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Nota Introdutória 
   

 Dando cumprimento ao determinado no ponto n.º 3, do art.º 4º do Decreto-lei 

n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, o presente relatório tem o objetivo, conforme ordem de 

trabalhos da reunião do Conselho a que se destina, identificar aspetos significativos da 

ação educativa e dos resultados da aprendizagem dos alunos que frequentam a 

educação pré-escolar, o  ensino básico e o ensino secundário no Agrupamento de 

Escolas de Castro Verde, bem como dos projetos e atividades de complemento 

curricular e extracurricular levadas a cabo no decurso do 2º período letivo. 

 De modo a garantir uma lógica de leitura que facilite a contextualização do 

presente relatório, optou-se por, na sua organização, nortear em dois pontos 

principais o índice que dá enquadramento ao corpo do trabalho, designadamente: 

 1. Medidas de apoio educativo implementadas ao longo do 2º período letivo e 

os resultados escolares obtidos pelos alunos nos diferentes níveis de ensino; 

 2. Execução das atividades de complemento curricular e extracurricular. 

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

dados e informações cedidas pela direção e pelas diferentes estruturas de coordenação 

pedagógica do Agrupamento. 
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1. Apoios Educativos e Resultados Escolares 
 

  No âmbito da organização escolar e de acordo com os normativos legais em 

vigor, foram delineados programas de apoio educativo para os diferentes níveis de 

ensino, devidamente enquadrados no Projeto Educativo do Agrupamento e 

enunciadas no PAA. 

 As atividades de apoio educativo, foram implementadas desde o início do ano 

letivo com o intuito de criar as condições necessárias ao apoio das atividades letivas e 

à melhoria dos resultados dos alunos. 

 Tendo sido já explicitadas, no relatório que antecede o presente, a execução 

das medidas de apoio educativo e os resultados escolares obtidos pelos alunos no 1.º 

período, cabe por ora referir os elementos referentes ao 2º período e a sua análise 

comparativa. 

 

1.1. Apoios educativos e resultados escolares na Educação Pré-escolar 

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

formação diversificada adstritos à Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI), incidiu no 

acompanhamento de 14 crianças, das quais 2, integram o Regime Educativo Especial.  

 As medidas previstas para este apoio, nomeadamente apoio pedagógico 

personalizado, terapia da fala, fisioterapia, acompanhamento psicológico e apoio a 

nível social, contribuíram para que as crianças, por elas abrangidas, efetuassem 

progressos face às dificuldades inicialmente diagnosticadas. 

  Salienta-se, no entanto, que nalguns casos, tal como no 1º período, não foi 

possível prestar o apoio pedagógico proposto por falta de técnicos adstritos às 

medidas, nomeadamente no âmbito da terapia da fala e, mais recentemente, da 

fisioterapia, o que constitui inevitavelmente um entrave à evolução das crianças com 

necessidades nestas áreas. Para colmatar esta situação, os responsáveis pela 

Intervenção Precoce reuniram com a APADIJ com o intuito de averiguar quais os casos 

mais prementes e que simultaneamente provinham de famílias carenciadas 

economicamente. Decidiu-se assim que, de modo a não prejudicar as crianças, que a 

APADIJ daria uma resposta imediata ao solicitado, prontificando-se a efectuar as 

avaliações na área da Terapia da Fala e após as mesmas, caso fosse necessário, a iniciar 
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as consequentes intervenções. No entanto, este apoio está muito aquém das 

necessidades indicadas pela Intervenção Precoce. 

 

 Relativamente à avaliação dos alunos do pré-escolar, realizada no final 2º 

período, considerou-se que, à semelhança do 1º período: 

● As crianças da educação pré-escolar são normalmente assíduas e 

pontuais; 

● os grupos/turmas continuam a manifestar-se interessadas e motivadas 

face às atividades propostas, desenvolvidas, dentro e fora da sala de 

aula, participando ativamente nas mesmas. 

 Ao nível das áreas de conteúdo, todas as áreas foram trabalhadas, de acordo 

com os projetos e atividades planificados e desenvolvidos. De uma forma global, foi 

considerado haver um grande equilíbrio na avaliação de todas as áreas de conteúdo 

previstas nas orientações curriculares, salientando-se, no entanto, como área mais 

forte, a área das expressões, mais especificamente a área da expressão plástica. 

Considerou-se também que algumas crianças apresentam ainda algumas dificuldades 

na área da linguagem oral e abordagem à escrita. No sentido de colmatar as 

dificuldades apresentadas nesta área foram delineadas estratégias diversificadas com 

recurso a poesias, lengalengas, trava-línguas, histórias e conversas sobre as temáticas 

abordadas, bem como o  acompanhamento individualizado e a promoção de dinâmicas 

de grupo e interação entre pares,com vista à aquisição de aprendizagens específicas, 

nomeadamente no que respeita à divisão silábica; identificação fonética; exploração 

de sons; exploração do caráter lúdico e do significado de novas palavras. 

1.2. Apoios educativos e resultados escolares Ensino Básico 

1.2.1. 1º ciclo 

   
  O apoio socioeducativo no 1º ciclo, prestado na modalidade de par pedagógico, 

incidiu sobretudo na consolidação dos diferentes conteúdos programáticos das 

disciplinas de Português e Matemática. Este apoio, apesar de se direcionar a todos os 

alunos, teve particular incidência naqueles que apresentam maiores  dificuldades. 

Deste modo, dos 247 alunos que frequentam o 1.º ciclo, 35 beneficiaram de um apoio 
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mais específico por parte do docente de apoio socioeducativo, o que corresponde a 

cerca de 14 % dos alunos deste nível de ensino. 

  Os apoios oferecidos revelaram-se uma mais-valia, não só para a consolidação 

de aprendizagens efetivas como também para colmatar algumas das dificuldades 

evidenciadas pelos alunos. Neste sentido, constituíram importantes modalidades de 

complemento e adequação do processo de ensino e aprendizagem, não obstante o 

facto de alguns alunos ainda não terem alcançado os resultados almejados.  

  Os resultados globais, obtidos no 2º período pelos alunos que frequentam o 1º 

ciclo do ensino básico foram os constantes da seguinte tabela: 

Quadro 1. 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 14 0 100% 14 100% 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 61 0 100% 57 93% 3  67% 

2A 22 3 86% 18 82% 0  - 

2B 20 3 85% 16 80% 2 100% 

2ENT (TM) 8 3 63% 4 50% 1  100% 

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

2º ano 56 10 82% 43 77% 3 100% 

3A 26 0 100% 25 100% 0 - 

3B 20 1 95% 18 90% 1 CEI 100% 

3C (TM) 2 1 50% 0 0% 1 0% 

3ENT 6 1 83% 5 83% 1 100% 

3SBP 7 0 100% 7 100% 1  100% 

3º ano 61 3 95% 55 90% 4  75% 

4A 25 0 100% 22 88% 1CEI 100% 

4B 24 0 100% 23 96% 1CEI 100% 

4C (TM) 13 4 69% 6 46% 3 33% 

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

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

4º ano 69 4 94% 58 84% 6  67% 

1º Ciclo 247 17 93% 213 86% 16 75%  
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  De acordo com os resultados apresentados, dos 247 alunos que frequentam o 

1º ciclo, 17 (7%) estariam em situação de retenção se a avaliação efetuada se 

realizasse no final do ano letivo. Deste modo, verificou-se que, relativamente ao 1º 

período, houve uma ligeira melhoria no aproveitamento dos alunos, conforme se pode 

observar no gráfico 1. 

  A qualidade do sucesso escolar também melhorou uma vez que, se no 1º 

período existiam 203 alunos sem quaisquer níveis inferiores a três (82%), no final do 2º 

período esse número elevou-se para 213 (86%), relevador do progresso já efetuado. 

  Não obstante os indicadores de melhoria global registados, persistem ainda 

algumas preocupações, nomeadamente no que diz respeito a alguns dos alunos 

retidos no ano anterior uma vez que, do total de 14 alunos,  7 mantêm a possível 

situação de retenção, apesar do conjunto de estratégias e atividades de apoio já 

implementados. Também, no 2º ano, alguns alunos continuam ainda a manifestar 

dificuldades, devido, em particular, à falta de pré-requisitos apresentados e/ou 

desinteresse face às atividades escolares É também de referir que, neste ano de 

escolaridade, 3 dos 9 alunos que ainda apresentam insucesso, se encontram em 

escolas de acolhimento (regime de itinerância). 

 

 

Gráfico 1. Taxas de sucesso escolar e qualidade do sucesso no 1º ciclo - 1º e 2º períodos 

 

  Há semelhança do 1º período, 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 

motora. O aproveitamento destes foi registado em termos qualitativos em 

consonância com o seguinte quadro: 
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Quadro 2. Aproveitamento dos alunos do 1º ciclo nas AEC´s 

Ano 
Avaliação global nas AEC´s 

Inglês Expressão Musical Expressão Física e Motora 

1º SB SB S 

2º SB SB SB 

3º - SB SB 

4º SB SB SB 

 No 3º ano, o inglês integra a matriz curricular, tendo os alunos deste nível de 

ensino obtido, globalmente, uma taxa de sucesso de 98% o que constituiu, face ao 1º 

período, uma melhoria de 10 pontos percentuais. 

1.2.2. 2º e 3º ciclos (ensino regular) 

 Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, os apoios educativos realizaram-se de 

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

 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, ao nível do 2º ciclo a assiduidade dos alunos 

continuou a ser bastante satisfatória e, no 3º ciclo, a registar-se uma assiduidade mais 

irregular com reflexos no aproveitamento global dos alunos. 

 No quadro 3 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 3. N.º de alunos propostos (Prop), assíduos (Assid) e taxa de sucesso (Suc) dos apoios 

educativos, por ano,  ciclo e disciplinas, no 2º período – 2º e 3º ciclos 

Ano/Ciclo Português Matemática Inglês 

Prop Assid. Suc Prop Assid Suc Prop Assid Suc 

5º ano 18 14 93% 18 16 75% 13 9 89% 

6º ano 25 25 72% 33 33 58% 20 17 76% 

2º Ciclo 43 39 80% 51 49 63% 33 26 81% 

7º anos 46 41 61% 39 37 30% 38 34 59% 

8º anos 16 7 86% 14 10 60% 11 5 80% 

9º ano 19 13 62% 15 12 58% 13 3 100% 

3º Ciclo 81 61 64% 68 59 41% 62 42 69% 
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Os resultados obtidos no 2º período pelos alunos que frequentam o 2º e 3º 

ciclos do ensino básico foram os constantes dos quadros 4 e 5: 

 
Quadro 4. 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 1 95% 17 85% 2 100% 

5B 17 4 77% 12 71% 2 50% 

5C (RA) 23 0 100% 19 83% - - 

5º ano 60 5 92% 48 80% 4  75% 

6A 19 0 100% 18 95% 2CEI 100% 

6B 16 3 79% 7 44% 2CEI 100% 

6C 15 1 92% 9 60% 4(2CEI) 100% 

6D (RA) 23 1 96% 20 87% - - 

6º ano 73 5 93% 54 74% 8  100% 

2ºCiclo/Total 133 10 92% 102 77% 12 92% 

 

Quadro 5. 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 19 63% 7 29% - - 

7B 20 6 68% 9 45% 2(1CEI) 100% 

7C 24 5 78% 11 46% 1CEI 100% 

7D (RA) 16 2 88% 11 69% -  - 

7º ano 84 22 73% 38 45% 3  100% 

8A 20 4 80% 13 65% -  - 

8B 14 5 64% 5 36% - - 

8C (RA) 18 0 100% 15 83% 2 100% 

8º ano 52 9 83% 33 64% 2  100% 

9A 18 6 67% 6 33% 1 100% 

9B  15 5 67% 6 40% 2(1CEI) 100% 

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

9D (RA) 23 0 100% 13 57% - - 

9º ano 75 15 80% 35 47% 6 100% 

3ºCiclo/Total 211 46 78% 106 50% 11 100% 
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  De acordo com os resultados apresentados, se a avaliação efetuada se 

realizasse no final do ano letivo, 8% dos alunos do 2º ciclo e 22% dos alunos do 3º 

ciclo, estariam em situação de retenção. Da totalidade de alunos inseridos no Regime 

Educativo Especial apenas um não obteve ainda resultados positivos. 

  Ao longo do 2º período, para além das propostas de frequência dos apoios 

educativos, foram elaborados e aplicados planos de acompanhamento provenientes 

do anterior ano letivo e/ou do 1º período, perfazendo um total de 84 planos de 

acompanhamento (mais dez em relação ao período anterior), 17 no 2º ciclo e 67 no 3º 

ciclo. Sob proposta emanada dos conselhos de turma foram também implementados 

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

percurso escolar. 

  Comparativamente com o 1º período registou-se uma pequena melhoria ao 

nível do 2º ciclo, todavia, no que respeita aos alunos do 3º ciclo, apenas é evidente 

uma melhoria na qualidade do sucesso, uma vez que há um maior número de alunos 

sem níveis negativos, mantendo-se o sucesso escolar global estabilizado (gráficos 2. e 

3.).  

 

Gráficos 2. e 3. Taxas de sucesso escolar e qualidade do sucesso  
nos 2º e 3º  ciclos – 1º e 2º períodos 

 

1.2.3. Ensino secundário regular 

  No ensino secundário os apoios educativos, por opção dos respetivos 

Conselhos de Turma, têm vindo a funcionar, na sua maioria, na modalidade de sala de 

estudo, não existindo propostas formais por parte dos docentes nem a 
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obrigatoriedade de frequência por parte dos alunos, não obstante serem indicados 

para o apoio/sala de estudo os alunos com mais dificuldades. No entanto, tem-se 

vindo a verificar que os alunos que frequentam as aulas de apoio de forma assídua são 

sobretudo aqueles que apresentam menos dificuldades, mas que querem desenvolver 

um trabalho regular e sistemático com o objetivo de melhorar o seu desempenho, 

apesar da insistência dos docentes e dos encarregados de educação terem 

conhecimento deste recurso do Agrupamento. 

  Os resultados obtidos no 2º período pelos alunos que frequentam o ensino 

secundário regular foram os seguintes: 

Quadro 6. Resultados escolares por curso e turma no ensino secundário regular 

Curso Turma 
N.º alunos 
do curso 

N.º alunos com 
insucesso nas disciplinas 

da componente 
específica 

N.º de alunos com 3 
ou mais classificações 

inferiores a 10 
valores** 

Taxa de 
sucesso 

CT 

10A 26 7 3 88% 

10B* 11 3 0 100% 

11A 20 5 2 90% 

12A 18 (2CEI) 4 4 75% 

LH 
10B* 8 (1CEI) 2 2 71% 

11B 23 (1CEI) 6 0 100% 

CSE 12B 14 (1CEI) 6 6 54% 

Sec./Total 120 (5CEI) 33 18 84% 

*Turma mista 
**No 12º ano, foram contabilizados todos os alunos que apresentavam níveis negativos 

 

  No gráfico abaixo apresentam-se ainda os resultados percentuais relativos ao 

sucesso escolar por ano de escolaridade, nos 1º e 2º períodos: 

 

Gráfico 4. Taxas de sucesso escolar no ensino secundário regular – 1º e 2º períodos  
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De acordo com os dados registados, da totalidade de alunos a frequentar o 

ensino secundário regular, 33 (28%) não obtiveram ainda, resultados positivos, em 

todas as disciplinas da sua componente específica. 

 Assim, as disciplinas com maior insucesso são, na maioria dos casos, 

precisamente aquelas que pertencem à componente específica de cada um dos cursos, 

no entanto, os resultados das mesmas situam-se acima dos 65% de sucesso. Os 

principais fatores responsáveis pelo insucesso que ainda se verificam, prendem-se 

essencialmente com a falta de pré-requisitos essenciais, um estudo pouco autónomo e 

sistemático, bem como a exigência e extensão dos programas. O Agrupamento para 

tentar colmatar estas evidências e preocupado com o insucesso escolar tem 

implementado os apoios educativos e nas turmas de 12º ano reforçou a carga horária 

com mais um bloco semanal na disciplina de matemática A. 

 Comparativamente com os resultados do 1º período regista-se uma melhoria, 

nomeadamente ao nível do 11º ano, em particular, na disciplina de matemática A, 

onde se verificou um acréscimo no sucesso de 19 pontos percentuais. 

  Os 5 alunos do ensino secundário, integrados no Regime Educativo Especial 

obtiveram resultados positivos, pelo que a taxa de sucesso dos seus programas 

educativos individuais foi de 100%. 

1.2.4. Resultados escolares – Outras modalidades de ensino 

  

  O sucesso escolar dos alunos inseridos na medida PIEF e PIEFGPS 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 2º período considerados positivos, não obstante, 4 alunos 

não terem ainda atingido os objetivos previamente definidos. 

   Deste modo, o sucesso escolar obtido nas diferentes turmas foi o seguinte: 

 
Quadro 7. Taxas de sucesso das turmas PIEF e PIEFGPS, dos 2º e 3º ciclos 

Turmas PIEF N.º de alunos avaliados Taxa Sucesso (%) 

PIEF2C 5 100% (5 alunos) 

PIEF3CT1 11 73% (8 alunos) 

PIEF3CT2 11 82% (9 alunos) 

PIEFGPS23C 8 50% (4 alunos) 

Total 35 74% 
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 Assim, globalmente, o sucesso escolar dos alunos inseridos na medida PIEF 

foi, no final do 2º período, de 74%, tendo-se verificado um decréscimo de sucesso nas 

turmas de 3º ciclo e na turma mista PIEFGPS relativamente ao 1º período (gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5. Taxas de sucesso das turmas PIEF e PIEFGPS, dos 2º e 3º ciclos, nos 1º e 2º períodos 

No Curso Vocacional do Ensino Básico, tratando-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. Trata-se de uma turma 

muito heterogénea que, para além de integrar alunos de dois ciclos, o grupo de 3º 

ciclo está subdividido em dois níveis (um com 11 discentes que deverão concluir o 

curso em dois anos, e outro com 9 alunos, que se espera que concluam este ano 

letivo). No final do 2º período, os resultados registados foram os seguintes: 

 Quadro 8. Taxa de sucesso escolar no curso vocacional do ensino básico 

Curso Turma/Grupo 
N.º de 
alunos 

Taxa de conclusão dos módulos lecionados nas diferentes 
áreas disciplinares 

Com todos os 
módulos 

concluídos 

Com pelo menos 
70% de módulos 

concluídos 

Com menos de 
70% de módulos 

concluídos 

VOCB 
(Misto) 

2ºCiclo 4 50% (2 alunos) 25% (1 aluno) 25% (1 aluno) 

3º ciclo  
(2 anos) 

11 0% 45% (5 alunos) 55% (6 alunos) 

3º ciclo  
(1 ano) 

9 33% (3 alunos) 66% (6 alunos) 0% 

Total 24 21% (5 alunos) 50% (12 alunos) 29% (7 alunos) 

 Alunos com aproveitamento 
Alunos em risco 

de retenção 
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  Verificou-se assim, que os alunos do 2º ciclo obtiveram uma taxa de sucesso de 

75%, enquanto que os alunos integrados no 3º ciclo, de 70% (gráfico 6), apesar de não 

existirem alunos em risco de retenção entre o grupo de alunos que deverá concluir o 

curso em dois anos. 

 

Gráfico 6. Taxa de sucesso escolar VOCEB (2º e 3º ciclos) 

   
  No presente ano letivo, funcionam também 2 Cursos Vocacionais 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. 

  Considerando como situação de sucesso, os alunos que apresentam até quatro 

módulos não concluídos, a taxa de sucesso no 2º período foi a que consta no seguinte 

quadro: 

Quadro 9. 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 83% (5 alunos) 
Total 25 84% 

 

 De acordo com os dados apresentados, verifica-se que, relativamente ao 1º 

período, o sucesso escolar não se alterou na turma do curso de Técnico de Cozinha-

Pastelaria / Técnico de Restaurante-Bar (10º D), e melhorou no curso Técnico de 

Multimédia (10º E), conforme o registado no gráfico 7. 
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Gráfico 7- Taxa de sucesso escolar dos alunos dos 2º e 3º ciclos  
do curso vocacional do ensino secundário – 1º e 2º período 

  Relativamente ao ensino secundário profissional, no 2º período continuaram 

em funcionamento 3 cursos profissionais, a saber Técnico de Higiene e Segurança no 

Trabalho e Ambiente (THSTA), Curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde (TAS) e 

Curso profissional Técnico de Audiovisuais (TA), os quais apresentaram as taxas de 

sucesso, indicadas no seguinte quadro: 

Quadro 10. Taxa de sucesso escolar nos cursos profissionais 

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

THSTA 10º C 24 100% (24 alunos) 

TAS 11º C 10 100% (10 alunos) 

TA 12º C 11 55% (6 alunos) 

 Total 45 89% 

 

  Comparativamente com os resultados obtidos no 1º período, apenas se 

verificou, no 2º período, um decréscimo no aproveitamento dos alunos do curso 

profissional de Técnico de Audiovisuais (12ºC), conforme se pode verificar no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 8. Taxa de sucesso escolar dos alunos do ensino secundário profissional - 1º e 2º 

período 
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  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), constata-se que o sucesso em cada uma das turmas e de 100% 

nos cursos de 1° e 2° ano. No curso que se encontra no 3° ano, apesar do sucesso ser 

de 54% (considera-se como sucesso o aluno que apresenta a totalidade dos módulos 

concluídos em cursos de 3° ano), esta situação advém da existência de alunos com 1 a 

3 módulos por concluir, o que e considerado recuperável, pelo que se prevê um 

sucesso de 100% neste curso no final do ano letivo. 

  Face ao exposto, considera-se que, globalmente, os cursos profissionais em 

desenvolvimento no Agrupamento de Escolas de Castro Verde decorrem com 

normalidade, são desenvolvidas frequentemente atividades que estimulam a aplicação 

dos conteúdos lecionados em contexto escolar e extraescolar. Continuou-se a 

articulação com o tecido empresarial e social do concelho e concelhos limítrofes, o que 

tem melhorado substancialmente a qualidade da formação desenvolvida 

2. Atividades de Complemento Curricular e Extracurricular – Plano Anual 

de Atividades do Agrupamento 
  

  A análise abaixo efetuada pretende aferir a execução das atividades no decurso 

do 2º período, desenvolvidas no âmbito do Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento. 

2.1.Cumprimento das atividades propostas  

 

  De acordo com os dados recolhidos, das 100 atividades planificadas para o 2º 

período, foram efetivamente realizadas 80, o que corresponde a uma percentagem de 

concretização de 80%. As atividades não realizadas, de acordo com a informação 

disponibilizada pelos seus proponentes, ficaram essencialmente a dever-se a fatores 

alheios à sua vontade, nomeadamente condições atmosféricas, indisponibilidade de 

transporte ou das próprias instituições. A maioria destas prevê-se que se concretizem 

ainda no decurso do 3º período. 
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Assim, o grau de execução de atividades no decurso do 2º período, é o 

expresso no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 9. Grau de execução de atividades no 2º período 

  Há ainda a realçar que foram efetuadas outras atividades/projetos ao longo do 

2º período, porém, dado que ainda se encontram a decorrer não constam do 

levantamento ora efetuado. 

  Em seguida, enunciam-se as atividades realizadas ao longo do 2º período, 

através de uma listagem elaborada de acordo com a sua calendarização (quadro 11).



 
  

17 
 

Quadro 11. Atividades de complemento curricular e extracurricular 

Calendarização Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 

proponentes 
Parcerias 

4 a 6 de janeiro Visita ao Museu da Ruralidade 6º ano Dep. CSH Museu da Ruralidade 

4 a 8 de janeiro 
Sessão de Esclarecimento 

“ O Património Arqueológico do 
Concelho de Castro Verde” 

5º ano, 10ºB, 10ºE Dep. CSH IGESPAR 

6 de janeiro 

Formação para Pais 
(Lancheira Sorriso em Movimento) 

4ºA, 4ºB, 4ºC, 3º/4º SBP, pais e EE 
dos alunos envolvidos no projeto 

Dep. 1º Ciclo 
ULSBA 
CMCV 

Cantar as Janeiras 
Alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

(SBP e Castro Verde) 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º Ciclo 

 
- 

Olimpíadas Portuguesas da 
Biologia Sénior 2016 

10ºA, 11ºB e 12ºB 
Dep. Matemática e 

Ciências Experimentais 
Ordem dos Biólogos 

10 a 15 de janeiro Visita ao Museu da Lucerna 7ºA, 7ºB, 7ºC Dep. CSH - 

11/14 de janeiro 
Sessões de Esclarecimento “Quem 

Ama Não Agride” 
10ºC e 10ºD Gabinete Jovem Centro de Saúde 

12 de janeiro 

Inquérito Final “O que mudou em 
nós?” 

(Heróis da Fruta) 
 

Pré-escolar e 1º ciclo de Castro 
Verde 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º Ciclo 

APCOI 

Seção de desporto da 
CMCV 
ULSBA 
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Calendarização Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 

proponentes 
Parcerias 

13 janeiro 
Concurso Nacional de Leitura - 

Fase Escola 
Alunos inscritos no 

CNL de 3º ciclo 
Biblioteca Escolar RBCV 

14 de janeiro 
Visita de estudo à exposição 

temporária “Real Bodies” e ao 
Pavilhão do Conhecimento 

11ºA , 11º C e 12ºA 
Dep. Matemática e 

Ciências Experimentais 
Cursos Profissionais 

- 

20 janeiro 

Concurso Nacional de Leitura -
Fase Escola 

Alunos inscritos no CNL de Ensino 
Secundário 

Biblioteca Escolar RBCV 

Torneio de Ténis de Mesa Alunos Inscritos Desporto Escolar - 

21 de janeiro Visita de estudo a Mértola 10ºB Dep. CSH - 

26 de janeiro Corta-mato distrital (Alvito) Alunos apurados Desporto Escolar - 

26-27-28 janeiro 
Educar – Educação em 

movimento 
 3º e 4ºanos 

Dep. Educacional do 
Zoomarine 

_ 

27 de janeiro 

Mini Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática 

3º e 4ºanos 
Dep. Matemática e 

Ciências Experimentais 
Sociedade Portuguesa 

Matemática 

Visita ao Museu da Ruralidade 10ºC 
Dep. CSH 

Cursos Profissionais  
Museu da Ruralidade 

28 de janeiro 
Olimpíadas Portuguesas de 

Geologia 
11ºA 

Dep. Matemática e 
Ciências Experimentais 

Sociedade Portuguesa 
Geologia /Centro de 

Ciência Viva do Lousal 
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Calendarização 
 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 

proponentes 
Parcerias 

janeiro 
Visualização do filme “À volta do 

mundo com o Dr. Dentolas” 
Pré-escolar e 1º ano 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º Ciclo 

ULSBA 

Janeiro e 1ª semana de 
fevereiro 

“Entrudo Chocalheiro” – 
Entrudanças (ateliers de dança, 
expressões e artes/ desfile de 

Carnaval) 

Pré-escolar e  1º ciclo de Entradas 
2ºB (Castro Verde) 

Associação Pédexumbo 
CMCV 

Junta de Freguesia de 
Entradas 

2 de fevereiro 

Palestra sobre o Holocausto 
(Memória Viva II) 

9º ano e PIEF3CT2 Dep. de Línguas Associação Memoshoá 

Hino da Fruta “Vamos espalhar a 
magia da fruta” 
(Heróis da fruta) 

Pré-escolar e  1º ciclo de Castro 
Verde 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º Ciclo 

APCOI 

CMCV  
Comunicação Social 

ULSBA 

3 de fevereiro 

Torneio de Apuramento de 
Natação 

2º, 3º ciclos e ensino secundário Desporto Escolar - 

Olimpíadas Portuguesas da 
Biologia Júnior 2016 

9.º anos 
Dep. Matemática e 

Ciências Experimentais 
Ordem dos Biólogos 

4 a 6 fevereiro 
Dinamização do Restaurante/Bar 
de apoio ao festival Entrudanças 

2016 
10ºA, 10ºC, 10ºD, 12º C 

Dep. Matemática e 
Ciências Experimentais 

Cursos Profissionais 

CMCV, JF Entradas, 
Associação Pédexumbo 

5 de fevereiro Desfile de Carnaval Pré-escolar e 1º ciclo 
Dep. Pré-escolar   

Dep. 1º Ciclo 
União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével 
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Calendarização (dia de 
mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 

proponentes 
Parcerias 

5 de fevereiro Desfile de Carnaval Pré-escolar e 1º ciclo 
Dep. Pré-escolar   

Dep. 1º Ciclo 
União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével 

5,6 e 7 de fevereiro 
Autocarro Pedagógico Geração 

Saudável 
2º, 3º ciclos 

Área de Educação para a 
Saúde/ Gabinete Jovem 

Ordem dos Farmacêuticos 

7 a 13 de fevereiro Semana da Internet Segura 2º ciclo Dep. Expressões 
Escola Segura 

ANPRI 

15 de  fevereiro 
Comemoração do Dia dos 

Namorados 
2º, 3º ciclos e ensino secundário 

Área de Educação para a 
Saúde/ Gabinete Jovem 

CPCJ 

15 e 17 de fevereiro 
Aula sobre Educação no Estado 

Novo no Núcleo Museológico “A 
Minha Escola” em Almeirm 

6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD Dep. CSH 
Núcleo Museológico “A 

Minha Escola”- Almeirim” 
Museu da Ruralidade 

17 de fevereiro 

Sessão de esclarecimento 
“Segurança Rodoviário” 

10ªB, 10ºC,12ºA,12ºC Gabinete Jovem 
- DGE 

Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária 

À conversa com… um técnico de 
segurança 

10ºC CP THST Cursos Profissionais EPOS 

18 de fevereiro 

Visita de Estudo ao Jardim 
Botânico, Museu de História 

Natural e Exposição “Real 
Bodies” 

10.º ano (ensino regular) 
Dep. Matemática e 

Ciências Experimentais 
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Calendarização  Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 

proponentes 
Parcerias 

18 de fevereiro Megasprinter – Fase Escola 2º, 3ºciclos e ensino secundário Desporto Escolar  

18 e 19 de fevereiro 
Palestras (com as técnicas da 

LPN) 
2ºA, 2ºB Dep. 1º Ciclo 

CMCV 
LPN 

23 de fevereiro Visita à Universidade de Évora 10ºB, 11ºB 
Dep. CSH 

Dep. Línguas 
Universidade de Évora 

24 e 25 de fevereiro 

Provas de escola – Skills Portugal 

Categorias: Multimedia 

Animação 2D/3D e Animação 

Video 

12º C - TAV Cursos Profissionais - 

26-27 de fevereiro 
Corta-mato Nacional (Vila Nova 

de Famalicão) 
Aluno apurado Desporto Escolar _ 

27 de fevereiro Masterclasses de Física 10ºA, 11ºA, 12ºA 
Dep. Matemática e 

Ciências Experimentais 
_ 

29 de fevereiro Visita ao "Museu da Ruralidade" 0ºF, 1º/2º Ent, 3º /4º Ent Dep. 1º Ciclo 
Museu da Ruralidade em 

Entradas 

Janeiro 
Campanha de Sensibilização 

para o Cancro Infantil 
8º A Dep. Expressões Pais Heróis 

Fevereiro 
Exposição de Máscaras de 

Carnaval 
5ºA, 5ºB, 5ºC, 6ºC Dep. Expressões _ 



 
  

22 
 

 

Calendarização Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 

proponentes 
Parcerias 

Fevereiro; março Visita ao Dentista Ed. Pré-escolar Dep. Pré-escolar ULSBA 

Fevereiro/Abril 
Entrevista na Rádio e Jornais 

Regionais 
(Projeto Memória Viva II) 

Turmas do 9º ano Dep. Línguas 
Rádio Castrense 

Diário do Alentejo 
Campaniço 

7 de março 

Workshop ”Trabalhar em 
Editoriais do Jornal” 

10º C 
Dep. Línguas 

Cursos Profissionais 
- 

Mega Sprinter Distrital 
(Odemira) 

Alunos apurados (2º, 3º ciclos e 
secundário) 

Desporto Escolar _ 

Visita ao Oceanário 
Exposição “Real Bodies” 

7º A 
Dep. CSH 

Dep. Expressões 
- 

9 e 10 de março 
Formação sobre a utilização de 

Extintores 
10º C Cursos Profissionais 

BVCV 
CMCV 

10 de março 

Visita de estudo ao Museu 
Etnográfico Manuel Vicente 

Guerreiro e Estação 
Arqueológica Mesas do 

Castelinho 

Pré-escolar e 1º ciclo SBP 
Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 
CMCV 

Junta de Freguesia 

14 de março 

Visita ao espaço exterior da 

Escola de Almeirim: atividades 

“Boas vindas à Primavera” 

2ºA, 2ºB Dep. 1º ciclo 
CMCV 

LPN 
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Calendarização Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 

proponentes 
Parcerias 

 
Peça de Teatro Memorial do 

Convento 
12º C 

Dep. Línguas 
Cursos Profissionais 

- 

 

Sessão de esclarecimento 

“Finalistas e comportamentos de 

risco” 

12º A, B, C 
Área de Educação para a 
Saúde/ Gabinete Jovem 

 

14 a 18 de março Semana da Leitura Comunidade Educativa Biblioteca Escolar 
RBCV; 

Voluntários de Leitura 

15 de março 
Encontro com a Escritora 

Sara Monteiro 
4º anos (CE 1 e CE2); 5º anos Biblioteca Escolar RBCV 

15 a 19 de março VIII Festival de Teatro 1º,2º,3º ciclos e ensino secundário 
UF de Castro Verde e 

Casével; 
Dep. de Línguas 

CMCV; 
Junta de Freguesia 

16 de março Visita à Futuralia 12º A, B, C 
Dep. Matemática e 

Ciências Experimentais 
Cursos Profissionais 

- 

16 e 17 de março 
Visita de Estudo à área 

metropolitana de Lisboa 
11ºB 

Dep. Cienc. Soc. e 
Humanas (área 

Disciplinar de Geografia) 
_ 

17 de março 
Concurso “Canguru Matemático 

sem Fronteiras 2016” 
Todas as turmas do 2º ao 12º anos 

Dep. Matemática e 
Ciências Experimentais 

Associação Canguru sem 
Fronteiras 
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Calendarização Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 

proponentes 
Parcerias 

17 de março 
Torneio de Voleibol 2x2 

Alunos inscritos (do 2º ciclo ao 
secundário) 

Desporto Escolar _ 

18 de março 

Torneio de Badminton 
Alunos inscritos (do 2º ciclo ao 

secundário) 
Desporto Escolar 

CMCV 
(Jogos Concelhios) 

Torneio de Pião Alunos inscritos (2º e 3º ciclos) Desporto Escolar 
CMCV 

(Jogos Concelhios) 

Torneio de Futebol Humano 
Alunos inscritos (do 2º ciclo ao 

secundário) 
Desporto Escolar 

CMCV 
(Jogos Concelhios) 

Peddy Paper” - Dia do Pai, e 
construção de uma prenda 

surpresa para o pai 
Pré-escolar e do 1º ciclo 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º Ciclo 

CMCV 
Junta de Freguesia de 

Entradas 

Elaboração de adereços alusivos 
à Páscoa 

Pré-escolar e 1º ciclo SBP 
Dep. Pré-escolar 

Dep. 1º Ciclo 
JF SBP 

 

21 de março Plantação de Árvores Ed. Pré-escolar de C.Verde Dep. Pré-escolar CMCV 

28 de março 
a 01 de abril 

Visita de Estudo a Berlim 
25 alunos de várias turmas dos 9.º, 

10.º e 11.º anos (ensino regular) 
Dep.de Línguas  

31 de março a 
1 de abril 

 
Ação de Sensibilização 

"Transporte Coletivo de 
Crianças" 

Assistentes Operacionais 
Coordenação de 
estabelecimento 

GNR/Escola Segura 
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Calendarização (dia 
de mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 

2º período 

Campanhas de Solidariedade: 
recolha de bens (escolas solidárias) 

Comunidade Educativa Dep. Expressões - 

Ação 1ºs Socorros Docentes e assistentes operacionais Gabinete Jovem - 

Formação INE de ALEA Docentes inscritos na ação Biblioteca Escolar INE de RBE 

Sessão Escolar -Debates 
Alunos do 3º ciclo e ensino 

secundário 
Biblioteca Escolar Assembleia da República 

Galeria de personagens, Banda 
Desenhada, Gravação de Diálogos e 

Banda sonora para o Filme de 
Animação sobre a Batalha de 

Ourique 

5º,7º, 10ª anos 
Dep CSH  

 Dep. Expressões 
CMCV 

Conservatório Regional 

Palestras: proteção Civil Pré-escolar e 1º ciclo Clube Proteção Civil CDOS 

Aula de campo na UCCI Casével 11ºC  Cursos Profissionais UCCI Casével 

Visita à Estufa da Herdade das 
Tezelas (Almodôvar) 

3ºA, 3ºB Dep. 1º Ciclo 
CMCV 

Produtores de Plantas 
à Herdade dos Brunhachos 

Participação no Jornal trimestral da 
Proteção Civil 

Pré-escolar e 1º ciclo Clube Proteção Civil CDOS 

Exercícios de 
evacuação/simulacros 

Alunos, docentes e assistentes 
operacionais/técnicos 

AECV 
BVCV 
GNR 
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2.2. Categorização das atividades realizadas 

 

  Apresenta-se, de seguida, através dos gráficos 10 e 11, a distribuição das 

atividades realizadas segundo a sua tipologia. 

Tipologia das Atividades Realizadas 

Gráficos 10 e 11. 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 2º 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.  

2.3. Execução das atividades em conformidade com os princípios orientadores e 

metas do Projeto Educativo 
 

 Todas as atividades que integram o PAA visam propiciar e promover o pleno 

desenvolvimento dos alunos que frequentam as diferentes escolas do Agrupamento, 

tendo em conta os objetivos consignados no Projeto Educativo.  

 Assim, de acordo com a análise efetuada através dos relatórios de avaliação 

das atividades realizadas pôde constatar-se que, na sua maioria, estiveram em 

consonância com os objectivos definidos nas suas planificações bem como com os 

princípios orientadores do Projeto Educativo.  
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 No que se refere à análise das metas definidas no planeamento das atividades, 

observa-se que foram estabelecidas por atividade, uma ou mais metas de cada um dos 

princípios orientadores do projeto educativo, conforme se pode constatar nos 

seguintes gráficos: 

 

Gráfico 12.  N.º de atividades que integram as metas do Princípio Orientador 1 

Metas: 1.Aumentar  o  envolvimento  e  a  participação  de  todos  na  vida  do  agrupamento; desenvolvendo 
uma cultura de pertença; 2. Reforçar a articulação inter e intraciclos; 3. Fomentar um bom clima relacional 
entre todos os membros da comunidade; 4. Dar continuidade a projetos de referência do Agrupamento; 5. 
Consolidar o processo de autoavaliação de Agrupamento. 

 

 

Gráfico 13. N.º de atividades que integram as metas do Princípio Orientador 2 

Metas: 1.Intensificar a qualidade das aprendizagens, com reflexos na melhoria do sucesso educativo 
(avaliações interna e externa); 2. Proporcionar uma educação para a inclusão e com igualdade de 
oportunidades; 3. Promover a realização de candidaturas e a participação em projetos regionais, nacionais e 
internacionais. 

  A partir dos gráficos apresentados (12 e 13), verifica-se um maior destaque no 

que se refere à importância atribuída às metas “intensificar a qualidade das 

aprendizagens, com reflexo na melhoria do sucesso educativo” e “ fomentar um bom 

clima relacional entre todos os membros da comunidade”.  
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  Globalmente, todas as metas apontadas para a concretização dos Princípios 

Orientadores, foram consideradas na avaliação efectuada. 

  Deste modo, considera-se que as atividades realizadas contribuíram para o 

enriquecimento curricular dos alunos, para a promoção da interdisciplinaridade e da 

articulação de conteúdos e competências bem como para o fortalecimento da relação 

escola-comunidade. 

 

  Acresce também referir a excelente prestação de alguns alunos que, com a  sua 

participação, têm vindo a representar de forma meritosa a Agrupamento, 

nomeadamente: 

 Nas Olimpíadas da Língua Portuguesa os alunos Joana Peres e Jorge Contente 

(ensino básico) - e Ana Tremoceiro (ensino secundário), foram os alunos 

vencedores da fase regional (a nível de escola), tendo representado o 

agrupamento de escolas  na 2ª fase; 

 No âmbito do projeto Parlamento Jovens, na fase distrital (Beja) foram eleitos 

os representantes (deputados do distrito) que irão estar presentes na 

Assembleia da República em Lisboa, sendo o Agrupamento destacado por ter 

sido vencedor no Ensino Básico - Francisco Dores, Raquel Prata, Dina Santos, e 

Beatriz Aires -, no Ensino Secundário - Gonçalo Mamede, Ana Santo, Diogo 

Canário e Mariana Dores - e Euroscolas - Isabel Vilhena e José Miguel Costa-; 

 Após um estágio de 3 dias, nos laboratórios da Universidade do Algarve, o 

aluno Francisco Rosa, do 10º ano, do curso de Ciências e Tecnologias foi 

distinguido pelo trabalho que desempenhou no concurso "Mitose a Sul - 2ª 

edição";  

 O apuramento de vários alunos do Desporto Escolar nos campeonatos 

distritais, que irão participar no Campeonato Regional, nas modalidades de 

Ténis de Mesa (Marta Tomé, Teresa Matos, Catarina Contente, Márcia Revés, 

Tiago Grilo), Badminton (Carlos Coelho e João Revés) e Natação (Diana Daniel, 

Inês Guerreiro, Jonas Curral, Jorge Contente, João Sequeira, Ana Santo, Diana 

Lage, Beatriz S. Pedro, Pedro Valadeiro, João Khoeler);  

 No âmbito do projeto Heróis da Fruta, o jardim de infância de Castro Verde 

foi uma das escolas vencedoras do desafio nº 1 dos Heróis da Fruta e irá 
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 receber a visita do “Pelicas vai à Escola” (ação que tem como objetivo dar a 

conhecer o Clube Pelicas, os seus valores sociais e cívicos de entreajuda, 

preservação do meio ambiente, solidariedade, não discriminação e de 

poupança para prevenir riscos futuros). 

Considerações Finais 
 

 Considerando o plano pedagógico desenvolvido pelo agrupamento, poder-se-á 

dizer que, relativamente ao mesmo, o desempenho escolar dos alunos está na sua 

generalidade em conformidade com as metas previamente estabelecidas, não tendo 

havido desvios significativos relativamente ao esperado, se bem que, exista ainda um 

longo trabalho a fazer com vista à promoção do sucesso dos alunos, enquanto 

finalidade prioritária da escola. 

 A execução das atividades delineadas no Plano Anual de Atividades, integrando 

um carácter mais lúdico e prático na efetiva aquisição e partilha de saberes, têm-se 

revelado também deveras importantes para o sucesso educativo. Finalmente, salienta-

se que a qualidade da concretização de projetos e atividades nas escolas do 

agrupamento não seria possível se parceiros diversos não tivessem contribuído quer 

com meios humanos quer com meios técnicos e ainda financeiros.  

      

 

Castro Verde, 4 de maio de 2016 

 

 

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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