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Conselho Municipal de Educação de Castro Verde 

Relatório do Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

 

1. Nota Introdutória 

Com o presente relatório pretende-se dar a conhecer a todos os conselheiros do atual 

Conselho Municipal de Educação, os aspetos mais relevantes que nortearam a abertura do 

ano letivo em curso, bem como, aqueles que estiveram subjacentes ao desenvolvimento e 

resultados do primeiro período letivo, no Agrupamento de Escolas de Castro Verde. 

 

2. Abertura do Ano Letivo 2015/16 

 

2.1 Oferta Educativa e Número de Turmas por Estabelecimento de Ensino1 

 

 No presente ano letivo, 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: 2º , 3º ciclos e ensino secundário;  

- Ensino vocacional GPS (Programa integrado de educação e formação - Gerar, 

  Percorrer, Socializar) do ensino secundário; 

- 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. 

 

 

 

                                                             
1
 Dados referentes a Outubro de 2015 
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Durante o corrente ano letivo, estão inscritos nos diferentes estabelecimentos de ensino 

que constituem o Agrupamento de Escolas de Castro Verde 984 alunos, distribuídos desde o 

pré-escolar até ao 12º ano: 133 na educação pré-escolar, 248 no 1º ciclo, 144 no 2º ciclo, 

260 no 3º ciclo e 199 no ensino secundário. 

Os alunos frequentam os diversos estabelecimentos de ensino do Agrupamento, 

conforme o explicitado nos seguintes quadros: 

 

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 47 

1º Ciclo (Ensino Regular) 

1º 1 20 

2º 1 22 

3º 1 26 

4º 1 25 

3º/4º 1 2/12 

Total 7 154 
 

 

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 59 

1º Ciclo (Ensino regular) 

1º 2 30 

2º 1 20 

3º 1 21 

4º 1 24 

Total 8 154 

 
 

Quadro 3. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade  
no Centro Escolar de Entradas 

Centro Escolar Entradas 

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

Ensino Pré-escolar 0 1 12 

1º Ciclo (Ensino Regular) 
1º/2º 1 3/8 

3º/4º 1 6/4 

Total 3 33 
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Quadro 4. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade 

 no Centro Escolar de Santa Bárbara de Padrões 

Centro Escolar Santa Bárbara de Padrões 

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

Ensino Pré-escolar 0 1 15 

1º Ciclo (Ensino Regular) 
1º/2º 1 8/6 

3º/4º 1 7/4 

Total 3 40 

 
 

Quadro 5. Oferta educativa e número de turmas/alunos por ano de escolaridade 
na Escola E.B.2,3 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 3 60 

6º 4 74 

3º ciclo (Ensino Regular) 
7º 4 86 

8º 3 53 

Curso Vocacional Misto (2º e 3º ciclos) 1 4/20 

PIEF  2º ciclo 1 6 

Total 16 303 

 

Quadro 6. 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 - 4 76 

3º ciclo (PIEF) 9º - 3* 25 

Ensino 

secundário 

 

Regular 

 

 

 

10º 

 

Ciências e Tecnologias 1 

48 Ciências e Tecnologias e Línguas e 

Humanidades (turma mista) 
1 

 

11º 

Ciências e Tecnologias 1 
43 

Línguas e Humanidades 1 

12º 
Ciências e Tecnologias 1 

37 
Ciências Socioeconómicas 1 

 

Profissional 

10º Técnico Higiene e Segurança no Trabalho 1 25 

11º Técnico Auxiliar de Saúde 1 10 

12º Técnico Audiovisuais 1 11 

Vocacional 10º 
Técnico Restauração (RB/CP) 1 18 

Técnico Multimédia 1* 7 

Total 16 300 

* Uma turma de 9º ano (PIEF) e a turma vocacional de Técnico de Multimédia funcionam no Lar de Infância e Juventude 

Especializado -  GPS 

 

 



Agrupamento de Escolas de Castro Verde 2015/16 
 

4 
Conselho Municipal de Educação – Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

2.2. 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. 

Relativamente às turmas PIEF e GPS, 95% dos alunos beneficiam de escalão. 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 seguinte: 

Quadro 7. N.º de alunos subsidiados pelos escalões A e B, por nível e ciclo de ensino. 

Assim, 27% dos alunos do Agrupamento beneficiam de escalão A e 11% de escalão B, 

perfazendo um total de 38 % de alunos subsidiados. 

 

2.3. Serviços Disponíveis no pré-escolar e 1º ciclo2 

2.3.1. Atividades de Enriquecimento Curricular 

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 

                                                             
2
 Dados referentes a setembro de 2015 

 N.º de alunos subsidiados por escalão 

Nível/ Ciclo de 
Ensino 

Escalão A Escalão B 

Pré-escolar 28 16 

1º ciclo 68 39 

2º ciclo 34 14 

3º ciclo 82 23 

Ens. Sec. 47 15 

 Total  259 107 
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Agrupamento e incidem na aprendizagem da língua inglesa (1.º, 2.º e 4.º anos), expressão 

musical e expressão física e desportiva, conforme quadro abaixo: 

Quadro 8. Número de alunos do 1º CEB inscritos nas Atividades de Enriquecimento Curricular 

Escolas Nº total alunos 

Nº alunos inscritos nas AEC 

Inglês 

 
Expressão Musical Exp. Física e Desportiva 

EB1 Castro Verde 202 148 187 196 

EB1 SBP 25 18 25 25 

EB1 Entradas 21 14 19 19 

 248 180 231 240 

 

2.3.2. Atividades de Animação e Apoio à Família 

As 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. Implementadas pelo Município, estas atividades incidem sobre 

a expressão físico-motora, cante alentejano e animação. O total de alunos inscritos nestas 

atividades são os constantes do quadro abaixo: 

Quadro 9. Número de alunos da educação pré-escolar inscritos nas AAAF 

 

Jardim de Infância 

N
.º

 d
e 

cr
ia

n
ça

 

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 

Castro Verde 106 90 27 12 58 98 94 97 

Entradas 12 9 - - - 10 10 10 

Sta. Bárbara de 

Padrões 
15 15 - 14 5 15 15 15 

 133 114 27 26 63 123 119 122 

2.3.3. Componente de Apoio à Família 

A 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 implementada pela Câmara Municipal, 

mediante acordo com o Agrupamento de Escolas. O total de alunos inscritos nestas 

atividades são os constantes do seguinte quadro: 
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Quadro 10. Número de alunos do 1º CEB inscritos na Componente de Apoio à Família 

 

Escola 

 

Nº  de 

Alunos 

Nª de Alunos inscritos na Componente de Apoio à Família 

 

Almoço 

Transporte Escolar Prolongamento 

Circuito Urbano Outro M  T 

Centro Escolar nº 1 107 86 38 10 39 43 

Centro Escolar nº 2 95 81 38 12 39 43 

EB1 de Entradas 21 17 0 0 0 0 

EB1 de Sta. Bárbara 25 25 0 23 2 2 

 248 209 76 45 80 88 

 
2.4. Pessoal Docente e Não Docente3 

 
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 11. Pessoal docente em exercício de funções no agrupamento de acordo com 
 o vínculo ao estado, por grupo de recrutamento. 

Grupos de recrutamento 
N.º de docentes 

do QA 
N.º de docentes 

do QZP 
N.º de docentes 

contratados 
Total 

Educadoras (100) 10 1 ---- 11 

Docentes 1º ciclo (110) 11 7 1  19 

História/Português 2º ciclo (200) 1 ---- ---- 1 

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

Inglês 2º ciclo (220) 2 ---- ----- 2 

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

EVT 2º ciclo (240) 2 ----- ---- 2 

Educação Musical (250) 1 ---- ---- 1 

Educação Física 2º ciclo (260) 1 ---- 1 2 

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

Português (300) 6 3 ---- 9 

Inglês (330) 5 ---- 2 7 

História (400) 2 2 ---- 4 

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

Geografia (420) 2 ---- 2 4 

Economia e Contabilidade (430) 1 ---- ---- 1 

Matemática (500) 5 ---- 2 7 

Físico-Química (510) 5 ---- 1 6 

Biologia/Geologia (520) 6 ---- ---- 6 

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

Informática (550) 2 ---- ---- 2 

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

Educação Física 3º ciclo (620) 3 ---- 3 6 

Educação Especial (910) 4 3 1 8 

Técnicos Especializados** ---- ---- 6 6 

AEC   7 7 

TOTAIS 81 16 26 123 

.  

                                                             
3
 Dados obtidos nos serviços administrativos do agrupamento em janeiro de 2016 
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De acordo com o quadro 11 continua a verificar-se estabilidade relativamente ao pessoal 

docente uma vez que apenas 21% dos docentes em exercício de funções são contratados.  

No que concerne ao pessoal não docente, continua a verificar-se alguns 

constrangimentos, nomeadamente devido ao insuficiente número de assistentes 

operacionais que contemple as efetivas necessidades do Agrupamento. 

 

Quadro 12 - Distribuição do pessoal não docente1 

 

 

2.5. 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. 

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

coordenação e supervisão pedagógicas reuniram por forma a planificar as atividades 

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

do ano letivo cumpriram uma calendarização previamente definida com vista a assegurar o 

pleno funcionamento da Escola e reunir as condições necessárias para se iniciarem as 

atividades letivas. 

Ao longo do dia 18 de setembro, decorreu a receção aos alunos e encarregados de 

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

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

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

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

 
Funções 

N.º de não docentes 
a cargo do MEC 

N.º não docentes a cargo da 
Câmara Municipal 

 
 

TOTAL A tempo 
indeterminado 

A termo 
certo 

A tempo 
indeterminado 

A termo 
certo 

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

Assistentes operacionais 38 2 22 ---- 62 

Psicóloga ---- 1 ---- ---- 1 

TOTAIS 52 1 22 0 77 
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 A receção decorreu normalmente, verificando-se uma grande afluência de Encarregados 

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

 As atividades letivas tiveram início no dia 21 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. 

É também de destacar que, no início do ano, foi aprovado em sede própria -Conselho 

Geral -, o Projeto Educativo do agrupamento “que consagra a orientação educativa do 

agrupamento (…),no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias 

segundo os quais o agrupamento (…) se propõe cumprir a sua função educativa” (ponto 1 a) 

do art. 9º do D.L. n.º 75/2008), a saber: 

Quadro 13 – Princípios Orientadores e respetivas metas do Projeto Educativo 

Princípios Orientadores Metas 

Construir uma efetiva cultura 

do Agrupamento 

 Produzir/monitorizar os documentos orientadores do 

Agrupamento; 

 Aumentar o envolvimento e a participação de todos na vida 

do Agrupamento, desenvolvendo uma cultura de pertença; 

 Reforçar a articulação inter e intraciclos; 

 Fomentar um bom clima relacional entre todos os membros 

da comunidade educativa; 

 Dar continuidade a projetos de referência do Agrupamento; 

 Consolidar o processo de autoavaliação do Agrupamento. 

Intensificar a qualidade do 

processo de ensino e 

aprendizagem 

 Intensificar a qualidade das aprendizagens, com reflexos na 

melhoria do sucesso educativo (avaliações internas e 

externas); 

 Proporcionar uma educação para a inclusão e com 

igualdade de oportunidades; 

 Promover a realização de candidaturas e a participação em 

projetos regionais, nacionais e internacionais. 
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3. Resultados Escolares – Ensino Regular 

3.1. Resultados Escolares na Educação Pré-escolar 

No presente ano letivo, o ensino pré-escolar, é frequentado por 133 crianças, distribuídas 

por 7 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 saúde; 

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

evidenciando comportamentos de consolidação das rotinas diárias; 

 os grupos/turmas manifestaram interesse e motivação pelas atividades propostas 

que se desenvolveram dentro e fora da sala de aula, participando ativamente nas 

mesmas; 

 ao nível das áreas de conteúdo, todas as áreas foram trabalhadas durante o 1º 

período de acordo com os projetos e atividades planificados e desenvolvidos.  

 

De uma forma global, considerou-se que houve um grande equilíbrio na avaliação de 

todas as áreas de conteúdo previstas nas orientações curriculares, embora as educadoras 

salientem dificuldades em diversas crianças na área da linguagem oral e abordagem à 

escrita. 

 

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 14. Resultados escolares por ano e turma no 1º ciclo do ensino básico 

Turma 
Total de 
alunos 

Nº de 
alunos em 

risco de 
retenção 

Sucesso escolar 
Regime educativo 

especial (REE) 

Taxa de 
sucesso 

Nº de alunos 
sem 

negativas 

Qualidade 
 do  

sucesso 

N-º de 
alunos 

REE 

Eficácia do 
PEI 

1A 20 0 100% 18 90% 1 0% 

1B 15 0 100% 14 93% 2 100% 

1C 16 0 100% 15 94% 0 - 

1ENT (TM) 3 0 100% 2 67% 0  - 

1SBP (TM) 8 0 100% 8 100% 0  - 

1º ano 62 1 100% 57 92% 3  67% 

2A 22 3 86% 19 86% 0   

2B 20 5 75% 15 75% 1 100% 

2ENT (TM) 7 2 71% 4 57% 0  - 

2SBP (TM) 6 1 83% 5 83% 0  - 

2º ano 55 11 80% 43 78% 1 100% 

3A 26 1 96% 26 100% 0 - 

3B 20 2 90% 18 90% 1 CEI 100% 

3C (TM) 2 2 0% 0 0% 1 0% 

3ENT 6 1 83% 2 33% 1 100% 

3SBP 7 0 100% 7 100,0% 0  - 

3º ano 61 6 90% 53 87% 3  67% 

4A 25 2 92% 20 80% 1CEI 100% 

4B 24 1 96% 22 92% 1CEI 100% 

4C (TM) 13 2 85% 1 8% 2 0% 

4ENT (TM) 3 0 100% 3 100% 0 --- 

4SBP (TM) 4 0 100% 4 100% 1 100% 

4º ano 69 5 93% 50 73% 5  60% 

1º Ciclo 247 22 91% 203 82% 12 67%  

 

De acordo com os resultados apresentados, dos 247 alunos que frequentam o 1º ciclo, 22 

(9%) estariam em situação de retenção se a avaliação efetuada se realizasse no final do ano 

letivo. No 2º ano registou-se uma taxa de sucesso um pouco menor relativamente aos 

outros anos de escolaridade, situação que se ficou a dever em particular à falta de pré 

requisitos – há alunos que não adquirem satisfatoriamente a técnica da leitura e da escrita 

até ao final do 1.º ano, transitando para o 2.º ano com graves lacunas nessa área o que 

compromete, todas as outras (não há retenções no 1.º ano). É ainda de referir que, da 

totalidade de alunos que não obtiveram um aproveitamento satisfatório (22), 6 encontram-

se matriculados em regime de itinerância, tendo por isso frequentado escolas de 

acolhimento. 
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Comparativamente com os resultados alcançados no transato ano letivo, em igual 

período, registou-se uma melhoria de um ponto percentual na taxa de sucesso escolar no 1º 

ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 1. e 2. Taxas de sucesso no 1º ciclo – Análise comparativa de resultados 

 
Os alunos do 1º ciclo frequentaram também, em regime facultativo, atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC´s), nomeadamente nas áreas da língua inglesa (1.º, 2.º e 4.º 

anos), expressão musical e expressão física e desportiva. O aproveitamento destes foi 

registado em termos qualitativos em consonância com o seguinte quadro: 

Quadro 15. Aproveitamento dos alunos do 1º ciclo nas AEC´s 

Turma  

Avaliação global nas AEC´s 

Inglês Expressão Musical Exp. Física e Motora 

1º A SB SB SB 

1º B SB SB S 

1º C SB SB S 

1º/2º ENT SB SB S 

1º/2º SBP SB E S 

2º A SB SB S 

2º B SB SB S 

3º A 
 

SB S 

3º B 
 

SB S 

3º C (2 alunos)  SP SP 

4º A SB E S 

4º B SB SB SB 

4º C SB SB S 

3º/4º ENT SB SB SB 

3º/4º SBP SB E S 

 

91% 

9% 

1º período - ano letivo 2015-16 

sucesso insucesso 

90% 

10% 

1º período - ano letivo 2014-15 

sucesso insucesso 
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3.2.2. Resultados Escolares no 2º e 3º  Ciclos 

Os resultados obtidos no 1º período pelos alunos que frequentam os 2º e 3º ciclos e do 

ensino básico foram os constantes nos quadros 16 e 17: 

Quadro 16. Resultados escolares por ano e turma no 2º ciclo do ensino básico 

Turma 
Total de 
alunos 

Nº de 
alunos em 

risco de 
retenção 

Sucesso escolar 
Regime educativo 

especial 

Taxa de sucesso 
Nº de 

alunos sem 
negativas 

Qualidade 
do  sucesso 

N.º de 
alunos 

REE 

Eficácia 
do PEI 

5A 20 3 85% 16 80% 2 100% 

5B 18 2 89% 11 61% 2 50% 

5C (RA) 23 0 100% 20 87% - - 

5º ano 61 5 92% 47 77% 4  75% 

6A 19 0 100% 17 90%  2CEI 100% 

6B 16 4 71% 4 25% 2CEI  100% 

6C 14 4 67% 2 14% 4(2CEI) 50% 

6D (RA) 24 2 92% 24 100% - - 

6º ano 73 10 85% 23 32% 8  75% 

2º Ciclo 134 15 89% 70 52% 12 75% 

 

Quadro 17. Resultados escolares por ano e turma no 3º ciclo do ensino básico 

Turma 
Total de 
alunos 

Nº de 
alunos em 

risco de 
retenção 

Sucesso escolar 
Regime educativo 

especial 

Taxa de 
sucesso 

Nº de alunos 
sem 

negativas 

Qualidade 
do  sucesso 

N.º de 
alunos 

REE 

Eficácia do 
PEI 

7A 24 10 58% 7 29% 0 - 

7B 20 5 74% 8 40% 2(1) 100% 

7C 25 10 58% 8 32% 1CEI 100% 

7D (RA) 16 2 88% 9 56% 0  - 

7º ano 85 27 68% 32 38% 3  100% 

8A 20 3 85% 13 65% 0  - 

8B 14 3 79% 5 36% - - 

8C (RA) 18 0 100% 16 89% 2 100% 

8º ano 52 6 88% 34 65% 2  100% 

9A 18 5 72% 5 28% 1 100% 

9B  15 4 73% 5 33% 2(1) 0% 

9C  19 4 78% 10 53% 3(1) 100% 

9D (RA) 23 0 100% 14 61% - - 

9º ano 75 13 82% 34 45% 6 67% 

3º Ciclo 212 46 78% 100 47% 11 82% 
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 De acordo com os resultados apresentados, se a avaliação efetuada se realizasse no final 

do ano letivo, 11% dos alunos do 2º ciclo e 22% dos alunos do 3º ciclo, estariam em situação 

de retenção. É de referir que foram elaborados e aplicados planos de acompanhamento para 

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

total de 74 planos de acompanhamento. 

É de referir que foram elaborados e aplicados planos de acompanhamento para estes 

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

de 74 planos de acompanhamento. 

Comparativamente com os resultados alcançados no transato ano letivo, em igual 

período, registou-se uma melhoria de 2 pontos percentuais na taxa de sucesso escolar, quer 

no 2º ciclo quer no 3º ciclo (gráficos 2 a 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 2 e 3. Taxas de sucesso no 2º ciclo – Análise comparativa de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 4 e 5. Taxas de sucesso no 3º ciclo – Análise comparativa de resultados 

76% 

24% 

1º período - ano letivo 2014-15 

sucesso insucesso 

78% 

22% 

1º período - ano letivo 2015-16 

sucesso insucesso 

87% 

13% 

1º período - ano letivo 2014-15 

sucesso insucesso 

89% 

11% 

1º período - ano letivo 2015-16 

sucesso insucesso 
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 3.3. Resultados Escolares no Ensino Secundário - Regular 

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

regular foram os seguintes: 

Quadro 18. Resultados escolares por curso e turma no ensino secundário regular 

Curso Turma 
N.º alunos 
do curso 

N.º alunos c/ insucesso 
nas disciplinas da 

COMPONENTE 
ESPECÍFICA 

N.º alunos c/ 3 ou mais 
classificações inferiores 

a 10* 

Taxa de 
sucesso 

(%) 

CT 

10A 26 7 3 88% 

10B 11 3 1 91% 

11A 20 10 2 90% 

12A 20 (+2CEI) 5 5 75% 

LH 
10B 8 (+1CEI) 1 1 88% 

11B 22 (+1CEI) 6 5 77% 

CSE 12B 14 (+1CEI) 4 5 64% 

TOTAL 121 (+5CEI) 36 22 82% 

 
De acordo com os dados registados, da totalidade de alunos a frequentar o ensino 

secundário regular (121), 36 não obtiveram resultados positivos nas disciplinas da 

componente específica, situação que parece advir do grau de dificuldade que por vezes as 

disciplinas apresentam, aliado à falta de pré-requisitos e/ou pouca vocação apresentada por 

alguns dos alunos que as frequentam. 

 Relativamente ao Curso de Ciências e Tecnologias é a turma do 11º ano que apresenta 

um maior número de alunos com insucesso nas disciplinas da componente específica, mas 

com maior insucesso apresenta-se a disciplina de Matemática, em que cerca de 50% dos 

alunos obtiveram classificações inferiores a 10 valores. 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. 

 
 4. Apoios Educativos 
 
 4.1. Apoios Educativos  no 1ºCiclo  

 
Dos 247 alunos do 1.º ciclo, repartidos pelas diferentes escolas, 32 beneficiaram de apoio 

socioeducativo, o que corresponde a cerca de 13 % dos alunos deste nível de ensino. No 

entanto, apesar do apoio prestado ter sido direcionado para estes alunos, sempre que 

houve necessidade de prestar apoio específico a outros alunos, os docentes de apoio 

socioeducativo prestaram o devido apoio. O apoio socioeducativo no 1.º ciclo é prestado em 
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contexto de sala de aula e tem como principal objetivo garantir a aquisição e consolidação 

dos diferentes conteúdos programáticos das disciplinas de Português e Matemática. 

Os alunos do 1º ciclo beneficiam também de 2 horas de apoio ao estudo, integrado na 

matriz curricular e como tal de oferta e frequência obrigatória. 

 

 4.2. Apoios Educativos nos 2º e 3º Ciclos (Ensino Regular) 

Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, o apoio educativo, não sendo de oferta obrigatória, 

realizou-se de acordo com as propostas emanadas pelos docentes em Conselho de Turma.  

Nos quadros 7 e 8 pretende-se aferir a assiduidade dos alunos aos apoios para os quais 

foram propostos e simultaneamente percecionar, após a aplicação da medida, quantos 

alunos obtiveram sucesso, deduzindo-se assim a taxa de sucesso dos apoios educativos. 

Quadro 19. N.º de alunos propostos (Prop), assíduos (Assid) com negativa (Neg) e taxa de sucesso (Suc) dos 
apoios educativos nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês no 1º período – 2º ciclo 

Ano 

Português Matemática Inglês 

Prop Assid Neg Suc Prop Assid Neg Suc Prop Assid Neg Suc 

5º ano 14 12 3 75 21 20 5 75 7 7 2 71 

6º ano 22 22 5 77 35 35 24 31 16 12 6 50 

2º Ciclo 36 34 8 76 56 55 29 47 23 19 8 58 

 
 

Quadro 20. N.º de alunos propostos (Prop), assíduos (Assid) com negativa (Neg) e taxa de sucesso (Suc) dos 
apoios educativos nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês no 1º período – 3º ciclo 

Ano 
Português Matemática Inglês 

Prop Assid Neg Suc Prop Assid Neg Suc Prop Assid Neg Suc 

7º ano 37 27 12 56 34 29 20 31 29 23 13 43 

8º ano 12 5 2 60 16 10 5 50 7 2 - 100 

9º ano 15 13 5 62 11 8 3 63 8 2 0 100 

3º Ciclo 64 45 19 58 61 47 28 40 44 27 13 52 

 

Ao longo do 1º período, sob proposta emanada dos concelhos de turma, foram também 

implementados programas de tutoria a 17 alunos que evidenciaram dificuldades diversas no 

seu percurso escolar (quadro 21). 

Quadro 21. N.º de alunos por ano, que usufruem de um programa de tutoria 

5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

2 4 3 2 6 
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As medidas de reforço educativo implementadas contribuíram para consolidar os 

conteúdos lecionados em sala de aula e para o desenvolvimento de metodologias e 

estratégias diversificadas visando um maior acompanhamento do percurso escolar dos 

alunos e promoção do seu sucesso. No entanto, e no que respeita ao desenvolvimento dos 

apoios educativos realça-se que, se ao nível do 2º ciclo a assiduidade dos alunos foi bastante 

satisfatória, no 3º ciclo registou-se uma assiduidade mais irregular com reflexos no 

aproveitamento global dos alunos. 

 
 4.3. Apoios Educativos no Ensino Secundário (Regular) 

No ensino secundário os apoios educativos, por opção dos respetivos Conselhos de 

Turma, têm vindo a funcionar na modalidade de sala de estudo, não existindo propostas 

formais por parte dos docentes nem a obrigatoriedade de frequência por parte dos alunos. A 

percentagem de alunos do ensino secundário que frequentaram estes apoios foi a 

explicitada no quadro seguinte: 

Quadro 22- Percentagem de alunos que frequentaram o apoio /salas de estudo 

Turmas  Port Mat A FQA BG MACS Geo A Fil 

10.º A 27% 16% 56% - - - - 

10.º B 26% 91% 55% - - - - 

11.º A 45% 52% 50% 70% - - 0% 

11.º B 14% - - - 0% 0% 0% 

12.º A 100% 47% - - - - - 

12.º B 69% 60% - - - - - 

 

 5. Resultados Escolares- Outras Modalidades de Ensino 
 

5.1. Ensino PIEF 

 
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 positivos, não obstante, 4 alunos não terem ainda atingido os objetivos 

previamente definidos. 
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Quadro 23. Taxas de sucesso das turmas PIEF e PIEFGPS, dos 2º e 3º ciclos 

Turmas PIEF 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º de alunos com 

sucesso 
Sucesso escolar (%) 

PIEF2C 6 6 100% 

PIEF3CT1 7 6 86% 

PIEF3CT2 8 8 100% 

PIEFGPS23C 9 6 67% 

Total 30 26 87% 

 

No decurso do 1º período, foram também certificados 4 alunos integrados na medida 

PIEF que entretanto concluíram o seu percurso escolar neste agrupamento de escolas. 

 
5.2. Curso Vocacional do Ensino Básico 

Neste curso estão matriculados 24 alunos, 4 do 2º ciclo e 20 do 3º ciclo. Trata-se de um 

percurso de cariz mais prático, com uma matriz específica, o desenvolvimento das 

aprendizagens e, consequentemente, a avaliação, concretizam-se através de um sistema 

modular contínuo e cumulativo, no qual a progressão no plano de estudos é feita mediante a 

aquisição de aprendizagens significativas para cada módulo. 

No final do primeiro período, lecionados nas diferentes áreas os conteúdos dos primeiros 

módulos planificados, nem todos os alunos concluíram os módulos correspondentes às 

diferentes áreas das componentes geral e complementar. Tendo-se, assim, procedido a um 

primeiro balanço global da avaliação da progressão modular dos formandos dos 2º e 3º 

ciclos (turma mista) verificou-se que apenas 9 alunos concluíram todos os módulos 

lecionados no decurso do 1º período. Assim, e de acordo com a informação emanada da 

equipa pedagógica deste curso, o aproveitamento apresentado por estes discentes foi pouco 

satisfatório e revelador de falta de empenho e de responsabilidade por parte dos mesmos, 

ainda que seja expetável que estes discentes venham a concluir os módulos em falta até ao 

final do ano letivo. 

5.3. Cursos Vocacionais do Ensino Secundário 

 
No presente ano, a oferta educativa passou a abranger cursos vocacionais ao nível do 

ensino secundário, a saber: Técnico de Cozinha-Pastelaria / Técnico de Restaurante-Bar (10º 

D) e Técnico de Multimédia (10º E), este último a funcionar no LIJE-GPS. 
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Considerado como situação de sucesso os alunos que não apresentam módulos/UFCD 

não concluídos, a taxa de sucesso foi a que consta no seguinte quadro: 

Quadro 24. Taxa de sucesso nos cursos vocacionais do ensino secundário 

Ano/Turma N.º de Alunos Taxa de Sucesso (%) 

10º D 19 84% (16 alunos) 

10º E 6 67% (4 alunos) 
Total 25 80% 

 

5.4. Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

Funcionam no Agrupamento três Cursos Profissionais (CP); CP Técnico de Higiene e 

Segurança no Trabalho e Ambiente (10º C), CP Técnico Auxiliar de Saúde (11º C) e CP Técnico 

de Audiovisuais (12ºC). 

 Considerado como situação de sucesso os alunos que apresentam até 4 módulos não 

concluídos (salvo nas turmas do último ano, em que o sucesso refere-se à conclusão do 

curso), o sucesso em cada uma das turmas foi o seguinte: 

Quadro 25. Taxa de sucesso nos cursos profissionais 

 

6. Regime Educativo Especial 

6.1. 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.  

Ano/Turma N.º de Alunos Taxa de Sucesso (%) 

10º C 24 92% (22 alunos) 

11º C 10 100% (10 alunos) 

12º C 11 64% (7 alunos) 

Total  39 80% 
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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: 

Quadro 26. 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 % 

Pré-escolar 2 0 -- -- 

1º ano 3 0 3 100 

2º ano 1 0 1 100 

3º ano 3 0 1 33 

4º ano 2 2 2 50 

1º Ciclo 11 7 64 

5º A 2 0 2 100 

5º B 2 0 1 50 

6º A 0 2 2 100 

6º B 0 2 2 100 

6º C 2 2 2 50 

2º ciclo 12 9 75 

7º B 1 1 2 100 

7º C 0 1 1 100 

8º C 2 0 2 100 

9º A 1 0 1 100 

9º B 1 1 0 0 

9º C 2 1 3 100 

9º D 1 1 0 0 

3º ciclo 13 9 69 

10º B 0 1 1 100 

11º B 1 1 2 100 

12º A 0 2 2 100 

12º B 0 1 1 100 

E.Sec.Reg. 6 6 100 

10º C 1 0 1 100 

11º C 1 0 1 100 

C.Prof. 2 2 100 

10º D 3 0 3 100 

C. Voc. Sec. 3 3 100 
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 6.2. 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 27. N.º de alunos da UEE 
 

 
 
 
 
 
 
6.3. Intervenção Precoce 

 
O apoio educacional no ensino pré-escolar é prestado por profissionais de formação 

diversificada adstritos à Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI), cujos objetivos incidem 

em assegurar às crianças a proteção dos seus direitos e o desenvolvimento das suas 

capacidades; em detetar e sinalizar todas as crianças com necessidades de intervenção 

precoce; em intervir junto das crianças e famílias, em função das necessidades identificadas, 

de modo a prevenir ou reduzir os riscos de atraso de desenvolvimento, entre outros. 

Nos jardins-de-infância do Agrupamento são acompanhadas pela Equipa Local de 

Intervenção 14 crianças, das quais 2 integram o Regime Educativo Especial. As medidas 

englobam apoio pedagógico personalizado semanal, terapia da fala, acompanhamento 

psicológico e apoio a nível social. De acordo com os relatórios de avaliação elaborados 

pelas educadoras de infância no final do 1º período, foi possível observar já alguns 

progressos nas crianças que beneficiaram das medidas de apoio educacional. Salienta-se, no 

entanto, que nalguns casos, não foi possível prestar o apoio pedagógico proposto por falta 

de técnicos adstritos às medidas, nomeadamente no âmbito da terapia da fala o que 

constitui um entrave e dificulta a evolução das crianças com necessidades nesta área.  

Nível/ ciclo de ensino Nº de alunos 

Pré-escolar - 

1º ciclo 2 

2º ciclo - 

3º ciclo - 

E. Sec. 3 
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6.4.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) e do Centro de Recursos e Inclusão 

(CRI), como se pode constatar nos seguintes quadros:  

Quadro 28. Relação de terapias e n.º de alunos com Necessidades Educativas Especiais acompanhados pelo 
CRI, AECV e Intervenção Precoce 

 

Para além dos alunos inseridos no Regime Educativo Especial, outros beneficiam de 

psicologia, de acordo com o indicado no quadro seguinte: 

 

Quadro 29. N.º de horas semanais por terapia e entidade (alunos sem Necessidades Educativas Especiais) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Instituição 
Nível de 
ensino 

Psicologia Terapia da Fala Fisioterapia Total 

CRI 

1ºC 3 3 3 

15 

2ºC 4 1 - 

3ºC - - - 

E.Sec - - 1 

Subtotal 7 4 4 

AECV 

1ºC 4 - - 

12 

2ºC 5 - - 

3ºC 2 - - 

E.Sec 1 - - 

Subtotal 12 - - 

IP 
PE 1 - - 

1 
Subtotal 1 - - 

Total 20 4 4 28 

Instituição Nível de ensino Psicologia Total 

AECV 

PE 1 

17 

1ºC 8 

2ºC 3 

3ºC 5 

Subtotal 17 

IP 
PE 1 

1 
Subtotal 1 

Total 18 18 
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7. Projetos do Agrupamento 

7.1. Projetos Propostos Internamente 

Nome do projeto Descrição  Atividades Previstas Público-alvo 
Estrutura(s) 
Proponentes 

Parcerias 

A Batalha de Ourique, um 
olhar... 

O projeto será composto por um conjunto de 
atividades realizadas pelos alunos, sob orientação 
dos docentes da área disciplinar de história. Com 
este, pretende-se assinalar  a batalha de Ourique e  
aferir o seu significado no  contexto da história 
local do Concelho bem como no da história 
nacional. 

- Palestras/sessão de esclarecimento sobre o 
tema; 
- Visitas à Igreja dos Remédios/Basílica Real e 
local histórico da batalha de Ourique; 
- Construção de uma galeria de personagens 
associadas à batalha, de uma banda desenhada e 
de um filme de animação; 
- Exposição dos trabalhos produzidos. 

5ºA, 5ºB, 5ºC, 
7ºA, 7ºB, 7ºC, 
7ºD, 10ºB-LH, 
10ºE MULT 

Dep. Ciências  
Sociais  e 
Humanas 

Museu da 
Ruralidade 

Program’Art Clube de 
Programação e Robótica 

O Program'Art - Clube de Programação e Robótica - 
é uma iniciativa que pretende desmistificar a 
aprendizagem da programação no ensino básico 
através da aprendizagem da programação de 
pequenos aplicativos com o ScratchJr, Scratch e 
outros recursos online. 
É um projeto inscrito na rede nacional de Clubes de 
programação e robótica. 

- Curso de programação em módulos (de acordo 
com interesses dos alunos); 
- Codeweek; 
- Codeday; 
- Semana do Ensino das Ciências da Computação 
- Semana da Internet Segura; 
- Formação com Scratch e Arduino. 

Alunos 
aderentes 

Dep. Expressões DGE 

Memória Viva II O desenvolvimento do projeto Memória Viva II 
contempla um conjunto de atividades, através das 
quais os alunos poderão desenvolver uma reflexão 
abrangente sobre o Holocausto. 
Pretende-se com o mesmo, promover atividades de 
pesquisa sobre o tema, bem como outras que 
permitam a apropriação da memória e 
consciencialização dos acontecimentos que 
marcaram o período em estudo. 

- Abordagem e sistematização de conhecimentos 
sobre o Holocausto (no decurso das aulas de 
História e de Inglês); 
- Palestra sobre o Holocausto (com o apoio da 
Associação Memoshoa); 
- Visita de estudo a Berlim (inclui a visita ao 
campo de concentração de Sachsenhausen). 
  

9.º ano  
  

Dep. de Línguas Associação 
Memoshoá 
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Construção e Toque da 
Viola Campaniça em 

Contexto Escolar 

Com este projeto pretende-se promover o ensino 
da viola campaniça e a aprendizagem do seu toque, 
valorizando deste modo a prática da expressão 
musical regional. 

- Oficina de construção; 
- Oficina de toque;  
- Participação  

2º, 3º ciclos e 
ensino 
secundário 

AECV CMCV 
Cortiçol 
UniãoFreguesias 
CV e Casével 

JI de SBP em Movimento Devido ao isolamento em pequenas localidades da 
freguesia, as crianças do Jardim de Infância  de 
SBP., necessitam, em prol do seu desenvolvimento 
pessoal e social e numa perspetiva de 
desenvolvimento global, de vivênciar e 
experimentar outros espaços sociais do concelho. 
Assim, este projeto pretende ir de encontro a essas 
necessidades, proporcionando aprendizagens 
efetivas e experiências diversas direccionados a um 
grupo de crianças, geográficamente mais isoladas. 

- Ida à piscina municipal com atividades de 
adaptação ao meio-aquático; 
- Participação em atividades a desenvolver pelas 
bibliotecas escolar e municipal; 
- Visita a museus, exposições de pintura, 
conservatório e outras que se revelem oportunas 
e pertinentes; 
- Convívio com as crianças do J.I. de Castro 
Verde. 

Pré-escolar SBP Dep. Pré-escolar CMCV 
RBCV 

Pequenos Agricultores O projeto pretende associar e envolver a 
comunidade educativa na promoção de uma 
atividade tradicional da freguesia, a agricultura, 
uma vez que esta é essencial e integradora  do 
património socioeconómico da localidade. 

- Cultivo de plantas hortícolas, aromáticas e 
leguminosas; 
- Visita ao "Museu da Ruralidade"; 
- Entrevistas a agricultores da região; 
- Elaboração de um herbário; 
- Tea time. 

Pré-escolar e 1º 
ciclo Entradas 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 
  

- 

Um Livro Amigo 
  

O projeto desenvolve-se no âmbito do Plano 
Nacional de Leitura e tem como grande intenção a 
promoção da leitura a pares e no seio familiar, de 
modo a envolver as famílias e voltar a despertar o 
gosto e hábitos de leitura no seio das mesmas. 
As crianças levarão, semanalmente, um livro 
escolhido por si, da biblioteca da sala ou da 
biblioteca escolar, cuja leitura será feita em família. 
Neste contexto, serão dinamizadas atividades que 
fomentem a colaboração e articulação entre a 
escola e a família. 

- Organização da biblioteca da sala; 
- Elaboração dos sacos para transporte dos 
livros; 
- Leitura em família; 
- Exploração de histórias (oral, gráfica e plástica). 

1º/2º SBP Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 

BE 
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Aprender Viajando As visitas de estudo são um recurso educativo de 
grande valor na complementaridade do currículo 
formal, na operacionalização e materialização de 
conceitos teóricos e na ligação da escola às 
realidades do quotidiano. 
Assim, o projeto “Aprender Viajando”, assente na 
realização de um conjunto de visitas de estudo, 
constitui o fio condutor e motivador para a 
construção de conhecimentos e aprendizagens 
contextualizadas por parte dos alunos do ensino 
pré-escolar e 1º ciclo. 

- Visita ao Centro de Educação Ambiental; 
- Visita à Amalga; 
- Ida ao bailado polegarzinha - Teatro das figuras 
em Faro; 
- Visita de Estudo ao Jardim Zoológico de Lisboa 
(Viagem em comboio); 
-Visita ao Oceanário e Pavilhão do 
Conhecimento; 
- Visita de Estudo ao Teatro (Lisboa); 
- Visita ao Museu Etnográfico de Santa Clara a 
Nova; 
- Visita ao Zoomarine; 
- Visita à kidzânia; 
- Visita ao Litoral Alentejano. 

Pré-escolar e 1º 
ciclo 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 

CMCV 
Juntas de 
Freguesia 

Plantas Aromáticas e 
Medicinais do Alentejo 

Este projeto pretende dar a conhecer aos alunos as 
plantas que tradicionalmente foram utilizadas 
pelos seus antepassados para efetuar tratamentos 
de saúde de uma forma natural. 
Aproveitando a existência de explorações agrícolas 
que começam a dedicar-se à cultura destas plantas, 
considerou-se importante a sensibilização dos 
alunos para um conhecimento mais profundo do 
ciclo de vida e utilização das referidas plantas. 
Pretende-se, com a colaboração de produtores, 
realizar diversas atividades, desde palestras, 
observação do ciclo de vida e do tratamento das 
plantas, até à sua utilização final. 

- Palestras; 
- Visitas para observação das diferentes fases de 
desenvolvimento das plantas; 
- Plantação de algumas plantas nos recintos 
escolares/vasos; 
- Elaboração de pequenas brochuras com 
sugestões de utilização destas plantas; 
- Elaboração de um herbário; 
- Tea time. 

3º A e 3º B Dep. 1º ciclo CMCV 
Produtores 
Locais  
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As TIC no Pré-Escolar A implementação do projeto visa promover 
atividades na área das TIC, semanalmente, com 
alunos do pré-escolar de Castro Verde e,  
mensalmente, com alunos do pré-escolar de Sta 
Bárbara e Casével. O projeto é desenvolvido na sala 
de multimédia sob a orientação da docente da 
disciplina de TIC,  Paula Freire, que integra a equipa 
da BE.  

- Semana do código; 
- Atividades de programação de Scratch Júnior e  
ferramentas web 2.0. 
  

Pré-escolar  
  

Biblioteca 
Escolar  

- 

Comemorar para 
Aprender 

Com este projeto pretende-se valorizar a 
importância das datas cívicas e comemorativas e 
conhecer o seu real significado. 
Tem como proposta a apresentação de sugestões 
de atividades educativas relacionadas com as 
principais datas comemorativas cujos temas serão 
trabalhados pelos docentes (professores e 
educadores) visando ampliar os conhecimentos dos 
alunos com base na dualidade local/nacional. 
  

- Receção aos alunos, pais e encarregados de 
educação; 
- Lanche saudável ; 
- Degustação de alimentos; 
- Elaboração e distribuição pela comunidade de 
um flyer sobre alimentação saudável ; 
- Semana da alimentação: palestras, pintura de 
azulejos do refeitório com alimentos saudáveis, 
construção de uma “pirâmide alimentar”, 
confeção de uma sopa e de salada de frutas; 
- Comemoração do Halloween; 
- Comemoração do Dia das Bruxas; 
- Magusto; 
- Exposição de presépios na sede da Univ. Sénior;  
- Árvore de Natal com as mãos dos alunos do 1º 
ciclo/Mensagens em Inglês ; 
Festa de Natal;  
- Cantar as Janeiras/Dia de Reis;  
 - “Peddy Paper” do Dia do Pai e construção de 
uma prenda/surpresa; 
- Plantação de árvores; 
- Elaboração de adereços alusivos à Pascoa; 
- Festa da Primavera; 
- Construção de um presente/surpresa para a 
Mãe; 

Pré-escolar e 
1º Ciclo  

Dep. Pré-escolar 
Dep.1º Ciclo 

CMCV 
União Freg. 
C.Verde 
JF ENT 
JF SBP 
ULSBA 
FC Castrense 
Lar Frei Manoel 
de Entradas 
Lar de SBP 
Univ. Sénior 
Biblioteca 
Escolar 
GNR 
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- Dia Mundial da Criança; 
- Semana cultural. 

CastroLê+ Ciências Este projeto pretende promover, em articulação 
com o currículo de Estudo do Meio,  o  apoio ao 
desenvolvimento curricular  na área das ciências 
experimentais, com alunos dos 3º e 4º anos. As 
atividades são desenvolvidas no laboratório da 
ESCV, sob a orientação das docentes da equipa da 
BE: Rosa Faleiro (Biologia) e Carmen Rosário(Física 
e Química).  

- Atividades de ciências experimentais (3º e 4º 
anos do 1º ciclo). 
  

4ºA, 4ºB, 4ºC, 
3º/4º ENT e 
3º/4º SBP 

Biblioteca 
Escolar  

- 

CastroLê+ 
Português 

Com este projeto pretende-se implementar 
atividades diversas associadas à promoção da 
literacia da leitura e escrita, no âmbito do apoio ao 
desenvolvimento curricular e extracurricular da 
área de Português. Pretende-se garantir  de forma 
mais concertada e contextualizada  a intervenção 
da BE nesta área.  

- Encontro com escritores, ilustradores e 
contadores de histórias; 
- Concursos de escrita criativa; 
- Contratos de leitura e a apresentação das obras 
lidas no espaço da biblioteca. 

Pré-escolar; 1º, 
2º , 3º ciclos e 
Ensino 
Secundário 

Biblioteca 
Escolar 

RBCV 
  

Conhecer+ a Biblioteca Com este projeto pretende-se desenvolver de 
forma continuidade e integrada um 
trabalho/formação com alunos e docentes, no 
sentido de potenciar e rentabilizar os recursos da 
biblioteca escolar, bem como competências aos 
nível das literacias da leitura, da informação e dos 
médias. 

- Sessões sobre pesquisa de documentos/ 
catalogação /organização das bibliotecas 
escolares; 
 - Sessões de apresentação do catálogo coletivo 
da RBCV; 
- Formação PORDATA para alunos; 
- Formação INE (ALEA) para docentes; 
- Atividades da SeguraNet. 

População 
discente e 
docente 

Biblioteca 
Escolar 

INE 
RBE 
PORDATARBCV 
Escola Segura  
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Concurso de Leitura: Um 
leitor é um sonhador 

O Concurso de Leitura direcionado aos alunos do 1º 
ciclo, do 1º ano ao 4º ano, envolve todas as escolas 
do concelho de Castro Verde.  
Este concurso de leitura assume a metodologia de 
projeto, em virtude do mesmo ser desenvolvido em 
várias fases e em articulação com os docentes 
titulares de turma no âmbito do PNL, atendendo a 
objetivos mais específicos na área das 
competências leitoras. 

- Escolha de livros (títulos) a integrarem o 
concurso de leitura; 
- Dinamização de sessões de leitura expressiva 
na biblioteca escolar;  
- Pré-eliminatória dos alunos representantes no  
Concurso (Final) na biblioteca escolar; 
  
- Concurso "Um leitor é um sonhador" (Final) no 
Cineteatro de Castro Verde. 

1º ciclo Biblioteca 
Escolar  

RBCV  

CastroLê+ 
História 
  

Este projeto pretende promover o apoio ao 
desenvolvimento curricular na área da disciplina de 
HGP, articulando atividades no âmbito do Estudo 
do Meio (1º ciclo: 3º e 4º anos) com o património e 
a cultura local . Neste contexto, os recursos e as 
parcerias desenvolvidas com o Museu da 
Ruralidade e os núcleos a ele associados, integram 
o CastroLê+ História que, no caso do 1º ciclo, é 
dinamizado pelo docente Rui Santana, da equipa da 
BE.  
Ainda no âmbito deste projeto, os docentes 
responsáveis pela disciplina de HPG (2ºciclo) e 
História do 3º ciclo e ensino secundário, que 
integram a equipa da BE, promovem atividades que 
visam a articulação com as áreas de conteúdo da 
disciplina, valorizando e rentabilizando os recursos 
humanos e materiais da biblioteca. 

Realização de aulas de HGP, nos espaços: 
- Museu “A minha escola em Almeirim”; 
- São Pedro das Cabeças; 
- Museu da Lucerna; 
- Basílica Real e Igreja dos Remédios, 
Sessões de esclarecimento “O Património 
Arqueológico do Concelho de Castro Verde”. 

1º ciclo (3ºA, 
3ºB, 4ºA 4ºB, 
4ºC, 3º/4º ENT e 
3º/4º SBP) 
7º, 8º e 9º anos  
 10ºB (LH) 

Biblioteca 
Escolar 

Museu da 
Ruralidade  
RBCV 
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Biblioteca SA - 
Colaboradores 

O projeto Biblioteca SA é um projeto da 
candidatura ao Projeto "aLer+", iniciado em 2011. 
Na sua génese esteve sempre presente a 
valorização da participação ativa e  envolvimento 
dos alunos na vida da biblioteca escolar e na 
comunidade educativa. 
O projeto " Biblioteca SA" tem, nos seus 4 anos de 
desenvolvimento, sido reestruturado visando 
objetivos mais específicos em determinadas áreas 
ou sendo adequado aos recursos humanos  
existentes na equipa da BE. A “Biblioteca SA"  é 
uma das referências da cultura da BE. 

- Formação dos  colaboradores da BE- 
organização da biblioteca e gestão da biblioteca; 
- Visita à FNAC: pesquisa e aquisição das 
necessidades de fundo documental (material 
livro e não livro) da BE; 
- Desenvolvimento de atividades propostas pelos 
alunos colaboradores; 
- Viagem de Entretenimento com os alunos  que 
mais se evientciarem na colaboração com a BE. 

 3º ciclo e Ensino 
Secundário 

Biblioteca 
Escolar 

 RBCV 

Histórias Pintadas e 
Contadas 

O projeto "Histórias Contadas e Pintadas", 
enquadra a animação da leitura e a componente da 
expressão plástica. Paralelamente, os alunos vão 
construindo coletivamente, ao longo do ano letivo, 
a representação plástica (pintura em tela/ 
escultura/outros) das histórias ouvidas. Vão ser 
desenvolvidos ateliers de expressão plástica, 
orientados por docentes de educação visual da 
equipa da BE. No final do ano, será feita uma 
exposição pública dos trabalhos desenvolvidos. 

- Animação de leitura nas bibliotecas (livros da 
educação literária e outros); 
- Ateliers de artes com o apoio de artistas 
plásticos e docentes de educação visual; 
- Exposição dos trabalhos realizados no final do 
ano letivo. 

Pré-escolar e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar  

Voluntários de 
leitura 
RBCV 

Concurso de Leitura - 
Heróis dos Livros 

Este concurso, direcionado aos alunos do 2 º ciclo, 
envolve todas as turmas.  
Este concurso de leitura assume a metodologia de 
projeto, em virtude do mesmo ser desenvolvido em 
várias fases, em articulação com os docentes da 
disciplina de Português no âmbito do PNL. A leitura 
expressiva, a interpretação, a gramática – o 
trabalho desenvolvido em equipa pelos alunos – 
são algumas das dimensões desenvolvidas no 
projeto. 

- Apresentação do projeto às turmas; 
- Organização dos grupos e escolha de livros/por 
grupo; 
- Autoavaliação (intermédia) realizada pelos 
grupos - aferição/reformulação de estratégias; 
- Seleção dos grupos vencedores/por sala; 
- Eliminatória final a realizar em Junho. 

 2º ciclo Biblioteca 
Escolar 

RBCV  
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7.2. Projetos Propostos por Entidades Externas 

 
Nome do Projeto 

Descrição Atividades Previstas Público-alvo 
Entidade 

Proponente 

Estrutura(s) 
Proponentes da 

Adesão 
Parcerias 

100CENAS/ 
PNC 

O Plano Nacional de Cinema (PNC) está previsto como 
um plano de literacia para o cinema e de divulgação 
de obras cinematográficas nacionais junto do público 
escolar. 

- Workshop de cinema de 
animação; 
- Projeção de filmes; 
- Ida ao cinema (o cinema está à tua 
espera). 

Todos os 
alunos dos 5º 
ao 12º anos 

PNC Dep. Expressões - 

Escolas Solidárias O projeto “Escolas Solidárias” surge da necessidade 
de, por um lado, alertar para alguns sinais de quebra 
de saúde, e por outro, desenvolver o espírito de 
solidariedade para com ONG que desenvolvam 
atividade neste âmbito. Neste sentido, o projeto 
Escolas Solidárias procura dar a conhecer a Associação 
Pais Heróis – núcleo de Beja e intervir ao nível do 
AECV no âmbito dos projetos de solidariedade social. 

- Palestra com a presidente da 
Associação Pais Heróis; 
- Campanha de sensibilização do 
cancro infantil (ao longo do ano); 
- Campanhas de recolha de bens 
alimentares não perecíveis, roupas 
de criança e brinquedos (1º 
período), de recolha de produtos de 
higiene e de limpeza (2º período) e 
de recolha de lençóis e cobertores 
(3º período);  
- Elaboração de cabaz de Natal 
"Pequenos gestos, grandes 
atitudes";  
- Campanha "Pirilampo mágico". 

Pré-escolar e 
1º ciclo PIEF2C, 
8ºA, PIEF3CT2 
e CP TAS 

Associação. 
“Pais Heróis”  

Dep. Expressões Associação 
 “Pais Heróis”  
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Iniciação à 
programação no 1º 
ciclo 

O projeto "Iniciação à programação no 1º ciclo" 
resulta de uma candidatura ao projeto piloto com o 
mesmo nome e visa a promoção da aprendizagem da 
programação e produção de aplicativos simples com 
recurso ao Scratch. Visa ainda a consolidação de 
aprendizagens das áreas curriculares do 4º ano, pelo 
que a sua dinamização em Oferta Complementar é 
essencial e facilitadora do trabalho interdisciplinar de 
planificação e avaliação com o docente titular. 

- Codeweek; 
- ScratchDay; 
- Desenvolvimento de aplicações 
simples (jogos e livros digitais) 
articulação com: 
  - Matemática - construção de 
figuras geométricas, jogos de 
tabuadas e outros; 
  - Estudo do meio - construção de 
um quizz temático; 
- Língua portuguesa - construção de 
uma história interativa. 

4ºA, 4ºB e 4ºC 
ERTE; MEC 
DGE 

Dep. Expressões 
ERTE; MEC 
DGE 

Clube da Proteção 
Civil 

Sendo a escola um meio privilegiado para fazer chegar 
aos mais jovens uma cultura de segurança 
interiorizando procedimentos, comportamentos e 
adotando as necessárias medidas de prevenção, 
pretende-se com este projeto uma melhor 
sensibilização de todos e contribuir para desenvolver 
um comportamento coletivo de segurança.  

- Exercícios de evacuação; 
- Palestras; 
- Desfile de Carnaval; 
- Visitas a entidades locais de 
proteção civil; 
- Exploração do livro interativo de 
proteção civil; 
- Participação no jornal trimestral 
da Proteção Civil; 
- Visita à kidzânia (Ver projeto Viajar 
para aprender); 
- Construção de um circuito de 
Prevenção Rodoviária. 

Pré-escolar de 
C.Verde e ENT; 
1ºA, 1ºB, 1ºC,  
1º/2º SBP e 
1º/2º ENT. 

Autoridade 
Nacional de 
Proteção 
Civil;  CDOS 
  

Dep. Pré-escolar  
Dep. 1º ciclo  

Autoridade 
Nacional de 
Proteção Civil 
CDOS 
CMCV 
GNR 
Bombeiros 
Voluntários 
de Castro 
Verde  
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Lancheira Sorriso em 
Movimento  

"Lancheira Sorriso em Movimento" é um projeto que 
resulta de uma parceria estabelecida Entre o 
Ministério da Educação e Ciência e o Ministério da 
Saúde. 
Este projeto pretende implementar atividades 
diversificadas, cujo objetivo fundamental se centra no 
estímulo de hábitos de vida saudáveis, quer ao nível 
da alimentação, visando a adoção de hábitos 
alimentares saudáveis, quer no domínio da prática de 
atividade física.  

- Observação e registo dos lanches e 
brincadeiras no recreio; 
- Feirinha dos alimentos; 
- Visita prémio Sorriso (Oceanário e 
Pavilhão do Conhecimento); 
- Mini palestras, de alunos para 
alunos; 
- Formação para pais;  
- Carnaval; 
- Programa de rádio; 
- Almoço Sorriso; 
- Piquenique sorriso.  

1º/2º SBP,  
4ºA -, 4ºB, 4ºC 
e 3º/4 SBP 

ULSBA  Dep. 1º ciclo ULSBA; 
CMCV; 
Somincor; JF 
de SBP; União 
Freguesias 
CV; LPN; 
Cortiçol;  
Lar Jacinto 
Faleiro; 
GNR/Escola 
Segura 

Cante Alentejano no 
Pré-escolar e no 1º 
Ciclo 

O Projeto Cante Alentejano na Educação Pré-escolar e 
no 1º ciclo do Ensino Básico visa o contacto das novas 
gerações com o cante alentejano enquanto expressão 
da nossa cultura e contribuir, em simultâneo, para 
uma melhor dinâmica da Escola através de uma 
abordagem lúdica e pedagógica do cante, que permita 
produzir conteúdos para diferentes projetos da escola 
e áreas curriculares. 
Este projeto tem por base um protocolo estabelecido 
com a Câmara Municipal de Castro Verde, a qual 
contrata os monitores de cante. 

- Aulas de Cante Alentejano nas 
turmas do Pré-escolar e do 1º ciclo; 
- Cantar as modas do Cancioneiro 
alentejano na comemoração de 
efemérides, nomeadamente na 
época natalícia e na festa de final de 
ano. 

Pré-escolar e 
1º ciclo 

CMCV Direção   CMCV  
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Heróis da Fruta 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 definitivamente este hábito alimentar. 
Este projeto contempla 3 etapas: 
1ª etapa: motivar as crianças 
Durante 12 semanas, de 13 de outubro de 2015 a 15 
de janeiro de 2016, as crianças ganham diariamente 
"Estrelas" no "Quadro de Mérito" afixado na sala de 
aula, como recompensa pela ingestão de fruta. 
 2ª etapa: mobilizar os adultos 
Nas semanas seguintes, de 10 de fevereiro de 2016 a 
10 de março de 2016, a motivação é reforçada com 
uma competição nacional que utiliza a música como 
veículo para levar as lições do projeto até casa, 
porque envolver os encarregados de educação é 
fundamental. 
3ª etapa: atribuir os prémios 
No final do programa, a partir de 11 de abril de 2016, 
há prémios para atribuir a todos os alunos: diplomas 
oficiais que lhes conferem o direito de usar o título de 
"Herói da Fruta" com o compromisso adicional de 
continuar a comer fruta todos os dias na escola e 
também em casa. 

- Inquérito Inicial (onde a magia da 
fruta começa…); 
- Quadro de Mérito “ Hoje Comi 
Fruta”; 
 - Inquérito Final (o que mudou em 
nós?); 
- Hino da Fruta (vamos espalhar a 
magia da fruta);  
- Cerimónia Oficial. 

Pré-escolar e 
1º ciclo de 
Castro Verde 

APCOI 
CMCV 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 

APCOI ; 
CMCV; ULSBA 
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Entrudanças O projeto consiste numa vivência diferente da 
comemoração da festa do Carnaval, onde crianças e 
famílias se envolvem e participam de forma muito 
ativa para a consecução e êxito de festival do 
Entrudanças. Este projeto é parte integrante da vila de 
Entradas, sendo preparado ao longo de um mês pela 
associação dinamizadora junto dos alunos e das 
famílias. O estabelecimento de ensino tem vindo a 
assumir um papel preponderante na abertura do 
“Entrudanças”.  
As atividades desenvolvidas apresentam um carácter 
inovador e enriquecedor, proporcionando às crianças 
e famílias o vivenciar de experiências do fantástico e 
do maravilhoso, desenvolvendo ainda, a sensibilidade 
estética e o gosto pela arte. 
 A participação ativa da comunidade educativa é uma 
realidade na Vila de Entradas.   

- Atelier na área das expressões e da 
arte; 
- Atelier de dança; 
- Desfile dos alunos na abertura do 
Entrudanças; 
- Outras (a definir). 

Pré-escolar e 
1º ciclo de 
Entradas e 
Famílias. 

Associação 
Pédexumbo 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo  

Junta de 
Freg.de 
Entradas; 
CMCV  

Educação para a 
Sexualidade 

O Decreto-lei 259/2000, de 17 de Outubro incluiu a 
educação sexual nos currículos do ensino básico e 
secundário integrada na área da educação para a 
saúde; a lei nº 60/2009 de 6 de agosto, 
regulamentada pela portaria 196-A de 9 de abril de 
2010, estabelece a aplicação da educação sexual nos 
estabelecimentos do ensino básico e secundário.  

- As atividades serão desenvolvidas 
por cada docente e adaptadas em 
função das idades e das 
necessidades específicas das 
turmas, constando em planificações 
próprias.  

Comunidade 
Escolar 

MEC  Área de Educação 
para a saúde/ 
Gabinete Jovem 

- 
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Educação para a 
Saúde 

No âmbito do protocolo estabelecido entre os 
Ministérios da Educação e Ministério da Saúde foi 
aprovado o Programa Nacional de Saúde Escolar que 
delibera que a Educação para a Saúde deve ser 
considerada obrigatória em todos os 
estabelecimentos de ensino.  As áreas prioritárias para 
a promoção de estilos de vida saudáveis são: 
- Alimentação saudável e atividade física; 
- Saúde sexual /reprodutiva, sexualidade e afetos 
- Prevenção do consumo de substâncias psicoativas; 
- Educação para o consumo; 
- Promoção da segurança e prevenção de acidentes; 
- Prevenção da violência escolar e do Bullying; 
- Ambiente e saúde 
O Gabinete Jovem integrado na Área de Educação 
para a Saúde, tem como finalidade, a divulgação de 
informação e o acompanhamento de alunos com 
problemas ou dúvidas relacionadas com os temas 
atrás referidos. 

- Comemoração de Dia Mundial da 
alimentação; 
- Comemoração de Dia Mundial da 
prevenção da SIDA; 
- Comemoração do Dia dos 
Namorados; 
- Comemoração do dia do 
Ambiente; 
- Ações de sensibilização sobre 
Sexualidade; Higiene pessoal e na 
escola; Proteção do ambiente e 
Separação de resíduos; 
- Ações de Solidariedade; 
- Realização do dia “Saúde em dia 
não é mania”; 
- Ações de prevenção (Álcool, 
Tabaco); 
- Construção do placar de saúde; 
- Ação de 1ºs socorros para 
docentes e Assistentes; 
- Outras solicitadas.  

Comuni-dade 
Escolar 

MEC e DGS - 
Direção 
Geral da 
Saúde 

Área de Educação 
para a saúde/ 
Gabinete Jovem 

Centro de 
Saúde de 
Castro Verde 

Ler +jovem: 
Inter(ger)ações 

O Projeto “Ler+ jovem”, é uma candidatura de âmbito 
nacional, que tem vindo a desafiar as escolas a 
procurarem estratégias que reaproximem os jovens, 
do ensino secundário, com leitura e ajudem o público 
adulto a (re)descobrir o prazer de ler. Assim, este 
projeto é desenvolvido com um grupo de alunos do 
10º ano e com alunos da Universidade Sénior, embora 
aberto à população em geral. Os alunos promovem a 
leitura junto da comunidade local, envolvendo-se eles 
próprios com a leitura.  

- Sessões de leitura conjunta com 
alunos dos 10º anos e alunos da 
Universidade Sénior; 
- Workshop de leitura expressiva e 
escrita criativa; 
- Dinamização do clube de teatro 
intergeracional. 

10ºA e   
10ºB 
Univ. Sénior. 

RBE/ 
Candidatura 
Ler+ jovem 

Biblioteca 
Escolar  

RBCV 
CRBA 
Univ. Sénior  
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Aprender com a 
Biblioteca 

Tendo por base o Referencial Aprender com a 
Biblioteca , proposto e acompanhado pela RBE, são 
desenvolvidas atividades de apoio ao 
desenvolvimento curricular - tendo como enfoque a 
promoção das literacias da leitura, informação e dos 
média. 
Num trabalho sistematizado e continuado, a 
professora bibliotecária acompanha e desenvolve 
atividades com as turmas que integram o projeto em 
articulação com os docentes da disciplina de 
português das turmas dos 5º anos e com a educadora 
do JI de Sta Bárbara. 

 - Sessões com escritores e oficinas 
de escrita criativa; 
- Atividades a realizar com os 
alunos, a integrar o concurso 
"Grande C"; 
- Contratos de leitura e 
apresentação de livros e trabalhos 
no espaço da biblioteca; 
- Atividades de leitura expressiva: 
gravações de leituras realizadas 
pelos alunos e autoavaliação das 
mesmas. 

5ºA, 5ºB, 5ºC e 
Pré-escolar de 
Sta Bárbara de 
Padrões 

RBE/ 
Referencial 
“Aprender 
com a BE” 

Biblioteca Escolar   RBCV 

"MASCOTS TRAVEL 
AROUND EUROPE" 

O projeto "Mascots travel around Europe” é um 
projeto eTwinning e tem como parceiros europeus a 
Turquia, a Áustria e o Colégio St. Peter's School em 
Palmela. Teve início no ano anterior e foi desenvolvido 
com alunos do 5º A, dando-se continuidade ao 
projeto, no presente ano letivo com a mesma turma 
no 6ºA. 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 é o D. Afonso 
Henriques), que vai circular por todos os países 
envolvidos no projeto. 

- Partilha das caixas com símbolos 
culturais entre os países envolvidos 
(continuidade do projeto); 
- Visita ao Colégio St. Peter's School 
em Palmela. 

6º A  eTwinning 
Nacional 
  

Biblioteca Escolar RBCV 
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CastroLê+ com 
TODOS - (Todos 
Juntos Podemos Ler) 

O projeto tem como intencionalidade a sensibilização 
da comunidade educativa para a inclusão. Está aberto 
a toda a comunidade educativa e pretende-se que, de 
forma autónoma e com intencionalidade, sejam 
apresentadas/registadas boas práticas inclusivas e 
disponibilizados materiais para trabalhar com crianças 
de NEE. 
Ainda no âmbito do projeto vão ser desenvolvidas 
algumas palestras temáticas dirigidas a alunos, 
docentes e pessoal não docente, subordinadas aos 
temas: dislexia, hiperatividade, autismo e trissomia 
21. 

 - Palestras temáticas sobre as NEE e 
os vários tipos de deficiência; 
- Assinalar o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência; 
- Realização da Estafeta de Leitura 
"CastroLê+com Todos"; 
- Realizar exposições públicas que 
dêem visibilidade ao trabalho 
desenvolvido com crianças NEE; 
- Elaborar materiais que possam 
contribuir para o banco de recursos 
da BE na área das Necessidades 
Educativas Especiais. 

Comunidade 
Educativa 

RBE 
Candidatura 
Todos Juntos 
Podemos Ler 

Biblioteca Escolar APADIJ 
CERCI 
RBCV 

Parlamento dos 
Jovens 

O programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela 
Resolução n.º 42/2006, de 2 de junho, é uma iniciativa 
da Assembleia da República, dirigida aos jovens dos 
2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, de escolas do 
ensino público, privado e cooperativo do Continente, 
das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de 
Fora da Europa. 

- Dinamização de debates nas 
turmas sobre os temas, no ensino 
básico: “Racismo, Preconceito, 
Discriminação” e, no ensino 
secundário: “Portugal: Assimetrias 
Litoral/Interior- que soluções?”; 
- Constituição da Comissão Eleitoral 
Escolar; 
- Campanha eleitoral, eleição dos 
Deputados à Sessão Escolar e 
Sessão Escolar. 

3º ciclo e 
ensino 
secundário 

Assembleia 
da 
República/ 
IPDJ 
  

Biblioteca Escolar  
  

RBCV 
CMCV 
IPDJ de Beja 
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Voluntários de 
Leitura 

O projeto Voluntários de Leitura, promovido pelo CITI 
– Universidade Nova de Lisboa em parceria com a AVL 
– Associação para o Voluntariado de Leitura, destina-
se a potenciar o desenvolvimento de uma rede 
nacional de voluntariado na área da promoção da 
leitura. 
No âmbito do nosso Agrupamento, o projeto pretende 
potenciar a participação e o envolvimento das famílias 
nas atividades da BE. 
  

- Promover e apoiar iniciativas das 
bibliotecas no enquadramento de 
voluntários de leitura e na 
divulgação das atividades realizadas 
junto da sua comunidade; 
-Promover a participação das 
famílias e comunidade local nas 
atividades das bibliotecas/RBCV; 
- Sensibilizar a comunidade 
educativa para o valor social do 
voluntariado de leitura e estimular a 
adesão de voluntários.  

Todos os 
alunos 

Universidade 
Nova de 
Lisboa/AVL 

Biblioteca Escolar RBCV 

Gira Volei Este projeto promove a prática do voleibol desde o 1.º 
ciclo bem como o apetrechamento das escolas com 
materiais específicos, no sentido de facilitar a 
aprendizagem da modalidade nos planos curriculares 
da Educação Física, através do jogo simplificado de 
2x2. 

- Equipamento dos 
estabelecimentos de ensino do 
Agrupamento com materiais 
específicos da modalidade no 
âmbito do protocolo estabelecido; 
- Encontros escolares de Gira Volei 
nos diferentes estabelecimentos de 
ensino do Agrupamento (mediante 
solicitação dos docentes); 
- Encontro municipal de Gira Volei. 

Alunos do 
ensino básico 

FPV 
AVAL 

Direção  CMCV 
J. Freg. 

 

 



Agrupamento de Escolas de Castro Verde 2015/16 
 

38 
Conselho Municipal de Educação – Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 

22% 

16% 

22% 

10% 
2% 

28% 

Comemorações 

Workshops, palestras, encontros, ... 

Visitas, saídas de campo 

Desportivas 

Exposições 

0utras atividades 

13 

9 

13 

6 

1 

16 

 

8. Atividades de Complemento Curricular e Extracurricular 

 

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 

distribuição se apresenta nos seguintes gráficos: 

 

   Tipologia das Atividades Realizadas 

 
Gráficos 7 e 8. Número e percentagem de atividades realizadas, por tipologia 

 

Pode observar-se, através da leitura dos gráficos, a existência de diversidade na 

tipologia das atividades que foram realizadas no decurso do 1º período.  

A categoria “outras” inscreve o conjunto de atividades que, não foi possível 

enquadrar na classificação da tipologia adotada, no entanto, tal como as restantes, 

concorrem para a concretização do ideário de Agrupamento. A maioria das atividades 

foram concretizadas de acordo com o previsto, dando cumprimento aos objetivos 

propostos, em conformidade com os princípios e metas do Projeto Educativo; 

Devemos salientar como incentivo do trabalho realizado, o reconhecimento de 

entidades externas face ao desenvolvimento de projetos e atividades realizadas no 

AECV, nomeadamente a menção honrosa atribuída, pela Rede Bibliotecas Escolares 
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(RBE) às Bibliotecas do Agrupamento, no âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas, 

distinção atribuída a três agrupamentos, dos oitenta participantes. 

É ainda de referir a valorização da cultura e identidade do Agrupamento ao nível do 

trabalho desenvolvido pela multimédia, uma vez mais reconhecida no PORTanima 

Júnior 2015, na sessão competitiva 3º ciclo através do envio do filme O SOLO 

SUSTENTA A VIDA (2015), produzido no ano letivo 2014/2015 por três alunos do nosso 

agrupamento. 

 

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.; 

- ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

- LPN - Liga para a Proteção da Natureza; 

- 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 – Escola Segura; 

- AVAL - Associação de Voleibol do Alentejo e do Algarve; 

- Universidade Sénior; 
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- CORTIÇOL - 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, em todas as modalidades, os alunos participaram nos quadros competitivos. É 

de destacar a participação expressiva no corta mato escolar que envolveu um número 

elevado de alunos. 

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

e apoio – Gabinete Jovem – voltou a dinamizar, ao longo do 1.º período, como é 

prática corrente, 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. 

   

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado pelas Representantes dos Docentes: 

           - Ensino Pré-escolar - Maria de Fátima Palma 

          - Ensino Básico – Maria Madalena Coelho 

        - Ensino Secundário - Margarida Candeias  
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ANEXO I – Registo Mensal das Atividades de Complemento Curricular e Extracurricular – 1º Período 

PO 

PE 

Calendarização 

(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo Estrutura(s) 

Proponentes 

Parcerias Financiamento 

 

1 18 de setembro Receção aos alunos, pais e 

encarregados de educação 

Alunos, pais e encarregados de 

educação (Pré-escolar, 1º ciclo, 

5º, 9º e 10º anos) 

Direção CMCV 

J. Freg.de ENT 

J. Freg.de SBP 

CMCV;  

J. Freg.de ENT 

J. Freg. de SBP 

AECV 

1 7 a 16 de outubro Code Week 2015 – Semana Europeia 

da Programação 

Ed. Pré-escolar e 1º ciclo (1ºA, 

1ºB, 2ºA, 2ºB, 1º/2º Ent, 1º/2º 

SBP, 3ºA , 3ºB, 3º/4º SBP, 3º/4º 

Ent.) 

PIEF2C; PIEF3CT2;7ºA; 8ºA) 

Dep. de Expressões 

_ 

AECV  

2 8 de outubro Palestra pelo Investigador Professor 

Doutor Pedro Abreu Dedicada ao 

Tema “Espaço: para o Infinito e mais 

além!”  

10.º e 11.º anos (Curso de 

Ciências e Tecnologias) 

Dep. Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

ESERO (European Space 

Education Resource 

Office) 
Ciência Viva - Agência 

Nacional para a Cultura 

Científica e Tecnológica 

AECV  

1 12 a 16 de 

outubro 
Semana da alimentação: confeção de 

uma sopa e de salada de frutas 

Pré-escolar e 1º ciclo de 

Entradas 

Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

J. Freg.de ENT. 

 

J. Freg.de 

Entradas 

1,2 12 a 16 de 

outubro 
Semana da alimentação: construção 

de uma pirâmide alimentar 

Pré-escolar e 1º ciclo de 

Entradas 

Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

J. Freg.de ENT. J. Freg.de ENT 

1 12 a 16 de 

outubro 
Semana da alimentação: pintura de 

azulejos do refeitório com alimentos 

saudáveis 

Pré-escolar e 1º ciclo de 

Entradas 

Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

J. Freg.de ENT 

Centro de Saúde de 

Castro Verde 

J. Freg.de ENT 

1 12 a 16 de 

outubro 
Semana da alimentação: palestra com 

as enfermeiras da ULSBA  

Pré-escolar e 1º ciclo de 

Entradas, Famílias 

Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

J. Freg.de ENT 

Centro de Saúde de 

Castro Verde 

Junta de Freg.de 

ENT 
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PO 

PE 

Calendarização 

(dia de mês) 

Nome da Atividade Público-alvo Estrutura(s) 

proponentes 

Parcerias Financiamento 

 

1,2 13 de outubro Inquérito inicial Pré-escolar e 1º ciclo de Castro 

Verde 

Dep. Pré-escolar, 

Dep. 1º Ciclo, 

APCOI 

Centro de Saúde; Seção 

de Desporto da CMCV 

Sem custos 

2 14 de outubro workshop de leitura e dança Pré-escolar e 1º ciclo SBP Biblioteca Escolar Secretaria de Estado da 

Cultura  de  Direcção 

Geral das Artes  

Projecto Dansul, 

Mértola 

 

2 14 de outubro Workshop de dança Docentes e técnicos da 

Biblioteca 

Biblioteca Escolar Secretaria de Estado da 

Cultura  de  Direcção 
Geral das Artes  

Projecto Dansul, 

Mértola 
 

2 15 de outubro Encontro com os escritores José 

Completo e Mónica Gonçalves 

5ºA, 5ºB, 5ºC, 6ºA Biblioteca Escolar RBCV Sem custos 

1,2 16 de outubro Comemoração do Dia da Alimentação Alunos da EB2,3 e da Escola 

Secundária 

Área da Educação 

para a Saúde/ 

Gabinete Jovem 

_ 

AECV  

1,2 16 outubro Feirinha dos Alimentos Pré-escolar e 1º ciclo de SBP Dep. 1º Ciclo Junta de Freguesia SBP 

Pais e EE 

Famílias 

1 16 outubro Degustação de alimentos  Pré-escolar e 1º ciclo de SBP, 

Comunidade 

Dep. Pré-escolar J. de Freguesia SBP 

 

CMCV; Junta de 

Freg. SBP 

1 16 outubro "Lanche Saudável" Pré-escolar e 1º ciclo Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

CMCV; Centro Saúde 

AEGV 

AECV; CMCV 

1 16 de outubro Confeção e dinamização de lanche 10ºD RB/CP Cursos Vocacionais J. Freguesia SBP;  

CMCV 

J. Freg. SBP; 

CMCV 

2 16 de outubro Elaboração e distribuição pela 

comunidade de um flyer sobre 

alimentação saudável 

Pré-escolar de Castro Verde Dep. Pré-escolar _ AECV; CMCV 
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PO 

PE 

Calendarização 

(dia de mês) 

Nome da Atividade Público-alvo Estrutura(s) 

proponentes 

Parcerias Financiamento 

 

1,2 22 de outubro Visita e aula no Museu "A Minha 

Escola" em Almeirim  

3ºA  Biblioteca Escolar  Museu da Ruralidade Sem custos  

2 22 de outubro Encontro com a escritora Rita Cortês 

de Matos - apresentação do livro “O 

Passaroco” 

1ºA,1º B, 2º A e 2ºB Biblioteca Escolar RBCV Sem custos 

1,2 26 a 30 outubro Comemoração do Halloween - Inglês 1º Ciclo Dep. 1º Ciclo  

AEC de Inglês 
_ 

AECV  

2 29 de outubro Visita à empresa de produção de 

morangos Manuel Belchior, Ldaem 

Castro Verde 

10ºD RB, 10ºD CP Dep. Cienc. Soc. e 
Humanas _ 

CMCV 

1,2 29 de outubro  Visita de aula no Museu "A Minha 

Escola" em Almeirim  

 3ºB   Biblioteca Escolar   Museu da Ruralidade sem custos  

1 30 de outubro Comemoração do dia das bruxas Pré-escolar e 1º ciclo de SBP 

 

Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 

CMCV 

Junta de Freguesia SBP 

CMCV,  

J. Freg. SBP 

1 30 de outubro Palestras “Plantas Aromáticas e 

Medicinais” 

3ºA, 3ºB  Dep. 1º Ciclo Produtores Locais de 

Plantas (António Colaço 

e Elisete Colaço); Para-

Farmácia HARMACON, 

CMCV 

Sem custos 

1,2 1 de novembro Cinema de animação 8ºA Dep. Expressões _ Sem custos 

2 3 de novembro Visita de estudo ao Pomarão e Minas 

de S. Domingos 

PIEF 2º ciclo Dep. Cienc. Soc. e 
Humanas 

_ 
CMCV 

1 6 de novembro A Terra Treme Todas as turmas do 

Agrupamento 

Direção, Autoridade 

Nacional da Prote-

ção Civil e CDOS 

_ 

Sem custos 
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Nome da Atividade Público-alvo Estrutura(s) 

proponentes 

Parcerias Financiamento 

 

2 9 de novembro Palestra "Operação Utilizador 

Vulnerável" 

4ºA, 4ºB, 4ºC  GNR  

Escola Segura 

GNR 

CMCV 

sem custos  

2 10, 16 e 18 de 

novembro 
“A Dietista vem à Escola” Turmas do 9.º ano Dep. Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

_ Sem custos 

2 11 de novembro 

(2.ª eliminatória a 

13 de janeiro) 

XXXIV Olimpíadas Portuguesas da 

Matemática 

Turmas dos 5º ao 12º anos Dep. Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Sociedade 
Portuguesa 

Matemática 

Sociedade Portuguesa 

Matemática 

AECV  

1,2 12 de novembro                                                                    Magusto Todos os alunos (pré-escolar e 

1º ciclo) 

Dep. Pré-escolar; 

Dep. 1º Ciclo  

Junta de Freg.SBP e 

ENT; União de 

Freguesias de CV; 

CMCV; FCC; Lar Frei 

Manoel de ENT; Lar de 

SBP; Famílias e 

Comunidade 

Junta de Freg.de 

SBP e ENT; 

União de 

Freguesias de CV 

1,2 13 de novembro Visita Prémio Sorriso - Oceanário e 

Pavilhão do Conhecimento 

4ºA, 4ºB  Dep. 1º Ciclo 

ULSBA 

ULSBA ULSBA 

2 13 de novembro Visita à herdade dos Brunhachos 

 

3ºA, 3ºB  Dep. 1º Ciclo CMCV; 

Produtores de Plantas 

(António Colaço e 

Elisete Colaço) 

CMCV 

1,2 16 a 20 de 
novembro 

Palestra e Visita à Igreja dos 

Remédios e Local Histórico da 

Batalha de Ourique 

5ºA, 5ºB, 5ºC, 7ºA, 7ºB, 7ºC, 
7ºD, 10ºB LH, 10ºE Mult 

Dep. Cienc. Soc. e 
Humanas 

Museu da Ruralidade CMCV 
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1,2 18 de novembro  Ciências Experimentais: A química 

dos Alimentos de laboratório da 

ESCV  

4ºA, 4ºB, 4ºC  Biblioteca Escolar  
_ 
 

Sem custos 

1 19 de novembro Visita à Igreja dos Remédios: A 

batalha de Ourique - Reconquista 

Cristã; os símbolos nacionais 

4ºA , 4ºB , 4ºC  Biblioteca Escolar 
 

_ 

Sem custos 

1,2 19 e 20 de 

novembro  
Percurso pedestre no Vale 

Gonçalinho  

 2ºA, 2ºB  Dep. 1º Ciclo  LPN 

CMCV  

CMCV  

AECV 

1,2 24 de novembro   Visita ao Museu da Lucerna  5ºA, 5ºB, 5ºC Dep. Cienc. Soc. e 

Humanas 

_ 

 

 Sem custos 

2 24 de novembro Visita de estudo ao Museu do Chiado 12ºC CP TAV Dep. Expressões 

Cursos Profissionais 

_ POCH 

CMCV 

2 24 de novembro Visita de Estudo à Fábrica dos Pastéis 

de Nata (Belém) e Hotel Porto Bay 

10ºD RB/CP Dep. Expressões 
Cursos Profissionais 

_ CMCV 

2 25 de novembro  Visita à Casa Pessoa  12ºC CP TAV  Dep. Línguas  
CP Técnico de 

Audiovisuais 

_  POCH  

2 26 de novembro Visita de estudo à Mina de Aljustrel, 

Museu Municipal e Central de 

Compressores 

10ºC CP THST Cursos Profissionais CMCV 

CM Aljustrel 

CMCV; Famílias 

1,2 27 de novembro  Visita de estudo à Fábrica da Felicidade 

(Fábrica da Coca-Cola) e à Fábrica de 

Tortas de Azeitão   

PIEF3C, 10ºD, 12ºA, 12ºB Dep de Línguas 
Dep. Cienc. Soc. e 

Humanas 
Cursos Profissionais 

 
_ 

CMCV, Famílias 

1 novembro Canoagem 11ºC CP TAS, 12ºC CP TAV Dep. Expressões _ POCH 
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PO 
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Parcerias Financiamento 

 

2 novembro Campanha de sensibilização para o 

Cancro Infantil 

8ºA, PIEF3CT2; CP TAS Dep. Expressões _ Sem custos 

1,2 1 de dezembro Comemoração do Dia Mundial da 

Prevenção da SIDA 

Alunos do 6.ºano e do 3.º ciclo  Área de Educação 

para a 

Saúde/Gabinete 
Jovem 

Centro de Saúde AECV  

1 3 dezembro Comemoração do Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência - Todos Juntos 

Podemos Ler 

Comunidade Educativa Biblioteca Escolar Cerci e APADIJ Sem custos 

1 4 de dezembro Escalada e Rapel 11ºC CP TAS, 12ºC CP TAV Dep. Expressões _ POCH  

1 7 a 13 de 

dezembro 
Semana do Ensino das Ciências da 

Computação 

2º ciclo Dep. Expressões Code.org Sem custos 

1,2 dezembro Higiene corporal - lavagem das mãos  Turmas dos 2ºe 4º anos  

 

Dep. 1º Ciclo ULSBA Sem custos 

2 dezembro Decorações de Natal: o espírito 

natalício na nossa escola 

5ªA, 5ºB, 5ºC, 6ºC Dep. Expressões _ AECV , Famílias 

1  dezembro Elaboração de um cabaz de Natal – 

Pequenos Gestos Grandes Atitudes 

Ed. Pré-escolar e 1º ciclo de 

Entradas 

Dep. Pré-escolar, 

Dep. 1º Ciclo 

_ Família e 

Comunidade 

1,2 de  9 de dezembro 

a 6 de janeiro 
Exposição de Presépios na sede da 

Universidade Sénior 

Ed. Pré-escolar e 1º ciclo Dep. 1º Ciclo  

Pré-escolar 

Universidade Sénior 

Biblioteca escolar 

União 

Freguesias; JF 

de SBP e ENT. 

1,2 15 de dezembro Corta mato escolar Todas as turmas do 2º ciclo ao 

secundário 

Desporto Escolar 
_ 

AECV (Desp. 

Escolar) 
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1,2 16 e 17 de 
dezembro 

"Festa de Natal" 0ºA, 0ºB, 0ºC, 0ºD, 0ºE, 0ºF 
,0ºG, 1º/2º ENT, 3º/4º ENT, 

1º/2º SBP e 3º/4º SBP 

Dep. 1º Ciclo   
Dep. Pré-escolar 

União de Freguesias de 
C: Verde; JF de 

Entradas; JF de SBP; Lar 

de SBP 

 

JF de ENT; 
JF de SBP; 

União de 

Freguesias de C. 

Verde e Casével. 

1,2 17 de dezembro Torneio de Basquetebol 3x3 Todas as turmas do 2º ciclo ao 

secundário 

Desporto Escolar _ AECV (Desp. 

Escolar) 

1,2 17 de dezembro Torneio de ténis de mesa Todas as turmas do 2º ciclo ao 
secundário 

Desporto Escolar _ AECV (Desp. 
Escolar) 

1,2 17 de dezembro Leituras com Música - Inter(ger)ações  

Ler+jovem 

Alunos do projeto Ler+jovem 

(10ºA e B)  e alunos da 
Universidade Sénior 

Biblioteca Escolar Conservatório, 

Universidade Sénior   

AECV 

2 18 de dezembro  Ida ao bailado Polegarzinha - Teatro das 

Figuras em Faro 

0ºC  Dep. de Pré-escolar Não existem Família, 
Mealheiro feito na 

sala,  
CMCV 

1,2 21 de dezembro Viagem à FNAC (Guia) Alunos da biblioteca SA-
Colaboradores de alunos do 

projeto Ler+jovem 

Biblioteca Escolar RBCV CMCV 
aLer+ 

1 22 de dezembro  Ação de Formação "Medidas de 

Autoproteção" 

Pessoal docente e assistentes 

operacionais 

CMCV CMCV CMCV 

2 1º período Elaboração dos sacos dos livros 0ºG, 1º/2ª SBP 

Biblioteca 

Dep. Pré-escolar, 

Dep. 1º Ciclo 

_ Biblioteca Escolar 

1 1º período MegaSprinter (Fase Turma) Todas as turmas do 2º ciclo, 3º 
ciclo e secundário 

Dep. Expressões _ Sem custos 
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1 Final do 1º 

período 
Árvore de Natal com as mãos dos 

alunos do 1º ciclo de mensagens em 

Inglês 

Alunos do 1º ciclo Dep. 1º Ciclo  

AEC Inglês  

_ AECV 

2 1º período Organização da biblioteca da sala Pré-escolar Dep. Pré-escolar _ Sem custos 

1 1º período Mega sprinter (fase escola) Todas as turmas do 2º ciclo ao 

secundário 

Desporto Escolar _ Sem custos 

1,2 dezembro; janeiro Treinar a técnica da escovagem dos 

dentes  

Ed. Pré-escolar e turmas do 1º 

ano 

Dep. 1º Ciclo  

Dep. Pré-escolar 

ULSBA Sem custos 
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