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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

BALANÇO FINAL DO ANO LETIVO 2017/2018 

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 2017/2018, nos diferentes 

ciclos de ensino. Para o efeito, são apresentadas as taxas de sucesso escolar e outros elementos 

relativos ao aproveitamento dos alunos do Agrupamento, disponíveis até à presente data, bem 

como as atividades e projetos desenvolvidos e respetivo impacto no processo de ensino e 

aprendizagem. 

1. Resultados Escolares  

 

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.  

1.1. Avaliação do Ensino Pré-escolar 

 
No presente ano letivo, a educação pré-escolar, foi frequentada por 143 crianças, distribuídas por 7 

grupos/turma nos diferentes estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento. De acordo 

com a avaliação formativa das crianças do pré-escolar realizada no final do ano letivo, considerou-se o 

seguinte:  

 O interesse e motivação das crianças bem como o elevado grau de adesão e participação nas 

propostas de atividades apresentadas pelas educadoras;  
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 A boa adaptação às regras e rotinas instituídas, com bons níveis de autonomia por parte das 

crianças, quer na escolha/planificação das atividades que pretendem realizar, quer em termos 

de independência pessoal, higiene e alimentação;  

 A progressiva autonomia por parte das crianças, verificando-se maior interação e organização 

dentro do grupo, havendo sempre um grupo de crianças que manifestam uma boa capacidade 

de iniciativa e que são responsáveis por diversas tarefas e outras que necessitam de um apoio 

mais estruturado na escolha ou execução das atividades nas diferentes áreas, tendo no 

entanto, realizado aprendizagens diversas e relevantes que contribuíram para um 

desenvolvimento harmonioso;  

 Ao nível das áreas de conteúdo todas as áreas foram trabalhadas, de acordo com os projetos e 

atividades planificadas e desenvolvidas. 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 forte, a área do Conhecimento do Mundo. Considerou-

se também que algumas crianças requerem mais atenção e necessidade de continuidade na 

área de formação Pessoal e Social e Expressão e Comunicação, mais especificamente no 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita.  

 
No ano letivo 2017/18 terminaram o seu percurso na educação pré-escolar 37 crianças, apresentando 

todas elas, uma evolução positiva e as competências essenciais definidas para este nível de ensino.  

 

1.2. Resultados Escolares no Ensino Básico 

 

Os resultados apresentados reportam ao 1º ciclo e ao 9º ano de escolaridade uma vez que, à data 

do presente relatório, o Agrupamento de Escolas ainda não dispõe dos elementos de avaliação 

relativos aos 5º, 6º ,7º e 8º anos de escolaridade.  

Os quadros 1 e 2 sintetizam os resultados globais da avaliação dos alunos dos anos acima 

mencionados: 
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Quadro 1 - Resultados escolares no 1º ciclo 

Ano 
N.º Total de 

Alunos 
N.º de Alunos 

Retidos 
Taxa de Sucesso 

Escolar (%) 

Regime Educativo Especial 

N.ª Total de 
Alunos 

Eficácia do PEI (%) 

1º ano 59 0 100 3 100 

2º ano 50 4 92 5 80 

3º ano 66 1 98,5 7 100 

4º ano 49 0 100 9 100 

Total de ciclo 224 5 97,7 24 95,8 

 

De acordo com os dados apresentados, verifica-se que no 1º ciclo a taxa de sucesso é globalmente 

positiva, apresentando uma taxa de sucesso global de 97,7%.  

As medidas educativas definidas para os alunos integrados no regime educativo especial revelaram-

se eficazes, não obstante, o facto de 1 destes alunos (2º ano) não ter atingido o sucesso almejado. 

No presente ano letivo, no âmbito do Plano Nacional da Promoção do Sucesso Escolar, este nível de 

ensino beneficiou, pelo segundo ano consecutivo, de uma conjunto de estratégias organizacionais e 

pedagógicas ao abrigo do Projeto Fénix. Este baseia-se numa dinâmica que passa pela criação de 

“ninhos” de desenvolvimento e que tem como principais objetivos diminuir a taxa de retenção dos 

alunos; melhorar o sucesso escolar; promover o potencial máximo de cada aluno, considerando os 

diferentes ritmos de aprendizagem, criando grupos de menor dimensão (ninhos); desenvolver 

dinâmicas de ensino e de aprendizagem diversificadas e personalizadas. Refira-se que 

comparativamente ao ano transato, é visível uma ligeira melhoria quer na taxa de sucesso (97,3% e 

97,8% respetivamente),  quer no que respeita à qualidade do sucesso onde se verifica uma subida 

de 1,7%. 

O projeto de autonomia e flexibilidade e curricular (PAFC), proposto pela Direção-Geral de 

Educação (DGE), foi também implementado em todas as turmas do 1º ano de escolaridade, bem 

como numa turma do 5º ano e do 7º ano de escolaridade, tendo como tema base a Biodiversidade, 

sendo que cada turma o desenvolveu de forma diferente adaptada aos seus currículos e grau etário. 

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

curricular (AEC´s), nomeadamente nas áreas da língua inglesa (1.º e 2.º anos), expressão musical, 

atividades lúdico-expressivas e expressão física e motora (do 1.º ao 4.º ano). O aproveitamento 
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global, em todos os anos, nas diferentes atividades, foi considerado bastante satisfatório, situando-

se entre o bom e o muito bom. 

Quadro 2 - Resultados escolares no 9º ano 

Ano 
N.º Total de 

Alunos 
N.º de Alunos 

Retidos 
Taxa de Sucesso 

Escolar (%) 

Regime Educativo Especial 

N.ª Total de 
Alunos 

Eficácia do PEI (%) 

9º ano 78 8 89,7 4 100 

 
No 9º ano, após a realização das provas finais de ciclo (1ª fase), a taxa de sucesso foi de 89,7%, 

tendo ficado retidos 8 alunos, todavia, este número poderá sofrer alterações após a realização das 

provas finais e de equivalência à frequência (2ª fase). 

Nas provas finais de ciclo, o desempenho dos alunos na disciplina de português foi positiva, sendo a 

média de escola similar à média nacional. O mesmo não se verificou na disciplina de matemática, 

onde a média obtida ficou abaixo da média nacional. 

Quadro 3 - Resultados da avaliação externa e classificação final por disciplina 

A
n

o
 

Exame 
Nacional  

Classificação das Provas Finais 
Indicador 
Nacional 

Classificação Final Disciplina 
(CFD) 

Nº de Alunos 
Avaliados  

Média 
(%) 

Taxa de 
Positivas (%) 

Média 
 (%) 

Nº CFD<2 
Taxas de 

Positivas (%) 

9º  
Português 72 66,2 91,7 66 8 88,9 

Matemática 71 36,0 39 47 32 54,2 

 
As turmas do PIEF funcionam nas escolas do atual agrupamento desde o ano letivo de 2009/2010. 

Têm uma especificidade muito própria e assumem um papel social de particular relevância, na 

medida em que são a única resposta educativa para a grande maioria dos jovens institucionalizados 

na Associação de Respostas Terapêuticas (ART) bem como para alguns alunos com insucesso 

repetido ou em risco de abandono escolar. As turmas PIEF não têm um número de alunos constante 

ao longo de todo o ano letivo, podendo entrar ou sair do programa por diversas razões, 

nomeadamente por atingirem a idade, obterem certificação, por necessidade de terapia ou outras. 

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 de Educação e Formação 

(PEF). No presente ano letivo, 42 alunos concluíram o seu percurso escolar com sucesso, 
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permanecendo ainda em avaliação 25 alunos, dos quais 8 não tiveram oportunidade de frequentar 

as aulas com regularidade por motivos essencialmente terapêuticos. 

 

1.3. Resultados Escolares no Ensino Secundário 

 

Da totalidade de alunos inscritos no Ensino Secundário (183), 70,5% frequentam os cursos 

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

Socioeconómicas, optando os restantes por frequentar os cursos profissionais constantes da 

oferta formativa do Agrupamento: Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e Técnico de Apoio à 

Infância, Técnico de Audiovisuais e Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente. 

No ensino secundário regular, os elementos de avaliação apresentados, reportam apenas aos 11º 

e 12º anos, uma vez que não se encontram disponíveis na presente data, os dados relativos ao 10º 

ano de escolaridade. 

As taxas globais apresentadas no quadro 4 integram a ponderação da avaliação interna do final do 

3.º período e os resultados da 1º fase dos exames nacionais do ensino secundário, 

salvaguardando-se o facto de existirem possíveis alterações após a realização da 2ª fase dos 

exames nacionais e/ou reapreciações efetuadas aos exames realizados. 

Quadro 4 - Resultados escolares nos 11º e 12º anos 

Ano 
N.º Total 
de Alunos 

N.º de Alunos 
não Aprovados 

Taxa de Sucesso 
Escolar (%) 

Regime Educativo Especial 

N.º total de 
alunos 

Eficácia do PEI 
(%) 

11º 47 2 96 1 100 

12º 42 6 86 1 100 
 

 

Da análise do quadro, conclui-se que a taxa de sucesso escolar dos alunos que frequentaram o 11º 

e 12º anos foi, na sua globalidade bastante satisfatória. Importa referir que a avaliação interna é 

contínua, ponderando os domínios cognitivos e das atitudes e valores, enquanto a avaliação 

externa é sumativa, contemplando apenas o domínio cognitivo e o desempenho dos alunos num 

momento específico. Assim, apesar de se apresentarem de seguida os resultados da avaliação 
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externa por disciplina, os dois momentos avaliativos assumem dimensões distintas, não 

permitindo uma comparação efetivamente linear. 

Quadro 5 - Resultados da avaliação externa e classificação final por disciplina 

A
n

o
 

Exame 
Nacional  

Classificação Exame Nacional 
Indicador 
Nacional 

Classificação Final Disciplina 
(CFD) 

Nº de Alunos 
Avaliados 
(internos) 

Média 
Taxa de 
Positivas 

(%) 
Média 

Médi
a 

Nº 
CFD<10 

Taxas de 
Positivas 

(%) 

11º 

Física e 
Química 

24 9,4 50 10,6 12,2 5 79,1 

Biologia e 
Geologia 

21 10 47,6 10,9 12,9 1 95,2 

Geografia A 22 13 90,9 11,6 14,4 0 100 

Literatura 
Portuguesa 

6 11,3 83,3 10,3 13 1 83,3 

Economia A 15 8,7 40 11,5 14,1 0 100 

12º  

Português 38 11,2 63,1 11 13,1 0 100 

Matemática A 29 10,1 48,2 10,9 13,1 1 96,6 

História A 9 4,9 0 9,5 10,6 2 77,8 

 

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

aprendizagens significativas para cada módulo constituinte do programa definido para cada 

disciplina. No presente ano letivo, os 23 alunos do curso profissional de Técnico de Higiene e 

Segurança no Trabalho e Ambiente terminaram com sucesso o seu percurso escolar com a defesa 

da prova de aptidão profissional. 

3. Atividades de Apoio à Família 

 

3.1 Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) – Pré-escolar 

As AAAF na educação pré-escolar foram promovidas pela autarquia e englobaram atividades de 

animação, serviço de refeição, transporte escolar e a componente de apoio à família no período 

anterior ao início das atividades letivas e no período após as atividades de animação. 
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Quadro 6 - Nº de crianças da educação pré-escolar que frequentaram as AAAF 

Jardim de 
Infância 

Nº Total 
de 

Crianças 

Nº de Crianças que Frequentaram as Atividades de Animação e Apoio à 
Família 

Almoço 

Transporte 
Escolar Prolonga-

mento 

Atividades de Animação 

Circuito 
urbano 

Outro 
Expressão 

Motora 
Cante 

Alentejano 
Atividade 
Animação 

JI Castro 
Verde 

50 50 9 9 25 47 46 47 

Centro 
Escolar 2 

70 65 11 4 51 68 68 67 

Entradas 9 9 --- --- 0 7 7 7 

Sta 
Bárbara 

14 12 11 11 3 14 14 14 

Total 143 136 24 24 79 136 135 136 

 

Na tentativa de melhorar os serviços prestados e ir de encontro às necessidades e expetativas das 

famílias envolvidas, foram aplicados inquéritos por questionário aos pais/EE de forma a aferir o 

grau de satisfação dos mesmos relativamente a esta oferta educativa.  

Neste sentido, dos 120 inquéritos entregues, a taxa de retorno situou-se nos 69%. Da análise 

efetuada verificou-se que a maioria dos inquiridos considera um elevado grau de satisfação 

relativamente às atividades de animação frequentadas pelo seu educando, situando-se a sua 

avaliação em “muito bom”(46%) e “bom”(46%). Decorrente do grau de satisfação manifestado, 

58% dos respondentes consideram não ser necessário alterar a oferta apresentada enquanto 31% 

apresenta opinião inversa, sugerindo a introdução de atividades de natação, de dança, de música 

e de inglês. 

No que se refere ao motivo porque inscrevem os seus educandos nas AAAF, 37% dos inquiridos 

referem que os seus educandos frequentam estas atividades pelo interesse nas mesmas, 25% por 

indisponibilidade de horário dos pais e 27%, o interesse pelas atividades oferecidas em simultâneo 

com a indisponibilidade de horário dos pais. 

Relativamente ao serviço de transporte disponibilizado pela autarquia, 45% dos respondentes 

consideram-no adequado às suas necessidades e classificam-no de “muito bom” (18%) e “bom” 
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(23%); 39 inquiridos 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 95% das crianças inscritas na educação pré-escolar, os encarregados de educação 

que responderam ao inquérito consideram-no adequado às suas necessidades (63%) e classificam-

no de “bom” (48%) e “muito bom” (28%). 

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

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

atividades, 86% dos inquiridos apresentam um grau de satisfação muito elevado, situando-se em 

“muito bom” e “bom”, enquanto 26% dos inquiridos considera que a CAF não serve os seus 

interesses. 

 

3.2. Componente de Apoio à Família (CAF) – 1º Ciclo 

 

A CAF, promovida pela autarquia, contemplou os serviços de refeição, de transporte escolar e o 

período antes e após as atividades letivas, cujo acompanhamento dos alunos foi feito pelas 

assistentes operacionais em funções nos estabelecimentos de ensino.  

No quadro seguinte apresentam-se os dados referentes à frequência na CAF e ainda nas AEC´s: 

Quadro 7 - Nº de crianças que frequentaram a CAF e as AEC´s 

Escola 
N.º 

Total 
Alunos 

N.º de Crianças que Frequentaram a CAF AEC`s 

Almoço 

Transporte 
Escolar 

Prolongamento 
Expressão 

Física e 
Desportiva 

Expressão 
Musical 

Atividades 
Lúdico 

Expressivas 
Inglês 

Circuito 
Urbano 

Outro 

Centro 
Escolar 1 

87 70 12 8 40 83 81 84 47 

Centro 
Escolar 2 

101 90 27 13 39 86 84 88 44 

Entradas 15 13 -- -- 0 14 14 14 5 

Sta 
Barbára 

21 21 -- 19 5 21 21 21 8 

Total 224 194 39 40 84 204 200 207 104 
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Na sequência do inquérito por questionário realizado aos pais e encarregados de educação com o 

objetivo de conhecer as suas perceções sobre os serviços prestados e, sempre que possível, 

melhorar e ir de encontro às necessidades e expetativas das famílias envolvidas, verificou-se que 

dos 221 inquéritos entregues, a taxa de retorno situou-se nos 86%. 

Numa análise mais restrita e no referente ao serviço de transporte quer ao nível do circuito 

urbano na sede de concelho quer ao nível das freguesias 90% dos respondentes consideram-no 

adequado às necessidades e classificam-no de “bom” e “muito bom” ao inverso de 10% dos 

inquiridos que consideram que o serviço de transporte não vai de encontro às suas necessidades. 

43% não responderam, justificando com a não utilização do serviço. 

Em relação ao serviço de refeições, frequentado por 87% dos alunos, da totalidade dos 

respondentes, 57% consideram-no “bom”, 32% “muito bom e 11% suficiente. 

 Ainda, e na componente de apoio à família, mais especificamente no horário do estabelecimento 

de ensino (horário de abertura, almoço e encerramento), da totalidade de respostas 94% dos 

inquiridos consideram que serve os seus interesses e responde às suas necessidades, classificando-

o de “bom”(38%) e “muito bom”(32%), enquanto 5 % considera que a CAF não corresponde às 

suas necessidades avaliando-a como “insuficiente”. Da totalidade dos inquiridos, 15% não 

responderam por não usufruírem do serviço. 

Da análise global efetuada pode-se afirmar que os serviços oferecidos foram de encontro às 

necessidades da maioria dos inquiridos, nomeadamente ao nível do serviço de transporte, do 

serviço de refeições e do prolongamento de horário.  

4. Atividades/Projetos realizadas no âmbito do Plano Anual de Atividades 

 

A implementação de atividades de complemento curricular e extracurricular bem com o 

desenvolvimento de projetos nos diferentes níveis de ensino, procuraram proporcionar e 

promover o pleno desenvolvimento de todos os alunos, tendo em conta os objetivos consignados 

no Projeto Educativo do Agrupamento, nomeadamente: construir uma efetiva cultura de 

Agrupamento e Intensificar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 
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Assim, o Agrupamento, no desenvolvimento do seu Projeto Educativo, proporcionou aos alunos 

atividades de enriquecimento do currículo e o envolvimento em projetos referindo-se, a título de 

exemplo, as seguintes iniciativas: 

 Património Campaniço - desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Promoção do 

Sucesso Escolar (PNPSE), integrou um estudo piloto a nível nacional, sendo o Agrupamento 

de Escolas de Castro Verde o representante da região Alentejo. Constitui-se como um 

projeto de trabalho em todas as turmas de 3º e 4º anos de escolaridade, tendo como 

campo de ação as ciências experimentais aliadas ao contexto local nas vertentes cultural, 

natural e histórica, explorando atividades experimentais, inserindo e relacionando-as com 

o contexto local.  

O desenvolvimento deste projeto possibilitou aos alunos um conjunto de experiências 

enriquecedoras sobre o ponto de vista académico, mas também em aspetos que se 

prendem com o desenvolvimento pessoal de cada aluno. O facto de se aliar a atividade 

experimental a aspetos do meio, conhecidos dos alunos e adquiridos empiricamente, 

constituiu o aspeto inovador, mas igualmente por isso, motivador e gerador de interesse, 

por parte de todos os alunos. As vivências dos alunos possibilitaram uma apresentação 

final em que os próprios explicaram o seu trabalho a quem o visitou, tanto no nosso 

concelho como no evento nacional em que participaram, o II Seminário Nacional do PNPSE, 

em Aveiro. 

 Des(cobre) o teu Corpo - Projeto de prevenção do abuso e da violência sexual, promovido 

pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo em parceria com o Agrupamento de Escolas 

de Castro Verde. Decorreu em 5 salas da educação pré-escolar, na sede de concelho, e em 

2 salas do jardim de infância do Lar Jacinto Faleiro durante todo o ano letivo. 

O projeto culminou com a realização de uma “Feira de Recursos”, onde esteve também 

patente uma exposição dos trabalhos realizados pelas crianças e atividades dinamizadas 

pelos diversos parceiros/entidades, a saber:  Escola Segura, Lar Jacinto Faleiro, Intervenção 

Precoce e CPCJ.  

 O Clube de Proteção Civil - A Escola, para além de espaço dinâmico de transmissão de 

saberes, constitui fator de integração na sociedade e vetor de formação do futuro cidadão, 
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interveniente e responsável. Na preparação do aluno para a vida ativa e para o exercício de 

cidadania, emerge nos currículos escolares, com crescente importância, um conjunto de 

competências em várias áreas, nomeadamente ao nível da segurança. É neste contexto 

que se inscreve o Clube de Proteção Civil tendo subjacente a educação para a segurança e 

prevenção de riscos como elemento fundamental na construção de uma cultura de 

segurança, ao desenvolver competências no âmbito da prevenção e autoproteção. Neste 

sentido foram desenvolvidas várias atividades exercícios de evacuação; o exercício "A terra 

treme"; a elaboração de desdobráveis sobre “Prevenção de incêndios …” e “Sismos”; 

homenagem e angariação de donativos para os Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 

comemoração do Dia Internacional das Florestas e Dia Mundial da Árvore; demonstração 

Cinotécnica pelo Grupo Operacional da GNR; exposição de viaturas das forças de 

segurança; ação de sensibilização e segurança rodoviária promovida Brisa e colaboração 

trimestral no Jornal do Clube da Proteção Civil cuja entidade proponente é a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil. A maioria das ações desenvolvidas foi divulgada no Jornal dos 

Clubes de Proteção Civil.  

 Lancheira Sorriso em Movimento - O projeto Lancheira Sorriso em Movimento, 

direcionado para alunos do 1º ciclo, foi implementado, este ano letivo, pelas turmas do 2.º 

A e 2.º B. Apesar de ser um projeto de continuidade no Agrupamento de Escolas, foi, mais 

uma vez, vivenciado com muito interesse, quer pelos alunos, quer pelos encarregados de 

educação. Este projeto teve por base diagnósticos, programas e projetos desenvolvidos na 

população do Baixo Alentejo pela ULSBA, tendo 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. 

 

 Cante Alentejano - Considerado Património Cultural e Imaterial da Humanidade é uma 

forma de expressão musical única que se pretende continuar a valorizar e divulgar 

nomeadamente junto dos mais novos. Assim, nas AAAF da educação pré-escolar e nas 

aulas de Expressão Musical do 1º ciclo foram dinamizadas aulas de Cante Alentejano, com 
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o objetivo de o perpetuar enquanto referência cultural e social de uma comunidade e de 

uma região. 

 

 Iniciação à Programação no 1º ciclo do Ensino Básico - projeto promovido pela Direção-

Geral da Educação (DGE), com o intuito de desenvolver capacidades associadas ao 

pensamento computacional, à literacia digital e fomentar competências transversais ao 

currículo, foi inicialmente aplicado às turmas do 4º ano e no presente alargado às turmas 

do 3º ano. 

 

 Program'Art - Clube de Programação e Robótica - No âmbito do Program'Art, os alunos 

inscritos participaram no evento RoboOeste II, foram também realizadas semanalmente, 

atividades de formação com Scratch e Arduíno (alunos do 3º ciclo), com robots Picaxe 

(alunos dos 2º e 3º ciclos) com Scratch (alunos do 2º ciclo) e atividades de programação em 

OpenRoberta - programação virtual de robots (alunos do 2º e 3º ciclo).  

Salienta-se também a participação no Festival Nacional (1 equipa) e Roboeste (1 equipa); 

Olimpíadas Nacionais de Informática (1 aluno em 10º lugar) e Academia de Código Júnior 

(formação docente). 

 Projeto Gen10s - projeto através do qual se proporcionou o acesso à formação em 

programação Scratch a alunos do 5º ano, contribuindo assim para uma nova perceção de 

tecnologia nas crianças, demonstrando que elas podem não só consumi-la, como também 

criá-la, através do referido software. 

 

 Desporto Escolar - dirigido aos jovens dos ensinos básico e secundário mobilizou um 

elevado número de alunos que, de forma responsável e cooperativa, promoveram e 

integraram um conjunto de atividades tidas como um suporte essencial e complementar 

na formação e sucesso educativo dos alunos, enaltecendo e dando visibilidade ao 

Agrupamento. Os alunos participaram em diversas provas disputadas nas fases distrital e 

regional bem como na fase nacional, obtendo classificações meritosas que, naturalmente, 

dignificam os alunos, a escola. 
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 Área de Educação para a Saúde - no âmbito do protocolo estabelecido entre os 

Ministérios da Educação e o da Saúde, constitui um projeto dinamizado pelo Gabinete 

Jovem do Agrupamento, e departamentos do Pré-escolar e 1º ciclo – em parceria com o 

Centro de Saúde de Castro Verde, Escola Segura/GNR, Cruz Vermelha Portuguesa e 

Câmara Municipal de Castro Verde –, através do qual se tem vindo a dotar os jovens de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores que lhes permitam valorizar e adotar 

comportamentos e estilos de vida saudáveis ao longo da vida e a tomada de decisões 

conscientes na área da educação para a saúde. 

Para tal foram dinamizadas ações de sensibilização e atividades várias na maioria das 

turmas do agrupamento. Entre outras, destacam-se os cuidados de saúde e 

aconselhamento personalizado a alunos, a dinamização do placard informativo com temas 

da área de saúde em geral, ações de solidariedade, sessões de Sensibilização e violência em 

Meio Escolar e Bullying, entre outros. 

 

 Biblioteca Escolar - observando a sua missão, deu continuidade a um conjunto de projetos 

que reforçam a articulação entre ciclos e o apoio ao desenvolvimento curricular e 

extracurricular Destacam-se assim, os projetos de continuidade desenvolvidos nos vários 

ciclos e anos de escolaridade do agrupamento, nomeadamente, as TIC no Pré-escolar; 

SeguraNet, Conhecer+aBiblioteca, CastroLê+História; CastroLê+Ciências , que permitiram 

o desenvolvimento do apoio curricular, nas áreas das Ciências e Estudo do Meio, junto de 

alunos do 1º ciclo. Desenvolveu-se também, com um caráter mais lúdico de sensibilização 

para a curiosidade científica, atividades de ciências experimentais com crianças do pré-

escolar e alguns concursos, A criação e promoção da competência leitora e de hábitos de 

leitura, bem como o desenvolvimento de atividades de treino e melhoria das capacidades 

associadas à leitura, tiveram um impacte muito positivo associado ao plano de ação 

conjunto da RBCV, com a continuidade do Projeto CastroLê+, aglutinador de todas as 

atividades e iniciativas desenvolvidas na promoção da leitura, designadamente os 

concursos de leitura Um Leitor é um Sonhador (1º ciclo); Heróis dos Livros (2º ciclo) e, 

integrado no PNL, o Concurso Nacional de Leitura e as Olimpíadas de Português (3º ciclo/ 

Secundário) bem como Conversas com Escritores o projeto Ler+jovem: Inter(GER)ações, 
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direcionado a alunos do Ensino Secundário com a finalidade a promoção da leitura entre 

pares, com alunos da Universidade Sénior e com a comunidade local. 

O projeto CastroLê+comTODOS, direcionado a toda a população escolar, continua a 

privilegiar a sensibilização para a diferenciação pedagógica e a inclusão na comunidade 

educativa e local. Neste contexto, foram realizadas atividades em articulação com docentes 

que desenvolvem atividades com crianças com Necessidades Educativas Especiais. 

O projeto SOBE- Saúde Oral na Biblioteca Escolar – apoiado e dinamizado em parceria com 

as enfermeiras do Centro de Saúde de Castro Verde foi, no presente ano letivo, 

direcionado aos alunos do 5º e 6º anos. 

A continuidade do projeto Parlamento dos Jovens teve, pelo 3º ano consecutivo, um 

impacto muito positivo na comunidade educativa, promovendo a participação dos alunos 

na discussão de temáticas do seu quotidiano, enquanto cidadãos com direitos e deveres.  

 

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. De salientar a participação ativa da Câmara Municipal de Castro 

Verde, das Juntas de Freguesia, bem como do Centro de Saúde, LPN, associação de Agricultores, 

GNR/Escola Segura, SOMINCOR, Universidade Sénior, CRBA, entidades/empresas locais entre 

outros. 

O elevado grau de execução do Plano Anual Atividades que se verificou, pressupôs um processo 

participado, no qual foi visível, à semelhança de anos anteriores, um forte envolvimento do 

Agrupamento com a comunidade educativa e entidades parceiras, cujo contributo tem-se 

revelado deveras importante e decisivo na consecução dos objetivos traçados no âmbito do Plano 

Anual de Atividades. 

   

As representantes dos docentes: 

    Ensino pré-escolar – Maria de Fátima Palma 

     Ensino Básico – Ilda Maria Palminha 

     Ensino Secundário – Maria Madalena Coelho 

Castro Verde, 19 de julho de 2018 
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