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Conselho Municipal de Educação 

Relatório do Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

 

 

Nota introdutória 

 

 O presente relatório pretende dar a conhecer os aspetos mais relevantes para uma 

caracterização e apreciação do trabalho desenvolvido, no primeiro período, no 

Agrupamento de Escolas de Castro Verde. 

Para o efeito, serão abordados os seguintes aspetos: 

 Oferta educativa e formativa 2014/2015; 

 Ação Social Escolar; 

 Resultados escolares do 1º período nos diferentes ciclos de ensino; 

 Atividades de enriquecimento curricular, de animação e apoio à família; 

 Regime Educativo Especial; 

 Implementação de atividades extracurriculares e desenvolvimento de 

projetos no âmbito do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 
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1. Oferta Educativa e Formativa 2014/2015  

O Agrupamento de Escolas Castro Verde disponibiliza a seguinte oferta educativa e 

formativa:  

- Ensino regular: pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário;  

- Ensino articulado de música;  

- Ensino vocacional de 2º e 3º ciclos;  

- PCA (Percurso curricular alternativo), de 3º ciclo;  

- PIEF (Programa integrado de educação e formação), de 2º e 3º ciclos;  

- PIEF GPS (Programa integrado de educação e formação - Gerar, Percorrer, 

Socializar), de 2º e 3º ciclos;  

- Ensino secundário profissional.  

 

2. Ação Social Escolar 

O serviço de Ação Social Escolar (ASE) tem como objetivo a prestação de 

serviços de apoio, disponíveis para famílias que se encontram em situação de carência 

económica e/ou de vulnerabilidade social.  

Assim, aos alunos pertencentes aos agregados integrados no 1º e 2º escalão de 

rendimentos determinados para efeitos de atribuição de abono de família, foi 

atribuído o escalão A ou B, respetivamente do serviço ASE. 

De acordo com a legislação presentemente em vigor, estes alunos beneficiam 

de auxílios económicos (para alimentação, manuais escolares e material escolar) e no 

caso de serem alunos de Necessidades Educativas Especiais, também de transportes e 

tecnologias de apoio. A ação social escolar engloba também o seguro escolar, na dupla 

vertente da prevenção e da proteção do aluno. 

No Agrupamento o número de alunos subsidiados, de acordo com o respetivo 

escalão em que se inserem, são os constantes no quadro abaixo: 

 
Quadro 1. N.º de alunos subsidiados pelos escalões A e B, por nível e ciclo de ensino 

 N.º de alunos subsidiados por escalão 

Nível/ Ciclo de 
Ensino 

Escalão A Escalão B 

Pré-escolar 29 14 

1º ciclo 53 33 

2º ciclo 58 16 

3º ciclo 67 9 

Ens. Sec. 39 18 

Total 246 90 

 

Assim, 23% dos alunos do Agrupamento beneficiam de escalão A e 9% de escalão 

B, perfazendo um total de 32 % de alunos subsidiados. 

 



Agrupamento de Escolas de Castro Verde 2014/15 
 

3 
Conselho Municipal de Educação – Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

3. Resultados escolares do 1º período nos diferentes ciclos de ensino 
 

3.1. Resultados escolares na educação pré-escolar 

 

 No presente ano letivo, o ensino pré-escolar, é frequentado por 139 crianças, 

distribuídas por 8 grupos/turma nos diferentes estabelecimentos de ensino de Jardim 

de Infância que integram o Agrupamento. 

De acordo com a avaliação formativa realizada no 1.º período, considerou-se o 

seguinte: 

- as crianças da educação pré-escolar são normalmente assíduas e pontuais, 

faltando apenas por motivo de doença; 

- a adaptação ao grupo e ao jardim de infância realizou-se sem dificuldades, 

sendo raros os comportamentos inadequados que são resolvidos com a ajuda e 

mediação dos adultos; 

- os grupos/turma manifestam interesse e motivação pelas atividades 

propostas que se desenvolvem dentro e fora da sala de aula, participando ativamente 

nas mesmas; 

- ao nível das áreas de conteúdo, todas as áreas foram trabalhadas durante o 

1.º período de acordo com os projetos e atividades desenvolvidos.  

De uma forma global, a área de formação pessoal e social foi considerada a 

área mais forte, seguindo-se a área da expressão e comunicação e conhecimento do 

mundo. Como áreas mais fracas, as crianças apresentaram na sua globalidade, a da 

linguagem oral e abordagem à escrita e tecnologias de informação e comunicação, 

esta última referida por duas educadoras e está relacionada com o equipamento 

informático obsoleto existente nas respetivas salas. 

 

 

 

3.2. Resultados escolares no Ensino Básico 

 3.2.1. Resultados escolares no 1º ciclo 

 

 Os resultados obtidos no 1º período pelos alunos que frequentam o 1º ciclo do 

ensino básico foram os constantes da seguinte tabela: 
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Quadro 2. Taxas de sucesso no 1º ciclo, no 1º período 

Turma 

N.º total de alunos N.º de alunos em 

risco de retenção 

Taxa de Sucesso 

escolar (%) 1.º 2.º 3.º 4.º Total 

1.ºA 22 - - - 22 1 95,5 

1.ºB 18 - - - 18 3 83,4 

2.ºA - 25 - - 25 1 96 

2.ºB - 23 - - 23 2 91,3 

3.ºA - - 25 - 25 0 100 

3.ºB - - 26 - 26 1 96,2 

3.ºC - - 14 1 15 4 73,3 

4.ºA - - - 20 20 1 95 

4.ºB - - - 26 26 2 92,3 

ENT A 5 10 - - 15 4 73,3 

ENT B - 1 3 4 8 2 75 

Sta. Bárbara A 5 7 - - 12 1 91,7 

Sta. Bárbara B - - 5 10 15 3 80 

Total 50 66 73 61 250 25 90 

 

 

 De acordo com os resultados apresentados, dos 250 alunos que frequentam o 

1º ciclo, 25 (10%) estariam em situação de retenção se a avaliação efetuada se 

realizasse no final do ano letivo.  

 Ao longo do 1º período foram implementadas medidas de reforço educativo, 

nomeadamente apoio socioeducativo a 38 alunos e apoio ao estudo a todos os alunos 

objetivando um reforço das áreas curriculares de Português e Matemática, bem como 

a criação de hábitos de trabalho e estudo.  

 

 3.2.2. Resultados escolares no 2º ciclo 

 Os resultados obtidos no 1º período pelos alunos que frequentam o 2º ciclo do 

ensino básico foram os constantes na tabela e gráfico seguintes: 

Quadro 3. Taxas de sucesso no 2º ciclo, no 1º período 

Turma N.º total de alunos 
Nº de alunos em risco 

de retenção 
Taxa de Sucesso 

escolar (%) 

5ª 16 0 100 

5B 15 4 73,3 

5C 16 1 93,8 

5D(RA) 24 0 100 

6ª 28 6 78,6 

6B 20 3 85 

6C (RA) 27 5 81,5 

Total 146 19 87 
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Gráficos 1. e 2. Taxas de sucesso no 2º ciclo – Análise comparativa de resultados 

 

 

 De acordo com os resultados apresentados, dos 146 alunos que frequentam o 

2º ciclo, 19 (13%) estariam em situação de retenção se a avaliação efetuada se 

realizasse no final do ano letivo. Comparativamente com os resultados alcançados no 

transato ano letivo em igual período, registou-se uma melhoria no aproveitamento 

uma vez que a taxa de sucesso escolar subiu, neste nível de ensino, 11%. 

 É de referir que foram elaborados planos de acompanhamento para estes 

alunos e operacionalizados outros, provenientes do anterior ano letivo, perfazendo um 

total de 24 planos de acompanhamento.  

  Foi também implementado o apoio ao estudo direcionado para as disciplinas 

de matemática, português e inglês, cuja taxa de eficácia se apresenta através dos 

dados do quadro 4. 

Quadro 4. Taxa de Sucesso do apoio educativo no 2º ciclo, no 1º período 

Ano 
Português Matemática Inglês 

Prop. Assid Suc. Prop Assid Sucesso Prop Assid Sucesso 

5º ano 19  95% 83% 28 100% 82% 8 75%  50% 

6º ano 25 92%  48%  40 95%  16% 27 100% 26% 
Prop - N.º de alunos propostos para apoio;  
Assid - Percentagem de alunos que frequentaram com regularidade o apoio; 
Suc - Percentagem de alunos assíduos ao apoio que obtiveram sucesso na avaliação sumativa. 

 

 3.2.3. Resultados escolares no 3º ciclo 

 

 Os resultados obtidos no 1º período pelos alunos que frequentam o 3º ciclo do 

ensino básico foram os seguintes: 

 

 

1º período - ano letivo 2013/14 1º período - ano letivo 2014/15 

  

76% 

24% Sucesso
Escolar

Insucesso
Escolar

87% 

13% 
Sucesso
Escolar

Insucesso
Escolar
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    Quadro 5. Taxas de sucesso no 3º ciclo, no 1º período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º período - ano letivo 2013/14 1.º período - ano letivo 2014/15 

  
Gráficos 3. e 4. Taxas de sucesso no 3º ciclo – Análise comparativa de resultados 

 

 De acordo com os resultados apresentados, dos 229 alunos que frequentam o 

3º ciclo, 54 (23,6%) estariam em situação de retenção se a avaliação efetuada se 

realizasse no final do ano letivo. Comparativamente com os resultados alcançados no 

transato ano letivo, em igual período, registou-se uma melhoria de 7 pontos 

percentuais na taxa de sucesso escolar. 

 É de referir que foram elaborados planos de acompanhamento para estes 

alunos e operacionalizados outros, provenientes do anterior ano letivo, perfazendo um 

total de 59 planos de acompanhamento.  

  Foi também implementado o apoio ao estudo direcionado para as disciplinas 

de matemática, português, inglês, física e química, cuja taxa de eficácia se apresenta 

através dos dados do quadro 6. 

69% 

31% Sucesso
Escolar

Insucesso
Escolar 76% 

24% 
Sucesso
Escolar

Insucesso
Escolar

Turma 
 

N.º total de 
alunos 

Nº de alunos em 
risco de retenção 

Taxa de Sucesso 
Escolar (%) 

7A 25 6 76 

7B 21 12 42,86 

7C (RAM) 20 2 90 

8A 20 5 75 

8B 20 9 55 

8C 20 1 95 

8D (RAM) 23 1 95,65 

9A 21 4 80,95 

9B 22 11 50 

9C (RAM) 25 3 88 

9D (PCA) 12 4 66,67 

Total 229 54 76,42 
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Quadro 6. Taxa de Sucesso do apoio educativo no 3º ciclo, no 1º período 

Ano 
Português Matemática Inglês Física e Química 

Prop Assid Suc Prop Assid Suc Prop Assid Suc Prop Assid Suc 

7º ano 30 70% 48% 30 57% 53% 21 48% 50%    

8º ano 20 75% 60% 24 67% 69% 6 83% 60%    

9º ano 28 86% 38% 25 60% 27% 9 78% 86% 13 69% 33% 

Prop - N.º de alunos propostos para apoio;  
Assid - Percentagem de alunos que frequentaram com regularidade o apoio; 
Suc - Percentagem de alunos assíduos ao apoio que obtiveram sucesso na avaliação sumativa. 

 
 

 3.2.4. Resultados escolares nas turmas PIEF e Ensino Vocacional 

 

 O balanço da avaliação do 1º período referentes às turmas PIEF a funcionar no 

Agrupamento, é o seguinte: 
 

Quadro 7. Taxas de sucesso das turmas PIEF e PIEFGPS, dos 2º e 3º ciclos, no 1º período. 

Turmas PIEF 
N.º de alunos 
matriculados 

N.º de alunos 
avaliados* 

Sucesso Escolar (%) 

PIEF2C 8 4 75 

PIEF3CT1 10 4 100 

PIEF3CT2 11 3 100 

PIEFGPS2C 10 10 100 

PIEFGPS3C 8 8 100 

Total 47 29 95 

*Os alunos que não foram avaliados encontram-se impossibilitados de frequentar a escola por questões 
terapêuticas 

 

 A modalidade de ensino PIEF funciona nas escolas do atual Agrupamento desde 

o ano letivo de 2009/2010. Têm uma especificidade muito própria e exigem um 

trabalho colaborativo entre os professores e os técnicos da ART, no sentido de 

coordenar esforços para responder ao desafio de reintegração dos jovens na 

sociedade.  

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

base o grau de desenvolvimento das competências estabelecidas nos seus Programas 

Socioeducativos e Formativos Individualizados (PSEFI), sendo os elementos avaliativos 

referentes ao 1º período considerados muito positivos. Apenas um aluno não atingiu 

os objetivos delineados no seu PSEFI. 

 

 

 Os resultados alcançados no 1º período, pelos alunos do curso vocacional misto 

(2º e 3º ciclos) foram os seguintes: 
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    Quadro 8. Taxas de conclusão dos módulos no ensino vocacional, no 1º período 

 

 

 

 

 

 

 

 No curso vocacional do ensino básico, a progressão no plano de estudos 

concretiza-se mediante a aquisição de aprendizagens significativas para cada módulo 

constituinte do programa definido para cada área disciplinar.  

     

      Constata-se assim que, no 2º ciclo o sucesso obtido foi menor que o registado 

no 3º ciclo, facto que se prende com um conjunto de carências que aqueles discentes 

apresentam, nomeadamente: falta de hábitos e de métodos de trabalho e 

comportamentos desajustados que se revelaram condicionantes do desejável sucesso 

escolar. 

  

  

Turma Curso 
Nº de 
alunos 

Taxa de conclusão 
dos módulos (%) 

2º Ciclo VOCEB - Misto 11 90 

3º Ciclo VOCEB - Misto 12 98 

Total 23 94 
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3.3. Resultados escolares no Ensino Secundário  

 

 3.3.1. Resultados escolares no Ensino Secundário regular 

 

 Os resultados obtidos no 1º período pelos alunos que frequentam o ensino 

secundário regular foram os seguintes: 

     Quadro 9. Taxas de sucesso no ensino secundário regular, no 1º período 

 
 

Cursos 
Turmas 

N.º alunos 
com 

disciplinas 
em atraso 

N.º de alunos 
com 3 ou mais 
classificações 
inferiores a 10 

N.º de alunos com 
classificação inferior a 10 

nas disciplinas da 
COMPONENTE ESPECÍFICA 

Sucesso 
Escolar 

(%) 

Ciências e 
Tecnologias 

10ªA 0 9 14 64* 

11ªA 1 2 7 88* 

12ºA 6 2 2 74 

Ciências 
Socioeconómicas 

11ºB 1 2 13 85* 

12ºB 9 0 0 100 

Línguas e 
Humanidades 

10ºB 0 2 6 91* 

Total 17 17 42 84 

* Os alunos que pertencem à turma apenas para frequentar disciplinas em atraso não foram 
contabilizados 

 

Apesar dos resultados do ensino secundário, globalmente, se considerarem 

satisfatórios, é de salientar alguns que de certa forma, se afiguram preocupantes. 

 Relativamente ao Curso de Ciências e Tecnologias é a turma do 10º ano que 

apresenta resultados não previstos para quem, por opção, envereda por este curso, 

particularmente nas disciplinas da componente específica em que mais do que 50% 

dos alunos obtiveram classificações inferiores a 10. A pouca maturidade, a pouca 

concentração nas atividades desenvolvidas em sala de aula e o pouco trabalho em casa 

feito de forma regular, são as principais razões apontadas para estes resultados. 

No curso de Ciências Socioeconómicas é a turma do 11º ano a que apresenta 

maior insucesso, nomeadamente na disciplina de Matemática A, contribuindo para tal 

o facto de muitos dos alunos que enveredaram por este curso não apresentarem 

muita apetência para a matemática, o que dificulta o processo ensino-aprendizagem, 

pois a motivação, que é essencial para se obter sucesso, é escassa e, em alguns casos, 

inexistente. 

 



Agrupamento de Escolas de Castro Verde 2014/15 
 

10 
Conselho Municipal de Educação – Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

 3.3.2. Resultados escolares no Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

Os resultados obtidos, pelos alunos dos cursos profissionais, no 1º período, foram 

os constantes do quadro 10: 

 

Quadro 10. Taxas de sucesso nos cursos profissionais, no 1º período 

Curso 
 

Turma N.º de alunos 
Taxa de conclusão dos 

módulos (%) 

Técnico Auxiliar de Saúde 10.º C 22  61 

Técnico de Audiovisuais 11.º C 14  92 

Técnico de Restauração – 

variantes Cozinha-Pastelaria 

e Restaurante-Bar 
12º C 

11 97 

Animador Sociocultural 9 94 

 

 

 Nos cursos profissionais a progressão no plano de estudos realiza-se mediante 

a consecução de aprendizagens significativas para cada módulo constituinte do 

programa definido para cada disciplina.  

 No final do 1º período, a taxa de sucesso foi de 66% (37 dos 56 alunos), sendo 

que um aluno que possui até 4 módulos não concluídos é considerado um aluno com 

sucesso escolar. Dos 19 alunos que não obtiveram sucesso, alguns apresentam 

dificuldades e ainda alguma desmotivação face às atividades escolares, pretendendo 

mesmo, nalguns casos, optar por uma reorientação do seu percurso escolar. 

 

 

 

4. Atividades de enriquecimento curricular, de animação e apoio à família 

 

4.1. Atividades de enriquecimento curricular 

 

 As atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino básico 

decorrem fora da componente letiva dos alunos, são promovidas pelo Agrupamento 

de escolas e incidem na aprendizagem da língua inglesa, expressão musical e 

expressão física e desportiva.  

 

 O número de alunos inscritos nestas atividades são os constantes do seguinte 

quadro: 

 



Agrupamento de Escolas de Castro Verde 2014/15 
 

11 
Conselho Municipal de Educação – Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

   Quadro 11. N.º de alunos do 1º ciclo, inscritos nas AEC, no 1º período. 

Escola 
Nº total 

de alunos 

Nº alunos inscritos nas AEC 

Inglês 
Expressão 

Musical 
Expressão Física 

e Desportiva 

EB1 de Castro Verde 201 186 154 188 

EB1 de Sta Bárbara de 
Padrões 

27 27 27 27 

EB1 de  Entradas 22 18 18 18 

Total 250 231 199 233 

 

Relativamente ao aproveitamento dos alunos nas AEC, a avaliação situou-se entre 

o nível satisfatório e excelente, sendo maioritário o nível bastante satisfatório. Os 

alunos revelaram interesse pelas atividades desenvolvidas neste âmbito. 

 

4.2. Atividades de animação e apoio à família 

 

 As atividades de animação e apoio à família (AAAF) destinam-se a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do período 

diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades. 

As AAAF são promovidas em parceria com a Câmara Municipal que é 

responsável não só pela contratação das animadoras mas também pelo equipamento 

das instalações onde decorrem estas atividades e pela disponibilização de todo o 

material de desgaste e pedagógico. Incidem na aprendizagem da expressão motora, 

cante alentejano e atividades de animação. 

  

 O número de alunos inscritos nestas atividades são os constantes do seguinte 

quadro: 

 

Quadro 12. N.º de alunos do ensino pré-escolar, inscritos nas AAAF, no 1º período. 

 
Jardim de 
Infância 

N
.º

  t
o

ta
l d

e 
cr

ia
n

ça
s Nª de crianças inscritas nas AAAF 

A
lm

o
ço

 

Transporte 
Escolar 

P
ro

lo
n

ga
m

en
to

 

Atividades de Animação 

C
ir

cu
it

o
 

u
rb

an
o

 

O
u

tr
o

 

Expressão 
motora 

Cante 
alentejano 

Atividades 
Animação 

JI Castro Verde 110 85 32 8 51 93 86 91 

JI Entradas 10 8 - - - 8 8 8 

JI Sta. Bárbara 
de Padrões 

11 11 - 10 11 11 11 11 

JI Sete 8 7 - - - 8 8 8 

Total 139 111 32 18 62 120 113 118 
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As atividades de animação decorreram conforme o que estava planificado e o 

seu balanço foi positivo.  

Na reunião de avaliação as educadoras de infância referiram alguma 

preocupação relativamente à situação precária das animadoras que desempenhavam 

funções nos jardins de infância do concelho uma vez que algumas delas iriam terminar 

a sua colocação no mês de janeiro. Presentemente esta situação já foi ultrapassada. 

 

4.3. Componente de apoio à família 

 

 A Componente de Apoio à Família (CAF), implementada pela Câmara Municipal 

em parceria com o Agrupamento, destina-se a assegurar o acompanhamento dos 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e/ou depois da componente curricular e de 

enriquecimento curricular. 

 

Quadro 13. N.º de alunos do 1º ciclo, inscritos na CAF, no 1º período. 

 
Escola 

 
N.º 

total de 
Alunos 

Nª de Alunos inscritas na Componente de Apoio à Família 

 
Almoço 

Transporte Escolar Prolongamento 

Circuito 
urbano 

Outro Manhã Tarde 

EB1 - CE nº 1 107 85 35 8 37 40 

EB1 - CE nº 2 93 77 36 14 27 28 

Eb 1 de Entradas 23 9 - - - - 

Eb 1 de Sta. Bárbara 27 26 - 23 5 5 

Total 250 197 71 45 69 73 
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5. Regime Educativo Especial 

 
5.1. Medidas Educativas 

 
 Aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) são dadas respostas 

educativas de acordo com as suas necessidades e os recursos existentes no 

Agrupamento. 

 As medidas educativas necessárias à concretização do sucesso educativo dos 

alunos são definidas no seu Programa Educativo Individual (PEI), documento que 

acompanha o aluno ao longo da escolaridade. 

 

 Com base nos normativos legais, os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais de Caráter Permanente, podem beneficiar das seguintes medidas educativas:  

 a) Apoio Pedagógico Personalizado;  

 b) Adequações Curriculares Individuais;  

 c) Adequações no Processo de Matrícula;  

 d) Adequações no Processo de Avaliação;  

 e) Currículo Específico Individual;  

 f) Tecnologias de Apoio.  

  

 Através de um trabalho sistemático e da utilização de estratégias e práticas 

ajustadas, definidas no PEI de cada aluno com Necessidades Educativas de Caráter 

Permanente, promove-se a aprendizagem e a participação dos alunos visando sempre 

a equidade educativa e a promoção do sucesso educativo dos mesmos e, no caso dos 

alunos com currículo específico individual, a sua gradual transição para a vida pós-

escolar em parceria com entidades locais para a realização dos PIT (plano individual de 

transição) e dos planos de TVA (transição para a vida ativa). 

 
  Os resultados alcançados pelos alunos com Necessidades Educativas Especiais, 
no final do 1º período, foram os constantes do quadro seguinte: 
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Quadro 14. Taxas de sucesso dos alunos com NEE, no 1º período (ACI – 

adequações curriculares individuais; CEI – Currículo específico 

Individual) 

 
Ano/turma 

N.º de alunos c/ NEE 
Alunos c/NEE 

em condições de progredir 

ACI CEI N.º % 

1º ano 1 0 1 100 

2º ano 1 0 1 100 

3º ano 2 3 4 80 

4º ano 3 0 2 67 

1º Ciclo 10 8 80 

5ºA 0 2 2 100 

5ºB 0 2 2 100 

5ºC 1 2 3 100 

5ºD - - - - 

6ºA 0 1 1 100 

6ºB 1 1 2 100 

6ºC - - - - 

2º ciclo 10 10 100 

7ºA - - - - 

7ºB - - - - 

7ºC 2 0 2 100 

8ºA 1 0 1 100 

8ºB 1 1 2 100 

8ºC 2 1 3 100 

8ºD a) - - - 

9ºA 0 1 1 100 

9ºB - - - - 

9ºC - - - - 

9ºD 4 0 2  50 

3º ciclo 13 11     84.6 

10º A 0 1 1 100 

10º B 2 0 2 100 

11º A 0 2 2 100 

11º B 0 2 2 100 

12º A - - - - 

12º B - - - - 

E.Sec. 7 7 100 

10º C 2 0 2 100 

11ºC 1 0 0   0 

12ºC 2 0 1  50 

C.Prof. 5 3 60 
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5.2. Unidade de Ensino Estruturado 

 

 O Agrupamento apresenta ainda, como resposta educativa especializada a 

Unidade de Ensino Estruturado (UEE) para a educação de alunos com perturbações do 

espectro do autismo e outras problemáticas: a sala de ensino estruturado destina-se a 

promover atividades específicas e diferenciadas de acordo com as características de 

crianças/alunos e promover a existência de condições que assegurem a plena inclusão 

dos alunos. O modelo preponderante é o Modelo TEACCH (Tratamento e Educação de 

Crianças com Autismo e Problemas de Comunicação Relacionados). 

 Neste ano letivo, a UEE comporta 5 alunos de diferentes níveis de ensino, 
conforme quadro abaixo: 
 

      Quadro 15. N.º de alunos da UEE 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
5.3. Intervenção Precoce 

 

 A Intervenção Precoce abrange as crianças entre os 0 e os 6 anos, com 

alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas 

atividades típicas para a respetiva idade, com risco grave de atraso de 

desenvolvimento, num trabalho em articulação com as suas famílias e o respetivo 

contexto social. O acompanhamento pode ocorrer em contexto de Creche/Jardim de 

Infância e/ ou no domicílio. 

 A equipa é constituída por três educadoras de infância, uma terapeuta da fala, 

uma psicóloga, uma técnica de serviço social, uma psicomotricista, uma fisioterapeuta 

e uma enfermeira. Desta equipa trabalham a tempo inteiro em Castro Verde a técnica 

de serviço social e uma educadora. Todos os outros elementos dividem o tempo pelos 

dois concelhos (Castro Verde e Mértola). 

 

Ao longo do 1º período foram acompanhadas pela equipa local de intervenção 

precoce, 15 crianças e respetivas famílias. 

  

Nível/ ciclo de 
ensino 

Nº de alunos 

Pré-escolar 1 

1º ciclo 1 

2º ciclo - 

3º ciclo - 

E. Sec. 3 
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5.4.Terapias  

 

 Os alunos com Necessidades Educativas Especiais 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 colaboração da equipa de Intervenção Precoce (IP), do 

Centro de Recursos e Inclusão (CRI) e da Associação para Acompanhamento do 

Desenvolvimento Infantil e Juvenil (APADIJ), como se pode constatar nos seguintes 

quadros:  

 
Quadro 16. Relação de terapias e n.º de alunos com Necessidades Educativas Especiais acompanhados pelo CRI, 
AECV, APADIJ e Intervenção Precoce 

Insti-
tuição 

Nível de 
ensino Psicologia 

Terapia 
da Fala 

Terapia 
Ocupacional 

Fisioterapia 
Psicomotri-

cidade 
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 - - - - 

14 

2ºC 5 - - - - 

3ºC 4 - - - - 

E.Sec 1 - - - - 

Subtotal 14 - - - - 

APADIJ 

PE - - - - 1 

6 

1º 1 - - - 1 

2º 1 - - - - 

3º - - - - 1 

E.Sec 1 - - - 1 

Subtotal 3 - - - 4 

IP 
PE 3 1 - - - 

4 
Subtotal 3 1 - - - 

Total 28 6 3 3 4 44 
 *Alguns alunos beneficiam de mais do que uma terapia, pelo que o CRI apoia um total de 15 alunos 

 
Quadro 17. N.º de horas semanais por terapia e entidade (alunos com Necessidades Educativas Especiais) 

Terapias 

Nº de horas semanais 
Entidade Total 

CRI AECV APADIJ IP 

Psicologia 4h15m 5h 3h 2h25m 14h40m 

Terapia da fala 3h30m - - 45m 4h15m 

T. ocupacional 2h25m - - - 2h25m 

Fisioterapia 2h25m - - - 2h25m 

Psicomotricidade - - 4h - 4h 
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 Para além dos alunos inseridos no Regime Educativo Especial, outros 
beneficiam de terapias, nomeadamente, psicologia, terapia da fala e psicomotricidade, 
de acordo com o indicado no quadro seguinte: 

Quadro 18. N.º de horas semanais por terapia e entidade (alunos sem 

Necessidades Educativas Especiais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de horas semanais atribuído às terapias acima indicadas é o constante do seguinte 
quadro: 
 
 Quadro 19. N.º de horas semanais por terapia e entidade (alunos sem Necessidades Educativas Especiais) 

 

Assim, podemos constatar que os alunos que beneficiam de terapias são 

acompanhados por técnicos do Agrupamento, do CRI, da APAJIJ e da Equipa Local de 

Intervenção Precoce. Os alunos com Necessidades Educativas Especiais são 

acompanhados principalmente pelo CRI. 

Sempre que o Agrupamento não tem disponibilidade para responder às 

necessidades, em particular na área da psicologia, encaminha os alunos com 

Necessidades Educativas Especiais para a APADIJ, tendo o apoio da Segurança Social. 

A área de intervenção com maior número de alunos é a psicologia, no entanto, as 

horas atribuídas aos técnicos não perfazem um horário completo pelo que nem todos os 

acompanhamentos são semanais, existindo alunos com apoios quinzenais de forma a 

abranger um maior número de alunos.   

Insti-
tuição 

Nível de 
ensino Psicologia 

Terapia 
da Fala 

Psicomotri-
cidade 

Total 

AECV 

PE 1 - - 

16 
1ºC 4 - - 

2ºC 6 - - 

3ºC 5 - - 

Subtotal 16 - - 

APADIJ 

PE - 1 - 

9 
1º 6 1 - 

2º - - 1 

Subtotal 6 2 1 

IP 
PE 1 7 - 

8 
Subtotal 1 7 - 

Total 24 9 1 34 

 
Terapias 

Nº de horas semanais 
Entidade 

 

Total 
CRI AECV APADIJ IP 

Psicologia - 9h30m 6h 45m 16h15m 

Terapia da fala - - 2h 9h15m 11h15m 

Psicomotricidade - - 1h - 1h 
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6. Atividades extracurriculares e projetos desenvolvidos no âmbito do Plano Anual 

de Atividades do Agrupamento 

 

 Ao longo do 1º período, o agrupamento desenvolveu um conjunto de 

atividades de caráter extracurricular (vide anexo I), desde o pré-escolar ao ensino 

secundário, cuja tipologia e correspondente número de atividades se apresenta no 

seguinte quadro:  

 
   Quadro 20. Atividades Extracurriculares 

Atividades Realizadas* 

Tipologia das atividades 
Pré-

escolar 
1º ciclo 

2.º, 3.º ciclos e 
Secundário 

Visitas de estudo 0 3 6 

Exposições/Palestras e 
ações de 

esclarecimento/Workshop 
1 1 3 

Comemoração de 
efemérides 

5 5 2 

Concursos 0 0 2 

Outras atividades 1 2 8 

TOTAL 7 11 21 

*As atividades realizadas nos diferentes estabelecimentos de ensino com a mesma 
temática e planificação, foram consideradas como uma única atividade.  

 Além das atividades inscritas na tipologia acima referida, foram também 

levadas a cabo atividades desenvolvidas por parceiros do Agrupamento, bem como 

projetos, alguns de continuidade e outros com início no presente ano letivo.  

 Acresce referir que todo o trabalho desenvolvido contou com a participação 

e envolvimento da comunidade educativa, cujo contributo foi deveras decisivo para a 

implementação e prossecução das atividades inerentes aos projetos que se passam a 

enunciar: 

 Gentes da Nossa Terra (pré-escolar) 

 Vamos ser solidários em conjunto - Pequenos gestos, grandes atitudes 

(pré-escolar - Entradas) 

 Sete em Movimento (pré-escolar – JI Sete) 

 Cante Alentejano (pré-escolar e 1º ciclo)  

 Clube de Proteção Civil (pré-escolar e 1.º ciclo) 

 Heróis da fruta - lanche escolar saudável (Pré-escolar e 1.º ciclo) 

 Lancheira sorriso em Movimento (pré-escolar e 1.º ciclo) 

 Património natural e cultural (pré-escolar e 1º ciclo - Entradas) 

 Um livro amigo vai comigo (pré-escolar - Entradas e Castro Verde) 

 Sabores da nossa terra (1º ciclo) 
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 Vamos proteger as nossas aves! (1º ciclo) 

 Gira Volei (1º ciclo) 

 Koisas do Alentejo Falar Alentejano (1º ciclo) 

 Castro Lê + com “O livro amigo “continua” comigo (1.º ciclo) 

 CastroLê+ com Matemática, com Português, com Ciência, com História 

(1.º e 2.º ciclos) 

 Projeto eTwinning “Once upon a time in scratch” (Itália e Malta) (2º ciclo) 

 Aprender com a Biblioteca (referencial da Literacia da Leitura) (2.º ciclo) 

 Construção e toque da viola campaniça em contexto escolar (2º, 3º ciclos e 

ensino secundário) 

 Biblioteca S.A.- um conceito empresarial (3.º ciclo e ensino secundário) 

 Ler+jovem: Inter(ger)ações) (ensino secundário) 

 Conhecer + a Biblioteca (todos os níveis de ensino) 

 Castro Lê+ Contigo (todos os níveis de ensino) 

 Hoje a aula é na Biblioteca (todos os níveis de ensino) 

 Ler aqui e em qualquer lugar (comunidade educativa)  

 Conversas com … (comunidade educativa) 

 Castro Lê+ Com todos – no âmbito da candidatura “Todos Juntos Podemos 

Ler” (comunidade educativa) 

 Plano Nacional de Cinema - operacionalizado pelo Instituto do Cinema e do 

Audiovisual (ICA), pela Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema e pela 

Direção-Geral da Educação (DGE). 

 Festival de Cinema100 cenas -VII edição (comunidade educativa) 

 Construção e toque da viola campaniça em contexto escolar (2º, 3º ciclos e 

ensino secundário)  

 Rádio Escolar “Mestre Finezas” (comunidade educativa) 

 

Para a consecução dos projetos e das atividades extracurriculares acima indicados o 

Agrupamento contou com a colaboração de várias entidades e o estabelecimento de 

parcerias, destacando-se, entre outras, a(o): 

 

- Câmara Municipal de Castro Verde 

- União de Freguesias de Castro Verde e Casével 

- Junta de Freguesia de Entradas 

- Junta de Freguesia de Santa Bárbara 

- Rede de Bibliotecas de Castro Verde - RBCV 

- Centro de Saúde de Castro Verde 

- Museu da Ruralidade - Núcleo da Oralidade 

- Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

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

- Autoridade Nacional de Proteção Civil 

- Liga para a Proteção da Natureza 
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- Conservatório Regional do Baixo Alentejo 

- Somincor 

- CERCICOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e 

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

Centro de Recursos para a Inclusão  

- APADIJ- Associação para Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil 

- CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 

- Guarda Nacional Republicana 

- Associação de Voleibol do Alentejo 

- Universidade Sénior 

- Rádio Castrense 

- Lar Jacinto Faleiro 

 

 No decorrer do 1º período foram assim implementadas diversas atividades, que 

efetivamente concorreram para a consecução das metas estabelecidas, sendo ainda de 

realçar a dinamização de iniciativas levadas a cabo pelo clube do Desporto Escolar 

(grupos/equipas: badminton, voleibol, futsal, natação, ténis de mesa e atletismo) que, 

cada vez mais assume um papel de relevo e um suporte essencial para a formação e 

sucesso educativo dos alunos que as frequenta.  

 O clube do Desporto Escolar mobiliza um elevado número de alunos que, de 

forma responsável e cooperativa, participaram nos treinos e em provas de 

competição: no 1º período os alunos participaram no Torneio de Basquetebol 3x3 e no 

Torneio de Ténis de Mesa. 

  No âmbito da Educação para a Saúde e Educação Sexual, o gabinete de 

informação e apoio – Gabinete Jovem – dinamizou ao longo do 1.º período, de acordo 

com os objetivos definidos, um conjunto de atividades promotoras da educação para a 

saúde em meio escolar e hábitos de vida saudável através de uma abordagem 

pedagógica com o intuito de desenvolver nos alunos competências que lhes permitam 

tomar decisões conscientes e informadas. 

     

  Em colaboração com o Centro de Saúde foi também elaborado o plano da 

Saúde Escolar para o pré-escolar e 1.º ciclo, que contemplou a dinamização de 

atividades, nomeadamente a comemoração do Dia Mundial da Alimentação e 

atividades no âmbito dos projetos “Heróis da Fruta” e “Lancheira Sorriso em 

Movimento”. 
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Nota Final 

 Na sequência da visita efetuada, entre 17 e 20 de novembro de 2014, pela 

equipa de Avaliação Externa das Escolas, da Inspeção Geral da Educação e Ciência, o 

Agrupamento de Escolas de Castro Verde já recebeu o projeto do relatório da 

avaliação, o qual propõe os resultados da avaliação efetuada pela equipa, decorrente 

da análise dos documentos fundamentais do Agrupamento, em especial da sua 

autoavaliação, dos indicadores de sucesso académico dos alunos, das respostas aos 

questionários de satisfação da comunidade e da realização de entrevistas.  

Os domínios avaliados foram os seguintes:   

- Resultados (resultados académicos, resultados sociais, reconhecimento da 

comunidade); 

- Prestação do serviço educativo (planeamento e articulação, práticas de ensino, 

monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens); 

- Liderança e gestão (liderança, gestão autoavaliação e melhoria). 

Em todos os domínios é proposta a classificação de Bom. 
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ANEXO I – Registo mensal das atividades de complemento curricular e extracurricular – 1º período 

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 

Lectivas 

     

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 Obic,(Associação 
Atalaia) com alunos dos CP de 
Técnico de Audiovisual e 
Animação Sociocultural 
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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 

  

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 
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Novembro 2014 
 

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

1/2 3 4 5 6 7 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 Portuguesas 

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- 

Ensino 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 

 

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 
“Tabagismo”, 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 
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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 

 

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 
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