leitura.  

Porém, no pré-escolar de Castro Verde, nem todos os Encarregados de Educação cumpriram com a entrega atempada 

do livro requisitado pelos seus educandos e com a leitura do mesmo em casa (aspeto referido pelas crianças). 

 

 

 

AECV Rede de 

Bibliotecas de 
Castro Verde - 

RBCV 
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Vamos ser solidários 

em conjunto – 

Pequenos gestos, 

grandes atitudes 

Tendo subjacente educar para os valores e fomentar a cidadania, a solidariedade e a tolerância foram desenvolvidas 

várias iniciativas neste âmbito, nomeadamente no que respeita à recolha de roupas, brinquedos e géneros alimentícios 

que foram entregues à Caritas Diocesanas de Beja e, ainda, alimentos destinados à Associação “Cantinho dos 

Animais”. 

O projeto decorreu de forma muito positiva, superando as expetativas iniciais e os objetivos propostos foram 

alcançados. É de salientar também, a importante colaboração da comunidade de Entradas em todas as iniciativas 

solidárias dinamizadas pelo estabelecimento de ensino. 

AECV CMCV 

Junta de 

Freguesia de 

Entradas 

Mexer bem para 
Bem Viver 

Visando reforçar a importância da prática do exercício físico e sensibilizar e envolver a comunidade educativa neste 
projeto foram dinamizadas e praticadas com regularidade várias atividades lúdico-desportivas.  

O projeto proporcionou momentos de diversão, interação e intervenção da instituição escolar no meio envolvente. 

Em virtude de o nível de participação, envolvimento e interesse das crianças e familiares ter sido bastante elevado, 

considera-se que o projeto deu cumprimento, de forma bastante positiva, aos objetivos propostos.  

AECV CMCV 
Junta de 

Freguesia de 

Entradas 

Heróis da Fruta – 

lanche escolar 

saudável 

(Pré-escolar e 1º 

ciclo) 
 

O projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável» é uma iniciativa de intervenção escolar de âmbito nacional, 

cujo principal objetivo é motivar as crianças para a importância do consumo de fruta diário, adotando hábitos 

saudáveis na sua alimentação, prevenindo a obesidade infantil.  

Integraram este projeto sete turmas da educação pré-escolar e cinco turmas do 1º ciclo cujas candidaturas foram 

apresentadas pela coordenadora do projeto. 
Em relação às atividades desenvolvidas com caráter obrigatório salientamos o Inquérito Inicial (levantamento dos 

hábitos alimentares das crianças ao longo de um dia completo, medição do peso e altura), o Quadro de Mérito- Hoje 

comi fruta (com preenchimento diário), o Inquérito Final (o que mudou) e o Hino da Fruta (produção de um videoclip 

com letra original). Além das atividades obrigatórias foram realizadas várias atividades facultativas tais como: salada 

de frutas, espetadas de fruta, atividades de expressão plástica e motora, histórias, construção da roda dos alimentos, 

jogos, dramatizações, danças, entre outras, disponíveis para visionamento no site “Heróis da fruta”. 

No desenvolvimento deste projeto foi imprescindível a colaboração das famílias, animadoras, docentes, ULSBA e 

Câmara Municipal de Castro Verde. 

A avaliação foi considerada muito positiva dado que os  alunos alteraram significativamente os seus lanches,  

ingerindo maior quantidade de fruta, de acordo com as observações feitas e também pelos registos diários do Quadro 

de Mérito. 

Este projeto teve visibilidade perante a comunidade educativa, com divulgação nos meios de comunicação local, 
regional e nacional. Os videoclips foram alvo de votação e integraram a lista de finalistas (três por distrito) da 4ª 

edição «Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável 2014-2015»: o Centro Escolar 1 contou com o  segundo lugar e o 

Centro Escolar 2  terceiro, no distrito de Beja.  

 

Associação 

Portuguesa contra a 

Obesidade Infantil 

(APCOI) 

AECV e 

CMCV 
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Património Natural e 

Cultural 

(Pré-escolar e 1º 

ciclo de Entradas) 

 

 

No âmbito deste projeto foi criada uma horta pedagógica, na medida em que a diversidade das plantas cultivadas não 

pode ser apenas avaliada pelo seu valor agrícola. Ela insere-se em vários domínios da vida produtiva e cultural, o que 

lhe confere uma dimensão patrimonial.  

Este projeto foi idealizado pelo corpo docente e posto em prática pelos alunos dos ensinos Pré-escolar e do 1º Ciclo. 

Pretendeu-se, desta forma, desenvolver nas crianças o gosto pelas atividades agrícolas; experimentar diferentes 

culturas e sementeiras; identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das plantas; fomentar a 

observação e investigação do desenvolvimento das sementes e das plantas; promover a responsabilização das crianças 

nas atividades da horta; estimular atividades que promovam a consciência ecológica e patrimonial; experimentar 

outras formas e estratégias de aprendizagem. 

No decorrer do ano letivo, foram realizadas atividades de plantação e de germinação de diferentes espécies vegetais e 

recolha das mesmas. Foram, ainda, efetuadas refeições com os produtos recolhidos e todos os envolvidos tiveram a 

oportunidade de degustar os alimentos semeados, cultivados e colhidos.   

Deste projeto resultou um melhoramento ao nível da socialização dos alunos, uma maior consciencialização da 

necessidade de conservação dos recursos naturais, a identificação de diferentes tipos de plantas e legumes, bem como 

dos diferentes utensílios de campo ligados ao trabalho agrícola. 

As atividades envolveram também os familiares de alguns alunos (pais/avós). Esta colaboração e envolvência na 

dinâmica da horta, constituiu-se como uma mais-valia para as pessoas que no passado trabalharam no campo, bem 

como para os mais novos, que olham para os mais velhos com admiração, através do conhecimento do trabalho de 

outras épocas. 

 

Dep. Pré-escolar e 

1º ciclo 

CMCV 

Junta de 

Freguesia de 

Entradas 

Museu da 

Ruralidade – 

Núcleo da 

Oralidade 

Brinquedos de 

Ontem nos dias de 

Hoje 

(Pré-escolar de 
Entradas) 

 

Esta iniciativa integrada no projeto Património Natural e Cultural foi desenvolvida pelo Jardim de Infância de 

Entradas e teve como objetivo principal distinguir as diferentes opções de brinquedos e jogos segundo as diferentes 

épocas. 

Foram realizadas várias atividades como pesquisas, contactos com a comunidade, visitas, a fim de construir vários 

brinquedos e elaborar e vivenciar jogos de acordo com épocas distintas. Na concretização deste projeto foi 

indispensável a participação das famílias que colaboraram semanalmente no desenvolvimento das atividades 

programadas.  

 Os objetivos propostos foram cumpridos e os trabalhos realizados foram expostos na festa de final de ano. 

Futuramente, estes brinquedos e jogos, irão integrar o espólio do “Museu da Ruralidade” em Entradas. 

 Junta de 

Freguesia de 

Entradas 

Museu da 
Ruralidade – 

Núcleo da 

Oralidade 
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Vamos proteger as 

nossas aves - 1º A e 

1º B 

A avaliação do projeto é considerada muito positiva, os alunos envolveram-se com gosto e demonstraram interesse e 

criatividade nas atividades propostas. Os objetivos foram atingidos, as crianças aprenderam muito sobre as aves da 

nossa região e aprenderam a respeitá-las e a acarinhá-las. De forma a divulgar o projeto, pela comunidade, a Câmara 

Municipal de Castro Verde ofereceu a impressão gráfica de bases individuais desenhadas pelos alunos, que irão estar 

nas mesas dos restaurantes locais. 

Na concretização do projeto foi imprescindível, o excelente apoio da LPN, com a colaboração em palestras na sala de 

aula e com atividades desenvolvidas nas visitas ao Vale Gonçalinho, ao longo do ano letivo. 

 

Dep. 1º ciclo LPN 

CMCV 

Falar Alentejano - 2º 

A e 2º B 

O projeto teve como objetivos principais recuperar expressões e termos usados na linguagem oral, nesta região do 

Alentejo e entretanto caídos em desuso. 

Foram realizadas várias atividades como a recolha das várias expressões junto das famílias dos alunos; a sua 

identificação, tradução, ilustração e enquadramento histórico; elaboração de Photostory com os desenhos produzidos; 

compilação e organização de um caderno com as referidas expressões; apresentação final de trabalhos na exposição 
de final de ano letivo; apresentação de uma pequena peça de teatro. 

O desenvolvimento do projeto foi do agrado dos alunos que participaram com entusiasmo em todas as atividades. 

Foram cumpridos os principais objetivos delineados, apenas não se concretizando um programa de rádio, 

inicialmente previsto, por falta de tempo e disponibilidade. 

AECV CMCV 

Construção e toque 

da viola campaniça 

em contexto escolar 

(2.º, 3.º ciclos e 

ensino secundário) 

Participaram neste projeto cerca de 12 alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário. No presente ano letivo 

decorreram as oficinas de construção de violas campaniças e as aulas de toque, embora nem todos os alunos estejam a 

frequentar ambas as oficinas. 

O grupo de alunos da viola campaniça da ESCV "Moços d'uma Cana" participaram em vários eventos, quer dentro da 

comunidade educativa, quer ao nível de outros eventos externos à escola, facto que contribuiu de forma positiva para 
a visibilidade do projeto nomeadamente ao nível da motivação para outros alunos aderirem ao projeto, uma variável 

importante para a sustentabilidade do mesmo. 

Deve assim salientar-se que os elementos que formam, atualmente, o grupo de violas campaniças são finalistas do 12º 

ano, pelo que no próximo ano já não vão integrar o projeto. Espera-se que brevemente os novos alunos que 

frequentam atualmente a oficina de toque, possam dar seguimento ao grupo de violas campaniças do AECV. 

 

 

 

 

 

AECV 

 

 CMCV 

 

Cortiçol 

 

União de 

Freguesias de 

Castro Verde e 
Casével 
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Lancheira Sorriso 

em Movimento 

3º A, 3º B, 3º C e 

EB1/JI S. Bárbara 

Os intervenientes envolvidos no projeto fizeram uma avaliação muito positiva das atividades desenvolvidas, bem como dos 

resultados obtidos no presente ano letivo. Para além das atividades obrigatórias “Almoço Sorriso”, “Piquenique Sorriso” e 
“Grelhas de registo dos lanches e brincadeiras no recreio”, realizaram-se também ações de sensibilização subordinadas aos 

temas “Educação postural”, “Segurança alimentar”, comemoração do Dia da Alimentação, Feirinha dos alimentos, entre 
outras.  

Relativamente às famílias, a sua colaboração tem vindo a registar maior frequência, quer ao nível da qualidade dos lanches 
que os seus educandos trazem para o estabelecimento de ensino, quer ao nível da sua presença nas ações de sensibilização 

relacionadas sobre a temática do projeto. 

Salienta-se ainda a presença do Agrupamento de Escolas no I Encontro Regional da “Lancheira Sorriso em Movimento” 
realizado no IPBeja com a comunicação intitulada “LANCHEIRA SORRISO EM MOVIMENTO – CRESCER EM 

CASTRO VERDE” e com a presença de todos os alunos do projeto a cantar o Hino da Lancheirinha (letra original) 
acompanhados pelos monitores do Cante Alentejano. 

A perpetuidade do projeto tem-se revelado muito positiva; os alunos revelaram preocupação com a qualidade dos seus 
lanches e estão mais despertos para a necessidade da prática de exercício físico, dois aspetos fundamentais inerentes aos 

objetivos do projeto. 
As atividades realizadas requereram uma logística considerável e tem sido essencial o envolvimento dos parceiros bem como 

a mobilização de uma grande equipa empenhada e motivada em prol desta temática e dos nossos alunos, desde professores, 
assistentes operacionais, equipa de saúde escolar, famílias, agrupamento, autarquia, juntas de freguesia, GNR, Somincor, 

entre outros, que contribuíram para o elevado sucesso deste projeto nas escolas de Castro Verde. 
Decorrente do empenho, do esforço e da dedicação de todos os intervenientes nesta causa, os resultados obtidos têm vindo a 

ser reconhecidos pela entidade promotora, tendo sido atribuído o prémio - Viagem de estudo “Passeio Sorriso”. A atribuição 
do prémio deve-se pela qualidade nutricional dos lanches avaliados (feita através de registo de observação em dias aleatórios 

e sem aviso prévio) e pelas brincadeiras promotoras de habilidades cognitivas, sociais e motoras. 

Unidade Local de 

Saúde do Baixo 

Alentejo 

(ULSBA) 

AECV 

CMCV e 

Juntas de 

Freguesia 

Centro de 

Saúde de 

Castro Verde 

Missão Sorriso 

– Continente 

Instituto 
Politécnico de 

Beja 

Núcleo 

Regional do 

Alentejo da 

Plataforma 

contra 

Obesidade 

CNR 

Rádio 

Castrense 

LPN 
Somincor 

Biblioteca S.A. 

um conceito 
empresarial 

(3.º ciclo) 

O projeto Biblioteca S.A, dirigido a alunos do 3º ciclo, foi no presente ano letivo, reformulado e estruturado de modo a 

concretizar um modelo concetual de empreendedorismo a ser desenvolvido e operacionalizado no âmbito do projeto 
promovido pela biblioteca.  

Nestas circunstâncias, foi possível aproximar os “empreendedores S.A” de um conceito mais empresarial, vivenciando-se 
dinâmicas que promovem a motivação, a criatividade e a inteligência emocional dos alunos no desenvolvimento de atividades 

para a comunidade educativa.  
Considera-se que o desenvolvimento do projeto Biblioteca S.A deve, pela sua génese e pelos objetivos que tem subjacentes, 

estar integrado no âmbito do plano de promoção do empreendedorismo nas escolas do Baixo Alentejo, do qual a Câmara 
Municipal de Castro Verde faz parte, constituindo esse fator como um motor de desenvolvimento do mesmo. Neste contexto, 

a CMCV já no presente ano letivo, acompanhou e apoiou o desenvolvimento do projeto, financiando a viagem prémio aos 20 
alunos que mais se destacaram no “empreendedorismo” do projeto. 

 

AECV-BE CMCV 

(Gabinete de 
Apoio ao 

Desenvolvimen
to) 
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Sabores da Nossa 
Terra - 4º A e 4º B 

No ano letivo de 2014/15, as turmas do 4º ano dos centros escolares de Castro Verde desenvolveram o projeto “Sabores 
da Nossa Terra” como forma de enriquecimento do conhecimento cultural dos alunos sobre o património local 

considerando que conhecer a gastronomia é também uma forma de conhecer a nossa história. 

Este projeto desenvolveu-se em três fases distintas: Pesquisar; Valorizar e Promover. 

A primeira fase foi desenvolvida ao longo do 1º período letivo e em parceria com alguns elementos da comunidade. 

Durante esta fase os alunos fizeram, junto de familiares e de alguns restaurantes locais e da boleira mais conhecida de 

Castro Verde, a recolha de receitas culinárias e de doçaria características de Castro Verde. Posteriormente, a convite 

dos alunos, passaram pela escola elementos da comunidade, normalmente pessoas mais idosas, que testemunharam 

receitas tradicionais dando a conhecer não só os ingredientes necessários à confeção das receitas mas ainda e também a 

forma de as fazer. É importante referir que muitas destas pessoas, para além de frisarem a importância da qualidade dos 

produtos locais e da importância do uso de ervas aromáticas no despertar de sabores gastronómicos, se fizeram ainda 

acompanhar de utensílios inerentes à confeção tais como panelas e tachos de barro, tachos de arame (cobre), tarros e 

ainda o tradicional “cocharro”. 
Já a segunda fase do projeto que decorreu ao longo do 2º período letivo permitiu que os alunos mobilizassem o 

conhecimento adquirido e o valorizassem procedendo ao seu registo informático para compilação de um “livro” e ainda 

à experimentação de algumas dessas receitas em ambiente familiar com testemunho das mesmas em contexto de sala de 

aula. 

O trabalho desenvolvido nesta fase fez com que os alunos, para além de educarem os seus gostos alimentares, 

passassem a fazer uso de determinados alimentos inseridos na tão tradicional “dieta mediterrânica” pelo saudável que 

são e tivessem o prazer de contactar diretamente com muitas das tradicionais ervas aromáticas através de uma visita ao 

Monte do Vento, local de produção, tratamento e venda das mesmas. 

A terceira e última fase do projeto iniciou-se com o desfile de Carnaval cujo tema a apresentar no desfile foi a 

gastronomia local. Para tal, os alunos com a participação de elementos da comunidade, elaboram “fatos” – aventais e 

chapéus – nos quais constavam receitas tradicionais e tinham ainda como adereços tachos e panelas “de outros tempos” 
que traziam à lembrança de quem observava o desfile os deliciosos sabores tradicionais. 

Antes de terminar o projeto e em articulação com encarregados de educação, foi confecionada uma receita bem 

tradicional: Açorda Alentejana. Para além de permitir a intervenção direta dos participantes mais jovens proporcionou 

um grandioso momento de convívio que certamente deixou marcas positivas e foi como que uma celebração da 

gastronomia local. 

Para encerramento do projeto e com o objetivo de sensibilizar e estimular a população a fazer uso da gastronomia local, 

os alunos participaram na exposição de final de ano letivo aberta à comunidade expondo o trabalho desenvolvido de 

uma forma apelativa não só pelas palavras de um texto elogioso aos “Sabores da Nossa Terra” mas, e principalmente 

pela exposição das receitas recolhidas e eleitas como as mais representativas da localidade. 

Para concluir, e em jeito de avaliação, este projeto cumpriu o objetivo de preservar a gastronomia local ao despertar nos 

mais novos o interesse, o saber dar a conhecer os sabores locais e principalmente educar o paladar como um valor a 

transmitir e valorizar. 

Dep. 1º ciclo CMCV 
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Empreendedorismo 

(Pré-escolar, 1.º, 2.º 

ciclo) 

Ao nível do AECV, o projeto segundo o modelo proposto “Manual de Empreendedorismo do CE Alice Nabeiro”, 

foi desenvolvido pela professora bibliotecária com o 5ºA (com o apoio da DT, na disciplina de Educação para a 

Cidadania) e com o JI da Sete (apoio da educadora), sendo o 1º ciclo : (3º e 4º anos de Entradas), desenvolvidos por 

técnicos da CMCV.  

Circunscrevendo-nos à avaliação do projeto, no contexto do 5º A e JI da Sete – deve salientar-se que ao nível do 5º 

A,  a metodologia adotada pelo manual não se adapta, pela sua organização e calendarização, a um modelo de 
disciplina, houve, neste contexto, uma necessidade constante de adaptar as atividades propostas ao horário de 45m 

semanais da disciplina.  

Como pontos positivos, podemos destacar que o trabalho com os alunos numa metodologia de trabalho de projeto 

promove o desenvolvimento de competências que se enquadram dentro dos objetivos de atitudes 

“empreendedoras”. Por outro lado, foi possível rentabilizar algumas atividades em articulação com o projeto 

eTwinning, desenvolvido também com a mesma turma. 

No JI, os pontos fortes a este nível são mais evidentes, pelo facto de ser um nível de ensino de monodocência, foi 

possível a constante continuidade do projeto com o trabalho da educadora, tirando partido da articulação com as 

atividades/projetos desenvolvidos no JI. Neste contexto, numa articulação com o trabalho desenvolvido pela a 

educadora com o grupo, em que a metodologia do trabalho de projeto é geradora de uma pratica letiva ativa e 

participada, foi possível desenvolver princípios e conceitos que se integram dentro da visão de empreendedorismo 
do projeto.  

Como pontos negativos deve-se salientar que as atividades propostas pelo manual não se enquadram, na sua 

maioria, neste nível de ensino, pelo caráter descontextualizado como algumas são propostas. Em síntese, considera-

se que o manual de Empreendedorismo proposto não se enquadra na realidade do nosso contexto escolar, pelo que 

se poderia beneficiar de um conceito mais próximo do projeto da Biblioteca S.A, a ser desenvolvido no nosso 

AECV. 

CMCV AECV-BE 

Aprender com a 

Biblioteca  

(referencial da 
Literacia da Leitura) 

(2.º ciclo) 

Projeto monitorizado pela RBE e Universidade Nova, no âmbito das literacias (Leitura; Média e Informação). Foi 

desenvolvido com a turma do 6º C (acompanhamento do grupo desde o 4º ano) no domínio da literacia da leitura, 

na disciplina de Português, com uma metodologia orientada pelo referencial de aprendizagens associadas ao 
trabalho das bibliotecas escolares.  

Neste contexto, a intervenção fez-se ao nível da Educação Literária, desenvolvendo a docente de português um 

trabalho em articulação com a biblioteca, no âmbito dos conteúdos curriculares. Pelo facto de os alunos terem 

exame no presente ano letivo, houve necessidade reduzir as sessões do projeto de modo a não prejudicar a 

preparação para os exames.  

Após os exames, os alunos colaboraram na construção (alguns estão em fase de conclusão, para terminar no 

próximo ano) de recursos (livros adaptados em formato digital) para alunos com n.e.e – (projeto CastroLê+com 

Todos - apoiado pelo Todos Juntos Podemos Ler). 

 

AECV-BE RBE 

 

RBCV 

Projetos Descrição Proponentes Parcerias 
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Castro Lê+ Com 

TODOS -  âmbito da 

candidatura “Todos 

Juntos Podemos Ler 

(Comunidade 

educativa) 

A apresentação e divulgação do projeto foi feita pelos canais de comunicação institucionais e complementado pelo 

contacto individual dos docentes com alunos com n.e.e. O financiamento (RBE) permitiu potenciar os recursos da 

BE, para alunos com n.e.e: aquisição de 5 tablets “Magalhães” e um programa (2 licenças) “Comunicar com 

símbolos” instalado nos PC (portáteis) da BE da ESCV e BE do 1º ciclo.  

Fomentado a visibilidade de boas práticas inclusivas foi criada uma base de registo e, neste contexto, já foram 

assinaladas  algumas práticas docentes  de referência para uma cultura de escola inclusiva. Alguns dos alunos do 2º 

e 3º ciclos desenvolveram recursos materiais digitais, tendo como objetivo contribuírem para uma base de recursos 

literários e científicos adaptados a alunos com n.e.e.  

O projeto é bianual, estando previsto, no próximo ano letivo, o desenvolvimento de ações de sensibilização mais 
centradas no contexto de turmas com alunos com n.e.e., considerando-se para o seu desenvolvimento o contributo 

das parcerias do projeto.  

Numa avaliação intermédia do mesmo deve-se salientar a importância de reforçar e intencionalizar ações que visem 

a sensibilização e a concretização de práticas inclusivas na comunidade educativa. 

AECV-BE APADIJ 

 

CERCI 

 

CMCV 

Ler+jovem: 

Inter (ger) ações) 

(ensino secundário) 

Deu-se continuidade ao projeto com os alunos do 12º ano, turma A- turma que iniciou o projeto no 10º ano (uma 

das condições da operacionalização do projeto). No presente ano a profª Manuela Florêncio propôs que a área do 

teatro fosse uma das áreas abordadas no desenvolvimento do projeto – tendo esta ação decorrido quando da 

realização do teatro apresentado na festa de Natal (a peça foi escrita e trabalhada com o grupo de alunos do projeto 

Ler+jovem).  

Os alunos, no presente ano letivo, colaboraram na gestão de compras de livros, jogos e dvds para as bibliotecas do 
Agrupamento de Escolas; participaram em dois workshops de leitura em voz alta (I eII), com  a Andante 

Associação; desenvolveram sessões de leitura com alunos da Universidade Sénior e foram responsáveis pela 

criação e dinamização de uma performance de leitura na inauguração do novo espaço da biblioteca da ESCV.  

Considera-se, pela diversidade de experiências em torno da leitura a pares e com os alunos da Universidade Sénior 

que os impactos destas aprendizagens foram muito positivas para os alunos, contribuindo de forma significativa 

para o desenvolvimento de competências leitoras e sociais. 

AECV-BE CMCV 

 

RBCV 

 

Juntas de 

Freguesias 
 

Universidade 

Sénior 

Rádio Escolar 

“Mestre Finezas” 

 Deu-se continuidade à Rádio Finezas, que desde o início do ano letivo  dinamiza, às 3.ª e 5.ª feiras, em circuito 

interno da escola, uma rádio na Web. 

Ao longo do ano letivo foram surgindo novos alunos interessados em integrar o projeto e, neste contexto, foi dada 
pelo prof. Joaquim Rosa alguma formação nessa área. 

Inicialmente estava previsto a realização de um programa de rádio em colaboração com Biblioteca da Escola de 

Ourique, a ser transmitido pela Rádio Castrense que, por questões de ordem logísticas, não pode ser desenvolvido. 

Contudo, porque consideramos a ideia muito interessante, vamos no próximo ano letivo tentar solucionar alguns 

problemas de modo a concretizar a realização de um programa de rádio entre as duas escolas. 

AECV-BE RBCV 

 

Rádio Castrense 
 

BE de Ourique 

 

Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Projeto eTwinning Projeto  eTwinning “Once upon a time in scratch” BE CMCV 
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“Once upon a time in 

scratch” 

(Itália e Malta) - 2.º 

ciclo 

 

 

 

 

 
Projeto  eTwinning: 

"MASCOTS 

TRAVEL AROUND 

EUROPE" 

(2º ciclo) 

O projeto foi desenvolvido, durante o 1º período, com a turma do 5º B, com a docente de TIC (Paula Freire) da 

equipa da BE, tendo os alunos concretizado a 1ª tarefa: criação (usando o programa scratch) da sua apresentação 

aos colegas de Itália e Malta.  

Durante o 2º e início do 3º período foram desenvolvidas várias tentativas de contacto com os parceiros do projeto, 

no sentido de dar continuidade ao mesmo, não havendo por parte do coordenador de Itália qualquer resposta nesse 

sentido.  

Neste contexto, lamentavelmente, o projeto não teve continuidade. 

 

O projeto "MASCOTS TRAVEL AROUND EUROPE" tem como parceiros europeus a Turquia, a Áustria e o  
Colégio St. Peter's School em Palmela. Teve início no 2º período e foi desenvolvido com alunos do 5º A. Com este 

projeto pretende-se promover a interação e a partilha da cultura e do património entre alunos de outros países 

europeus. Deste modo, cada país é responsável por organizar uma caixa com informação e símbolos da cultura e do 

património local e escolher uma mascote (a nossa foi o D. Afonso Henriques).  

 

As caixas circulam pelos países que integram o projeto e os alunos, quando recebem a caixa,  fazem pesquisas 

complementares, acerca da cultura e património da caixa recebida. Já recebemos a caixa da Turquia e do Colégio 

Peter's School, a nossa caixa já esteve na Áustria e encontra-se atualmente no St Peter's.  

No âmbito deste projeto e articulando o mesmo com o projeto de empreendedorismo que a turma do 5º A está a 

desenvolver, foi organizada uma visita dos alunos do Colégio de Palmela ao nosso Agrupamento, integrando uma 

visita à LPN. A avaliação do projeto pelos países e escolas parceiras excedeu as expetativas iniciais, revelando um 

impacto muito positivo nas aprendizagens dos alunos, enquanto cidadãos europeus. Vamos dar continuidade ao 
projeto no próximo ano letivo. 

 

RBCV 

 

 

 

 

LPN 

 

CMCV 
 

RBCV 

 

Plano Nacional de 

Cinema 

(Comunidade 

educativa) 

No âmbito do Plano Nacional do Cinema, destaca-se numa primeira fase – 2º período- a formação de 3 docentes, 

tendo como objetivo a operacionalização do PNC no âmbito da prática educativa; 

No contexto dessa formação resultou a elaboração, por parte  dos 3 docentes que frequentaram a formação, do site 

do PNC do nosso AECV- visando a sua utilização pelos alunos : http://biblioescolascastr.wix.com/opnc  

No 3º período, integrado no Programa do Festival “100 cenas”, foi planeada a Projeção do filme “Adeus Pai”, de 

Luís Filipe Rocha, no Cineteatro de Castro Verde. 

A convite da Biblioteca, um dos atores do filme, José Fanha, esteve presente na sessão e, em jeito de uma conversa 

informal, partilhou com todos os presentes algumas curiosidades dos bastidores, quando da realização do 
“Adeus,pai”. 

Esta atividade foi dirigida aos alunos do 3º ciclo. 

 

AECV-BE 

 

CMCV 

 

Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

 Festival de Cinema 

100 cenas  

No âmbito da VII edição do “100 cenas” Festival de Cinema, foi feita, em Novembro, a projeção do 

documentário  “Alentejo, Alentejo de Sérgio Tréfaut – dirigida a alnos  do 3º ciclo, 10º e 11º anos. 

AECV-BE CMCV 

 

http://biblioescolascastr.wix.com/opnc
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-VII edição - 

(Comunidade 

educativa) 

FESTIVAL 100CENAS, calendarizado  13 a 15 de Maio, viu o seu calendário alargado de modo a poder chegar aos 

alunos de todos os ciclos do Agrupamento. Desde modo, respeitando uma calendarização para toda comunidade 

educativa , foi realizada  a  projeção dos filmes de animação premiados no festival internacional de animação "A 

MONSTRA"- Os filmes foram selecionados e divididos em 3 categorias por ciclo/idade dos alunos.. 

Foram projetados 3 documentários realizados pelos alunos do curso profissional de audiovisuais. 

DOC. -  Rádio Castrense 

DOC. - Viola campaniça 

DOC. - Às Voltas com o tempo 

O Programa do “100 cenas” contemplou o Concurso de Vídeo Escolar  "É o solo é que sustenta a vida" inserido nas 
celebrações das Nações Unidas dinamizadas pela UNESCO: na efeméride do Ano Internacional dos Solos (2015) – 

Projeto Educativo GEA-Terra Mãe (em parceria com a CMCV) 

Resultando: 8 filmes a concurso – elaborados  por alunos  do  pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo e 3 ciclo. 

5 filmes foram selecionados para projeção e todos eles premiados. 

Na Biblioteca da EB2,3 esteve patente uma exposição de brinquedos óticos realizados pelos alunos do 2º e 3º 

ciclos. 

MONSTRA 

Hoje a aula é na 

Biblioteca 

(Todos os níveis de 

ensino) 

O projeto “Hoje a aula é na biblioteca” compreende na sua génese a rentabilização e o estímulo pela utilização e 

articulação de recursos humanos e materiais que as bibliotecas do Agrupamento podem oferecer.  

Neste sentido, o projeto pode ser compreendido em duas vertentes: a colaboração no apoio ao desenvolvimento 

curricular, mais direcionado para as áreas disciplinares; e/ou rentabilização do espaço físico e humano como é o 
caso do apoio ao acolhimento dos alunos nas BE’s do 1º ciclo, feito por docentes desse nível de ensino (no art.º 79), 

quando da falta de professores. No caso das BE’s da ESCV e EB2,3 é significativo a utilização do espaço para dar 

de aulas, apresentação de trabalhos e, ainda,  o acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais 

que têm no seu horário “tempo de biblioteca” .  

Neste contexto, avaliamos como muito positivo o significativo valor dado aos recursos das bibliotecas do 

Agrupamento  nas suas várias valências.  

AECV-BE  

 

As TIC 

 no pré-escolar 
(JI de Castro Verde) 

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto “As TIC no pré-escolar” é dirigido aos alunos de 5 anos dos Jardins de 

Infância de Castro Verde. Sob a orientação da profª Paula Freire, da equipa da biblioteca escolar, os grupos de 

crianças de 5 anos, do centro escolar nº1 e do centro escolar 2, vêm alternadamente (quinzenalmente) à sala de 
informática da EB2,3. 

Através de uma abordagem lúdica são desenvolvidas atividades de sensibilização à programação. 

Considera-se pelo interesse das crianças, pelo impacto destas aprendizagens e pela avaliação das educadoras, que 

este projeto deve ter continuidade no próximo ano letivo.  

AECV-BE  
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Ler aqui e em qualquer 

lugar 
(Comunidade 

educativa) 

O projeto desenvolvido em parceria pela Biblioteca Municipal e Biblioteca Escolar, no âmbito do protocolo da 

Rede de Bibliotecas do Concelho (RBCV), disponibilizou a leitura de modo informal em espaços públicos da 
comunidade. 

Alunos do projeto Biblioteca SA, fizeram a gestão dos livros e revistas no espaço do Centro de Saúde e alargaram o 

projeto ao espaço do Parque de Campismo e à distribuição de revistas no Lar Jacinto Faleiro.  

Um dos contributos deste grupo de alunos foi a recolha de livros usados e revistas, para o reforço e organização de 

futuras caixas noutros locais de Castro Verde e, no próximo ano letivo, também nas freguesias. 

Consideramos que é importante dar continuidade ao “Ler aqui e em qualquer Lugar” pela mensagem que este 

projeto transmite e que define o seu conceito: Castro Verde, uma comunidade a ler: CastroLê+ 

AECV-BE RBCV 

 

“Leituras & 
companhia… no monte 

alentejano” 

(continuidade 

candidatura  “Ideias 

com Mérito”) 

 

 

 

 

O projeto decorreu em duas localidades: em Entradas – com a Turma do 8º D, no âmbito da disciplina de Educação 
para a Cidadania, os alunos planearam e organizaram uma atividade de animação no Lar de dia de Entradas.  

Na localidade da Sete, o Jardim de Infância apresentou à comunidade, no centro cultural, o trabalho desenvolvido 

ao longo do ano, com especial destaque para o projeto “7…está aqui”, realizado no âmbito do Plano de Promoção 

de Empreendedorismo das Escolas do baixo do Alentejo. 

Consideramos, pela importância do envolvimento da comunidade educativa em projetos de caráter  sociocultural, 

que as atividades desenvolvidas têm um impacto muito positivo nas aprendizagens dos alunos enquanto cidadãos 

em formação. 

AECV-BE 

 
 

CMCV 

 
 

 
Concurso de leitura 1º 

ciclo “Um leitor é um 

sonhador” 

 

Concurso de Leitura 2º 

ciclo “Os Heróis dos 

Livros” 

 

Os concursos de leitura propostos ao nível do Agrupamento, têm como objetivo fomentar e consolidar hábitos de 
leitura e promover o trabalho em equipa e a pares, no âmbito dos projetos Ler+ (PNL) 

Propomos que ao longo do ano letivo as leituras, em contexto da sala de aula e de forma autónoma, sejam feitas a 

pares, em equipa e individualmente e que, no final do ano letivo, sejam premiados, no 1º ciclo, os melhores leitores 

e, no caso do 2º ciclo, as melhores turmas leitoras, selecionadas através de duas eliminatórias: numa 1ª fase, em sala 

de aula e numa 2ª fase, a final: o confronto positivo entre as melhores turmas selecionadas, que terão de prestar 

provas de conhecimento dos livros lidos. 

Fazemos uma avaliação muito positiva de ambos os concursos, pelo interesse dos alunos e o envolvimento das 

turmas. Contudo, consideramos que os dois modelos de concurso utilizados, desde há 4 anos, irão beneficiar com 

algumas reformulações e outras formas de apresentação, ajustando o modelo do 2º ciclo a um formato mais 

próximo do Concurso Nacional de Leitura. 

AECV-BE RBCV 
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Projetos Descrição/Reflexão Proponentes Parcerias 

Conhecer+ a 

biblioteca 
 

 

 

No âmbito do Projeto “conhecer+a biblioteca” foram desenvolvidas, várias atividades centradas nas literacias de 

informação e média, PORDATA, SeguraNet e outras direcionadas para a pesquisa de informação/bibliografia 
literária no catálogo coletivo da RBCV.  

Deve-se salientar, no contexto das parcerias, a colaboração da Escola Segura no desenvolvimento da “Semana da 

SeguraNet” (alargada no calendário para responder a um maior número de alunos do Agrupamento), pela 

disponibilidade e envolvimento imprimido às ações desenvolvidas. 

BE GNR/ 

Escola Segura 
 

INE/ 

PORDATA 

 

 

CastroLê+contigo 

 

 

Tendo como objetivos o desenvolvimento de ações centradas na articulação entre ciclos/níveis de ensino e o sentido 

de pertença a um Agrupamento de Escolas, o projeto “CastroLê+contigo” reuniu um conjunto de atividades que se 

enquadram nos objetivos propostos, nomeadamente: a estafeta de leitura (as turmas prepararam leituras/histórias 

para apresentar a turmas de anos de escolaridade/ciclos diferentes); a turma do 6º C preparou um teatro de 
fantoches (crianças com direitos) para apresentar a alunos do 1º ciclo e Jardins de Infância; alunos do 5º ano 

prepararam uma atividade de leitura (português/inglês) para apresentar na receção aos alunos que irão integrar as 

turmas do 5º ano no próximo ano letivo. 

BE RBCV 

Leonardo da Vinci* O projeto (de candidatura no valor de 12 729,00€) permitiu que 7 alunos do ensino profissional realizassem um 

estágio extracurricular de 3 semanas (entre 10 a 31 de julho de 2015) em contexto real de trabalho, em Barcelona, 

pondo em prática os conhecimentos académicos adquiridos, proporcionando uma dimensão europeia à formação. 

De acordo com a análise realizada pela Agência Nacional Erasmus+, verifica-se que “as atividades previstas 

parecem ter sido plenamente realizadas”, “a execução do projeto cumpriu com o número de mobilidades previstas”, 

“o projeto atingiu plenamente os resultados e objetivos previstos”, “o projeto evidencia uma gestão e 
implementação bem-sucedidas e em conformidade com o previsto em sede de candidatura”, tendo a Agência 

concluído que “tendo em conta que foi a primeira participação desta instituição no Programa, podemos considerar 

que o desenvolvimento do projeto foi excelente, tendo obtido os resultados obtidos. De acordo com o feedback dos 

participantes, as mobilidades também cumpriram com sucesso os objetivos preconizados”. Face ao exposto, 

considera-se que o desenvolvimento deste projeto foi excelente. 

Coordenadora 

dos Cursos 

Profissionais 
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ANEXO II  

 Registo Mensal de Atividades 



 

Anexo 2 -   Registo mensal das atividades de complemento curricular e extracurricular desenvolvidas no Agrupamento 

Setembro 2014 

  

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

  1 2 3 4 5 6 

              

7 8 9 10 11 12 13 

  

  

  

  

      Dia do Diploma - 

cerimónia de entrega dos 

diplomas aos alunos que 

concluíram o ensino 

secundário no ano letivo 

anterior, bem como a 

atribuição do Prémio de 

Mérito 

Receção aos alunos e 

encarregados de 

educação 

  

14 15 16 17 18 19 20 

  Início das Atividades Letivas           

21 22 23 24 25 26 27 

  

  

  Aula Experimental de 

Dança – CRBA, Pré-

escolar, Iniciação e Curso 

Livre 

  Aula Experimental de 

Dança – CRBA, Pré-

escolar, Iniciação e Curso 

Livre 

   

28 29 30         

  

  

  

  

  

Workshop Live Multimédia - 

Laptop Coral, orientado por 

Giuliano Bic (Ass. Atalaia) com 

alunos dos CP de Técnico de 

Audiovisual 

          



 

  

 

Outubro 2014 

  

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

      1 2 3 4 

  

  

    Comemorações do Dia 

Mundial da Música - 

CRBA 

      

5 6 7 8 9 10 11 

  Workshop Live 

Multimédia - Laptop 

Coral , orientado por  

Giuliano Obic (Associação 

Atalaia) - CP de Técnico 

de Audiovisual. ESCV 

      CPCJ – Abertura da 

exposição na BM “Basta 

de silêncio!” 

 Workshop Live 

Multimédia – Laptop 

Coral” – CP de Técnico 

de Audiovisual 

 Ação formativa 

“Prevenção do Cancro”, 

Gab Jov, 12.ºA 

  

12 13 14 15 16 17 18 

  Conhecer+ a biblioteca 

formação de utilizadores – 

5.º ano. 

Hora do conto… na 

biblioteca- “A lagartinha 

comilona” - JI/1.º ciclo – 3 

a 16 

“CastroLê + com…”, “A 

Feira”, encontro com Maria 

Aurora Camacho – 6.º ano. 

 Ação formativa “Higiente 

e Proteção do Ambiente e 

Separação dos Resíduos”, 

Gab Jov, 9.ºB e C 

  Dia da Alimentação: 

Lanche saudável; jogos, 

filmes, ateliers - JI e 1.º 

ciclo; 

 “CastroLê + com…”, “A 

Feira”, encontro com 

Maria Aurora Camacho – 

6.º ano 

 

    



 

Outubro (cont) 2014 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

19 20 21 22 23 24 25 

    Conhecer+ a biblioteca –

formação de utilizadores  - 

5º ano 

  

CastroLê+ ciência no 

laboratório da ESCV – 4.º 

ano 

 Encontro de professores 

de línguas –“Aprendendo 

partilhando” 

Visita ao Palácio 

Nacional de Mafra – CP 

de Audiovisuais 

Apresentação do projeto 

etwinning “Once upon a 

time in scratch” – 5.º A 

Inauguração da exposição 

itinerante relativa ao Ano 

Internacional da 

Cristalografia 

  

26 27 28 29 30 31   

  Encontro Desportivo: 

Gira-Volei – 1º ciclo 

  

Conhecer+ abiblioteca: 

Formação Biblionet –

catálogo coletivo da RBCV 

(funcionários e 

bibliotecários) 

  

CastroLê+ ciência  no 

laboratório da ESCV - 4º 

ano 

 Visita de estudo: navio 

museu D. Fernando II e 

Glória, e Mosteiro dos 

Jerónimos (Hist. 8.º C e 

D) 

Workshop de leitura 

expressiva -Associação 

Andante  - turma 12.º ano 

Ler+ jovem 

Cerimónia de 

inauguração da BE da 

ESCV 

Dia de Halloween - CP 

Animação Sociocultural 

  

Halloween  com Inglês, 

AEC. 1.º ciclo 

  



 

Novembro 2014 

  

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

2 3 4 5 6 7 1/8 

  

  

  

  

Almoço-convívio 

(confeção e serviço) ESCV 

– CP de Técnico de 

Restauração 

Sensibilização contra a 

Violência Doméstica, 

CPCJ e AECV –alunos da 

Biblioteca SA e alunos do 

JI Sete 

CastroLê+História – no 

Museu “A Minha Escola”, 

Almeirim - 1º ciclo 

“Conhecer+ a biblioteca”- 

formação de formadores - 5º 

ano 

“Hora do conto…na 

Biblioteca” - A Maria 

Castanha – JI e 1º ciclo. 

(CE1) 

Visita de estudo: navio 

museu D. Fernando II e 

Glória, e Mosteiro dos 

Jerónimos (Hist. 8.º A e B) 

“Hora do conto…na 

Biblioteca” - A Maria 

Castanha - JI e 1º ciclo. 

(CE1) 

  

Espetáculo “Valsa 

do Peito” – 

Companhia Dansul 

(ensaio aberto) - 

alunos do AECV 

  

  

9 10 11 12 13 14 15 

  Espetáculo de dança: 

Personagens de Água – 

Projeto Dansul - Centro 

Recreativo de Entradas -

alunos do JI/EB1 

Espetáculo de dança: 

Personagens de Água – 

Projeto Dansul – JI/EB1 SBP 

e JI/EB1 Castro Verde 

Magusto de S. Martinho - 

SBP, Entradas e CE2 – 

JI/EB1 

Almoço-convívio (confeção e 

serviço) ESCV – CP Técnico 

de Restauração 

“Hora do conto…na 

Biblioteca” - A Maria 

Castanha – JI e 1º ciclo. 

(CE2) 

33ª Olimpíadas Portu-

guesas de Matemática - 1ª 

eliminatória -3º ciclo e 

secundário 

“Hora do conto…na 

Biblioteca” - A Maria 

Castanha – JI e 1º ciclo. 

(CE2) 

 Apresentação do projeto 

Biblioteca Empresa S.A 

– alunos do 7ºC – Edª 

Cidadania 

 Palestra com Pais e EE 

“A Criança na Escola”, 

CE2 

Filme “Alentejo, 

Alentejo” -  

documentário 

Cineteatro 

Municipal com a 

presença do 

realizador Sérgio 

Tréfaut – alunos do 

AECV- Ens. 

Secundário. 

  

16 17 18 19 20 21 22 

  Atelier de Postais de 

Natal, RBCV, pré-escolar 

e 1ºciclo 

CastroLê+História – no 

Museu “A Minha Escola”, 

Almeirim - 1º ciclo 

Atelier de Postais de Natal, 

RBCV, pré-escolar e 1ºciclo 

“Hora do conto…na 

Biblioteca”: Os contos da 

Bru Junça -  JI/EB1 

(Entradas) e JI (Castro Verde) 

“Hora do conto…na 

Biblioteca”: Os contos 

da Bru Junça - JI/EB1 

(BE CE2) e JI/EB1 (SBP) 

Atelier de Postais 

de Natal, RBCV, 

pré-escolar e 

1ºciclo 

  



 

Novembro (cont) 2014 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

23 24 25 26 27 28 29/30 

    CastroLê+História – no 

Museu “A Minha Escola” em 

Almeirim - 1º ciclo 

 Apresentação do livro “As 

Andanças da Tília Pastora” 

de Paula Varanda (docentes 

do Pré-escolar, 1º e 2º ciclos) 

 Visita ao Museu da 

Lucerna - HGP –5º ano 

Visita ao Museu da Lucerna 

- HGP - 5º ano. 

 Ação formativa “Tabagis-

mo”, Gab Jov, PIEF T1 e 2 

Apresentação do projeto 

Biblioteca Empresa S.A 

– alunos do 7ºB - Edª 

Cidadania 

Visita ao Museu da 

Lucerna - HGP –5º ano 

Audição das classes de 

clarinete, flauta 

transversal e saxofone - 

CRBA 

Visita ao Museu 

da Lucerna - HGP 

–5º ano 

  

  

 

 

 



 

 

Dezembro 2014 

  

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

  1 2 3 4 5 6 

  

  

  

  

Comemoração do dia 

mundial da prevenção da 

SIDA (Gabinete Jovem) 

 Testes e aulas abertas 

do Curso de Dança – 

(de 1 a 5,)  CRBA 

 Audição da classe de 

violoncelo - CRBA 

Exposição "Crianças no 

Mundo com Direitos" - 

CPCJ, AECV e RBCV - 

2 a 16 - visitas das 

escolas e dinamização de 

atividades 

 Contadora de Histórias 

Elsa Serra Alunos do JI 

de Castro Verde 

(auditório da BM e BE 

do centro escolar 2) 

Sensibilização no 

âmbito do Dia 

Internacional da Pessoa 

com deficiência.- CP 

Técnico de Técnico 

Auxiliar de Saúde 

  

Audição das classes 

trompa, trompete, 

trombone e percussão - 

CRBA 

Almoço-convívio 

(confeção e serviço) 

ESCV – CP de Técnico 

de Restauração 

  

  

7 8 9 10 11 12 13 

  

  

  

  

Semana da Educação 

para a Ciência dos 

Computadores (8 a 12 

de dez.) - "Hora do 

Código", integrada na 

disciplina de TIC (turmas 

do 7ºA e C, 8ºA e C, 

PIEF t1 e t2 – 3.º ciclo e 

10ºC) e na disciplina de 

Educação para a 

Cidadania ( 9ºC) 

Aulas abertas de 

guitarra e de violino – 

semana de 9 a 12 - 

CRBA 

Audição geral 

Curso Música e Dança 

- CRBA 

  Festa de Natal da EB1 e 

JI de SBP e JI da Sete / 

Entradas 

 Visita à Unidade de 

Cuidados Continuados 

de Média Duração e 

Reabilitação de Casével, 

CP Técnico de Técnico 

Auxiliar de Saúde 

 Audição Geral, 

Iniciação e Pré-escolar 

Música - CRBA 

  

  

  



 

Dezembro 2014 

  

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

14 15 16 17 18 19 20 

  

  

  

  

Festa de Natal das 

Escolas 

Pré-escolar e 1º ciclo - 

Org. da Junta de 

Freguesia 

Audição da classe de 

piano – CRBA 

Ação formativa 

“Prevenção do 

Cancro”, Gab Jov, 10.ºA 

Final das Atividades 

Letivas 

  

Festa de Natal do 

Agrupamento – AE da 

ESCV e BE 

  Visita à FNAC - 

aquisição de fundo 

documental e não 

documental – alunos da 

Biblioteca SA 

  

    

Nota -  Ao longo do 1º período, no âmbito da  Educação Física e Desporto Escolar realizaram-se ainda as seguintes atividades: Mega Sprinter (Fase Turma); Mega Quilómetro 

(Fase Turma); Mega Salto (Fase Turma) 

 

 



 

2º Período 

  

JANEIRO 2015 
  

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

        1 2 3 

        Ano Novo     

4 5 6 7 8 9 10 

    Dia dos Reis Pré- escolar 

e 1º ciclo de Stª Bárbara 

de Padrões e C. Verde 

 Olimpíadas da Biologia - 

1ª eliminatória Sénior 

Corta-mato (fase escola)     

11 12 13 14 15 16 17 

    Apresentação da 

caderneta coleção de 

leituras (3.º e 4.º anos, 

CE1 – BE) 

Apresentação da caderne-ta 

coleção de leituras ( 3.º e 4.º 

anos, CE2 – BE) 

Torneio de Ténis de Mesa, 

Beringel 

Campeonato de 

Badminton, CV 

Concurso Nacional de Leitura - 

fase escola - 1.ª eliminatória 

(3.ºciclo) 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 

JANEIRO (CONT) 2015 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

18 19 20 21 22 23 24 

  Abertura da 

Exposição “Rosas dos 

Ventos” 

(Geografia, 3º ciclo) 

  Concurso Nacional 

de Leitura - fase escola – 2.ª 

eliminatória (3.ºciclo) 

Campeonato distrital de 

Natação, Aljustrel 

Torneio de Futsal, Ourique 

 

 

 Concurso Nacional de 

Leitura - fase escola – 

Ensino secundário 

 Filme “Os Maias”, no 

Cineteatro (Português – 

11.º e 12.º anos) 

 Workshop de Cinema, 

com João Bordeiro (CP 

Técnico de Audiovisuais 

– 11.º C) 

 I Aniversário do museu 

“A Minha Escola” em 

Almeirim, (participação 

dos alunos do 5.º e 6.º 

anos HGP – Org. da 

CMCV, com a 

colaboração do 

AECV/BE. 

  

25 26 27 28 29 30 31 

      Mini Olimpíadas da 

Matemática (3º e 4º anos) 

 Formação PORDATA 

(10.ºA e 10.ºB -. BE ESCV) 

Palestra com Pais no 

âmbito do projeto 

“Lancheira sorriso em 

movimento”, 3º B 

    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
   

FEVEREIRO 2015 
  

 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

   Peditório da 

Prevenção da lepra - 

Gabinete Jovem 

 Corta Mato Distrital 

 Visita de Estudo: 

Oficina de Marionetas 

de Esponja - Museu da 

Marioneta/Lisboa 

(Artes Visuais e Ed 

Tecnológica – CP 

Animação 

Sociocultural, 12.º C2) 

 Visita à Baixa 

Pombalina e ao Teatro 

de S. Carlos utilizando a 

rota dos ascensores 

(Inglês, Artes Visuais e 

ET - CP Técnico de 

Audiovisuais – 11.ºC) 

 Olimpíadas de Biologia 

1ª eliminatória - Junior 

 Workshop de Cinema 

Documental (1ª sessão) CP 

Técnico de Audiovisuais (11º C)   

 Workshop de 

Cinema Documental 

(2ª sessão) CP 

Técnico de 

Audiovisuais (11º C) 

 

  



 

FEVEREIRO (cont) 2015 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

8 9 10 11 12 13 14 

 Comemoração do 

Dia de S. Valentim 

“O amor anda no 

ar”- 9 a 13 - mural na 

escola; quermesse; 

Karaoke; Correio de 

São Valentim 

(EMRC, BE - 2º e 

3ºciclos); Gabinete 

Jovem- Secundária 

Exposição de 

Máscaras de 

Carnaval – 9 a 20 – 

(Artes Visuais e Ed 

Tecnológica, 2.º 

ciclo) 

Workshop “Pasta Fresca” 

- público em geral 

mediante inscrição 

(dinamizado pelo CP 

Restauração) 

Workshop “Preparação 

de cocktails” - público 

em 

geral mediante 

inscrição 

(dinamizado pelo CP 

Restauração) 

Sessão “História Local” – 

5ª e 7º anos 

Torneio de Ténis de Mesa 

Palestra com Pais no 

âmbito “Lancheira 

sorriso em 

movimento”, 

3º A 

Visita de estudo ao 

Oceanário e 

Pavilhão do 

Conhecimento 

(Ciências Naturais e 

Física e Química, 

8º ano – Turmas B e D) 

 

Concurso de leitura 

- CHERUB/Porto 

Editora – “ O 

Recruta” - BE da 

ESCV. 

Visita de estudo ao 

Oceanário e Pavilhão 

do Conhecimento 

(Ciências Naturais e 

Física e Química, 8º ano 

– Turmas A e C) 

Workshop “Compotas, 

geleias e chutneys” - 

público em geral 

mediante inscrição 

(dinamizado pelo CP 

Restauração) 

Workshop “Batidos de 

fruta” - público em 

geral mediante inscrição 

(dinamizado pelo CP 

Restauração) 

Comemoração do 

Dia de S. Valentim: 

-“Who is my 

Valentine”  - 

Exposição de 

trabalhos dos 

alunos (inglês - 9º 

PIEF, turma 2/11.º 

A,B) 

“Explora os 

materiais”, no 

Instituto Superior 

Técnico, Lisboa 

(Física e 

Química 

10.º A, 11.ºA e 

12.º A) 

Desfile de 

Carnaval (Pré- 

escolar e 1.º 

ciclo) 

Entrudan

ça, EB1/JI 

de 

Entradas 

15 16 17 18 19 20 21 

     Desfile de Carnaval, 

Almodôvar (Artes Visuais e 

Ed Tecnológica - CP 

Animação Sociocultural, 

12ºC) 

   Visita de Estudo: Espaço 

Europa (Geografia e 

História -10.º/11.º e 12.º 

anos) 

 I Encontro 

“Lancheira sorriso em 

movimento” 

(comunicação+cante 

alentejano “Hino da 

Lancheira”) 

  

 

  



 

  

  

MARÇO 2015 
  

Saúde Oral no Pré-escolar e 1º e 2º ciclo: ensino e treino da técnica da escovagem dos dentes 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

   Testes e Aulas Abertas 

do Curso de Dança; 

CRBA,  de 2-13 

 4º Almoço do Curso 

Profissional Técnico de 

Restauração 

12º C / ESCV 

 Visita de estudo à 

Base 

Aérea de Beja 

 Visita de Estudo: 

“Monte do Vento” – 

Mértola - 4.ºA e 4.º B 

Saúde Escolar - Ação de 

sensibilização de Saúde 

Oral (de 3 a 11) - pré 

escolar e 1º ano 

 Todos Juntos Podemos 

Ler -Workshop na BM: 

“Vamos falar dos nossos 

amigos cães” dinamizada 

por Vanessa Plantier 

(alunos do PCA) 

 Sessão de 

Esclarecimento 

“Violência no Namoro, 

7ºB/Gabinete Jovem 

 Olimpíadas da Física 

Escalão A (9º ano) Prova 

de escola 

ESCV 

 Torneio de Futsal 

 Workshop de Cinema 

Documental (3ª sessão) 

Curso Profissional 

Técnico de Audiovisuais 

(11º C) - ESCV / Fórum 

Municipal 

 Corta Mato Nacional 

(Guarda) - alunos 

apurados no Distrital 

 5º Almoço do CP 

Técnico de Restauração 

12º C/ESCV 

 Workshop de Cinema 

Documental 

(4ª sessão) 

CP Técnico de 

Audiovisuais (11ºC) - 

ESCV / Fórum 

Municipal 

 Palestra “Postura 

corporal”, com 

fisioterapeuta (CSCV), 

3A e C 

 Corta Mato 

Nacional 

(Guarda) - alunos 

apurados no 

Distrital 

   
  



 

  

MARÇO (CONT) 2015 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

8 9 10 11 12 13 14 

   Atelier de pintura de 

ovos de Páscoa - semana 

de 9 a 13 - (Artes Visuais, 

Ed. Tenológica, BE - CP 

Animação Sociocultural, 

pré- escolar, 1.º e 2.º anos) 

   Visita à Central De 

Cervejas e Estufa Fria- 

12ºA 

 Visita à Central De 

Cervejas e Hotel Ritz- 

Lisboa - 12ºC - Curso 

Profissional Técnico de 

Restauração 

Visita ao Palácio Nacional 

da Pena - “A corte em 

Queluz - viagem ao 

quotidiano de setecentos”, 

(História e Cultura das Artes, 

Inglês e PPA), CP Técnico 

de Audiovisuais, 

11ºC 

 Audições das Classes de 

guitarra, violino, trompa, 

trompete e trombone, CRBA 

    

15 16 17 18 19 20 21 

   Audição da Classe de 

Violoncelo; CRBA 

 Aulas abertas de 

guitarra e de violino, 

CRBA –16 a 20 

 Visita ao Vale 

Gonçalinho, (1. A) 

 Semana da leitura 

16 a 20 

 Atividades do Dia do Pi 

Festival de teatro 

2º ciclo - Leandro, Rei da 

Helíria 

 Hora do Código, (16 a 

20, Informática, 7ºB, 

8ºBD) 

Dia do PI (16 a 20, 

Matemática) 

 "Saúde em dia Não é 

Mania“ na  Secundária 

9º,10º,11º e 12º 

 Semana da leitura 

“Histórias da Bru” 

(RBCV, 3º,4º 5º e 

7ºano) 

 Apresentação do 

livro “De mim para 

mim” 10ºA 

 Festival de Teatro 

7º,8º anos- “Cavaleiro 

da Dinamarca” - 9º 

anos- “Auto da barca 

do Inferno” 

 "Visita de Estudo à Área 

Metropolitana de Lisboa 

(Geografia – 11.ºB) 

 Encontro regional dos 

alunos de EMRC, na 

Escola Básica de 

Vidigueira (7.º e 8.º anos) 

 Olimpíadas da 

Biologia 14:30 

 Audição Geral – curso 

música e dança; CRBA 

 Campeonatos distritais 

de Ténis de mesa, 

Natação e Badminton 

 Visita de Estudo à Área 

Metropolitana de Lisboa 

(Geografia – 11.ºB) 

 Dia do Atletismo (1.º ciclo) 

Torneio de Badminton 

Megas 2015 

Concurso de Talentos 

(Biblioteca S.A) Eb2,3 

 Semana da leitura: 

Ler+jovem com Inter-

gerações - com alunos da 

Universidade Sénior. 

 Festival de Teatro pré- 

escolar e 1ºciclo - “A 

mentira tem perna Curta” 

Dia Lusófono, CP ASC 

Dia do Pai (pré- escolar e 

1ºciclo, CV) 

 Torneio Voleibol 2 x 2 

 Caminhada solidária 

Nariz Vermelho 

(APADIJ, comunidade 

educativa) 

 Festival de teatro 

10º,11º e 12º anos 

“Felizmente há luar” 

 Dia do Pai (pré- escolar 

e 1ºciclo, Entradas) 

  



 

  

MARÇO (CONT) 2015 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

22 23 24 25 26 27 28 

  13º Curso para 

Instrumentistas (Beja, 

23 a 26) 

3º Curso de Teclas e 

Cordas (CV, 23 a 26) 

    Concertos de 

encerramento 

13º Curso para 

Instrumentistas 

3º Curso de Teclas e 

Cordas (CRBA, 

secções de Beja e 

CVerde) 

    

29 30 31         

              

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 



 

  
 3ºPeríodo 

 Abril 2015 

 Atividades mensais: Ação de sensibilização “Prevenção de Acidentes domésticos” Centro de Saúde) 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

      1 2 3 4 

  

  

  

  

  

  

    Dinamização da leitura 

infantil e do livro - 

semana de 8 a 13 - (Artes 

Visuais, Ed. Tenológica 

CP Animação 

Sociocultural) 

  Sexta-feira Santa   

5  6 7 8 9 10 11 

Páscoa 

  

  

  

  Festa da Primavera - CE1 e 

CE2  

 “Almoço Sorriso” - 

projeto Lancheira 

Sorriso 

“Canguru 

Matemático”- Castro 

Verde e Entradas 

2ºs, 3ºs e 4ºs anos  

 Visita ao museu de Ciência 

Viva -Estremoz 10º A, 11ºA 

  

12 13 14 15 16 17 18 

  

  

  

  

  

 Abertura da 

exposição evocativa 

do Centenário da I 

Guerra Mundial 

“Memórias de uma 

Guerra” na ESCV 

de 13 a 17 de Abril 

(área disciplinar de 

historia) 

 Abertura da Exposição 

“Filhos do Coração” (CPCJ 

e AECV) 

Sessão de Abertura da 

Estafeta da Leitura do 

JI/EB1 - na BE do CE1 

 

 Castro Lê+ Ciência (4º 

ano) 

 

   Olimpíadas da 

Física (Escalão 

A e Escalão B) 

Lisboa 

Audição geral 

CRBA 

(Aljustrel) 
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19 20 21 22 23 24 25 

  

  

  

  

  

Concurso de 

Foguetões de Água -

na EB2,3 -  atividade 

Biblioteca SA (BE) 

 

  Castro Lê+ Ciência (4º 

ano) 

Encontro com Danuta 

Wojciechowsha, na BM 

-alunos do JI/EB1 de Sta 

Bárbara e 2º ano do 

centro nº1 

(RBCV) 

“Um dia diferente” no 

Museu a Minha Escola 

em Almeirim (JI de 

Entradas, Sta Bárbara e 

Sete) (BE) 

 

 CNL - fase 

distrital - 

Almodôvar 

Feira do Livro 

(RBCV e José 

Fanha) 

Ação de Sensibili-

zação “Segurança 

Alimentar” (3ºA e 

B) 

25 de Abril Dia da 

Liberdade no Lar 

de Idosos de S. 

Bárbara Pré-escolar 

e 1º ciclo de Santa 

Bárbara 

Visita à Instituição “Irmãs da Caridade 

em Setúbal” Zoológico com recolha de 

produtos de higiene para a Instituição e 

Visita ao Jardim (EMRC – 2º ciclo) 

 Concerto inserido nas comemorações de 

25 abril (Aljustrel) 

Campeonato Regional de Desporto 

Escolar (24-26 abril, Évora) 

III Olimpíadas de Língua Portuguesa do 

3º ciclo e Ensino Secundário 

(BE/área de português) 

Visita ao Centro Frei Manuel (Cante 

Alentejano) - EB1/JI Entradas 

Ação de Sensibilização 

“ Educação Postural” -(3ºB) 

Dia da 

Liberdade 

26 27 28 29 30     

  

  

  

  

  

  

  

   Monte do Vento 

- Mértola 4ºA e 4º 

B 

Sessão de 

Encerramento da 

Estafeta da 

leitura do JI/1º 

ciclo no centro nº2 

(BE) 

 

Ovibeja - Cante 

Alentejano - 3º B 

Comemoração do Dia 

da Mãe: construção do 

mural: “a mãe é” (EMRC 

– 2.º e 3.º ciclos) 

Comemorações do Dia 

Mundial da Dança; 

CRBA 

Monte do Vento - 

Mértola - 4ºB 

     

 



 

Maio 2015 

Campanha solidária “Pirilampo Mágico” - Pré-escolar e 1º ciclo 

Campanha solidária “Filhos do Coração” - CE1 e CE2 
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          1 2 

          Dia do Trabalhador   

3 4 5 6 7 8 9 

  

  

  

  

  

  

  

 Dia da Mãe 

EB1/JI Entradas 

 Viver melhor 

1º A e 2º A 

 Exames PET Inglês (9º 

ano) 

Reunião de estabele-

cimento CE1 e CE2 

Visita à Padaria e 

Queijaria de Entradas - 

Pré-escolar CE2 

Semana Europeia da 

Juventude - sessão de 

divulgação ERASMUS+ 

ESCV - 10º A, 11º A/B, 12º 

A/B 

Workshop de leitura em 

Voz Alta - alunos do projeto 

Ler+jovem 

(BE) 

MegaSprinter Distrital - 

alunos apurados na Fase 

Escola (Odemira) 

 Exames Sem Medo (4º ano) 

Kidzânia (2ºs anos) 

 Exames PET Inglês (9º ano - 

oral) 

Exames Sem Medo (4º ano) 

Encontro Inter geracional 

EB1/JI Entradas  

  

10 11 12 13 14 15 16 

  

  

  

  

  

  

  

Visita de estudo ao 

Castelo de S. Jorge 

e Miradouro do 

Cristo Rei (7ºB e C) 

Kidzânia (3ºs/1º 

anos) 

Viver Melhor - 1º B 

e 2º B 

 Abertura do Festival de 

Vídeo 100Cenas 

Exposição “Uma mon-

tanha a escalar”, de João 

Garcia 

Concurso “Heróis dos 

livros” (BE; 2º ciclo) 

Visita à Padaria e Museu 

da Ruralidade - Pré-escolar 

CE2 

 Kidzânia (3º A e 3º C) 

Festival 100Cenas 

Sessão de cinema “Adeus 

pai” (alunos do 3º ciclo, 

PNC) 

Visita ao Pavilhão do 

Conhecimento exposições 

“Loucamente" e PORDA-

TA VIVA” 

(10º C - TAS) 

 Encerramento do Festival 

100Cenas 

Exames PET Inglês (9º ano - 

oral) 

Kidzânia (1º B e 3º B) 

 Concerto 

“Sabat 

Mater” 

(ASC e CRBA, 

comunidade) 



 

Maio (cont) 2015 
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17 18 19 20 21 22 23 

  

  

  

  

  

  

  

 Exames Nacionais 

(4º ano) 

 Exames Nacionais (6º 

ano) 

Audição de Classes de 

Trompa, Trompete e 

Trombone, CRBA 

Visita e almoço no 

Museu da Ruralidade, 

8ºD 

Leituras&companhia 

no Lar de Entradas com 

o 8º D no âmbito da 

disciplina de Educação 

para a Cidadania 

(BE/DT 8º D)  

Visita ao Monte das 

Oliveiras - JI CV 

Exames Nacionais (4º 

ano) 

 Noite das estrelas e 

ciência (org. 10ºA - 

Biologia; comunidade 

educativa) 

Exames Nacionais (6º ano) 

Audição das Classes de 

Trompa, Trompete e 

Trombone; CRBA 

Visita à aldeia comunitária 

de Aivados  (2.ºs anos) 

 Lisboa – Jardim Zoológico 

(JI.) 

Visita de Estudo à 

Gulbenkian - concerto 

comentado de Stravinsky, 

CRBA 

  

24 25 26 27 28 29 30/31 

  

  

  

  

  

  

  

Aulas Abertas de 

Violino; CRBA – de 

25 a 29 

Exercício de Evacuação 

- CE1, CE2, JI, 

EB1/JIEntradas e  S. 

Bárbara 

Piquenique Sorriso - 

Mina de S. Domingos 

3ºA, 3º B, 3º C e Eb1 de 

S. Bárbara 

Audição da Classe de 

Clarinete; CRBA 

Visita Oceanário e Pav. do 

Conhecimento 

(JI) 

Megas Nacional - alunos 

apurados na Fase Distrital 

(Elvas) 

 Audição da Classe de 

Guitarras, CRBA 

Viagem ao Jardim Zoológico 

- EMRC (2º ciclo) 

Megas 

Nacional - 

alunos 

apurados na 

Fase Distrital 

(Elvas) 

Audição Geral 

(Dia mundial 

da Criança - 

Almodôvar)  

 

 

 

 



 

Junho 2015 

 Campanha Solidária “Filhos do Coração” - EB1/JI Entradas e Santa Bárbara 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

  1 2 3 4 5 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Dia Internacional da 

Criança - (Pré-escolar 

e 1º Ciclo) 

Audição da Classe de 

Violoncelo; CRBA 

 Aulas Abertas de 

Guitarra; CRBA – de 

1 a 5 

Badoka Park (EB/JI 

Entradas) 

  

 Concurso de Leitura do 1º 

ciclo “Um leitor é um 

sonhador” (RBCV) 

Visita ao Monte da Apariça - 

Pré-escolar CE 

Exposição de fotografia 

“João Garcia : Uma vida nos 

tectos do Mundo (Na BE da 

ESCV de 2 a 12 de junho) 

Visita às Parchanas -  

4ºs anos CE1 e CE2 - 

de 3 a 4 

Audição Geral – 

Curso Música e 

Dança; CRBA 

 

 

 

 

 

 

 

Audição da classe de 

Violino; CRBA 

Badoka Park (1.ºs 

anos) 

Teatro “O medo” pela 

Associação ART (9º, 

11º e 12º anos (10:30H, 

Cineteatro) 

Visita à GNR - Pré-

escolar CE2 

Participação no 

Programa Património 

da Rádio Castrense - 

2º B CE2 

Visita ao Museu da 

Lucerna e Basílica 

JI CV 

Termo das atividades 

lectivas para os alunos do 

9º, 11º e 12º anos 

 Visita a Sintra (4ºs anos) 

CastroLê+ Com Música -os 

amigos dos metais da 

Biblioteca SA, para alunos 

do 1º ciclo do Centro escolar 

1º e 2º anos, (BE) 

Torneio de Futsal 5x5 

(Secundária) 

  

 



 

Junho (cont) 2015 
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Semana Cultural - 

Exposição - de 8 a 12 - 

EB1/JI S. Bárbara 

Audição da Classe de 

Piano 

 Visita ao Vale 

Gonçalinho (1.º anos) 

Etwinning Escola S. Peter’s  

(5ºC; LPN; BE) 

Abertura da exposição (CE1 

e CE2) - Castro Verde 

Festa de final de ano e 

Exposição (1.º ciclo, Castro 

Verde) 

Visita ao Palácio de Queluz - 

Eb1/JI S. Bárbara 

Cerimónia de entrega de 

prémios e atribuição de cargos 

de Colaboradores e 

Mediadores oficiais da BE - 

Biblioteca SA- pelo 

responsável do GAD - da 

CMCV (BE) 

Dia de Portugal, 

Camões e das 

Comunidades 

O Tambor da Alegria 

CRBA - Pré-escolar e 

1º ciclo 

Espetáculo Final do 

Curso de Dança – 

Ensaio Geral 

Assistido (Escolas); 

CRBA 

Torneio de Ténis 

(Campos de Ténis) - 

não realizado por 

impossibilidade do 

professor responsável 

Festa de final de ano e 

Exposição (Pré-

escolar) Castro Verde 

Festa de final de ano- 

EB1/JI Entradas 

Exposição de 

Brinquedos- JI 

Entradas 

Workshopo de Magia 

- na BE da EB2,3 - 

atividade Biblioteca SA 

(BE) 

Contadora de 

Histórias Ana 

Mourato... com a 

Rainha das Cores! - 

JI/EB1 de Sta Bárbara e 

Castro Verde  

(RBCV) 

Visita aos Bombeiros 

Voluntários - JI 

Visita ao Centro Ciência 

Viva e Aeroporto de Faro - 

Pré-escolar CE2 

Termo das atividades 

lectivas para os restantes 

alunos 

Cerimonia de Entrega de 

Certificados de Participação 

no Plano de Promoção de 

Empreendedorismo do Baixo 

alentejo aos alunos do 5º A-

pelo responsável do GAD da 

CMCV (BE) 

Visita aos Bombeiros 

- JI CV 

Festa de final de ano - 

EB1/JI S. Bárbara 

 



 

Junho (cont) 2015 
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 Exames de 9º. 11º e 

12º anos, 1ª fase; 15-25 

junho 

Provas Globais de 

Instrumento (6ª ano) 

 Lisboa - Jardim Zoológico 

(JI) 

Leituras e Companhia na 

Sete  

Apresentação do projeto 

“7... está aqui! 

Entrega de certificados 

(repres. da CMCV)  pela 

participação no projeto do 

Empreendedorismo do BA. 

(BE; JI da Sete) 

Provas Globais de 

Instrumento (9º ano) 

Padaria e Museu da 

Ruralidade, (JI) 

 Visita Jardim 

Zoológico (JI- CE2) 

 

 

Espetáculo de Final de 

Ano, Música e Dança, 

CRBA 

  

21 22 23 24 25 26 27 

  

  

  

  

  

  

        Viagem ao Aquashow 

(Quarteira) -Prémio 

financiado pela CMCV 

(GAD) - aos alunos que se 

destacaram no projeto 

Biblioteca SA  

  

28 29 30     

  PAP CP Restauração, 

Restaurante-Bar 

PAP CP Restauração, 

Cozinha-Pastelaria 

    

  



 

 

Julho 2015 

  

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-feira Sábado 

    1   2   3   4 

      PAP CP Restauração, 

Restaurante-Bar 

 

 Costa Vicentina 

(JI de Sete)  

PAP CP Restauração, 

Cozinha-Pastelaria 

    

5 6 7 8 9 10 11 

 PAP CP Animação 

Sociocultural 

     

12 13 14 15 16 17 18 

   Exames do básico  

(2ª fase; 15-20 julho) 

 Exames de secundário  

(2ª fase; 17-21 julho) 

 

20 21 22 23 24 25 26 

       

27 28 29 30    
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