
Conselho Municipal de Educação de Castro Verde (1
Ata da reunião realizada no dia 16 de novembro de 2016

Ao décimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis, na sala de

sessões do edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Conselho Municipal de Educação

de Castro Verde, com as presenças registadas na folha que se anexa e com a /

seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Período antes da ordem do dia

Ponto Dois: Ordem do dia

- Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 06 de julho de 2016;

- Balanço do decorrer do 1° período do ano letivo 2016/17, nos diferentes ciclos de

ensino;

Ponto Três: Outros assuntos de interesse.

ABERTURA:

Às catorze horas e cinquenta minutos, achando-se presente o número legal de

conselheiros para se realizar a reunião, foi a mesma declarada aberta pelo Senhor

Presidente da Câmara que procedeu à leitura da ordem de trabalhos, colocando-a à

consideração dos presentes, pelo que, não havendo alterações a registar foi a mesma

aprovada por unanimidade.

1 — PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:

Neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente informou os conselheiros das

seguintes ausências: António Jerónimo (representante das Juntas de Freguesia) e

Maria Fernanda Espírito Santo (representante da Assembleia Municipal) que, por

motivos de ordem profissional, informaram não poder estar presentes. Apresentou

ainda a justificação de ausência, por motivos de saúde, a conselheira Joaquina

Faustino (representante da IPSS - JI do Lar Jacinto Faleiro), relativamente à reunião
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. 1JÁ,
de 06 de julho. Faltou também a esta reunião o representante da Direção Geral dos J
Estabelecimentos Escolares — DSR Alentejo.

Foram convidados a estar presentes, nos termos do n°4, da Lei n° 41 de 22 de Agosto

de 2003, o Diretor do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, Professor Augusto

Candeias, a representante da Equipa Local de Intervenção Precoce de Castro Verde e )

Mértola, Teresa Bento e o representante Conservatório Regional do Baixo Alentejo —

Castro Verde que, não podendo comparecer se fez representar pelo Presidente do —

Conselho de Administração, Francisco Duarte. Foi também convidada a estar presente

a representante da Associação Sénior Castrense que, por motivos profissionais,

justificou a sua ausência.

Nada mais havendo a referir no período antes da ordem do dia passou-se ao ponto

seguinte da ordem de trabalhos. u4jiYi

2— ORDEM DO DIA:

- Aprovação da Ata da Reunião Anterior;

Atendendo a que foi previamente distribuída, a todos os conselheiros, uma cópia da

ata da reunião anterior, foi dispensada a sua leitura e colocada a votação com a

alteração proposta, enviada pelo conselheiro António Matias (representante da

CERCICCA). Não havendo mais alterações a registar foi a mesma aprovada com as

abstenções dos conselheiros que não estiveram presentes na última reunião,

nomeadamente: Joaquina Faustino (representante da IPSS-Jl do Lar Jacinto Faleiro),

Célia de Jesus Lopes (representante dos serviços de Segurança Social) e Sónia

Gaudêncio (representante dos Serviços do Desporto e Juventude).

- Balanço do decorrer do 1° período do ano letivo 2016/17, nos diferentes ciclos de

ensino;

Usaram da palavra as representantes dos diferentes ciclos do ensino: a conselheira

Joaquina Faustino (representante do ensino pré-escolar), Maria de Fátima Jacinto

Palma (representante do ensino pré-escolar público), a conselheira Maria Madalena

Coelho (representante dos docentes do ensino básico) e a conselheira Margarida

Candeias (representante dos docentes do ensino secundário).
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A conselheira Joaquina Faustino (representante do ensino pré-escolar privado) referiu

que o início do ano letivo na instituição que representa decorreu dentro da

normalidade, não se tendo verificado alterações de relevo. Mencionou que frequentam

a instituição 38 crianças do pré-escolar, que ocupam duas salas, e 72 crianças

frequentam a creche, sendo que a capacidade para creche é de 74 crianças.

iS
No que respeita à participação em projetos, a conselheira deu particular destaque à

apresentação e divulgação, do CD “Cantarolando - Encontro de Gerações”, edição do

Lar Jacinto Faleiro, apresentado no âmbito do festival “Planície Mediterrânica”, e

informou que este trabalho é fruto da aposta que a instituição tem vindo a fazer no

ensino e na promoção do cante alentejano. Fez referência ainda a outros projetos,

nomeadamente, os de âmbito nacional, como “Os Heróis da Fruta” (combate à

obesidade infantil), “A Terra Treme” (exercício público de cidadania no âmbito do risco

sísmico), ou as comemorações do dia da alimentação, que este ano culminaram com

uma sessão para pais, e muitos outros, que são uma continuidade do que se tem feito

nos anos anteriores, referiu a conselheira.

No que ao ensino público diz respeito, as informações proferidas por cada uma das

conselheiras encontram-se documentadas nos anexos desta ata, sendo parte

integrante da mesma.

Posteriormente, procedeu-se ao habitual período de questões e comentários sobre os

documentos apresentados e a informação proferida.

O Vereador Paulo Nascimento pediu a palavra e congratulou-se com a prestação do

Agrupamento de Escolas de Castro Verde ao nível da participação e empenho dos

alunos e professores em particular e com a comunidade envolvente, em geral, pelo

sucesso dos projetos. Realçou a importância que os mesmos têm na dinâmica da

escola e na relação da escola com o “meio”. Referiu como exemplo a recente

participação dos alunos da Escola Secundária de Castro Verde na iniciativa

“Euroscola/Parlamento dos Jovens”, no âmbito da qual lhes foi atribuido como prémio

uma viagem ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde 24 alunos do ensino

secundário de Castro Verde participaram numa sessão como jovens eurodeputados

europeus. Neste sentido, o Vereador Paulo Nascimento, propâs um voto de

congratulação a estes jovens pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados

alcançados, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.
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A este respeito o Diretor do Agrupamento de Escolas pediu a palavra e, por ter

acompanhado os jovens nesta viagem, fez uma retrospetiva de como decorreram

aqueles dias e falou das atividades de índole cultural que todos eles vivenciaram. Por

fim, agradeceu à União de Freguesias de Castro Verde e Casével e à Cãmara de ‘14

Castro Verde o apoio monetário concedido que lhes permitiu permanecerem por mais

dois dias, para além dos três dias financiados, podendo assim, desfrutar melhor desta

oportunidade.

Complementando a anãhse dos relatórios referentes às atividades do ensino público, o

Vereador da área da Educação frisou a importância da oferta disponibilizada pelo

Município aos alunos do Jardim de Infância numa área fundamental: a expressão

motora. Informou que este trabalho é assegurado por dois técnicos da ãrea de

desporto, que pertencem aos quadros técnicos da autarquia e que desenvolvem esta

atividade junto de todas as turmas dos centros escolares do concelho.

No âmbito da análise da informação apresentada, foi evidenciado o facto de alguns

projetos realizados em parceria com várias entidades nas escolas, nos diferentes

ciclos de ensino, não se encontrarem expressos nos relatórios apresentados, projetos

em áreas afetas à saúde, como referiu a conselheira Cristina Raimundo. Neste âmbito,

o Vereador Paulo Nascimento usou da palavra e insistiu que deve haver um esforço

de complemento aquando da apresentação dos relatórios, e sublinhou que há já uma

articulação que permite ter presentes essas atividades de forma objetiva nos Planos

de Ação elaborados pelo Agrupamento de Escolas.

A professora Madalena Coelho assumiu que, de facto pode haver alguma

desarticulação, pelo que sugeriu o agendamento de uma reunião para antes da

aprovação do Plano Anual de Atividades no sentido de se aferirem possíveis omissões

involuntárias.

O conselheiro António Matias (representante da CERCICOA) partilhou com os

presentes a sua indignação e a sua não congratulação pela forma como está a

decorrer o novo ano letivo, afirmando que tal se deve à incongruência sentida entre o

referido no plano teórico e o que é a sua aplicação prática no que respeita ao

financiamento das ações do CRI - Centro de Recursos para a Inclusão. Informou que a

reunião que tiveram com a DGESTE não teve efeitos práticos e não esteve em

consonância com o prometido pelo Ministério da Educação. Assim, referiu que a

equipa de trabalho é a mesma, mas que o financiamento de um técnico não foi
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contemplado, apesar do mesmo fazer falta e estar na escola. Acrescentou que

continuarão a fazer pressão para a correção desta situação, pois como é

compreensível está a ser cada vez mais difícil trabalhar dois anos letivos tendo por

base esse cenário.

3—OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE:

Neste ponto da ordem de trabalhos o Senhor Presidente deu a palavra a cada um dos

representantes das entidades presentes no plenário para informarem sobre as

atividades desenvolvidas em prol da educação, no que ao concelho de Castro Verde

diz respeito.

Tomou da palavra Fernando Romba (representante dos Serviços de Emprego e

Formação Profissional de Beja do I.E.F.P) referindo que, enquanto serviço público,

têm como missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o

desemprego, através da execução das políticas ativas de emprego e formação

profissional. Neste sentido, enumerou os diferentes cursos de formação a decorrer no

concelho de Castro Verde e relembrou que este é o momento para poderem receber

novas sugestões para o próximo ano, uma vez que os Planos de Formação estão em

elaboração, não estando portanto concluidos.

Marco Rego (representante do Centro de Emprego de Ourique) acrescentou que a

oferta formativa ministrada será sempre complementar à oferecida pelo Agrupamento

de Escolas de Castro Verde, para que não se verifique sobreposição da oferta.

Seguidamente, o senhor Presidente deu a palavra à representante da Equipa Local de

Intervenção Precoce de Castro Verde e Mértola, Teresa Bento, uma das entidades

convidadas nesta sessão, para que desse a conhecer a atividade desenvolvida pela

entidade que representa. A coordenadora da equipa agradeceu o convite e começou

por referir que “Pensar a Educação sem pensar a Intervenção Precoce é construir a

casa sem construir o telhado”. Seguidamente, fez uma retrospetiva do início do projeto

que é pioneiro em Portugal e referiu que a intervenção Precoce na Infância (lPl) tem

como objetivo providenciar apoios e recursos às famílias de crianças entre os O e os 6

anos de idade, com atraso de desenvolvimento, incapacidade ou risco de atraso de

desenvolvimento por condições biológicas e/ou ambientais, envolvendo as redes de

apoio social (formais ou informais) que, por sua vez, irão influenciar o funcionamento

da criança e da família. Referiu que, a nível dos técnicos, é preciso fazer um trabalho
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transdisciplinar que conte com a intervenção de vários profissionais, nomeadamente;

psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta da fala, educadores de infância e assistente social.

A entidade promotora, em Castro Verde, é o Lar Jacinto Faleiro e em Mértola é a

Santa Casa da Misericórdia de Mértola, sendo que, para desenvolverem um trabalho

em parceria estabeleceram diversos protocolos, nomeadamente, com o Município de

Castro Verde. Na data presente, a intervenção em Castro Verde conta com 37

crianças e em Mértola com 32 crianças. Deu ainda a conhecer aos presentes o projeto

aprovado pela Fundação Calouste Gulbenkian sobre a “Referencia ção Precoce — 77

Porque o Futuro Começa Hoje”, que se destina a todos os educadores de infância a

exercer funções nos concelhos de Mértola e de Castro Verde e que tem por objetivo

conhecer as fragilidades e necessidades dos educadores de infância na ãrea da

intervenção precoce; maior capacidade para detetar eventuais problemas de

desenvolvimento nas crianças que acompanham e maior capacidade para efetuar a

referenciação atempada de crianças com problemas de desenvolvimento às Equipas

Locais de Intervenção. Falou também das diversas atividades conjuntas com outras

entidades e nas ações de divulgação, nomeadamente no boletim municipal “O

Campaniço”, no sentido de darem a conhecer o trabalho que realizam no âmbito

daquilo que é a Intervenção Precoce.

No campo da ação da Equipa Local de Intervenção Precoce em Castro Verde, o

vereador Paulo Nascimento fez uma breve retrospetiva do que foi a falta do apoio

técnico de terapeuta da fala nos últimos tempos e solicitou o ponto da situação no

momento atual.

Teresa Bento, coordenadora da equipa referiu que, efetivamente, desde setembro de

2015 que a equipa esteve sem o referido técnico. Foram tomadas diversas diligências

para que fosse ultrapassada esta lacuna, acrescentou. Em 2016, quando a técnica já

estava a regressar deu-se a sua substituição. Informou ainda que, no momento, a

equipa depara-se novamente com o mesmo problema, pois a técnica, que entretanto

voltou, pediu mobilidade para a cidade de Beja e a técnica que a está a substituir está

a terminar o contrato. Informou ainda que a equipa está também sem fisioterapeuta e

que os vários ministérios quando confrontados com a situação desresponsabilizam-se

delegando as responsabilidades uns nos outros.

O representante da CERCICOA partilhou das dificuldades de resposta a situações que

rementem para competências dos vários ministérios, referindo que os problemas

6



enunciados são os mesmos com que a sua instituição também se depara, pois

também têm Intervenção Precoce.

O vereador Paulo Nascimento informou que o representante do Conservatório

Regional do Baixo Alentejo, uma das outras instituições convidadas a estar presente

nesta reunião, não o podendo fazer, justificou a sua ausência, fazendo-se representar /

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, enquanto Presidente

do Conselho de Administração do CRBA, que fez um resumo das atividades letivas

desenvolvidas na secção de Castro Verde, que se encontra em anexo a esta ata,

fazendo parte integrante da mesma.

Na posse da palavra o vereador Paulo Nascimento referiu que a outra entidade

convidada foi a Associação Sénior Castrense e que a sua representante, Natércia W

Duarte, não podendo estar presente, lhe solicitou que referisse ao plenário que no

presente ano letivo estão inscritos 155 alunos, que frequentam cerca de 26 disciplinas.

Para além das áreas disciplinares afetas à Universidade Sénior, sublinhou o universo

de atividades lúdicas que a associação promove, privilegiando o intercâmbio entre

esta instituição de ensino não formal e as escolas do concelho. Concluiu, por fim,

destacando, dois projetos que mantiveram uma atividade regular: o Coro Polifónico de

Castro Verde e a Oficina de Costura Solidária.

Seguidamente o senhor presidente deu a palavra ao representante da G.N.R. 1°

Sargento Mário Neto que referiu a existência de poucas irregularidades, no que à

atividade dos alunos diz respeito, assinalou o reforço necessário na vigilância das

entradas e saidas dos alunos nos estabelecimentos de ensino e a necessidade dos

mesmos serem esclarecidos sobre determinadas problemáticas existentes através de

sessões de esclarecimento. Foram referidas as datas em que iriam decorrer algumas

dessas sessões, dirigidas aos alunos do ensino básico, que abordarão questões como

o problema do bullying, a violência no namoro, a droga e a toxicodependência, etc.

A guarda Ramos, representante da Escola Segura, usou da palavra e falou dos

constrangimentos, em termos de circulação automóvel que se verifica na porta do

Centro Escolar n°1 de Castro Verde, quando os pais dos alunos os vão buscar/levar ã

escola, e o trânsito fica interrompido, referindo também que os transportes do

Município ou os transportes contratados para o transporte escolar têm dificuldades

acrescidas pela falta de espaço para chegar ao estacionamento, criando, por vezes,

grandes confusões de carros e menos segurança para os alunos.

7



A este propósito a Educadora Fátima (representante do ensino pré-escolar público)

referiu que alguns problemas também se devem a comportamentos menos corretos

por parte dos pais junto ao portão do Centro Escolar n°1, e acrescentou ainda que,

neste Centro Escolar, foi solicitado aos pais que levam os filhos a almoçar a casa que \jj

os voltem a trazer somente 10 minutos antes das aulas recomeçarem, uma vez que

antes desse horário, os acessos para as entradas principais das escolas têm que

permanecer fechados, devido à dificuldade em articular os horários das funcionárias

em virtude da falta de funcionários em geral e desse Centro Escolar em particular.

Levantou ainda a hipótese de se equacionar passar a utilizar para entrada das

crianças o portão junto à biblioteca escolar. No que se refere a esta situação, o

vereador Paulo Nascimento referiu que a configuração da rua não facilitaria as coisas

e, ainda mais, atendendo ao facto de ser o ponto de operacionalidade dos transportes

escolares, pelo que poderíamos estar somente a transferir o problema para outro

ponto.

Por fim, o Sr. Presidente passou a palavra à conselheira Sónia Gaudêncio

(representante do IPDJ) que referiu uma panóplia de ferramentas, serviços e

atividades disponiveis dentro da sua área de intervenção, que comtempla o concelho

de Castro Verde e todas as instituições e serviços inerentes, nomeadamente:

A Unidade Móvel que, para além de poderem apresentar candidaturas ao programa

“Cuida-te”, também podem solicitar a unidade extra programa; a Ação de Voluntariado

“Namorar com Fafr PIaJ’, com inscrições abertas para animadores voluntários, para

intervir junto dos jovens, e acrescentou, por fim, que atendendo á dinâmica e

participação ativa dos jovens de Castro Verde, existe a “Coop Jovem”, cujas

candidaturas se encontram abertas no portal, bem como o “Empreender Já - rede de

perceção e gestão de negócios”. A conselheira terminou a sua intervenção referindo

que todos estes serviços podem ser consultados na página web do IPDJ.

O senhor presidente agradeceu a informação sobre os recursos que o IPDJ tem

atualmente disponíveis.

O vereador Paulo Nascimento, de acordo com os documentos distribuídos aos

conselheiros, informou dos auxílios económicos atribuídos aos alunos do Jardim de

Infância, no que respeita á alimentação, e aos alunos do 1° Ciclo do Ensino Básico, no

que respeita a alimentação, manuais escolares e material escolar, no ano letivo
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2016/2017. bem como, da rede de transportes existente atualmente no terreno para
dar resposta às necessidades existentes.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião às l7hlOm, da qual se lavrou a ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelos presentes.

aüo&
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Conselho Municipal de Educação 

Relatório do Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

  

 Com o presente relatório, e de acordo com o constante na ordem de trabalhos do 

Conselho a que o mesmo se destina, pretende-se com este, evidenciar os principais fatores que 

orientaram o arranque do ano letivo 2016/17 no Agrupamento de Escolas de Castro Verde.  

___________________________________________________________________________ 

Abertura do ano letivo 2016/17 

1. Oferta Educativa, Turmas e Alunos do Agrupamento1 

 

No presente ano letivo estão inscritos no Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 967 

alunos, desde o pré-escolar até ao 12º ano, distribuídos por 54 turmas. Estes alunos 

frequentam os diversos estabelecimentos de ensino que constituem o Agrupamento, de acordo 

com o nível/ciclo de ensino e oferta formativa, conforme quadros abaixo: 

 

Quadro 1. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade no Centro Escolar 1 

Centro Escolar N.º1 

Oferta Educativa Ano de Escolaridade N.º Turmas N.º Alunos 

Ensino Pré-escolar 0 2 45 

1º Ciclo (Ensino Regular) 

1º 1 20 

2º 1 20 

3º 1 19 

4º 1 26 

Total 6 130 

 

Quadro 2. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade no Centro Escolar 2 

Centro Escolar N.º2 

Oferta Educativa Ano de Escolaridade N.º Turmas N.º Alunos 

Ensino Pré-escolar 0 3 70 

1º Ciclo (Ensino regular) 

1º 1 21 

2º 2 38 

3º 1 20 

4º 1 19 

Total 8 168 

 

                                                                 
1
 Dados obtidos nos serviços administrativos do agrupamento em outubro de 2016. 
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Quadro 3. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade no Centro Escolar de 

Entradas 

Centro Escolar de Entradas 

Oferta Educativa Ano de Escolaridade N.º Turmas N.º Alunos 

Ensino Pré-escolar 0 1 9 

1º Ciclo (Ensino Regular) 2º/3º/4º 1 19 

Total 2 28 

 

 

Quadro 4. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade no Centro Escolar de Santa 

Bárbara de Padrões 

Centro Escolar de Santa Bárbara de Padrões 

Oferta Educativa Ano de Escolaridade N.º Turmas N.º Alunos 

Ensino Pré-escolar 0 1 17 

1º Ciclo (Ensino Regular) 
1º/2º 1 12 

3º/4º 1 12 

Total 3 41 
 

 

Quadro 5. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade na Escola EB2,3 Dr. 

António Francisco Colaço 

Escola E.B.2,3 Dr. António Francisco Colaço 

Oferta Educativa Ano de Escolaridade N.º Turmas N.º Alunos 

2º Ciclo 

Ensino Regular* 5º 4 72 

6º 3 56 

PIEF 6º 1 12 

3º Ciclo 

Ensino Regular* 7º 4 78 

8º 4 82 

Curso Vocacional (2º ano) 1 9 

Total 17 309 

* É de salientar que o 5º D o 6º C, o 7ºD e o 8ºD são turmas do Ensino Artístico, do Curso Básico 

de Música 

 

Quadro 6. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade no Lar de Infância e Juventude 

Especializado GPS 

Lar de Infância e Juventude Especializado – PIEF/GPS 

Oferta Educativa Ano de Escolaridade N.º Turmas N.º Alunos 

2º Ciclo 6º 1 5 

3º Ciclo 9º 1 5 

Secundário (Vocacional Técnico Multimédia) 12º  1 4 

Total 3 14 
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Quadro 7. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade na Escola Secundária 

Escola Secundária 

Oferta Educativa 
Ano de 

Escolaridade 
Cursos N.º Turmas N.º Alunos 

3º ciclo 

Ensino 

Regular 
9º --- 3 53 

PIEF 9º --- 2 20 

Ensino 

Secundário 

Regular 

10º 

Ciências e Tecnologias 1 

54 
Ciências 

Socioeconómicas/Línguas e 

Humanidades (turma mista) 

1 

11º 

Ciências e Tecnologias 1 

45 
Ciências e 

Tecnologias/Línguas e 

Humanidades (turma mista) 

1 

12º 
Ciências e Tecnologias 1 

35 
Línguas e Humanidade 1 

Profissional 

10º Técnico de Audiovisuais 1 20 

11º 
Técnico Higiene e 

Segurança no Trabalho 
1 24 

12º Técnico Auxiliar de Saúde 1 10 

Vocacional 12º  
Técnico Restauração 

(RB/CP) 
1 16 

Total 15 277 

* É de salientar que o 9ºC é uma  turmas do Ensino Artístico, do Curso Básico de Música (mista) 

 
Quadro 8. Número de alunos por nível de ensino no Agrupamento 

Agrupamento de Escolas 

Nível de Ensino N.º Alunos 

Pré-Escolar  141 

1º Ciclo  226 

2º Ciclo 

Regular 128 

PIEF 12 

PIEF-GPS 5 

 145 

3º Ciclo 

Regular 213 

PIEF 20 

PIEF-GPS 5 

Vocacional 9 

 247 

Secundário 

Regular 134 

Profissional 54 

Vocacional 20 

 208 

Total 967 
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2. Pessoal docente e não docente2 

 

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

constituído pelo número de elementos explicitado nos quadros seguintes: 

 

Quadro 9. Pessoal docente em exercício de funções no Agrupamento de acordo com o vínculo ao Estado 

Nível de Ensino 
N.º Docentes 

do QA 

N.º Docentes do 

QZP 

N.º Docentes 

Contratados 
Total 

Educação Pré-escolar 10 1 1 12 

1º Ciclo 12 5 1 18 

2º Ciclo 16 --- 1 17 

3º Ciclo/Ensino Secundário 38 4 14 56 

Educação Especial  5 2 2 9 

Técnicos Especializados --- --- 8 8 

AEC --- --- 9 9 

Total 81 12 36 129 

 

 
Quadro 10. Pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento de acordo com o vínculo ao Estado 

Funções 

N.º Não Docentes 

a cargo do MEC 

N.º Não Docentes a cargo 

da Câmara Municipal 
Total 

A tempo 

indeterminado 

A termo 

certo 

A tempo 

indeterminado 

Assistentes Técnicos 14 0 --- 14 

Assistentes Operacionais 38 2 23 63 

Psicóloga --- 1* --- 1 

Total 52 3 23 78 
* Contrato de 18 horas  

De acordo com a análise dos quadros 9 e 10, pode constatar-se o seguinte: 

 o corpo docente é  constituído por 129 elementos, dos quais 63% pertencem ao quadro 

de agrupamento (QA), 9% ao QZP e 28% são contratados; verifica-se que existe 

estabilidade relativamente ao pessoal docente, permitindo assim de forma sustentada a 

prossecução de iniciativas pedagógicas; 

 o número de assistentes técnicos afigura-se suficiente para as necessidades do 

Agrupamento; 

 o número de assistentes operacionais não satisfaz na totalidade as necessidades 

existentes no agrupamento comprometendo a vigilância, o acompanhamento dos 

alunos, os serviços prestados, a limpeza e a higienização e a manutenção dos 

diferentes espaços do Agrupamento. 

 

                                                                 
2
 Dados obtidos nos serviços administrativos do Agrupamento em novembro de 2016. 
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3. Serviços Educativos e de Apoio à Família no ensino Pré-escolar e no 1º Ciclo 

 

As AEC no 1.º ciclo do ensino básico, de caráter facultativo para os alunos, com um 

cariz formativo, cultural e lúdico decorrem fora da componente letiva dos alunos e 

complementam as componentes do currículo. Estas atividades são promovidas pelo 

Agrupamento e incidem na aprendizagem da língua inglesa (1.º e 2.º anos), expressão musical 

e expressão física e desportiva, conforme quadro abaixo: 

Quadro 11. Número de alunos do 1º CEB inscritos nas Atividades de Enriquecimento Curricular 

Escolas Nº Alunos 
Nº Alunos inscritos nas AEC 

Inglês 
 

Expressão 

Musical 
Exp. Física e 

Desportiva 
EB1 Castro Verde 183 91 156 169 

EB1 SBP 24 12 24 24 

EB1 Entradas 19 3 18 18 

Total 226 106 198 211 

 

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 das mesmas. Estas atividades são 

implementadas pelo município, sendo obrigatória a sua oferta pelos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e incidem sobre a expressão físico-motora, cante alentejano e animação. 

No presente ano, o total de alunos inscritos nestas atividades são os constantes do quadro 

abaixo: 

Quadro 12. Número de alunos da educação pré-escolar inscritos nas AAAF 

 

Jardim 

de 

Infância 

N.º 
Crianças 

Nª Crianças inscritas nas AAAF 

Almoço 

Transporte Escolar 

Prolongamento 

Atividades de Animação 

Circuito 

urbano 
Outro 

Exp. 

motora 

Cante 

alent. 

Atividade 

animação 

Castro 

Verde 
115 93 30 13 55 103 100 103 

Entradas 9 8 --- --- --- 9 9 9 

Sta. 

Bárbara 

Padrões 

17 17 --- 15 1 17 17 17 

Total 141 118 30 28 56 129 126 129 

 

A Componente de Apoio à família (CAF) destina-se a assegurar o acompanhamento 

dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e/ou depois das componentes do currículo e das 

atividades de enriquecimento curricular. Esta componente é uma resposta social 
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implementada pela Câmara Municipal, mediante acordo com o Agrupamento de Escolas. O 

total de alunos inscritos nestas atividades são os seguintes: 

Quadro 13. Número de alunos do 1º CEB inscritos na Componente de Apoio à Família 

 

Escola 

 

Nº   

Alunos 

Nª Alunos inscritos na Componente de Apoio à Família 

Almoço Transporte Escolar Prolongamento 

Circuito Urbano Outro M  T 

Centro Escolar nº 1 85 69 20 4 36 39 

Centro Escolar nº 2 98 81 43 14 29 36 

EB1 de Entradas 19 18 --- --- --- --- 

EB1 de Sta. Bárbara 24 24 --- 21 4 3 

Total 226 192 63 39 69 78 

 

4. Ação Social Escolar 

 

 O serviço de ação 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. 

 No presente ano letivo, verifica-se que são subsidiados 294 alunos, ou seja cerca de 

30% da totalidade dos alunos, conforme se pode constatar no quadro 14. 

 

Quadro 14. Número de alunos subsidiados pelos escalões A e B 

 N.º Alunos subsidiados por escalão 

 Ciclo de Ensino Escalão A Escalão B 

Pré-escolar 28 17 

1º Ciclo 47 21 

2º Ciclo 33 16 

3º Ciclo 46 24 

Ens. Secundário 45 17 

Total 199 95 
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5. Atividades Preparatórias e Abertura do Ano Letivo 

 

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

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

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

Desenvolvimento Curricular de Agrupamento bem como de documentos orientadores para o 

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

vigor e os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico. 

 Tendo em conta que a inovação escolar e pedagógica só será possível se enquadrada 

numa planificação estratégica participada, ao longo das duas primeiras semanas de setembro, 

as diferentes estruturas de coordenação e supervisão pedagógicas reuniram por forma a 

planificar as atividades curriculares e extracurriculares. As atividades de preparação do ano 

letivo cumpriram uma calendarização previamente definida com vista a assegurar o pleno 

funcionamento das Escolas e reunir as condições necessárias para se iniciarem as atividades 

letivas. 

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

educação das turmas do pré-escolar, 1.º ciclo, 5.º, 9.º e 10.º anos, com o intuito de, por um 

lado, dar a conhecer ou relembrar as normas e aspetos gerais de funcionamento do 

Agrupamento e, por outro lado, promover o primeiro contacto direto dos alunos e 

pais/encarregados de educação com o professor Diretor de Turma/Titular de Turma ou com a 

Educadora.  

 A receção decorreu de acordo com o planificado, verificando-se uma grande afluência 

de encarregados de educação, em particular no ensino pré-escolar, 1º e 2 ciclos. 

 As atividades letivas tiveram início no dia 13 de setembro para todos os alunos do 

Agrupamento. 

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

normalidade e de acordo com os prazos estabelecidos.  

 

 À semelhança dos anos letivos anteriores, é também de assinalar dois momentos que 

integram a abertura do ano, nomeadamente:  

- No dia 9 de setembro, a cerimónia de entrega dos diplomas aos alunos que 

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

Prémio de Mérito aos melhores alunos dos ensinos regular e profissional; 
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- No dia 19 de outubro, a receção aos professores, organizada pela CMCV, com a 

colaboração do Agrupamento, Liga da Proteção da Natureza-Vale Gonçalinho, Junta 

de Freguesia de Entradas e Museu da Ruralidade. 

 

 É ainda de referir que no dia 28 de outubro, 24 alunos da Escola Secundária de Castro 

Verde, estiveram como jovens deputados no EUROSCOLAS – no Parlamento Europeu, em 

Estrasburgo.  

 O debate de temáticas e a apresentação de medidas que visam contribuir para melhorar 

as problemáticas europeias, foi o desafio colocado aos nossos jovens deputados.  

O trabalho desenvolvido pelo grupo de Portugal valeu os elogios da Comissária responsável 

pelo EUROSCOLAS.  

 Esta viagem, que decorreu entre os dias 26 e 30 de outubro, teve também uma forte 

componente cultural, dando a possibilidade aos alunos de poderem conhecer um pouco da 

cidade de Paris e de Estrasburgo, bem como a experiência de viajarem no TGV.  

 

 Acresce referir que, os projetos desenvolvidos e as atividades de complemento 

curricular e extracurricular programadas a nível dos departamentos curriculares ou outras 

estruturas educativas, integram o Plano de Atividades do Agrupamento, o qual será aprovado 

em reunião de Conselho Pedagógico e posteriormente divulgado à comunidade escolar. A 

consecução do mesmo prevê, no entanto, a continuidade das parcerias socioeducativas, 

imprescindíveis para a plena concretização das atividades e projetos propostos. 

6. Medidas de Reforço/Apoio Educativo  

 

Foram delineadas ações conducentes ao reforço/apoio educativo dos alunos do 

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

disponíveis, nomeadamente o apoio educativo no 1º ciclo, o apoio ao estudo/salas de estudo 

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

no âmbito da Educação Especial, o Plano Nacional de Leitura. 

Também, com o intuito de melhorar o nível de proficiência dos alunos na área do 

inglês, ainda que dirigido, no presente ano letivo, apenas a uma turma de 5º ano, é de realçar a 

implementação do projeto CLIL Me IN
3
, através do qual, os conteúdos de Matemática e 

Educação Visual serão, uma vez por semana, trabalhados na língua inglesa.  

                                                                 
3
 No âmbito do Programa ERASMUS + 
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Objetivando a igualdade de condições para o sucesso de todos os alunos, as 

iniciativas planificadas pressupõem essencialmente a criação das condições necessárias ao 

apoio das atividades letivas, numa lógica de desenvolvimento de práticas de diferenciação 

pedagógica que valorizem o aluno e as suas necessidades individuais de aprendizagem. 

No presente ano letivo, ao abrigo do Programa Nacional de Promoção do Sucesso 

Escolar, iniciou-se também a implementação de um conjunto de medidas de ação estratégica a 

fim de melhorar o processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente o sucesso escolar. 

A implementação do Projeto Fénix surgiu na prossecução do Plano de Ação 

Estratégico, inserindo-se na medida de promoção do sucesso no 2º ano de escolaridade com 

os seguintes objetivos: diminuir a taxa de retenção no 2º ano de escolaridade; desenvolver 

competências ao nível da linguagem oral, da leitura e da escrita e promover dinâmicas de 

ensino e aprendizagem diversificadas e personalizadas. Os alunos são acompanhados pelo 

professor titular: num grupo mais restrito, exterior à sala de aula - o ninho - que possibilita 

realizar um trabalho mais específico ao identificar e colmatar necessidades concretas, 

consolidando os conteúdos de um modo mais personalizado, diversificando e adequando, quer 

as estratégias, quer os materiais para cada aluno. 

Nota Final 

 

 Sendo a população discente e o seu sucesso escolar, a prioridade e finalidade da escola 

enquanto instituição pública de ensino, é certo que, uma escola, que se quer eficiente e eficaz, 

tem que privilegiar modus operandis indutores de uma distintividade organizacional e 

pedagógica. Neste sentido, as ações delineadas para o corrente ano letivo procuram, 

consolidar o trabalho já desenvolvido nos anteriores anos letivos, dando corpo às opções 

estratégicas delineados no seu Projeto Educativo e assim, construir uma efetiva cultura de 

agrupamento e intensificar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

  
 

Documento elaborado pelas representantes dos docentes: 

 Ensino pré-escolar – Maria de Fátima Palma 

 Ensino Básico – Maria Madalena Coelho 

 Ensino Secundário – Margarida Candeias 

Castro Verde, 16 de novembro de 2016 



canevararia

Informação

O Director Pedagógico da Secção de Castro Verde do Conservatório Regional

do Baixo Alentejo vem por este meio informar que as atividades letivas referentes

a 2016/2017 iniciaram-se a 19 de Setembro de 2016, sem sobressaltos a assinalar,

e com condições plenas para iniciar o ano letivo.

A secção está neste momento a trabalhar com 191 alunos oriundos dos

concelhos limítrofes de Castro Verde, a saber: 15 de Almodôvar, 6 de Aljustrel, 2

de Beja, 7 de Ourique e 4 de Mértola. Trabalhamos em regime articulado com o

Agrupamento de Escolas de Castro Verde, com 46 alunos no 2 Ciclo e 41 no 32

Ciclo.

Dos 191 alunos matriculados 87 alunos frequentam o regime articulado, 65 o

regime supletivo e 39 no regime livre, distribuídos pelos diferentes níveis de

ensino.

Para o ano letivo 2016/2017 a oferta formativa disponibilizada é a seguinte:

Níveis e Regimes de Frequência

Pré-Escolar, Iniciação, Básico e Secundário nos regimes Articulado, Supletivo ou

Livre.

Música

Análise e Técnicas de Composição, Classes de Conjunto Instrumentais e Vocais,

Formação Musical, História e Cultura das Artes, Canto, Instrumentos de Cordas,

Percussão, Sopros e Teclas.

Dança

Dança Clássica e Dança Criativa.

Castro Verde, 16 de novembro de 2016

O Diretor Pedagógico

POZTUGL$3 DAEDUCAÃO 2O2O
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Matriculas CRBA — Secção de Castro Verde

Dança

Ano Letívo 2016-2017

Regime Níveis Matrículas

Pré- Escolar 8
Supletivo

12 Ciclo 12

Subtotal 20

Música

Regime Níveis Matrículas

Pré-Escolar 15

12 Ciclo 28

12 Grau 6

22 Grau 5

32 Grau 5
Supletivo

42 Grau 2

52 Grau O

62 Grau 4

72 Grau 6

82Grau 2

5Ano 24

6! Ano 22

Articulado 7! Ano 22

3! Ano 15

9!Ano 4

Curso Livre - 16

Subtotal 176

Curso Matrículas

Subtotal Dança 20

Subtotal Música 176

Total 196

Total de Matrículas

(Nota: existem 5 alunos matriculados simultaneamente em Música e Dança)
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