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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

BALANÇO FINAL DO ANO LETIVO 2018/2019 

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 2018/2019, 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 133 crianças, distribuídas por 7 

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

a Intervenção Precoce 12 crianças, 7 com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. De acordo 

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

se o seguinte:  

 As crianças que frequentaram a educação pré-escolar apresentaram um bom nível de 

assiduidade; 
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 Os diferentes grupos/turma continuaram a aderir e participar ativamente quer nas 

atividades livres, quer nas propostas de atividades orientadas apresentadas pelas 

educadoras, tanto ao nível individual, como de pequeno ou grande grupo, manifestando-se 

grande cooperação entre as crianças das diferentes faixas etárias; 

 A maioria das crianças demonstrou capacidades de atenção/concentração adequadas às 

suas faixas etárias bem como interesse e empenho na realização das atividades; 

 O cumprimento de regras e rotinas instituídas apresentaram 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;  

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

e atividades planificadas e desenvolvidas. Observou-se uma evolução nas três áreas de 

conteúdo, mais especificamente nos respetivos domínios e subdomínios. 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 da Expressão e 

Comunicação, mais especificamente no Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita.  

 

No ano letivo 2018/19 terminaram o seu percurso na educação pré-escolar 40 crianças, 

apresentando todas elas, uma evolução positiva e as competências essenciais definidas para este 

nível de ensino.  

 

1.2. Resultados Escolares no Ensino Básico 

 

De acordo com os dados apresentados, verifica-se que nos diferentes ciclos de ensino que compõem 

o ensino básico regular, a taxa de sucesso é bastante satisfatória, apresentando dados percentuais 

acima dos 90%. No presente ano letivo ficaram retidos, um total de 20 alunos (3,7%), dos 542 alunos 

que frequentaram o ensino básico, sendo a taxa global de sucesso escolar de 96,3%.  

O quadro 1 sintetiza os resultados globais da avaliação dos alunos, por ano de escolaridade, no final 

do ano letivo.   
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Quadro 1 - Resultados escolares no 1º ciclo do ensino básico 

Ano 
N.º total 

de 
alunos 

N.º de 
alunos 
retidos 

Taxa de 
sucesso Escolar 

(%) 

 
Taxa 

de qualidade 

(%) 

 
Alunos com Relatório Técnico 

Pedagógico 

N.ª Total  Eficácia 

1º  57 0 100% 94,7% 2 100% 

2º  67 3* 96% 88,1% 6 100% 

3º  48 1 98% 93,8% 4 100% 

4º  66 0 100% 93,9% 9 100% 

Total de ciclo 238 4 98,3% 92,4% 21 100% 

 

Neste ano letivo, a avaliação global dos alunos inscritos no 1º ciclo do ensino básico regular (238) foi 

bastante satisfatória, registando-se uma taxa de sucesso de 98,3%. Transitaram de ano 234 alunos, 

dos quais 221 não obtiveram quaisquer menção negativa, o que pressupõe uma taxa de qualidade, 

neste ciclo de estudos, de 92,4%. 

Todos os alunos que beneficiaram de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (medidas 

adicionais e seletivas) obtiveram sucesso neste ano letivo. No entanto, no 2º ano, ficaram retidas 

duas alunas, cujas medidas selectivas só começaram a ser aplicadas no final do ano letivo, após 

aprovação e homologação do RTP pelo Conselho Pedagógico e pelo Diretor. 

 

O aproveitamento dos alunos nas atividades de enriquecimento curricular, nomeadamente nas 

áreas de inglês, expressão musical e educação física e motora, é considerado bastante positivo, 

situando-se entre bom e o muito bom. 

 

Os resultados globais da avaliação dos alunos do 2º ciclo, por ano de escolaridade, no final do ano 

letivo, são os constantes do quadro 2: 

 

Quadro 2 - Resultados escolares no 2º ciclo do ensino básico (regular e articulado) 

Ano 
N.º total 

de alunos 

N.º de 
alunos 

retidos/não 
aprovados 

Taxa 
de sucesso escolar 

(%) 

Taxa 
de qualidade 

(%) 

Alunos com Relatório 
Técnico Pedagógico 

N.º total Eficácia 

5º 53 2 96% 66% 10 100% 

6º 66 3 95% 72,7% 6 100% 

Total de ciclo 126 5 95,8% 69,7% 16 100% 
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No presente ano letivo a avaliação global dos alunos inscritos no 2º ciclo do ensino básico regular 

(126) foi bastante satisfatória, registando-se uma taxa de sucesso de 95,8%. Transitaram de ano 121 

alunos, dos quais 67 não obtiveram quaisquer níveis inferiores a três, o que pressupõe uma taxa de 

qualidade, neste ciclo de estudos, de 69,7%. 

Todos os alunos que beneficiaram de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (medidas 

adicionais e seletivas) obtiveram sucesso neste ano letivo. 

 

No quadro 3 apresentam-se os resultados do desempenho dos alunos do 3º ciclo, por ano de 

escolaridade, sendo que, relativamente ao 9º ano estes englobam já a ponderação entre a avaliação 

interna e a avaliação externa (provas finais de ciclo). 

 

Quadro 3 - Resultados escolares no 3º ciclo do ensino básico (regular e articulado) 

Ano 
N.º total 

de alunos 

N.º de 
alunos 

retidos/não 
aprovados 

Taxa 
de sucesso escolar 

(%) 

Taxa 
de qualidade 

(%) 

Alunos com Relatório 
Técnico Pedagógico 

N.º total Eficácia 

7º 68 7 90% 64,7% 7 100% 

8º 58 2 97% 55,2% 2 100% 

9º 59 2 97% 64,4% 4 75% 

Total de ciclo 185 11 94,1% 61,6% 13 92,3% 

 

Em conformidade com o quadro supra, a taxa de sucesso no 3º ciclo foi de 94,1%. Dos 185 alunos 

inscritos, transitaram de ano 174, dos quais, 104 não obtiveram quaisquer níveis inferiores a três, o 

que pressupõe uma taxa de qualidade, neste ciclo de estudos, de 61,6%.  

Os alunos que beneficiaram de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (medidas 

adicionais e seletivas) obtiveram sucesso neste ano letivo, à exceção de uma aluna que integrou o 

Agrupamento de Escolas apenas no final do 2º período, e que ao longo do terceiro período 

apresentou uma grande abstenção. 

Nas provas finais de ciclo, o desempenho dos alunos nas disciplinas de português e matemática foi 

positivo, sendo a média de escola similar à média nacional, conforme se pode constatar através da 

leitura do quadro 4. 
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Quadro 4 - 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 56 60% 78,6% 60% 2 96,4% 

Matemática 56 53% 57,1% 55% 17 69,6% 

 

 

Nas turmas PIEF 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, estiveram inscritos 77 alunos, sendo que 41 concluíram o 

seu percurso escolar com sucesso e 30 permaneceram em processo de avaliação. 

 

1.3. Resultados Escolares no Ensino Secundário 

 

Da totalidade de alunos inscritos no Ensino Secundário (180), 69,4% 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 Psicossocial, Técnico de Higiene e Segurança no 

Trabalho e Ambiente, Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, Técnico de Apoio à Infância e Técnico 

de Audiovisuais  

No ensino secundário regular, as taxas globais, apresentadas no quadro 5, integram a ponderação 

da avaliação interna do final do 3.º período e os resultados da 1º fase dos exames nacionais do 

ensino secundário (quadro 6), salvaguardando-se o facto existirem de possíveis alterações após a 

realização da 2ª fase dos exames nacionais e/ou reapreciações efetuadas aos exames realizados. 
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Quadro 5 - Resultados escolares no ensino secundário regular (avaliação interna com a ponderação da 
avaliação externa) 

Curso Ano 

Turma 

Nº total de 

Alunos 

Nº de Alunos do curso que 

Transitam/Concluem 

Taxa de sucesso 

(%)* 

CT 

10A 25 25 100% 

11A 17 17 100% 

12A 21 17 80,9% 

LH 

10B 14 13 92,9% 

11B 13 12 92,3% 

12B 8 5 62,5% 

CSE 
10B 13 13 100,% 

12B 14 8 57,1% 

Total 125 110 88% 

 

Quadro 6 - Resultados da avaliação externa e classificação final por disciplina (alunos internos) 

A
n

o
 

Exame Nacional  

Classificação Exame Nacional 
Indicador 
Nacional 

Classificação Final Disciplina 
(CFD) 

Nº de Alunos 
Avaliados 
(internos) 

Média Média Média 
 

Nº CFD<10 
 

11º 

Física e Química A 18 11,3% 10% 14,4% 1 

Biologia e Geologia 16 11,7% 10,7% 14,6% 0 

Geografia A 11 10,8% 10,3% 12,6% 1 

Literatura 
Portuguesa 

9 13,6% 13,4% 13,2% 0 

Filosofia 3 7,9% 9,8% 12,7% 0 

12º  

Português 38 10,5% 11,8% 12,7% 2 

Matemática A 28 10,4% 11,5% 13% 3 

História A 8 10,4% 10,4% 13,8% 2 

 

No ensino secundário regular a taxa de sucesso situa-se, de momento, nos 88 pontos percentuais. 

Ao nível dos 10º e 11º anos, apenas 2 alunos não transitaram, todavia, 13 alunos (num total de 43 

que frequentaram o 12º ano) não concluíram o ensino secundário após a realização da 1ª fase dos 

exames nacionais. Nas disciplinas sujeitas a exame nacional, a média obtida pelos alunos do 

agrupamento, foi positiva em todas as disciplinas com exceção de Filosofia, não apresentando na 

globalidade grandes discrepâncias em relação à média dos resultados obtidos a nível nacional. 
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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 alunos do curso profissional de Técnico de Audiovisuais 

terminaram com sucesso o estágio de formação em contexto de trabalho e as respetivas provas de 

aptidão profissional. Todavia, dos 12 alunos que frequentaram o 3º ano deste curso, 2 têm módulos 

em atraso, os quais poderão, ainda, concluir em setembro e terminar o seu percurso. 

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. 

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 109 inquéritos entregues, a taxa de retorno situou-se nos 94%. Da análise 

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

atividades de animação frequentadas pelo seu educando, situando-se a sua avaliação em 

“bom”(47%) e “muito bom”(45%). 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, dança e teatro. 

No que se refere ao motivo porque inscrevem os seus educandos nas AAAF, 52% dos inquiridos 

referem que os seus educandos frequentam estas atividades pelo interesse nas mesmas, 26% por 

indisponibilidade de horário dos pais e 20%, o interesse pelas atividades oferecidas em simultâneo 

com a indisponibilidade de horário dos pais. 
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Relativamente ao serviço de transporte disponibilizado pela autarquia, 51% dos respondentes 

consideram-no adequado às suas necessidades e classificam-no de “bom” (32%) e “muito bom” 

(16%); 45 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 

na educação pré-escolar, da totalidade dos respondentes (83), 97,5% consideram-no adequado às 

suas necessidades e 2,5% não o consideram adequado às necessidades. Em relação ao grau de 

satisfação do serviço de refeições, 47,5% dos inquiridos consideram-no bom, 37% muito bom, 8% 

suficiente e 1% insuficiente. Da análise efetuada pode-se inferir que o grau de satisfação é muito 

positivo. 

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, 88% dos inquiridos apresentam um grau de satisfação muito elevado, situando-se entre 

o “muito bom” e o “bom” e 2% dos inquiridos consideram-no insuficiente. Da análise efetuada 

referente aos interesses das famílias na Componente de Apoio à Família, 86% indicaram que os 

serviços correspondem aos seus interesses e 6% apresenta opinião contrária. Os inquiridos que não 

responderam (8%), justificam-se pela não utilização do serviço. 

Da análise global pode-se afirmar que os inquiridos apresentam um bom grau de satisfação 

relativamente aos serviços oferecidos. 

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. 

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 198 inquéritos entregues, a taxa de retorno situou-se nos 97%. 
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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 53% dos respondentes consideram-no adequado 

às necessidades e classificam-no de “bom” e “muito bom” ao inverso de 3% dos inquiridos que 

consideram que o serviço de transporte não vai de encontro às suas necessidades. 44% não 

responderam, justificando com a não utilização do serviço. 

Em relação ao serviço de refeições, frequentado por 81% dos alunos, 90% dos respondentes 

consideram-no de “bom” (65%), “muito bom”(22%) e 1% considera-o “insuficiente”. 

 Ainda, e na componente de apoio à família, mais especificamente o horário do estabelecimento de 

ensino (horário de abertura, almoço e encerramento), da totalidade de respostas 72% dos 

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

de “bom”(50%) e “muito bom”(22%), enquanto 4 % considera que a CAF não corresponde às suas 

necessidades. Da totalidade dos inquiridos, 24% 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.  

3.3. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1º ciclo 

 

As atividades de enriquecimento curricular foram alvo de um inquérito por questionário com a 

finalidade de conhecer o grau de satisfação por parte dos encarregados de educação, tendo em 

vista melhorar a oferta formativa e ir de encontro às necessidades e expetativas das famílias dos 

alunos. Dos 198 inquéritos entregues, a taxa de retorno foi de 97%.  

Dos alunos que frequentaram as atividades, 69% dos inquiridos considera que inscreve o seu 

educando devido ao interesse pelas AEC’s, 17% por indisponibilidade dos pais e 14% por ambas as 

situações. 

Em relação ao grau de satisfação, as respostas indicam que a maioria dos inquiridos estão satisfeitos 

com as atividades, 92% situam a sua satisfação entre o nível “bom” e “muito bom” e 6% em 

suficiente. Quando questionados sobre a introdução de novas atividades nesta oferta formativa, 

68% não sente necessidade de alterar as atividades oferecidas ao invés de 28% dos respondentes 
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que sugerem a introdução de outras atividades que vão da natação, à dança, ao teatro e às ciências 

experimentais. 

Da análise efetuada podemos afirmar que o grau de satisfação dos encarregados de educação 

relativamente às AEC’s é considerado bastante positivo.  

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. 

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: 

 

 Projeto “Castro Verde, Reserva da Biosfera” 

 

O concelho de Castro Verde foi classificado a 14 de junho de 2017, como Reserva da Biosfera 

da UNESCO, reconhecendo a excelência dos valores naturais e culturais aqui existentes. 

Decorrente desta classificação, os departamentos do pré-escolar e do 1º ciclo, deram início 

ao projeto ”Castro Verde, Reserva da Biosfera”, a partir do qual iniciou um conjunto de 

atividades relacionadas com a história e o património local, nomeadamente visitas de 

campo, exposições, atividades experimentais, entre outras. As atividades desenvolvidas, 

assim como a qualidade das mesmas, foram de encontro ao esperado, cumprindo os 

objetivos previstos. Este projeto irá ter continuidade no próximo ano letivo, com a atribuição 

de um passaporte “Roteiro da Biosfera” a cada aluno, no qual ficarão registados todas as 

vivências e contactos estabelecidos nas diversas visitas/atividades. 
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 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, 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 autoprotecção. 

Neste sentido foram desenvolvidas um conjunto de atividades, a saber: exercícios de 

evacuação; exercício "A terra treme"; visitas a entidades de Proteção Civil; ações de 

sensibilização e segurança rodoviária promovidas pela Brisa e pela Escola Segura; atividades 

dinamizadas pelos Bombeiros Voluntários e pela Cruz Vermelha; atividades no âmbito do 

projeto “As TIC no Pré-escolar" e a elaboração de desdobráveis sobre “Prevenção de 

incêndios” e “Sismos”. 

Este projeto, dinamizado nas turmas da educação pré-escolar e do 1º ciclo do Agrupamento 

de Escolas de Castro Verde permitiu aprendizagens positivas e úteis na formação dos alunos. 

Algumas ações desenvolvidas foram divulgadas no Jornal dos Clubes de Proteção Civil. 

 

 Cante Alentejano 

O 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 aulas de Expressão Musical nas turmas de 

1º ciclo do ensino básico e nas atividades de animação da educação pré-escolar, foram 

dinamizadas aulas de Cante Alentejano, por monitores com formação adequada, com o 

objetivo de o perpetuar enquanto referência cultural e social de uma comunidade e de uma 

região. 

As aulas decorreram de forma distinta nos diferentes grupos/turmas consoante a 

metodologia adotada por cada um dos monitores responsáveis pelas mesmas. Os monitores 
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tiveram sempre a preocupação de articular as modas com os conteúdos curriculares e 

fizeram-se acompanhar de instrumentos musicais tradicionais do Alentejo, nomeadamente a 

viola campaniça; alguns alunos ou grupos/turma participaram em diversos eventos que se 

realizaram ao longo do ano. 

As aulas decorreram de forma muito positiva tendo ido plenamente de encontro aos 

objetivos propostos. 

 

 A minha Lancheira 

O projeto “A minha Lancheira”, 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 e 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, em particular da ULSBA, que demonstraram empenho e 

disponibilidade na concretização das diferentes iniciativas desenvolvidas. 

A articulação com as AEC’s levou a que na AEC de ALE (Atividades Lúdico Expressivas) duas 

turmas (1.º B e 2.º B) realizassem e levassem a concurso dois filmes sobre a temática da 

alimentação saudável, tendo o filme “O Tarro Mágico” da turma do 2.ºB sido premiado 

como o vencedor do Baixo Alentejo. 

 

 Projeto “Entrudanças” 

Mantendo a tradição da localidade, o projeto desenvolveu-se com a parceria da Associação 

“Pédexumbo” que consistiu numa vivência diferente do Carnaval onde crianças, famílias e 

demais comunidade da vila de Entradas se envolveram na participação em atividades 

propostas pela Associação em articulação com o Estabelecimento Escolar. Neste sentido, 

foram os alunos das turmas envolvidas que realizaram a abertura do “Festival” com 

apresentações na área das expressões artísticas. Para além da turma de Entradas, participou 

ainda no projeto a turma do 2.º B do CE Dr. Francisco Alegre. 
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As atividades desenvolvidas foram de encontro aos objetivos previamente delineados, tendo 

até superado os mesmos, no que concerne à participação da comunidade e o 

enriquecimento cultural dos envolvidos, permitindo ainda a aquisição de diferentes 

competências nas áreas das expressões e das ciências experimentais, por parte dos alunos. 

 

 Projeto “Compartilharte” 

Este Projeto, desenvolvido pela turma do 2.º B, simbolizou e incentivou a partilha de afetos, 

valores e emoções, através da partilha de um postal, com alguém especial e paralelamente 

angariar fundos para a causa social da Ajudaris, nomeadamente na dádiva de óculos a 

crianças sinalizadas pelos professores solidários, em parceria com a Ergovisão. 

O projeto alcançou os objetivos propostos. O envolvimento das crianças foi evidente e o 

dinheiro angariado permitiu ajudar crianças necessitadas. 

A história ”O Porquinho Comilão” criada pelos meninos e meninas do Jardim de Infância de 

Castro Verde (sala 0B) foi, entre muitas, a selecionada para integrar o livro Ajudaris 2019. 

 

 Projeto amigos do Ziki 

Integrado num programa de promoção de saúde emocional e mental e do bem-estar, o 

projeto amigos do Ziki, direcionado às educadoras de infância, proporcionou aos seus 

participantes a aquisição de competências na referida área. Assim, a formação obtida 

permitiu disseminar um conjunto de abordagens e estratégias educacionais junto das 

crianças, em ambiente de grande ludicidade, que lhes permitiu: 

- desenvolver a capacidade de reconhecer, de identificar e de verbalizar sentimentos, 

treinando o reconhecimento de sentimentos de tristeza e alegria, raiva e irritação, inveja e 

ciúme e nervosismo, em si próprias e os outros; 

- reconhecer sentimentos relacionados com situações de bullying, bem como a capacidade 

de lidar com situações difíceis do ponto de vista emocional; 

- desenvolver a capacidade de criar relações e de gerir conflitos;  

- desenvolver a capacidade de comunicação, verbalizando os seus sentimentos. 

 O projeto revelou-se assim bastante positivo para todos os seus intervenientes. 
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 Festival 100Cenas  

A IX edição do Festival 100Cenas, dando continuidade às anteriores edições, apresentou 

uma secção competitiva, a saber: ficção, documentário, animação, aplauso e região 

O programa do Festival 100Cenas, para além da criação de um espaço que funcionou como 

partilha do património de experiências na área das produções a concurso e do festival 

Monstra 2019, ofereceu ainda uma componente formativa que teve como objetivos 

valorizar e promover a literacia dos media, a sensibilidade estética e o sentido crítico, quer 

na forma de olhar as artes, quer na forma de olhar o mundo.  

Neste contexto, decorreu uma ação de formação de curta duração “O Book Trailer como 

ferramenta promocional da leitura”, dirigida aos docentes do Agrupamento de Escolas. 

Os Prémios das várias categorias da 9 edição do Festival de Cinema e Audiovisual 100 Cenas, 

foram atribuídos: 

 1º Prémio Biosfera "O Porquinho Vermelho" realizado pelos alunos da turma B do 2º ano 

do Centro Escolar Dr. Francisco Alegre; 

 3º Prémio Biosfera "Aves do Campo Branco", realizado pelos alunos das turmas B e C do 4º 

ano do Centro Escolar Dr. Francisco Alegre; 

 3º Prémio Biosfera "Hino da Biosfera" realizado pelos alunos da turma B do 1º ano do 

Centro Escolar Dr. Francisco Alegre e Turma A do 4º ano do Centro Escolar 1. 

 Prémio Ficção - "4 Estações" realizado por Maria Palma, Carolina Micael, Isabel Guerreiro e 

Inês Koehler - Agrupamento de Escolas de Castro Verde; 

 Prémio Documentário Literário - " Sexo Platónico" realizado por Gustavo Vieira; 

 Prémio Motivação - "Zero Gravity”- realizado por Joana Peres; 

 Prémio Aplauso - “Mito” realizado por alunos do 5º ano do Agrupamento de Escolas de 

Ourique; 

 Prémio Sensibilização - "Uma Cena de Bullying" realizado pelos alunos da Turma do 7º B - 

(ano letivo 2017-2018); 

Os Prémios 100 Cenas foram apoiados pela União de Freguesias de Castro Verde e Casével, 

Junta de Freguesia de Entradas, Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, Junta de 

Freguesia de São Marcos da Ataboeira e Câmara Municipal de Castro Verde. 
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 Erasmus+ 

O Agrupamento está empenhado em proporcionar aos nossos alunos e docentes 

experiências de mobilidade em ambientes intercultural e multicultural para partilha de melhores 

práticas, promotor de melhores aprendizagens. Ao abrigo deste programa este agrupamento tem 

dois projectos aprovados, com a duração de 24 meses:  

- EDINN - Educate to Innovate, direccionado aos alunos do ensino secundário profissional, 

envolvendo escolas da Roménia, Itália, Polónia e Filândia; 

- Exchange of good practices - The way to success, para alunos do ensino secundário regular 

envolvendo escolas de Espanha e Polónia. 

Este ano letivo foram efectuadas 3 mobilidades, duas de professores e uma para alunos, nos 

dois projectos. O nosso Agrupamento recebeu em maio no âmbito do projeto, EDINN, 18 alunos e 8 

professores durante 5 dias. Com esta mobilidade o património cultural, o estudo da robótica e da 

realidade virtual aumentaram a motivação dos alunos para novas aprendizagens, promovendo 

formandos empreendedores, ampliando a gama de opções para estes no mercado de trabalho. 

A parceria com a autarcia nestes projectos foi imprescindível quer em termos da logística e no 

acompanhamento. Ainda no âmbito do projecto The way to success, refira-se que estiveram 

presentes em Castro Verde docentes de Espanha e Polónia, tendo em vista a preparação da 

mobilidade de alunos. 

 

Ainda no âmbito do plano de atividades do Agrupamento de Escolas, importa referir as atividades e 

projetos dinamizados no âmbito do Desporto Escolar, Área de Educação para a Saúde e Biblioteca 

Escolar: 

 

 Desporto Escolar 

Dirigido aos jovens dos ensinos básico e secundário o desporto escolar (futsal, ténis de 

mesa, natação, badminton, BTT e Voleibol) mobilizou, à semelhança dos anos letivos 

anteriores, 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 
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visibilidade ao Agrupamento. Os alunos participaram em diversas provas, obtendo 

classificações que, naturalmente, dignificaram os alunos e a escola. 

 

 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, Bombeiros Voluntários 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 

Centrada na sua missão e no contexto da comunidade educativa onde está inserida, as 

bibliotecas do AECV são um pólo agregador na articulação entre ciclos e um lugar facilitador 

do acesso a equipamentos e recursos de forma a responder aos novos desafios e às novas 

literacias exigidas pela sociedade da informação 

Nesta dinâmica salientam-se os projetos de referência que reforçam a articulação entre 

ciclos, nomeadamente: as TIC no Pré-escolar; Conhecer+aBiblioteca; CastroLê+ História; 

CastroLê+ Ciências que, dinamizadas por docentes da equipa da biblioteca, asseguram o 

apoio ao desenvolvimento curricular e extracurricular a alunos do pré-escolar,1º e 2º ciclos.  

Integrada na visão de uma comunidade leitora, operacionalizada pela Rede de Bibliotecas do 

Concelho de Castro Verde (RBCV), as bibliotecas escolares deram continuidade ao Projeto 

CastroLê+, aglutinador de todas as atividades e iniciativas desenvolvidas na promoção da 
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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 - a representar o 

AECV, uma  aluna integrou o grupo de alunos vencedores que, no dia 12 de julho, foram 

recebidos, no Palácio de Belém, pelo Presidente da República. 

Destacam-se ainda outras atividades associadas à promoção da leitura: Conversas com 

Escritores, Workshops de leitura expressiva e Contadores de histórias, direcionadas para 

alunos de todos os ciclos de ensino. 

O projecto CastroLê+comTODOS, direcionado a toda a comunidade escolar, continua a 

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

educativa e local. No presente ano letivo, no âmbito do projeto Todos Juntos Podemos Ler 

(RBE/PNL), a candidatura com o projeto “Rádio com TODOS”, desenvolvido com alunos dos 

cursos PIEF, foi a selecionada na Região Alentejo. O desenvolvimento do referido projeto 

terá início no ano letivo 2019/2020. 

No presente ano letivo, a experiência piloto do referencial “Aprender com a Biblioteca 

Escolar”, monitorizada pela RBE/ME, foi desenvolvida com as turmas do 10º ano do ensino 

secundário, em articulação com os projetos de Educação para a Cidadania. Pretende-se 

assim dar continuidade à experiência aplicação do referencial no próximo ano letivo. 

Deu-se seguimento ao projecto Parlamento dos Jovens, tendo o mesmo 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, BVCV, Associação de Agricultores, 

GNR/Escola Segura, SOMINCOR, ESDIME; CPCJ, 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 
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deveras importante e decisivo na consecução dos objetivos traçados no âmbito do Plano Anual de 

Atividades. 

Importa ainda referir a participação dos alunos do Agrupamento de Escolas em diversas iniciativas, 

tendo o seu bom desempenho resultado na atribuição de prémios quer a nível regional, quer a nível 

nacional, nomeadamente: 

 - Joana Costa (8C) - menção honrosa Concurso Nacional de Leitura, Fase Nacional; 

 - Kevin Gonçalves (11A), Joana Costa (8C) e Ana Bastos (10C) - Vencedores do Concurso 

 Nacional de Leitura, Fase Distrital; 

 - Ricardo Antunes (11ºA) - 2º lugar nacional (apurado fase Internacional) nas Olimpíadas de 

 Informática; 

 - José Diogo Ramos (12 B) - Apurado fase final das Olimpíadas de Economia VI; 

 - Ana Bastos (10C) - 2º lugar, Concurso Nacional de Empreendedorismo ”Faz Acontecer”. 

Ao nível do Desporto Escolar os alunos do Agrupamento participaram em várias competições, tendo 

também obtido prémios merecedores de destaque quer a título individual quer por equipas, 

designadamente: Equipa de Futsal iniciados masculinos, 2° lugar Distrital; Equipa de Badminton, 3° 

lugar Distrital; Marta Tomé (10A) , Campeã Distrital e Vice-campeã Regional na modalidade de Ténis 

de Mesa - Escalão: Juvenis Femininos e Alexandre Amaro (10 A), 3° lugar no Torneio Distrital de 

Badminton Singulares; 

 No âmbito da modalidade de natação, destacaram-se os seguintes alunos: 

- Natação: Fase Final Distrital CLDE BAAL - Aljustrel  

Nome Escalão 
Classificação / 

Prova 
Classificação / 

Prova 
Classificação / 

Prova 

Alexandre Miguel Reis 
(8C) 

Iniciado - Masc 
3º lugar - 50 
Costas 

3º lugar - 50 
LIvres  

Diana Daniel (10A) 
Juvenil Fem 

1º lugar - 50 
Costas 

1º lugar - 100 
Costas 

1º lugar - 100m 
estilos 

Diego Horta (6A) Infantil B - Masc 
1º lugar - 50 
Bruços 

1º lugar - 100 
Bruços 

2º lugar - 50 
Costas 
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Dinis Micael(6C) Infantil B - Masc 
1º lugar - 50 
Costas 

4º lugar - 100m 
estilos 

4º lugar - 50 
Mariposa 

Inês Sofia Lopes (3B) 
Infantil A / B - 
Fem 

10º lugar - 50 
Costas 

14º lugar - 50 
LIvres 

3º lugar - 100m 
estilos 

João Pedro Colaço (6A) Infantil B - Masc 
3º lugar - 50 
Bruços 

5º lugar - 50 
LIvres 

4º lugar - 50 
Costas 

Margarida Amaro (6A) Infantil B - Fem 
3º lugar - 50 
Bruços 

9º lugar - 50 
LIvres 

4º lugar - 100 
LIvres 

Maria Valadeiro Luis (9C) Iniciado - Fem 
1º lugar - 50 
Bruços   

Equipa  
Infantis B - Masc 

1º lugar - 4X25 
livres   

 

- Campeonato Regional do Alentejo 2019 – Estremoz 

Nome Escalão 
Classificação / 

Prova 
Classificação / 

Prova 
Classificação / 

Prova 

Diana Daniel (10A) Juvenil Fem 
1º lugar - 100 
Costas 

3º lugar - 50 
Mariposa 

5º lugar - 100m 
estilos 

Dinis Micael (6C) Infantil B - Masc 
1º lugar - 100 
Costas 

6º lugar - 100m 
estilos  

Lara Gonçalves (10B) Juvenil Fem 
3º lugar - 50 
Costas 

3º lugar - 50 
Bruços  

Equipa  Infantis B - Masc 
3º lugar - 4X25 
Estilos   

 

 
 
 
 

   

   As representantes dos docentes: 

    Ensino pré-escolar – Maria de Fátima Palma 

     Ensino Básico – Ilda Maria Palminha 

     Ensino Secundário – Maria Madalena Coelho 

 

 Castro Verde, 23 de julho de 2019 


