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Conselho Municipal de Educação  

Relatório do Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário 
 
 
Conforme ordem de trabalhos da reunião do Conselho a que se destina o presente 

relatório, procede-se através deste documento, ao balanço do final do ano letivo 

2015/2016, nos diferentes ciclos de ensino1.  

 

1. Resultados escolares – avaliação interna2 

 As atividades de reforço educativo, implementadas desde o início do ano letivo, 

desenvolveram-se de acordo com as características dos discentes e dos recursos 

disponíveis e tiveram o intuito de contribuir para a criação das condições necessárias ao 

desenvolvimento e à consolidação da aprendizagem e à promoção da igualdade de 

oportunidades. 

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

os diversos estabelecimentos de ensino do Agrupamento, constituem uma das 

finalidades prioritárias da ação educativa e dos princípios estratégicos consubstanciados 

nos documentos orientadores que regulam a política organizacional e pedagógica no 

Agrupamento.  

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

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

os quis se passam a enunciar, nos itens seguintes,  por ano e ciclo de escolaridade. 

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

No presente ano letivo ficaram retidos, na globalidade do 1º ciclo, um total de 7 

alunos, dos 247 alunos que frequentaram este ciclo de ensino, sendo a taxa global de 

                                                           
1
 Realizado a partir dos dados e informações cedidas pela direção e diferentes estruturas de 

coordenação pedagógica do Agrupamento. 

2 À data do presente relatório, ainda se encontram a decorrer  exames nacionais e provas de final 

de ciclo e equivalência à frequência (2ª fase), não sendo assim possível determinar a taxa de sucesso escolar 
global nos anos sujeitos a avaliação externa. Por outro lado, é omissa a avaliação referente aos alunos do 
ensino vocacional e ensino secundário profissional, dado que as atividades letivas ainda se encontram em 
funcionamento.  

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE 

 

Página | 2 

sucesso escolar de 97%. Dos 7 alunos que ficaram retidos, 2 deles, estiveram 

matriculados em regime de itinerância, frequentando escolas de acolhimento apesar 

de afetos a este Agrupamento. Ao nível da educação especial, a eficácia dos planos 

educativos individuais implementados foi de 100%. 

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

escolaridade, no final do ano letivo.   

Quadro 1.  Resultados da avaliação no 1º ciclo 

Ano 
N.º total 

de alunos 
N.º de alunos 

retidos 
Taxa de sucesso 

escolar (%) 

Regime educativo especial 

N.º total de 
alunos 

Eficácia do PEI 
(%) 

1º 61 0 100 3 100 

2º 56 5 91 4 100 

3º 61 2 97 4 100 

4º 69 0 100 5 100 

Total de ciclo 247 7 97 16 100 

Salienta-se ainda que o sucesso escolar dos alunos foi evoluindo positivamente ao 

longo do ano letivo, conforme se pode constatar nos gráficos seguintes: 

 

Gráfico 1. Evolução do sucesso escolar no 1º ciclo 
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1.2. Resultados escolares dos alunos do 2º ciclo do Ensino Básico (ensino regular) 

No que concerne aos alunos do 2º e 3º ciclos, após a aplicação de um conjunto de 

medidas de reforço educativo potenciadoras do processo de ensino e aprendizagem, 

nomeadamemte junto dos alunos que apresentavam maiores dificuldades, registaram-

se as seguintes taxas de sucesso escolar: 

  

Quadro 2. Resultados da avaliação no 2º ciclo do ensino básico (regular) 

Ano/Turma 
N.º total 

de alunos 
N.º de alunos 

retidos 
Taxa de sucesso 

escolar (%) 

Regime educativo especial 

N.º total de 
alunos 

Eficácia do PEI 
(%) 

5º ano 61 3 95 2 100 

6º ano 74 2 97 9 100 

Total  135 5 96 11 100 

 
 

Quadro 3. Resultados da avaliação no 3º ciclo do ensino básico (regular) 

Ano/Turma 
N.º total 

de alunos 
N.º de alunos 

retidos 
Taxa de sucesso 

escolar (%) 

Regime educativo especial 

N.º total de 
alunos 

Eficácia do 
PEI (%) 

7º ano 84 6 93 3 100 

8º ano 52 1 98 1 100 

9º ano 74 a) a) 6 100 

Total  210 7 95 10 100 

a) no 9º ano, o n.º de alunos retidos e a taxa de sucesso escolar só serão possíveis de aferir em 
definitivo após a publicação dos resultados da avaliação externa e das provas de equivalência à 
frequência.  

Os resultados escolares destes alunos situaram-se em todos os anos acima dos 90 

pontos percentuais, verificando-se ainda uma melhoria significativa do 2º para o  3º 

período letivo, nomeadamente no que concerne ao 7º ano, conforme se pode 

constatar através da leitura dos gráficos 2 e 3. 
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Gráfico 2. Evolução do sucesso escolar no 2º ciclo 
 
 

 

Gráfico 3. Evolução do sucesso escolar no 3º ciclo 

 

1.5. Resultados escolares nas turmas PIEF, PIEF-GPS  

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

tendo por base o grau de desenvolvimento das competências estabelecidas no seu 

Programa Educativo e Formativo (PEF). No quadro 4 é feita menção aos resultados 
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obtidos pelos alunos que frequentaram o Programa Integrado de Educação e 

Formação - PIEF, e PIEF – GPS. Salienta-se, no entanto, que a análise ora efetuada 

reporta ao número total de alunos que ao longo do ano frequentaram a medida PIEF e 

PIEF-GPS e não apenas àqueles que integravam a turma no 3º período. 

 
 Quadro 4. Avaliação no 2º e 3º ciclos do Ensino Básico PIEF, e PIEF - GPS  

Ciclo/Turma 
Total de 
alunos 

inscritos 

Total de alunos 
inscritos que não 
frequentaram as 

aulas 

Nº de alunos 
que 

concluíram 

Nº de 
alunos em 
avaliação 

Taxa de 
sucesso 
escolar* 

PIEF 2ºC 10 1 8 1 89% 

PIEF 3ºC  31 2 18 10 62% 

PIEF GPS 3ºC  14 6 4 4 50% 

Total 55 9 30 15 65% 

* a taxa de sucesso escolar relativa aos alunos das turmas PIEF, foi calculada com referência 
ao n.º de alunos que efetivamente frequentaram as aulas (46 alunos). 

1.6. Resultados escolares no Ensino Secundário  

 Da totalidade de alunos inscritos no Ensino Secundário, 64% frequentam os cursos 

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

Socioeconómicas, optando os restantes por frequentar os cursos profissionais e 

vocacionais constantes da oferta formativa do Agrupamento. 

 No quadro 5 apresentam-se os resultados da avaliação interna do ensino 

secundário. Estes dados podem sofrer alteração, no que respeita aos 11º e 12º anos, 

após publicação dos resultados dos alunos nos exames nacionais. 

 
Quadro 5. 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 4 85% 

10B 11 3 0 100% 

11A 20 4 1 95% 

12A 18 (+2CEI) 4 4 78% 

LH 
10B 8 (+1CEI) 2 0 100% 

11B 23 (+1CEI) 4 0 100% 

CSE 12B 14 (+1CEI) 4 4 71% 

TOTAL 120 (+5CEI) 28 13 89% 
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Constata-se assim que 17 alunos do ensino secundário regular, cerca de 14%, 

apresentam disciplinas em atraso relativamente ao ano que estiveram matriculados. 

 A Matemática A, em todas as turmas em que é disciplina da componente 

específica, foi a de maior insucesso, o Português e a História em duas das turmas do 

secundário regular. 

Há 28 alunos, um número que veio a decrescer ao longo do ano letivo, que 

apresentam insucesso em disciplinas da componente específica. 

Foram 13, menos 8 do que no final do 1º período, os alunos que apresentaram, no 

final do 3º período, classificações inferiores a 10 valores. 

A evolução do sucesso escolar (avaliação interna) no ensino secundário regular é a 

que se regista no gráfico 4. 

 

 
 

Gráfico 4. Evolução do sucesso escolar no ensino secundário (avaliação interna) 
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No presente ano letivo, foram apoiados 56 alunos com necessidades educativas de 

caráter permanente, incluídos nos diferentes níveis de ensino, conforme o 

apresentado no quadro 6. 

 
Quadro 6.  Distribuição dos alunos, por nível de ensino e tipologia do currículo que frequenta (ACI) - 

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

Nível de ensino 
Nº total de 

alunos 
Currículo 

ACI CEI 

Educação Pré-escolar 2 2 0 

EB - 1º ciclo 17 14 3 

EB - 2º ciclo 14 7 7 

EB - 3º ciclo 12 8 4 

Ensino secundário regular 6 1 5 

Ensino secundário profissional 5 5 0 

Total 56 37 19 

 

 Estes alunos apresentam dificuldades significativas, nomeadamente ao nível da 

atividade e participação, decorrentes de alterações funcionais e estruturais ou outras 

de caráter permanente. O agrupamento têm procurado implementar estratégias e 

condições para a adequação do processo educativo às necessidades dos alunos 

objetivando o seu sucesso educativo e autonomia, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades numa perspetiva de inclusão educativa e social. 

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

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

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

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

positiva relativamente à inclusão destes alunos na escola. 

No final do 3º período, todos os alunos integrados no Regime Educativo Especial 

atingiram positivamente as medidas propostas nos seus programas educativos 

individuais (PEI’s). 
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Gráfico 5. Evolução do sucesso escolar dos alunos com necessidades educativas especiais 

Acresce ainda referir que os alunos integrados no Regime Educativo Especial 

podem ser acompanhados, em função das suas necessidades e dos recursos 

existentes, por técnicos especializados na área da psicologia, terapia da fala, terapia 

ocupacional, fisioterapia e psicomotricidade. Para o efeito, o Agrupamento conta com 

a parceria dos técnicos da Equipa de Intervenção Precoce (IP) e do Centro de Recursos 

e Inclusão (CRI). Sempre que necessário o Agrupamento contou também com a 

colaboração do Centro de Saúde e da Associação para Acompanhamento do 

Desenvolvimento Infantil e Juvenil (APADIJ). 

 
Quadro 7. Relação de terapias e n.º de alunos com NEE acompanhados pelo CRI, AECV  e IP* 

 Insti-
tuição 

Nível  
ensino 

Psicologia 
Terapia 
da Fala 

Fisioterapia Total 

CRI 

1ºC 2 3 3 

14 

2ºC 4 1 - 

3ºC - - - 

E.Sec - - 1 

Subtotal 6 4 4 

AECV 

1ºC 6 - - 

10 

2ºC 2 - - 

3ºC 1 - - 

E.Sec 1 - - 

Subtotal 10 - - 

IP 

Pré-
Escolar 

1 1 - 
2 

Subtotal 1 1 - 

Total 17 5 4 26 

  *Alguns alunos beneficiam de mais do que uma terapia 
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3. Atividades de Enriquecimento Curricular e Componente de Apoio à Família  

De forma a avaliar a satisfação dos pais/encarregados de educação relativamente aos 

serviços prestados no 1º ciclo do ensino básico ao nível da componente à família, prestado 

pela Autarquia, e ao nível das AECs sob a tutela do Agrupamento de Escolas de Castro Verde 

foram aplicados inquéritos por questionário de forma a aferir o grau de satisfação e, 

consequentemente, sempre que possível,  melhorar o serviço prestado. 

Neste sentido, dos 249 inquéritos entregues, a taxa de retorno situou-se nos 89%. Da 

análise efetuada verificou-se que a maioria dos inquiridos considera os serviços oferecidos 

adequados às suas necessidades e estão satisfeitos com a qualidade dos mesmos. 

No que se refere à avaliação das AECs, 60% dos inquiridos referem que os seus educandos 

frequentam estas atividades pelo interesse nas mesmas, 25% pelo interesse pelas atividades 

oferecidas e pela indisponibilidade do horário dos pais e 15%, referem como motivo principal, 

a indisponibilidade de horário dos pais. Decorrente do interesse manifestado, 71% dos 

inquiridos não considera necessário alterar a oferta apresentada ao nível destas atividades, no 

entanto, 22% apresenta sugestões ao nível da introdução de novas atividades, a saber: dança, 

teatro, expressão dramática, informática e natação.  

Relativamente ao serviço de transporte disponibilizado pela autarquia, 49% dos inquiridos 

consideram-no adequado às suas necessidades e classificam-no de “bom” (28%) e “muito 

bom” (21%); 50% não responderam, justificando que os seus educandos não utilizam o serviço 

de transporte.  

Ainda, e na componente de apoio à família, mais especificamente ao nível do serviço de 

refeições, frequentado por 85% dos alunos, os encarregados de educação consideram-no 

adequado e classificam-no de “bom” (44%) e “muito bom” (30%).  

No referente à componente de apoio à família, serviço oferecido pela autarquia, na 

vertente de acolhimento, antes do início das atividades letivas, no período de almoço e após o 

término das atividades, 70% dos inquiridos apresentam um grau de satisfação muito elevado, 

situando-se entre “bom” e “muito bom”. Os inquiridos que não responderam (24%) justificam-

se pela não utilização do serviço. 
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4. Atividades realizadas no âmbito do Plano Anual de Atividades 

 

4.1. Atividades de complemento curricular e extracurricular 

 

  As atividades de complemento curricular e extracurricular (anexo I), à 

semelhança dos anteriores anos letivos, constituem parte integrante do Plano Anual 

de Atividades do Agrupamento, assumindo-se como uma estratégia educativa 

essencial do processo de ensino e aprendizagem. Assim, e de acordo com a avaliação 

realizada pelos seus proponentes e dinamizadores destacam-se como pontos de 

referência da análise realizada: 

 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; 

 a significativa importância dada à planificação de  atividades que  reforçam a 

qualidade das aprendizagens tendo em vista a melhoria do sucesso educativo 

dos alunos; 

 a valorização dos docentes no planeamento de atividades inerentes à 

continuidade de projetos de referência do Agrupamento; 

 a relevância dada ao desenvolvimento uma cultura de pertença, promovendo 

atividades que reforçam o envolvimento  e  a  participação  de  todos  na  vida  

do  agrupamento; 

 a adequação dos recursos humanos e técnicos em todos as atividades 

realizadas. 

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

participação, têm vindo a representar de forma meritosa a Agrupamento ao nível do 

Desporto Escolar e através da sua participação em concursos/provas de âmbito 

nacional. 
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4.2. Projetos 

 

Ainda no âmbito do Plano de Atividades do Agrupamento foram desenvolvidos 

vários projetos, alguns com a participação ou sob proposta de diversos parceiros uma 

vez que, conforme referido no Projeto Educativo do Agrupamento “(…) prosseguindo 

os seus objetivos de territorialização da ação educativa, o agrupamento procura 

articular-se com as organizações locais e, para tal, pretende criar um espaço de 

integração de diferentes parceiros da sua comunidade de referência com vista a 

reforçar a dimensão social do seu trabalho como forma de, prospectivamente, afirmar 

uma identidade educativa territorial e de contextualizar a sua intervenção” (Projeto 

Educativo, p.5). 

A implementação de projetos (locais, nacionais e internacionais) nos diferentes 

níveis de ensino, de acordo com a avaliação dos seus proponentes, potenciou o 

processo de ensino e aprendizagem e contribuiu para a formação dos alunos enquanto 

seres ativos na construção do conhecimento bem como para a prossecução das linhas 

orientadoras da ação educativa do agrupamento e ainda para o estreitamento das 

relações escola-comunidade. 

Relativamente a cada um dos projetos implementados, foi efetuada uma reflexão 

final sobre o trabalho desenvolvido, a qual se apresenta em anexo (anexo II). 

 
 
 
 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE 

 

Página | 12 

Nota Final 

 

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

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

estruturas de coordenação e supervisão pedagógicas, orientaram a sua acção no 

sentido da criação de instrumentos facilitadores e promotores da ação educativa em 

todas as suas vertentes e de um plano de melhoria sustentado na otimização do 

sucesso educativo, no reforço da identidade do Agrupamento e das suas as relações 

com a comunidade. 

  De salientar, o processo em curso do Programa Nacional de Promoção do Sucesso 

Escolar (PNPSE), que está a ser desenvolvido no nosso Agrupamento, estando no 

momento a ser elaborado o Plano Ação Estratégico para o biénio 2016-2018, o qual 

terá como objetivo a adoção de medidas, sob a forma de ações educativas que visam 

promover o sucesso escolar dos alunos.  

 

 
 
 
 
 
As representantes dos docentes: 

  Ensino Pré-escolar – Maria de Fátima Palma 

  Ensino Básico – Maria Madalena Coelho 

  Ensino Secundário – Margarida Candeias 

 
 
Castro Verde, 6 de julho de 2015 
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ANEXO I. Atividades de Complemento Curricular e Extracurricular - 3º Período 

Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

4 de abril  Uma manhã com o Rapper Valete 10º E Cursos Vocacionais LIJE-GPS 
LIJE-GPS 
AECV 

6 e 13 de abril Workshop’s de Scratch for Arduíno 

4º A/B/C do projeto IP1C; 
8º anos de TIC; 
Professores; alunos 
inscritos 

AD Informática ANPRI AECV 

7 de abril 
Exercício de simulacro de incêndio no 
CE2 

Alunos, docentes e 
assistentes operacionais 
do CE2 

CMCV 

Serviços de Proteção Civil 
da CMCV 
CDOS 
GNR 
BVCV 
Cruz Vermelha  

CMCV 

8 de abril 
Exercício de Evacuação da Escola EB 
2,3 

Alunos, docentes e 
assitentes operacionais da 
EB23 

Coord.  Segurança 
da EB23 

--- --- 

13 de abril 
Campeonato de apuramento de 
atletismo (Castro Verde) 

2º, 3º ciclos e secundário DE CLDE BAAL --- 

14 de abril Histórias da Bru Pré-escolar e 1º ciclo BE --- Ler+ 

15 e 16 de abril MegaSprinter Nacional 
Todas as turmas do 2º e 
3ºciclos e secundário 

DE CLDE BAAL CLDE BAAL 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

18 de abril 
Conversa com Diogo Piçarra 
Apresentação do livro 
(Castro Lê+ Português) 

Ens. Secundário RBCV AECV-BE RBCV 

20 de abril “Hoje cheirou-me a cravos”  EB1 e JI de Sta. Bárbara BE Lar Sta Bárbara  Padrões CMCV 

21 de abril 
 

Olimpíadas da Língua Portuguesa (2ª 
fase – Évora) 

Alunos apurados BE DGE 
CMCV 
DGE 
AECV 

Visita de estudo ao Museu Coleção 
Berardo e à Assembleia da República 

9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD, 12ºC 
CP TAV 

Dep. C.S.H 
Dep. Expressões 
Cursos profissionais 

--- 
POCH  
Família 
 

22 de abril 

Encontro com… Afonso Cruz  
(Castro Lê+ Português) 

Alunos do Secundário RBCV AECV-BE RBCV 

Visita à Ovibeja 
VOCEB2/3C, VOCSEC 
RB/CP 

Cursos Vocacionais CMCV CMCV 

27 de abril 
Concurso Nacional da Leitura 
Prova distrital  

3º ciclo e secundário BE RBCV CMCV 

28 de abril Festa da Primavera 
Todos os alunos do Pré-
escolar e 1º Ciclo de CV 

Dep. Pré - escolar 
Dep. 1º Ciclo 

CMCV 
Centro de Saúde; 
GNR/ Escola Segura 

--- 

29 de abril e 2 
de maio 

Construção de um presente/surpresa 
para a Mãe 

Pré-escolar de C. Verde, 
ENT, SBP e 1ºCiclo de ENT 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º Ciclo 

Famílias 
Comunidade local 

AECV 

Ao longo do mês 
de Abril 

Construção de um circuito de 
Prevenção Rodoviária 

0ºA, 0ºB, 0ºC, 0ºD, 0ºE  Dep. Pré-escolar GNR/Escola Segura --- 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

2 de maio  
Almoço convívio preparado e servido 
pelos alunos do curso vocacional 
secundário RB/CP 

10º D Cursos Vocacionais --- POCH 

3 de maio 
Visita ao Monte dos Namorados e 
Monte dos Viseus 

Pré-escolar SBP Dep. Pré-escolar Famílias CMCV 

4 de maio Ação “O clube do Pelicas” 
Pré-escolar de CV e 1º 
ciclo do CE1 

APCOI --- Montepio  

4 e 5 de maio Parlamento Jovem – Ensino Básico  3º ciclo e Secundário 
Assembleia da 
República 
AECV 

CMCV 
CMCV 
 Assembleia da 
República 

5 de maio 

Concurso SuperTmatik 5º, 6º,7º e 8ºanos Dep. CSH --- --- 

Lançamento do projeto “Leituras e 
companhia no monte alentejano”  no 
site Boas Práticas da  RBE 

Comunidade educativa RBE BE RBE 

Visita de Estudo - Oceanário e 
Pavilhão do Conhecimento 

2ºA, 2ºB  Dep. 1º Ciclo CMCV 
CMCV  
Família 

Teatro interativo da Brisa Pré-escolar e 1º ciclo CV Brisa --- Brisa  

6 a 8 de maio 
Campeonato regional de Iniciados e 
Juvenis do Desporto Escolar (Évora) 

Alunos apurados dos 
núcleos de badminton, 
natação e ténis de mesa 

DE CLDE BAAL --- 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

6 de maio 

Visita de estudo ao Teatro  em Lisboa 1º/2º SBP, 3º/4º SBP Dep. 1º Ciclo CMCV 
CMCV 
Família  

Visita à Kidzânia 4ºB Dep. 1º Ciclo CMCV 
CMCV 
Família 

9 de maio 

Visita ao Monte de Sete e Monte do 
Lombador 

Pré-escolar SBP Dep. Pré-escolar Famílias CMCV 

Comemoração do Dia da Europa 7º ano Dep. CSH 
Centro Europe Direct do 
Baixo Alentejo 

AECV 

11 de maio 
A escola foi a Casével e levou o Cante 
Alentejano 

2º B BE --- CMCV 

12 de maio Visita - KIDZÂNIA 1ºC, 2ºB  Dep. 1º Ciclo CMCV 
CMCV 
Família 

14 de maio 
Histórias contadas e pintadas 
Oficina de artes “O pássaro verde” 
com a artesã Carla Santana 

4ºA BE Artesã Carla Santana Ler+ 

16 de maio  Programa de rádio   4ºA, 4ºB, 4ºC, 3º/4º SBP 
Dep. 1º Ciclo 
ULSBA  

Cortiçol 
 CMCV,  
U.Freg. C. Verde e Casével 

CMCV   

16 a 20 de maio  Estafeta de leitura – CastroLê+ Pré-escola e 1º ciclo BE Ler+ Ler+ 

16 de maio 
Exposição “ A Batalha de Ourique, 
um Olhar:…” 

5º e7º anos 
10º B e E 

Dep. CSH CMCV 
AECV 
CMCV 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

17 de maio 

Piquenique Sorriso 
1º /2ºSBP, 3º/ 4º SBP 
4ºA, 4ºB, 4ºC  

Dep.1º Ciclo;  
ULSBA 

CMCV; 
U.Freg. C. Verde e Casével 
J.Freg. de SBP 
ULSBA  
Somincor; 
Lar Jacinto Faleiro 

ULSBA  
 Somincor 
Lar Jacinto Faleiro;  
U.Freg. C.Verde e 
Casével 
JF de SBP 
CMCV 
AECV 
Famílias 

Visita à LPN no âmbito do projeto 
“Life Imperial” 

0ºD 
Dep. Pré-escolar 
LPN 

CMCV 
LPN 

CMCV 

18 de maio 

Torneio de encerramento de 
atletismo 

2º, 3º ciclos e ensino 
secundário  

DE CLDE BAAL CLDE BAAL 

Visita à Kidzânia 4ºA e 4ºC Dep. 1º ciclo CMCV CMCV 

19 de maio 

Visita a Castro Verde de alunos das 
Escolas de Alcobaça, Porto de Mós e 
Batalha, integrados no primeiro 
encontro de Concelhos com Batalhas 
Históricas. 
 

Alunos convidados 
5º, 7º e 10º anos 

Dep CSH; 
Dep. Expressões  

CMCV 
Museu da Ruralidade 
CRBAL 

CMCV 
AECV 

Visita à LPN no âmbito do projeto 
“Life Imperial” 

 0ºE 
Dep. Pré-escolar 
LPN 

CMCV 
LPN 

CMCV 

19 a 22 de maio 
Campeonato nacional de juvenis de 
Desporto Escolar (Aveiro) 

Núcleo de natação e ténis 
de mesa 

DE CLDE BAAL CLDE BAAL 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

20 de maio 
Ida ao Teatro TIL “Cinderela”-Lisboa 1º ciclo SBP  Dep. 1º ciclo CMCV 

CMCV 
Famílias 

Visita ao Museu da Lucerna 0ºA e 0º B Dep. Pré-escolar --- ---- 

22 a 27 de maio 

Participação na fase nacional do 
Campeonato da Profissões (Skills 
2016 - Coimbra) nas categorias 
Multimédia 2D/3D e Multimédia 
Animação Vídeo 

4 alunos do Curso 
Profissional Técnico de 
Audiovisuais (12º C) 

Cursos Profissionais --- POCH 

23 de maio 
Visita à LPN no âmbito do projeto 
“Life Imperial” 

0ºF 
Dep. Pré-escolar 
LPN 

CMCV 
LPN 

CMCV 

24 de  maio Visita ao Zoomarine 1ºA, 1ºB  Dep. 1º Ciclo CMCV CMCV, Família 

25 de maio 

Torneio de encerramento de natação 
(Beja) 

2º, 3º e secundário DE CLDE BAAL CLDE BAAL 

Educação para os valores 2º A e 2º B e 1º ciclo ENT LPN Fundação Benfica LPN, Fund. Benfica 

25 e 26 de maio 
Parlamento jovem e Euroscolas 
(secundário) 

Secundário 
Assembleia da 
República 

--- 
Assembleia da 
República 

27 de maio 
Visita à Lisbon Story Center 
Visita ao Jardim Botânico/Tropical 

VOCEB2/3 Curso Vocacional --- CMCV 

28 e 29 de maio 
RoboOeste – Workshop “Vamos 
fazer um robô e levá-lo para casa” 

2 equipas de alunos do 
Progam’Art - Clube de 
Programação e Robótica 
 

AD Informática 
 
--- 
 

AECV 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

Maio 
Visita de estudo às Grutas de Mira 
D’Aire e Pedreira do Galinha 

10ºA e 10ºB (CT) 
Dep. Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

--- 
CMCV 
AECV 
Família 

 Visita - KIDZÂNIA 3ºA, 3ºB  Dep. 1º Ciclo CMCV CMCV, Família 

24 de maio a 2 
de junho 

Tea Time 1º Ciclo 
Dep. 1º Ciclo, 
AEC Inglês 

--- AECV, Família 

30 de maio Um leitor é um sonhador 1º Ciclo BE RBCV Ler+ 

1 de junho 
 

Festa para Comemoração do Dia 
Mundial da Criança 

Todos os alunos, docentes 
e assistentes operacionais 
da Ed. Pré-escolar e do 1º 
ciclo de C. Verde e SBP 

Dep. Pré-escolar; 
Dep.  1º Ciclo   
União de Freguesias 

U. Freg. C.Verde e Casével 
CMCV 

U. Freg. C.Verde e 
Casével 
CMCV  

Visita de Estudo "Jardim Zoológico de 
Lisboa" (viagem em comboio) 

Pré-escolar e 1º ciclo de 
Entradas 
Famílias 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º Ciclo 

J.Freg. de Entradas 
J.Freg. de Entradas 
 CMCV 
Famílias 

2 de junho 
Visita à LPN no âmbito do projeto 
“Life Imperial” 

 0ºA 
Dep. Pré-escolar 
LPN 

CMCV 
LPN 

CMCV 

6 de junho 

Exercício de evacuação da Escola 
Secundária 

Alunos, docentes e não 
docentes da escola 
secundária 

CP THSTA (10º C) --- AECV 

Dia do Atletismo 1º ciclo 
Federação de 
Atletismo de Beja 

CMCV CMCV 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

6 de junho 
 
 

Visita de Estudo à Central 
Termoelétrica da EDP em Sines 
Aula de Surf em S. Torpes 

10ºC CP THST Cursos Profissionais 
Repsol 
Galp energia 
EDP 

POCH 

Visita ao Colégio St. Peter’s School 
(no âmbito do projeto ETwinning 
“Mascots travela round Europe” 

6ºA BE 
CMCV 
ETwinning 

RBE 
CMCV 

Um dia na Fundação Calouste 
Gulbenkian 
(Prémio Grande C) 

5ºB BE 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 

CMCV 

7 de junho 
 
 

Festa de final de ano 
1º ciclo de Castro Verde;  
Comunidade Educativa. 

Dep. 1º Ciclo  
CMCV 
U. Freg. C.Verde e Casével 

--- 

Gira-volei 
3º e 4º anos de Castro 
Verde 

Dep. 1º Ciclo  
AVAL 

Fed. Port. Volei 
AVAL/ Fed. Port. 
Volei 

Visita de estudo ao Lousal 10ºB (LH) e 12ºB Dep. CSH “Ciência Viva” do Lousal 
CMCV 
Família 

Mastro de S. António Comunidade educativa Dep. Edu. Especial --- AECV 

9 de junho 

Ler+Jovem – sessão de leitura “Dia 
de Portugal na Universidade Sénior” 

Alunos do projeto e alunos 
da Universidade Sénior 

BE 
Ler+Jovem 
Univeridade Sénior 

Ler+Jovem 

A família vem à Biblioteca-escola (no 
âmbito do projeto Castro 
Lê+Português) 

Alunos e famílas BE --- --- 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

9 de junho 
 

Flashmob pela Biodiversidade  

Todos os alunos da Ed. 
Pré-escolar e do 1º ciclo, 
docentes e assistentes 
operacionais 

LPN 

U. Freg. C.Verde e Casével 
JFreg. de SBP 
JFreg. de Entradas 
CMCV 

U. Freg. C.Verde e 
Casével 
JFreg. de SBP 
JFreg. de Entradas 
CMCV 

Heróis dos Livros  6º anos BE RBCV RBCV 

Heróis dos Livros  5º anos BE RBCV RBCV 

Torneio de Ténis 
Todas as turmas do 2º e 3º 
ciclos e secundário 

Dep.  Expressões --- --- 

16 de junho 

Visita à LPN no âmbito do projeto 
“Life Imperial” 

 0ºC 
Dep. Pré-escolar 
LPN 

CMCV 
LPN 

CMCV 

Visita ao Zoomarine  0ºB e 0ªD Dep. Pré-escolar --- 
CMCV 
Famílias 

17 de junho Visita ao Zoomarine  0ºA e 0ªE Dep. Pré-escolar --- 
CMCV 
Famílias 

21 de junho 
Visita ao Museu Mineiro de Ciência 
Viva do Lousal 

0ºC Dep. Pré-escolar CMCV 
CMCV 
Famílias 

22 de junho 
Visita à LPN no âmbito do projeto 
“Life Imperial” 

0ºB Dep. Pré-escolar 
CMCV 
LPN 

CMCV 

23 de junho 
 

Visita de estudo ao laboratório de 
água da ESABeja  

10ºC CP THST Cursos Profissionais IPB CMCV 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

22 de junho 

Castro Lê+ com Todos 
- Oficina de escrita com a máquina da 
poesia 
(Casto Lê+ Português) 

6ºA e 4º A BE --- --- 

27 de junho 
Visita à Costa Alentejana e ao Parque 
Natural da Costa Vicentina 

Pré-escolar SBP Dep. Pré-escolar Famílias CMCV 

30 de junho Visita ao Monte do Corvo e Neves Pré-escolar SBP Dep. Pré-escolar Famílias CMCV 

Junho 
Exposição final dos trabalhos dos 
alunos 

5ºA, 5ºB, 5ºC e 6ºC Dep. Expressões --- 
AECV 
Famílias 

De 6 a 15 de 
junho 

Exposição de trabalhos da Ed. Pré-
escolar “A brincar também se 
aprender” 

0ºC, 0ºD e 0ºE Dep. Pré-escolar Universidade Sénior AECV 

De 9 de junho a 
1 de julho 

Exposição de trabalhos da Ed. Pré-
escolar “A brincar também se 
aprender” 

0ºA e 0ºB Dep. Pré-escolar Biblioteca Municipal AECV 

De 13 a 29 de 
junho 

Exposição de trabalhos da Ed. Pré-
escolar “A brincar também se 
aprender” 

0ºC, 0ºD e 0ºE Dep. Pré-escolar Fórum Municipal AECV 

3º Período 

Empreendedorismo Social e 
Voluntariado 

2ºA, 2ºB  Dep. 1º Ciclo CMCV  
AECV 
Família 

Visita a uma Entidade de Proteção 
Civil - GNR 

0ºA, 0ºB, 0ºC, 0ºD, 0ºE, 
1ºA, 1ºB, 1ºC; 1º /2º SBP 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º Ciclo 
 

GNR CMCV 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

3º Período 

Nós e a nossa família somos artistas 
Pré-escolar e 1º ciclo de 
Entradas 

Dep. Pré-escolar Famílias AECV 

Mini palestras de alunos para alunos 4ºA , 4ºB, 4ºC  ULSBA 
Dep. 1º ciclo 
CMCV 

ULSBA 
 CMCV 

Visita ao Centro de Educação 
Ambiental 

 Pré-escolar de C. Verde Dep. Pré-escolar LPN CMCV 

Viagem de Entretenimento Parque 
Aquático Algarve 

Alunos da Biblioteca SA BE RBCV CMCV 

Concurso “Castelo em imagens” - 
Serpa 

Alunos 3º ciclo 
Dep. Expressões 
100 cenas 

CM de SErpa --- 

Produção de filmes para os concursos 
TJPL e Leituras e Companhia 

Comunidade educativa 
Dep. Expressões 
100 cenas 
BE 

AECV AECV 

Produção do filme Euroscolas Comunidade educativa 
Dep.Expressões 
100 cenas 

Assembleia da República AECV 

Programa de TV-AECV Comunidade educativa 
Dep. Expressões 
100 cenas 

--- AECV 

Sessão de cinema documental Alunos do CP Audiovisuais 
Dep. Expressões; 
PNC 

PNC --- 

Sessão de cinema de animação em 
STOP-motion 

Alunos do CP Audiovisuais; 
3º ciclo 
 

Dep. Expressões; 
PNC 

PNC --- 
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Calendarização 
(dia e mês) 

Nome da Atividade Público-alvo 
Estrutura(s) 
proponentes 

Parcerias 
Financiamento 
 

Ao longo do ano 

Observação e registo de lanchas e 
brincadeiras no recreio 

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

ULSBA --- ULSBA 

Leituras em família 
Pré-escolar 
1º/2º ano SBP 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 

BE --- 

Exploração de histórias (oral gráfica e 
plástica) 

Pré-escolar 
1º/2º ano SBP 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 

BE --- 

Cultivo de plantas hortícolas, 
aromáticas e leguminosas; 

Pré-escolar e 1º ciclo de 
Entradas 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 

JFreg.de Entradas 
JFreg.de Entradas 
Famílias 

Entrevistas a agricultores 
Pré-escolar e 1º ciclo de 
Entradas 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 

JFreg.de Entradas --- 

Elaboração de herbário 
Pré-escolar e 1º ciclo de 
Entradas 

Dep. Pré-escolar 
Dep. 1º ciclo 

--- --- 

Participação no jornal trimestral da 
Proteção Civil 

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

Autoridade 
Nacional de 
Proteção Civil; 
CDOS 

---  --- 

Ao longo do ano 
Recolha de Tampas e rolhas de 

cortiça 7º C Dep CSH --- --- 
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ANEXO II. Projetos 

  

Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Educação para a Saúde 
- Gabinete Jovem 

Esta apreciação refere-se às atividades desenvolvidas ao longo do ano cujo término 
coincidiu com o fim do ano escolar.  

As ações de sensibilização sobre “Sexualidade, Higiene Oral, Pessoal e na Escola”, foram 
desenvolvidas simultaneamente ao longo do ano escolar, nas turmas do ensino básico e 
secundário. As ações decorreram muito positivamente, tendo os alunos demonstrado 
interesse pelas temáticas abordadas e colocado dúvidas que foram prontamente 
esclarecidas. 

As ações sobre “Proteção do Ambiente e Separação dos Resíduos” foram também 
eficazes, uma vez que os recipientes escolares de recolha dos vários materiais recicláveis, 
estavam frequentemente cheios na escola secundária. Este ano, foram colocados mais 
recetáculos para recolha de vidros, papel e plásticos, nos pisos da escola EB,2,3.  

As ações de sensibilização para Solidariedade contaram com a participação de alunos, 
docentes e não docentes. 

Foram reunidos os seguintes bens: 
- 100 € para a Associação Mãos Unidas Padre Damião; 
- 45kg de pilhas para o I.P.O. em colaboração com o projeto “ Pilhão vai à escola”; 
- 7 cobertores para a Associação  Vida e Paz; 
- 30 garrafões de água e 3 sacos de rafia de 1000litros de capacidade, repletos de 

tampinhas  para uma  criança com deficiência, a necessitar de fisioterapia . Colaboraram, 
principalmente para esta recolha, os alunos do 7º A;   

- Cerca de 1,5 tonelada de papel para o “Banco alimentar Contra A Fome”; 
Ao longo do ano foi dinamizada a página do Facebook do Gabinete Jovem, assim como o 

placar, onde se colocaram trabalhos, fotografias autorizadas e temas de interesse para a 
comunidade escolar. 

Participou-se ainda no projeto “ Escola Eletrão” tendo sido recolhidos pequenos 
equipamentos, lâmpadas e pilhas. 

 
 

Área de Educação 
para a Saúde- 

Gabinete Jovem 

Programa 
Nacional de Saúde 

Escolar 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Desporto Escolar 

Os grupos-equipa do Desporto Escolar, de uma maneira geral, funcionaram de forma 
bastante satisfatória. Na maior parte dos grupos-equipa, os alunos foram interessados, 
assíduos, participaram nos treinos e estiveram envolvidos em todas as competições dos 
quadros competitivos organizados pela CLDE BAAL. Na grande maioria houve grupos-equipa 
quer coletiva, quer individualmente, a participar nas competições distritais, regionais e 
nacionais. 

Na Atividade Interna foram cumpridas todas as atividades propostas na adesão ao Projeto 
do Desporto Escolar, à exceção do Torneio de Futsal 5 x 5, a realizar na Escola Secundária, 
pelo motivo já apresentado no Relatório de Atividade próprio. Também, pelo apuramento 
através da Atividade Interna, Corta Mato e Projeto MegaSprint, houve alunos a participar 
nas competições distritais e nacionais. 

O principal constrangimento ao normal funcionamento das atividades do Projeto do 
Desporto Escolar prendeu-se com a ocupação das tardes de quarta-feira, que supostamente 
deveriam estar livres para o Desporto Escolar, conforme é assumido na sua adesão. 

A continuidade do grupo-equipa de Atletismo deverá ser equacionada já que, segundo o 
professor responsável, os alunos foram pouco assíduos aos treinos, apesar de competirem 
nas provas previstas. 

Todas as outras modalidades deverão dar continuidade ao trabalho desenvolvido no 
presente ano letivo. A modalidade de Voleibol, por proposta do docente responsável, terá 
continuidade, mas no Escalão de Juvenis Masculinos, de forma a poder contemplar um 
maior número de alunos.  

DE CLDE BAAL 

Cante Alentejano no 
Pré-escolar e no 1º 

Ciclo 

Tanto no pré-escolar como no 1º ciclo as aulas de Cante Alentejano são uma mais valia 
para a formação das crianças e um meio de transmissão da nossa cultura e das nossas 
tradições. 

As aulas decorreram por forma a motivar todas as crianças e aquando da apresentação do 
trabalho realizado nas várias atividades de encerramento do ano, foram visíveis os 
progressos e o empenho dos alunos no cante alentejano. Assim é de dar continuidade à 
atividade no próximo ano letivo. 

Protocolo com a 
CM de Castro 

Verde 
CMCV 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Plantas Aromáticas e 
Medicinais do Alentejo 

Foram desenvolvidas todas as atividades planificadas neste projeto. Os alunos mostraram 
muito interesse e entusiasmo no desenvolvimento das mesmas. Para além de outros 
objetivos este projeto proporcionou também o envolvimento das famílias, promovendo a 
cooperação entre diversos elementos da comunidade escolar. Promoveu ainda a 
interdisciplinaridade, visto ter sido também desenvolvido na disciplina de Inglês e na 
atividade de Cante Alentejano. Podemos considerar que o desenvolvimento deste projeto 
contribuiu para um enriquecimento cultural e cientifico dos nossos alunos. 

Dep. 1º Ciclo 

Produtores locais 
de plantas 

 
CMCV 

Pequenos Agricultores 

Este projeto foi desenvolvido pelos alunos dos ensinos Pré-escolar e do 1º Ciclo de 
Entradas. Pretendeu-se, desenvolver nas crianças o gosto pelas atividades agrícolas; 
experimentar diferentes culturas e sementeiras; identificar alguns fatores do ambiente que 
condicionam a vida das plantas; fomentar a observação e investigação do desenvolvimento 
das sementes e das plantas; promover a responsabilização e a consciência ecológica e 
patrimonial. 

No decorrer do ano letivo, foram realizadas atividades de plantação e de germinação de 
diferentes espécies vegetais e recolha das mesmas. Foram, ainda, efetuadas refeições com 
os produtos recolhidos e todos os envolvidos tiveram a oportunidade de degustar os 
alimentos semeados, cultivados e colhidos.   

Deste projeto resultou um melhoramento ao nível da socialização dos alunos, uma maior 
consciencialização da necessidade de conservação dos recursos naturais, a identificação de 
diferentes tipos de plantas e legumes, bem como dos diferentes utensílios de campo ligados 
ao trabalho agrícola. 

Dep. 1º Ciclo  
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Lancheira Sorriso em 
Movimento 

No presente ano letivo, foi o culminar do Projeto Lancheira Sorriso em Movimento que 
veio a ser desenvolvido ao longo de quatro anos e resultou de uma parceria estabelecida 
entre o Ministério da Educação e Ciência e o Ministério da Saúde. Este projeto teve como 
principal objetivo contribuir para a promoção da literacia em saúde nos domínios alimentar, 
nutricional e prática de atividade física e motivar os alunos para hábitos de vida saudáveis. 
Contou com o apoio e a participação de todos os intervenientes e parceiros, que 
demonstraram empenho e disponibilidade na concretização das diferentes iniciativas 
desenvolvidas. 

Os objetivos foram concretizados através de práticas educativas que, de forma motivadora 
e lúdica, informaram os alunos e propiciaram escolhas individuais mais saudáveis. 
Promoveram-se momentos de reflexão sobre os temas em estudo, de forma a potenciar 
mudanças de atitudes e comportamentos, com vista à aquisição de hábitos de vida saudável. 
Foram várias as atividades realizadas, sendo que algumas se destacaram pelo impacto que 
tiveram junto dos alunos, nomeadamente, o Desfile de Carnaval, o Piquenique Sorriso, o 
Almoço Sorriso e o Passeio Sorriso. Estas atividades promoveram a articulação e o convívio 
entre turmas e proporcionaram momentos de partilha, descontração e lazer. 

O trabalho desenvolvido contou, também, com a colaboração prestada pelas famílias, que 
se mostraram sensíveis para a importância de proporcionar uma alimentação mais saudável 
aos seus educandos.   

Pelo acima exposto, considera-se que este projeto foi bastante positivo, não só pela 
qualidade e diversidade de atividades desenvolvidas mas, sobretudo, pelo impacto que teve 
e, desejavelmente, continuará a ter na promoção da saúde dos nossos alunos. 

Dep. 1º Ciclo 
 

USLBA 

ULSBA 
 

Somincor 
 

Lar Jacinto Faleiro 
  

 UFreg. C.Verde e 
Casével 

 
JF de SBP 

 
CMCV 

 
Famílias 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Amigos do ambiente 

O Projeto decorreu de forma bastante positiva, com boa articulação e interação por parte das 
entidades envolvidas. 

Os objetivos inerentes ao projeto foram alcançados. As atividades previstas foram realizadas, à 
exceção da pintura de “pisa papéis”, ficando a mesma para o início do ano letivo seguinte. 

A parceria com a LPN foi extremamente positiva e permitiu que, de forma lúdica, fossem 
alcançados os objetivos pretendidos. Foi visível a grande organização e capacidade de envolver outras 
entidades, por parte da LPN. 

As crianças beneficiaram e aprenderam bastante com as atividades que foram desenvolvidas, 
reconhecendo-se atualmente que houve alterações nas suas práticas ambientais. Neste momento são 
mais conhecedoras do meio que as rodeia, respeitando-o e preservando-o. 

Dep. 1º Ciclo 
LPN 

 
CMCV 

A Batalha de Ourique, 
um olhar... 

O projeto envolveu as turmas do 2º ciclo ao secundário, tendo iniciado as atividades durante o 
primeiro período com uma sessão de esclarecimento sobre a Batalha de Ourique e o visionamento de 

um filme sobre a vida do primeiro rei de Portugal decorridos no Fórum Municipal de Castro Verde, 
com posterior deslocação à Igreja dos Remédios para visionamento dos painéis alusivos à temática do 
projeto.  

No segundo período as turmas do 5º ano procederam à construção de uma galeria das personagens 
envolvidas neste acontecimento/lenda, enquanto as do 7º ano elaboraram os cenários e o guião que 
resultou na montagem e criação de uma banda desenhada sobre a Batalha de Ourique. 

No início do terceiro período as turmas de 10º ano, pegando na galeria de personagens, nos 
cenários e na banda desenhada, elaboraram um pequeno filme de animação dando voz às 
personagens desta história, filme este ao qual foi adicionado a banda sonora de dois temas medievais 
interpretados pelos alunos do 7º ano, do regime articulado. 

O projeto foi concluído com a abertura de uma exposição no fórum Municipal de Castro Verde e a 
deslocação a este agrupamento de alunos provenientes das Escolas de Alcobaça, Porto de Mós e 
Batalha, integrados no primeiro encontro de Concelhos com Batalhas Históricas, que ao longo do dia 
19 de Maio, visitaram a exposição e confraternizaram com os alunos do nosso agrupamento 
envolvidos no projeto, culminando com a visita ao local histórico da Batalha de Ourique onde em 
conjunto com os representantes dos Concelhos co Batalhas Históricas e a colaboração do município 
de castro Verde se procedeu a uma largada de pombos e de balões símbolos da paz. 

 

Dep. Cien. Soc. e 
Humanas 

CMCV 
 

Museu da 
Ruralidade 

 
    



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE 

 

Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Program’Art - Clube de 
Programação e 

Robótica 

As atividades decorreram dentro da normalidade e com uma grande recetividade por 
parte dos alunos, uma vez que as metodologias ativas utilizadas permitiram aos alunos 
”aprender a fazer, fazendo” e pudessem repetir e amplificar de forma autónoma e em 
tempos livres as aprendizagens realizadas. As crianças da educação pré-escolar, iniciaram a 
aprendizagem com o ScratchJunior. Os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico 
iniciaram/continuaram a sua aprendizagem em Scratch e aprenderam ainda a utilizar uma 
versão de Scratch 4 Arduino, no workshop específico. 

Os alunos participantes no workshop RoboOeste montaram e programaram dois robôs em 
Picaxe. 

O clube está inscrito na base de dados nacional de Clubes de Programação e Robótica. 
 
No que respeita ao workshop “RoboOeste”, foram inscritas duas equipas de 3 alunos (de 3 

ciclos diferentes – 4º, 5º e 8º anos) orientados por dois professores. Após a parte teórica, as 
equipas receberam um kit e construíram um robô, com o qual fizeram uma competição, 
envolvendo as 32 equipas inscritas. Nesta competição – sem distinção de alunos que se 
iniciavam na robótica, alunos de cursos profissionais de programação e robótica ou que 
desenvolvem projectos de robótica nas suas escolas há vários anos – obtiveram-se os 
resultados muito meritórios de 5º lugar e 26º lugar, deixando os alunos extremamente 
satisfeitos e com a ambição de, no próximo ano lectivo construírem dois robôs com os quais 
possam concorrer a projetos e competições de âmbito regional e nacional. Com os robôs 
que trouxeram para a escola, os alunos fizeram demonstrações das aprendizagens realizadas 
no workshop a colegas e professores da EB23. 

 
O prosseguimento do Program’Art - Clube de Programação e Robótica, nomeadamente a 

da implementação das práticas de robótica educativa que envolvem a aquisição de 
conhecimentos de disciplinas diversas – física, electrónica, programação, matemática -
carece de aquisição de materiais em kit e outros que possam ser usados pelos alunos nas 
práticas oficinais específicas no próximo ano letivo. 

Dep. Expressões  
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Iniciação à 
programação no 1º 

ciclo 

As atividades decorreram com uma grande receptividade por parte dos alunos, tendo sido 
atingidos os todos objectivos propostos.  Os alunos realizaram com grande entusiasmo trabalhos 
diversos em Scratch que serão disponibilizados em breve para consulta da comunidade 
educativa. 

O projeto foi avaliado pela Universidade de Évora, a qual emitiu um relatório balanço do 
projeto que estará disponível na plataforma do projeto nacional e cujo evento final pode ser 
visto em http://www.erte.dge.mec.pt/videodifusao-do-evento-final  

Na sequência dos objetivos do Projeto Educativo, o agrupamento candidatou 6 turmas do 3º e 
4º anos ao projeto a desenvolver a nível nacional no próximo ano lectivo 2016-2017, tendo sido 
seleccionado; a listagem com as escolas selecionadas pode ser consultada no URL: 
http://www.erte.dge.mec.pt/sites/default/files/lista_de_participantes_al_16-17.pdf 

Dep. Expressões 
 

Dep. 1º Ciclo 

ERTE 
 

 DGE 

"JI de S.B.P. em 
Movimento" 

Este projeto surgiu devido ao isolamento em que vivem as crianças residentes nas diversas 
localidades desta freguesia. Assim, através deste, procurou-se proporcionar-lhes a possibilidade 
de usufruirem dos equipamentos existentes na vila de Castro Verde (piscina; ginásio; biblioteca 
municipal, etc.) e também de vivenciarem outros contextos sociais e educativos. 

Integradas neste projeto, houve diversas atividades realizadas em parceria com  a biblioteca 
municipal (Hora do Conto) com a biblioteca escolar (contos tradicionais; atividades  com uma 
periocidade quinzenal  onde as crianças puderam usufruír de jogos na piscina numa adaptação 
ao meio aquático; visitas a diversas exposições; e ainda actividades lúdicas conjuntamente com 
as crianças do J.I do Centro nº 1. 

A implementação deste projeto foi considerada muito positiva uma vez que a interacção e a 
partilha de conhecimentos e de realidades tem vindo a contribuir para o crescimento e  
desenvolvimento das crianças do Jardim de infância de SBP. 

Dep. Pré-escolar  

Escolas Solidárias 

As actividades planificadas decorreram com uma grande receptividade por parte dos alunos 
envolvidos e dos pais/encarregados de educação da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico. 

Nas campanhas solidárias previstas ao longo do ano letivo foram recolhidas mais de 30 caixas 
de bens alimentares, roupas e produtos de higiene que foram entregues à Associação “Pais 
Heróis” que fez a distribuição por famílias com crianças portadoras de cancro. Os objetivos 
propostos foram alcançados. 

Dep.  Expressões 
Associação “Pais 

Heróis” 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Heróis da Fruta 

A perpetuidade do projeto “Heróis da Fruta” com o desenvolvimento de atividades que 
motivaram as crianças e as famílias para a importância do consumo diário de fruta, tem-se 
revelado muito positivo na adopção de hábitos saudáveis na sua alimentação, prevenindo 
assim a obesidade infantil. 

Integraram este projeto mais de 300 crianças da Educação Pré-escolar e do 1º ciclo do 
Ensino Básico de Castro Verde.  

Além das atividades obrigatórias foram realizadas várias atividades facultativas tais como: 
salada de frutas, espetadas de fruta, atividades de expressão plástica e motora, histórias, 
construção da roda dos alimentos, jogos, dramatizações, danças, entre outras, disponíveis 
para visionamento no site “Heróis da fruta”. 

No desenvolvimento deste projeto foi imprescindível a colaboração das famílias, 
animadoras, docentes, ULSBA e Câmara Municipal de Castro Verde. 

A avaliação foi considerada muito positiva dado que os alunos alteraram 
significativamente os seus lanches, ingerindo maior quantidade de fruta, de acordo com as 
observações realizadas e também pelos registos diários do Quadro de Mérito. 

Este projeto teve visibilidade perante a comunidade educativa e os videoclips foram alvo 
de votação. O Jardim de Infância de Castro Verde foi premiado com uma ação “O Pelicas vai 
à Escola”. 

Dep. Pré-escolar 
 

 Dep. 1º Ciclo 

Associação 
Portuguesa 

Contra a 
Obesidade Infantil 

 
CMCV 

 
ULSBA 

O Carnaval com o 
Entrudanças 

O projeto consistiu numa vivência diferente da comemoração da festa do Carnaval, onde 
crianças e famílias se envolveram e participaram de forma muito ativa para a consecução e 
êxito de festival do Entrudanças. As atividades desenvolvidas apresentaram 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.  

À semelhança dos anos anteriores, este projeto revelou-se parte integrante da vila de 
Entradas tendo o estabelecimento de ensino assumido um importante papel na abertura 
deste festival. As atividades desenvolvidas contribuíram para o desenvolvimento da 
sensibilidade artística e do gosto pela arte como forma de cultura de um povo, valorizando 
ainda a tradição do Carnaval na vila de Entradas. 

Dep. Pré-escolar 
 

Dep. 1º Ciclo 

Associação 
Pédexumbo 

 
 CMCV 

 
JF de Entradas 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Um livro amigo vai 
comigo 

Ao longo de todo o ano letivo foram desenvolvidas atividade de leitura em família e 
partilhadas pelos diversos membros das mesmas, uma vez que as leituras foram realizadas 
no seio das próprias famílias, levando a que existisse um enriquecimento da leitura nas 
famílias envolvidas. 

Foram também reforçadas a expressão e a comunicação entre os pares assim como a 
envolvencia das famílias nas atividades escolares desenvolvidas neste âmbito foram 
enriquecidas. 

No âmbito do projeto também houve articulação entre o pré-escolar de Santa Bárbara de 
Padrões e os alunos do 1º ano do ensino básico inserido no projeto da biblioteca escolar 

Deste modo esta atividade foi considerada positiva e enriquecedora e novos hábitos e 
transmissão de valores. Todos os objetivos propostos foram amplamente atingidos. 

Ao longo de todo o ano letivo foram desenvolvidas atividade de exploração de diversas e 
diferentes histórias, tendo as mesmas sido partilhadas pelas família envolvidas no projeto e 
os grupos de crianças. As crianças realizaram diversos trabalhos de expressão gráfica, 
plástica e oral que as levou a um interesse crescente por este projeto, assim como a uma 
enriquecimento bastante positivo do seu vocabulário e da sua expressão nas mais diferentes 
vertentes. 

O envolvimento das crianças e a sua participação nas diferente atividades e a elaboração 
de trabalhos sugeridos foram bastante positivas, deste modo esta atividade foi considerada 
positiva e enriquecedora. Todos os objetivos propostos foram amplamente atingidos. 

As crianças conseguiram interiorizar de forma coerente e assertiva as regras básicas do 
bom funcionamento da nossa biblioteca, uma vez que as mesmas foram trabalhadas pelo e 
com o grupo, de forma a que, as crianças, sentissem a necessidade da sua existência, o que 
foi amplamente conseguido. O grupo funciona de forma muito autónoma e eficaz, sendo 
que esta é uma das áreas da sala mais procurada e utilizada pelas crianças. As crianças 
requisitam autonomamente os livros e sempre que o desejam utilizam-nos e voltam a 
colocá-los nos locais corretos. 

Dep. Pré-escolar 
 

Dep. 1º Ciclo 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Aprender viajando 

        Este projeto pretendeu agregar as visitas de estudo acentuando o carácter 
interdisciplinar, os saberes e o desenvolvimento da formação pessoal e social dos alunos.  

Decorrente da sua avaliação considerou-se que as visitas de estudo realizadas foram 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. 

Dep. Pré-escolar 

CMCV 
 

 Juntas de 
Freguesias 

 
Famílias 

Clube da Proteção Civil 

       As linhas orientadoras deste Clube incidiram na adoção e promoção de uma cultura de 
segurança, de auto prevenção e auto proteção, conducentes à reflexão e tomada de decisão, 
quando confrontados com os principais acidentes que podem ocorrer no dia-a-dia, 
contemplando também as Catástrofes Naturais e Tecnológicas.  

       Ao longo do ano letivo foram desenvolvidos temas relacionados com a época do ano e 
incidiram nomeadamente sobre Frio Intenso, Sismos, Incêndios Florestais, Secas Extremas, 
Nº Nacional de Emergência (112) e Exercícios de Evacuação, entre outros. 

       Os alunos, no geral, participaram com muito empenho em todas as atividades que 
foram sendo desenvolvidas. Refletiram sobre os temas trabalhados, partilharam 
conhecimentos e opiniões e demonstraram atitudes e comportamentos adequados em 
situações de emergência contribuindo para a assunção de uma cultura de segurança. 

        O balanço final do Clube foi positivo e as aprendizagens foram partilhadas com toda a 
comunidade escolar através de exposição de cartazes, panfletos e no Jornal do Clube da 
Proteção Civil. 

Dep.  Pré-escolar 
 

Dep. 1º Ciclo 

Autoridade 
Nacional de 

Proteção Civil  
 

CDOS 
 

CMCV 
 

BVCV 
 

Cruz Vermelha  
 

GNR 

Comemorar para 
aprender 

De forma a valorizar a importância das datas comemorativas e manter viva a tradição, o 
projeto “Comemorar para aprender” constituiu-se aglutinador de um vasto conjunto de 
atividades desenvolvidas ao longo de todo o ano letivo.  

No âmbito da avaliação realizada, foi expresso pelos diversos intervenientes o contributo 
deste projeto ao nível da interdisciplinaridade, do interesse pelos factos históricos, do 
conhecimento e valorização das tradições e da nossa cultura.  

Dep. Pré-escolar 
 

Dep. 1º Ciclo 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

 
CastroLê+ com Ciência 

 
CastroLê+ com História 

 
CastroLê+ com 

Português 
 
 
 
 

(1.º e 2.º ciclos) 

A biblioteca escolar considera importante a dinâmica de atividades desenvolvidas no apoio 
ao desenvolvimento curricular que, neste contexto, só pode ser possível com a integração 
de docentes de várias áreas disciplinares na equipa da BE.   

Pretendeu-se assim organizar atividades no laboratório de ciências; História e Geografia e 
Português com alunos dos 3º e 4º anos. Deve-se destacar a rentabilização dos docentes da 
área de História e Biologia no desenvolvimento de atividades no 1º ciclo: CastroLê+ Ciências, 
no laboratório da ESCV, com a dinamização de 3 sessões conducentes à aprendizagem e 
motivação da área das ciências numa perspetiva experimental; e CastroLê+ História, com 
sessões orientadas para o apoio aos conteúdos disciplinares na área da HGP – dinamizadas 
no museu "A Minha Escola" (Núcleo de Almeirim do Museu da Ruralidade).  

Na área de português, foi possível a dinamização, no 2º ciclo, de concursos literários e 
outras atividades que complementaram o desenvolvimento curricular dessa disciplina.  

Numa avaliação geral considera-se que esta dinâmica de intervenção e articulação de 
recursos (humanos e materiais) no apoio ao desenvolvimento curricular, traz benefícios às 
aprendizagens dos alunos, reconhecendo-se como uma mais valia a intervenção de docentes 
de áreas disciplinares específicas na consecução dos projetos/atividades propostos e 
desenvolvidos pela BE. Neste sentido, a integração de docentes das várias áreas disciplinares 
na equipa, constituirá uma mais valia para o desenvolvimento de projetos apoiados pela 
biblioteca. 

AECV/BE 

Museu da 
Ruralidade -

núcleo de 
Almeirim 

Castro Lê+ Com TODOS 
 

(âmbito da candidatura 
“Todos Juntos 
Podemos Ler) 

 
(Comunidade 

educativa) 

Deu-se continuidade ao desenvolvimento do projeto, sendo este o 2º e último ano do  
financiamento (RBE). No presente ano letivo tivemos ainda o apoio da Fundação PT no 
âmbito de material informático e software dirigido a alunos de NEE.  

Como atividades a destacar, salientamos a Estafeta da leitura inclusiva “CastroLê+com 
TODOS” desenvolvida por todos os alunos do Pré-escolar e 1º ciclo do concelho; e o trabalho 
desenvolvido por alunos do 2º e 3º ciclos ao nível de recursos materiais digitais, tendo como 
objetivo contribuírem para uma base de recursos literários e científicos adaptados a alunos 
com NEE.  

Ainda como forma de sensibilizar toda a comunidade para a diferença, foi desenvolvido 
um filme, realizado por alunos do Curso Profissional de Audiovisuais, disponibilizado nas 
redes sociais da biblioteca, portal da RBE e portal do TJPL. 

AECV/BE 

APADIJ 
 

CERCI 
 

CMCV 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

 
 

Aprender com a 
Biblioteca 

(referencial da Literacia 
da Leitura) 

 
(2.º ciclo) 

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

desenvolvido com a turma do 6º A (trabalho com as famílias) e 5º B (projeto grande “Grande 
©”) no domínio da literacia da leitura, na disciplina de Português, com uma metodologia 
orientada pelo referencial de aprendizagens associadas ao trabalho das bibliotecas 
escolares.  

 
Neste contexto, a intervenção fez-se ao nível da Educação literária e escrita criativa, 

desenvolvendo as docentes de português um trabalho em articulação com a biblioteca 
escolar.  

AECV/BE 
RBE 

 
RBCV 

Ler+jovem: 
Inter (ger) ações) 

 
(ensino secundário) 

 
Deu-se continuidade ao projeto com os alunos do 11º ano e alguns dos alunos do 10º, de 

turmas lecionadas pela docente de português Manuela Florêncio, uma das coordenadoras 
do projeto.  

Os alunos, no presente ano letivo, colaboraram na gestão de compras de livros, jogos e 
dvds para as bibliotecas do Agrupamento de Escolas; desenvolveram sessões de leitura com 
alunos da Universidade Sénior e com o Conservatório de Música do Baixo Alentejo (polo de 
Castro Verde). 

Considera-se, pela diversidade de experiências em torno da leitura a pares e com os 
alunos da Universidade Sénior que os impactos destas aprendizagens foram muito positivas 
para os alunos, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento de competências 
leitoras e sociais. 

AECV/BE 

 
CMCV 

 
RBCV 

 
Juntas de 

Freguesias 
 

Universidade 
Sénior 

Projeto  eTwinning: 
"MASCOTS TRAVEL 
AROUND EUROPE" 

2º ciclo 

No presente ano foram estabelecidos contactos com os países parceiros, visando a 
conclusão do projeto "MASCOTS TRAVEL AROUND EUROPE", com a troca dos símbolos 
culturais dos países envolvidos. Neste âmbito, o encerramento do projeto de Castro Verde 
foi formalizado, com os nossos parceiros do Colégio St. Peter's School em Palmela, numa 
visita/convívio ao referido colégio.  

Com este projeto pretendeu-se promover a interação e a partilha da cultura e do 
património entre alunos de outros países europeus, tendo a avaliação, por parte de todos os 
parceiros sido muito positiva. 

 
 
 

AECV/BE 
 
 
 
 

CMCV 
 

RBCV 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Plano Nacional de 
Leitura e Educação 

Literária 

Plano Nacional de Leitura e Educação Literária são dois polos estruturantes do trabalho 
desenvolvido em torno da valorização e da promoção da leitura, dirigido a toda a população 
escolar do Agrupamento de Escolas. O planeamento e a execução do PNL/Educação Literária 
é desenvolvido em duas vertentes: a primeira, numa vertente mais curricular, integrada no 
contexto da sala de aula, sob a responsabilidade dos docentes titulares/da disciplina de 
português; a segunda, numa vertente mais integradora e transversal ao currículo, promovida 
pela RBCV (Rede de Bibliotecas de Castro Verde) e direcionada para o desenvolvimento, 
dinamização e apoio de concursos de leitura  (Um leitor é um Sonhador (1º ciclo); Heróis dos 
Livros(2º ciclo); Concurso Nacional de Leitura(3º ciclo e Secundário); as Olimpíadas de 
Português; atividades promotoras de leitura: estafeta de leitura; hora do conto na 
biblioteca; encontro com escritores, ilustradores; feira do livro, organização de maletas de 
livros; workshops de leitura expressiva etc. Numa avaliação geral, tendo por base a 
participação dos alunos nas várias atividades propostas, podemos classificar o trabalho 
desenvolvido no PNL/Educação Literária com impactos muito positivos nas aprendizagens e 
no consequente aumento dos níveis de literacia dos alunos. Deve-se salientar o contributo 
das docentes do 1º ciclo que integraram a equipa da BE, ao abrig do artº79, tendo permitido 
um trabalho mais sistematizado e continuado com os alunos na área da literacia da leitura. 

 

PNL 
 

RBCV 
 

Concurso de leitura 1º 
ciclo “Um leitor é um 

sonhador” 
 

Concurso de Leitura 2º 
ciclo “Os Heróis dos 

Livros” 
 

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

Seguindo uma metodologia semelhante, no 1º e 2º ciclos, foram desenvolvidas atividades 
de leitura, em contexto da sala de aula e de forma autónoma, promovendo-se o trabalho a 
pares, em equipa e individualmente. Fazemos uma avaliação muito positiva de ambos os 
concursos, pelo interesse dos alunos e o envolvimento das turmas em atividades de leitura. 

No presente ano, foi contemplado mais um prémio no concurso dos Heróis dos livros – 
contemplando as equipas que se destacaram em turmas não vencedoras. 

 

AECV/BE RBCV 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

 
As TIC 

no pré-escolar 
 

(JI de Castro Verde) 
 
 
 
 

Pelo terceiro ano consecutivo, o projeto “As TIC no pré-escolar” é dirigido aos alunos de 5 
anos dos Jardins de Infância de Castro Verde. Sob a orientação da profª de TIC, Paula Freire, 
da equipa da biblioteca escolar, os grupos de crianças de 5 anos, do centro escolar nº1 e do 
centro escolar 2, vêm alternadamente (quinzenalmente) à sala de informática da EB2,3. 

Através de uma abordagem lúdica são desenvolvidas atividades de informática e 
programação, adaptada ao pré-escolar e que se prendem com a utilização do ScratchJunior 
(tablets), atividades do CODE.org, allcancode.com, programas de desenho e jogos de caráter 
lúdico. 

As atividades envolvendo o code.org, o scratchJunior e allcancode.org têm como objetivo 
"criar" programas de computador, e utilizar a resolução de problemas , contribuindo para o 
desenvolvimento do pensamento computacional passo a passo, o que os ajudará a aprender 
a colaborar com outras pessoas, desenvolver habilidades de resolução de problemas de 
forma criativa e persistir na execução de tarefas difíceis. 

A utilização da sala tic e dos recursos existentes permite que os alunos contactem com 
ambientes formais de aprendizagem e aprendam a utilizar os recursos disponibilizados na 
sala (1 computador por aluno, internet, projetor de vídeo) 

Considera-se pelo envolvimento das crianças, pelo impacte destas aprendizagens e pela 
avaliação positiva das educadoras, o interesse de dar continuidade a este projeto que é já 
uma referência nos projetos desenvolvidos pela biblioteca escolar. 

BE 
 

AD Informática 
 

Toque e construção 

Viola Campaniça 

Paralelamente ao processo de construção aconteceu a aprendizagem do toque da viola, 

que se revelou bastante atrativo e produtivo por criar nos alunos envolvidos um maior 

desejo de construirem o seu próprio instrumento. 

No entanto, quanto à construção propriamente dita, o processo decorreu este ano muito 

abaixo das expectativas, uma vez que a grande maioria dos alunos, nos dias em que 

poderiam participar na fase da construção, tinham de estar presentes nas aulas de apoio 

para as quais foram propostos, não sendo assim possível desenvolver as actividades 

previstas no projeto com a regularidade desejável. 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

Conhecer+ a biblioteca 
 
 
 

No âmbito do Projeto “conhecer+a biblioteca” foram desenvolvidas atividades centradas 
nas literacias de informação e média, nomeadamente: PORDATA, INE, SeguraNet e outras 
direcionadas para a pesquisa de informação/bibliografia literária.  

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

No âmbito do INE (Instituto Nacional de Estatística) foi desenvolvida uma formação para 
docentes sobre as valências dos recursos do portal do INE – estatística adaptada aos 
conteúdos escolares. Também no âmbito do novo programa BiblioNet, o sistema integrado 
de gestão de bases de dados bibliográficos, a funcionar na Rede e Bibliotecas do Concelho 
de Castro Verde (RBCV), foram desenvolvidas 2 ações para as funcionárias colaboradoras das 
bibliotecas escolares.  

Com o objetivo de desenvolver o portal das bibliotecas escolares, a profª Paula Freire 
organizou e dinamizou uma formação sobre Joombla, (sistema de gestão de conteúdos) 
dirigida aos colaboradores e docentes da equipa da BE. 

BE 

GNR/ 
Escola Segura 

 
INE 

 
PORDATA 

 
 

Parlamento dos Jovens 

O projeto Parlamento dos Jovens, para os alunos do ensino básico e ensino secundário e o 
Concurso Euroscolas, apenas dirigido ao ensino secundário, centrou, no presente ano letivo, 
uma dinâmica muito positiva em torno de temáticas como a Discriminação, Racismo e 
Preconceito (ensino Básico) e, Portugal: assimetrias litoral/Interior (ensino secundário). 

O envolvimento dos alunos teve um impacte muito positivo em todo o processo do 
projeto, resultando nos excelentes resultados apurados. Em ambas as fases, as equipas do 
Parlamento dos Jovens, do nosso Agrupamento, estiveram na fase final a representar o 
distrito de Beja na Assembleia da República. No Concurso Euroscolas, também desenvolvido 
em duas fases, foram os alunos do nosso Agrupamento apurados para representar o distrito, 
na AR e, na prova final, obtiveram o 2º lugar, entre 20 Escolas participantes, sendo o prémio 
uma visita a Estrasburgo onde (24 alunos e 2 docentes) irão participar numa sessão do 
Parlamento Europeu. 

 
 
 

Assembleia da 
República 

AECV/BE 
 

CMCV 
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Projetos Apreciação Proponentes Parcerias 

100CENAS/PNC 

No presente ano letivo, foi dada continuidade a atividades que se inscrevem no PNC, em 
articulação com o projeto 100Cenas. Neste âmbito, considera-se importante a rentabilização 
e operacionalização de atividades que se enquadram dentro dos objetivos da literacia fílmica 
e que são já uma referência no nosso Agrupamento. 

Destacam-se, neste contexto, a produção de filmes: “Todos Juntos Podemos Ler”; “12 
amigos” (filme do concurso do Euroscolas); “Um castelo em imagens” (concurso promovido 
pela Câmara Municipal de Serpa)  e o Programa de TV (ESCV).  

No âmbito da formação fílmica foram desenvolvidas duas sessões, nomeadamente: uma 
sessão de cinema documental, dirigida a alunos do Curso Profissional de Audiovisuais e uma 
sessão de cinema em stop motion, dirigida aos alunos dos Audiovisuais e a alunos do 3º 
ciclo. Considera-se, pelo interesse e envolvimento dos alunos nas atividades realizadas, uma 
avaliação muito positiva, estando assim prevista a continuidade dos projetos no próximo 
ano letivo. 

Dep. Expressões PNC 
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