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Introdução  

Pensar a rede educativa de um concelho implica proporcionar o debate amplo, mas localizado, do fundamento da 

acção educativa. Esta, pelo seu propósito, contém em si a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento dos 

indivíduos do ponto de vista intelectual, social, técnico e humano. Os desafios actualmente colocados apelam a 

uma visão prospectiva, criativa e pró-activa na definição dos caminhos a trilhar pelas organizações educativas, 

assumindo-se estas mais como “centros educativos de aprendizagem”, numa perspectiva de desenvolvimento 

estratégico dos Concelhos, e menos como espaços fechados à mudança, cristalizados, e cujas práticas, localização 

e organização espacial submetem e limitam a acção educativa. 

No decurso de um longo e gradual processo de desconcentração e descentralização de poderes em matéria de 

gestão educativa para as autarquias locais, a Lei n.º159/99, que estabelece o quadro de transferências de 

atribuições e competências, e o Decreto-Lei n.º7/2003 de 15 Janeiro, que regulamenta as competências, 

composição e funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação1 bem como o conceito, objectivos e objecto 

das Cartas Educativas, explicitam claramente a opção pela gestão local e subsidiária de cada território educativo. 

Neste contexto, a Carta Educativa é assumida como um instrumento de planeamento territorial, parte integrante 

do Plano Director Municipal (PDM), em que intervêm, além da Câmara Municipal, outros organismos, a diversos 

níveis e com diferentes graus de competência, nomeadamente: Conselhos Municipais de Educação; Direcções 

Regionais de Educação; Serviços Locais e Centrais do Ministério da Educação; Comissões de Coordenação Regional 

e Associações de Municípios. 

A Carta Educativa surge como uma ferramenta de estruturação da acção, visando a melhoria contínua do sistema 

educativo local, entendido numa perspectiva de Território Educativo, ou seja, não confinado ao espaço 

tradicionalmente reservado à escola, mas reconhecendo na multiplicidade de inputs económicos, sociais e 

culturais, a oportunidade de ampliar a experiência educativa. A Carta Educativa visa o cumprimento dos grandes 

objectivos da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei N.º 46/86) e dos normativos aí preconizados, 

especificamente: 

• prever uma resposta adequada às necessidades de reordenamento da rede educativa, colocadas pela 

evolução da política educativa e pelas oscilações da procura da educação, procurando rentabilizar o 

parque escolar existente. 

• caminhar no sentido de atenuar as disparidades inter e intra-regionais, promovendo a igualdade do 

acesso à educação numa perspectiva de adequação da rede educativa às características regionais e 

locais, assegurando a coerência dos princípios normativos no todo nacional. 

“Indissociável das propostas do Plano Director Municipal, a Carta Educativa deverá ser um instrumento 

fundamental de planeamento que permita aos responsáveis desenvolver uma actuação estratégica no sentido de: 

• Orientar a expansão do sistema educativo num determinado território em função do desenvolvimento 

económico e sócio-cultural. 

• Tomar decisões relativamente à construção de novos empreendimentos, ao encerramento de escolas e à 

reconversão e adaptação do parque, optimizando a funcionalidade da rede existente e a respectiva 

expansão. 

• Definir prioridades. 

                                                 
1 Designação que evoluiu da anterior: Conselhos Locais de Educação. 
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• Optimizar a utilização dos recursos consagrados à educação. 

• Evitar rupturas e desadequações da rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvimento urbanístico” 

(Martins, 2000:9). 

Qualquer acção nos domínios do planeamento e gestão do Sistema Educativo pressupõe uma visão integrada e 

integradora de toda a rede educativa e, particularmente, da escola, não só no plano interno da organização, mas 

também da gestão de recursos, práticas e relações com a comunidade.  

A ineficácia de um planeamento cristalizado e a necessidade de assumir uma nova concepção de escola-

organização, articulada com outras unidades de educação e formação, centros de recursos e outros apoios 

diversificados, levaram a que o conceito de Carta Escolar evoluísse para o conceito transversal de Carta Educativa. 

Este engloba não só os equipamentos escolares, mas todos os equipamentos sociais e colectivos relacionados com o 

paradigma da educação para todos ao longo da vida. Neste âmbito, a Carta Educativa assume-se como um 

instrumento orientador fundamental, capaz de impulsionar a “acção contextualizada dos actores locais, em que a 

afirmação da diversidade, em vez de constituir um constrangimento, passa a constituir um importante recurso a 

rentabilizar na formação dos actores e no desenvolvimento local” (Rodrigues, 2003:79).  

 

O presente documento, resultante de um protocolo entre a Escola Superior de Educação de Beja e a Câmara 

Municipal de Castro Verde2, encontra-se estruturado em 5 partes: 

• Parte I. Carta Educativa: princípios orientadores. Esta parte é dedicada à análise e interpretação do 

enquadramento da Carta Educativa no pensamento educacional contemporâneo e paradigma emergente, 

bem como na sua integração nas tendências e expectativas de desenvolvimento do Sistema Educativo 

Português, em termos político e prospectivo.  

• Parte II. O concelho de Castro Verde: Caracterização. Nesta parte caracteriza-se a situação económica 

e social do concelho e analisa-se a rede educativa do concelho, mediante a exploração de um vasto 

conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos. Apresenta-se também uma caracterização das áreas 

de intervenção da autarquia no domínio educativo que complementa a análise sobre a dinâmica educativa 

existente no concelho. 

• Parte III. Diagnóstico e Cenários de evolução. Nesta parte é incluido o diagnóstico das potencilalidades e 

problemas detectados na actualidade na situação educativa do concelho, sustentado na análise da 

dinâmica populacional, das características e mudanças constatadas no parque escolar e das tendências de 

evolução da população discente, docente e não docente. Inclui-se, também, um exercício de prospectiva 

acerca da evolução provável da rede educativa do concelho, através da análise de tendências em curso ao 

nível de oferta/procura de educação. É, ainda, feita a comparação entre os indicadores e metas previstos 

para o país e para o concelho, realizando-se uma exploração e interpretação prévia das projecções de 

evolução demográfica e de procura escolar até 2011/2012, conforme indicação nacional.  

• Parte IV. Proposta de Reordenamento da Rede Educativa do Concelho de Castro Verde. Na 

caracterização da situação escolar e projecção da sua evolução detectam-se situações que permitem 

                                                 
2 Com base no disposto no já referido Decreto-Lei Nº.7/03 de 15 de Janeiro foi estabelecido um protocolo entre a Associação de Municípios do 
Distrito de Beja (AMDB), actual Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (AMBAAL), e a Escola Superior de Educação de Beja 
(ESEB), a 1 de Outubro de 2003 e revisto a 15 de Outubro de 2004 e a 31 de Outubro de 2005. Neste, a ESEB assumiu a responsabilidade, em regime 
de colaboração directa com os técnicos responsáveis pela área educativa em cada autarquia, da coordenação e execução técnica das Cartas 
Educativas dos 14 concelhos do Distrito de Beja, no qual se inclui o Concelho de Castro Verde. Posteriormente, a CMCV protocolou com a ESEB a 
reformulação da proposta inicial no sentido de adaptar às orientações estratégicas municipais e normativos do ME.  
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definir necessidades de mudança. Estas traduzem-se num conjunto de propostas de direcção estratégica 

de trabalho e de acção, devidamente fundamentadas e justificadas nas hipóteses de desenvolvimento e 

objectivos educacionais assumidas para o concelho, tendo em vista o reordenamento da rede educativa.  

• Parte V. Monitorização e Avaliação da Carta Educativa do Concelho de Castro Verde. Com base nestas 

propostas e objectivos que permitem alcançar, definimos um plano de monitorização para o 

acompanhamento e melhoria da situação educativa de Castro Verde e para a cíclica renovação desta 

Carta Educativa. 
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1.  Cartas Educativas no contexto do pensamento contemporâneo sobre educação 

As Cartas Educativas constituem-se como possíveis instrumentos de consolidação da comunidade educativa, mais 

consistente por que mais alargada e mais vinculada ao processo de construção local de política educativa, num 

esforço de cruzamento e análise de um conjunto de medidas afirmadas na atribuição de competências ao poder 

local e de autonomia às escolas. 

A Carta Educativa concelhia é um documento que reflecte princípios contemporâneos, subjacentes ao 

desenvolvimento dos sistemas educativos, e sociais, em Portugal e noutras sociedades ocidentais: a reconfiguração 

da educação no sentido de uma educação para todos ao longo da vida e a progressiva territorialização dos modos 

de pensar e fazer a educação. 

 

1.1. Educação para todos ao longo da vida 

Em termos gerais, educação é a designação dada aos processos que conduzem e produzem aprendizagens, com 

vista ao desenvolvimento do ser humano. Este é o fim último da educação. Esta é, também, a impossibilidade de 

limitar a educação. A aprendizagem é e não é intencional, significativa, útil. É precoce e tardia e acontece sob 

moldes formais, não-formais e informais. Introduz-se assim, de modo muito genérico, aquele que é o paradigma 

emergente no pensamento sobre educação: a educação para todos ao longo da vida, que entende este processo de 

modo global e ultrapassa as fronteiras tradicionais – como por exemplo, entre educação inicial e contínua, entre 

educação formal, informal e não formal (UNESCO, 1996). 

Feita esta constatação, torna-se claro e necessário que a questão educativa se debate em campos de contradições 

e em múltiplas dinâmicas de ajustamento, nomeadamente entre o nacional, o transnacional e o local. Exige a 

multiplicação dos lugares de educação, e dirige-se a muitos sujeitos da educação e da aprendizagem: já não 

apenas crianças e adolescentes em frequência escolar, ou adultos em formação profissional, mas com a ambição 

de abranger todos, indo de encontro aos seus interesses e aos seus lugares de convívio, lazer e desenvolvimento. 

Estas preocupações reflectem-se em práticas diversificadas: as parcerias entre diferentes instituições, nem sempre 

de índole educacional, a oferta educativa no espaço de trabalho, os sectores educativos de espaços culturais e 

recreativos com projecto de educação destinados a todos os públicos e faixas etárias, a mais tradicional 

alfabetização de adultos, os processos de reconhecimento de competências adquiridas, entre tantos outros 

exemplos. 

A construção de um “bem comum local” (Derouet, cit. por Rodrigues, 2003) e o desenvolvimento de um “espaço 

público educativo” (Sarmento, 1999) assentam numa lógica de intenção-acção-avaliação e exigem equipamentos 

diversificados e acessíveis, profissionais com formação adequada, fazendo apelo a relações de dependência e de 

interpelação entre a educação – em modalidades oficiais, definidas e mensuráveis – e o desenvolvimento local.  

Enquadram-se nestas tendências as Cartas Educativas, reguladas pelo Decreto-lei n.º 7 de 2003. Estas deverão 

ocupar-se do planeamento das necessidades de equipamentos e recursos para as modalidades de ensino e 

educação não superior, a ocorrer nos limites geográficos de cada concelho: o ensino regular, a educação especial, 

o ensino profissional, as modalidades de educação e formação de adultos. Esta orientação aponta no sentido da 

educação ao longo da vida para todos e acentua a procura de formas de promover percursos educativos e escolares 

bem sucedidos, na complementaridade dos diversos níveis e modalidades de educação.  
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1.2. A Territorialização da Educação 

“O território é constituído no jogo social, isto é, pelo sistema de interacções no seu interior e com o seu contexto 

envolvente. Neste jogo estabelecem-se regras e condições de acção. São essas regras que delimitam o território e 

lhe dão espessura e relevo, estabelecendo desse modo uma topografia” (Sarmento, 1999: 19). A questão educativa 

é um dos temas jogados nos territórios contemporâneos, com uma forte proliferação de actores, de contextos e de 

versões dos seus resultados.  

Esta abordagem territorializada ao processo educativo materializa-se nos Agrupamentos Verticais e Horizontais de 

Escolas e no movimento das Cidades Educadoras – de que Barcelona é o paradigma. Os primeiros implicam o 

território numa dimensão cartográfica pelo estabelecimento de organizações, dotadas de competências de gestão, 

de escolas do ensino básico. Já as cidades educadoras dão nome a uma utopia assente na importância da 

necessidade de gerar mecanismos que desenvolvam rotinas e espaços de colaboração públicos e privados que criam 

a comunidade, para além da autarquia e do localismo puros, no sentido de enfatizar a responsabilidade colectiva 

pela educação, na sua relação com o desenvolvimento das comunidades (Subirats, 2001).  

Com os Agrupamentos acentua-se o discurso da eficácia da escola, pelo assegurar das relações com o contexto e a 

comunidade, pela rentabilização de recursos físicos e humanos e pela distribuição de competências. Com as 

cidades educadoras e a educação permanente e ao longo da vida contribui-se para a pedagogização das sociedades 

e o questionamento da forma escolar (Canário, 1999; Correia, 1999).  

O Decreto-Lei nº. 7 de 2003 evoca estas leituras ao legislar sobre o ordenamento do território da educação ao nível 

local. Como referimos, por via deste diploma são instituídas duas figuras: o Conselho Municipal de Educação e a 

Carta Educativa. Ambas transportam continuidade e novidade. Continuidade de órgãos consultivos na organização 

social portuguesa3 e de documentos de carácter cartográfico para o planeamento da educação escolar pública, a 

partir do poder central. 

 

Destacamos, a seguir, algumas iniciativas de descentralização do sistema educativo português contemporâneo na 

atribuição aos municípios das competências inerentes aos transportes escolares, em Setembro de 1984, e as 

medidas de atribuição de competências relativas à acção social escolar, em Dezembro do mesmo ano4.  

Dois anos depois, em Outubro de 1986, é promulgada a Lei de Bases do Sistema Educativo Português5, que 

apresenta o princípio da comunidade educativa como elemento participativo nas decisões em matéria de 

educação, passível de concretização com a introdução de pressupostos de autonomia e democratização na gestão 

e administração das escolas públicas6. As Cartas Escolares concelhias, desenvolvidas nas várias regiões do país e 

publicadas por volta de 19907, são uma concretização da vontade de consubstanciar as comunidades educativas de 

Portugal8. 

                                                 
3 No roteiro de movimentos de descentralização a partir da década de 80, veja-se, por exemplo, a criação de conselhos consultivos para os 
transportes escolares e para a acção social escolar e os Conselhos Locais de Educação, em 1998. 
4 Estas medidas estão legisladas, respectivamente, pelos Decretos-Lei Nº. 299/84 e Nº. 399-A/84.  
5 Lei Nº. 46/86 que se encontra em vigor com uma alteração em 1997. 
6 O regime de autonomia foi apresentado no Decreto-Lei nº. 43/89 que superintendeu dois modelos de gestão e administração autónoma das escolas 
do ensino público não superior – de 1991 e de 1998 – e que continua em vigor. 
7 De que é exemplo: DEP/GEF (1991). Cartas Escolares da Região do Alentejo. Lisboa: Ministério da Educação. 
8 O estudo de educação comparada desenvolvido e publicado pela rede Eurydice - Rede de Informação sobre Educação na União Europeia - conclui 
que “as reformas realizadas na administração geral do sistema escolar resumem-se essencialmente a um movimento progressivo de 
descentralização e de delegação de poderes na sociedade. Quase todos os países abrangidos introduziram novas regulamentações que deslocam o 
poder de decisão do Estado central para as autoridades regionais, locais ou municipais e destas para os estabelecimentos de ensino. Ao mesmo 
tempo observa-se um aumento de participação da comunidade educativa.” (Eurydice, 1998: 26). Como se verifica, as tendências transnacionais das 
políticas educativas são evidentes. João Barroso (1998) desenvolve a temática da administração das escolas e constata a existência de países 
precursores destas medidas de autonomização, como sejam a Nova Zelândia, o Reino Unido e a Austrália. Também António Teodoro (2001) 
evidencia o papel das organizações internacionais – de que são exemplo a União Europeia (UE), a Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE), o Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outras – na normalização das políticas educativas 
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O relatório da UNESCO, coordenado por Jacques Delors nos anos noventa, postula que “o sucesso da escolarização 

depende, em larga medida do valor que a colectividade atribuir à educação. (...) A outorga, por parte do Estado, 

de subsídios às comunidades locais que se esforçam por resolver os seus próprios problemas, aperfeiçoar-se e 

organizar-se, revelou-se uma solução mais eficaz do que as acções vindas de cima, visando impor o progresso” 

(UNESCO, 1996: 112-113).  

Em Portugal, o complexo processo da descentralização prossegue na década de noventa. Destacamos dois diplomas 

que o configuram enquanto processo em desenvolvimento e não como estado já alcançado: o regime de autonomia 

administração e gestão das escolas públicas do ensino não superior e o quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais9. O primeiro respeita, exclusivamente, a questões de âmbito escolar. Já 

este último inclui o domínio educativo no conjunto das atribuições do poder local. Ambos são marcos de processos 

de democratização, autonomização e descentralização, ao nível das escolas e dos municípios, respectivamente. O 

modelo de gestão das escolas implica e exige a presença de representantes dos poderes e interesses locais num 

dos seus órgãos de gestão. De modo complementar, as atribuições das autarquias compreendem: 

• os edifícios escolares; 

• os transportes; 

• a alimentação; 

• a acção social escolar; 

• o apoio a actividades complementares da acção educativa e extra-escolar; 

• a gestão de pessoal não docente da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Ambos os documentos prevêem a criação, por iniciativa dos municípios, de estruturas consultivas ao nível 

concelhio. A autonomização e descentralização do sistema educativo exigem regulação. É neste sentido que 

entendemos a publicação do diploma legal que trata da avaliação da educação e do ensino não superior10. Esta 

medida tem como objectivos “dotar a administração educativa local, regional e nacional (...) de um quadro de 

informações sobre o funcionamento do sistema educativo (...) valorizar o papel dos vários membros da 

comunidade educativa (...) das autarquias locais” (Artigo 3º, Lei nº. 31/2002). 

Estes diplomas coexistem com o que trata a “concretização da descentralização administrativa (...) enquanto 

aposta genérica no princípio da subsidariedade (...) um modelo de organização administrativa tendente à obtenção 

de melhores níveis de satisfação das necessidades reais dos cidadãos” (Preâmbulo do Decreto-lei nº. 7/2003).  

Desta forma intensifica-se o apelo à coesão das comunidades em torno das questões educativas, promovendo as 

parcerias, os partenariados e a colaboração em domínios diversificados para dar resposta às necessidades 

detectadas e detectáveis localmente.  

Desta forma, na política educativa nacional, abre-se a porta a uma possibilidade efectiva de territorialização da 

educação, assente em “poderes locais fortes, escolas fortes, cidadãos participativos, estado atento e 

interveniente” (Barroso, 1998: 49-50). Assegurar esta gestão de interdependências é a função maior dos Conselhos 

Municipais de Educação e das autarquias. É neste contexto que entendemos a elaboração da Carta Educativa. 

A pertinência deste documento reside no seu processo, tanto quanto nos resultados que vierem a ser alcançados 

em cada concelho. De facto, a prática do diagnóstico da situação educativa, da caracterização da oferta e da 

procura, são, ainda, escassas na gestão educativa local. A capacidade de identificar problemas, de desenhar as 

                                                 
9 Estas medidas estão legisladas, respectivamente, no Decreto-Lei nº. 115-A/98 e na Lei nº. 159/99. 
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necessidades e de definir os meios implicados para potenciar a acção não está ainda conseguida na sua plenitude, 

sendo, todavia, condição necessária para a assunção das políticas educativas locais. A oportunidade da Carta 

Educativa é potenciar o protagonismo local em termos de política educativa.  

Os desafios às políticas educativas locais, que Isabel Guerra sintetiza com clareza, podem ser referentes de 

particular relevo para a assunção de políticas locais: “considerar a descentralização da educação não como um 

mero problema de competências ou funcional, mas como um problema político (…) ultrapassar a dispersão, o 

desenrascanço, a espontaneidade e o voluntarismo através de uma acção planeada, participada e avaliada (…) 

coordenar todas as políticas locais – educativas, culturais, de emprego e de criação de empresas, etc. – num 

processo de desenvolvimento local (...) priorizar as zonas com problemas e garantir a igualdade de oportunidades 

através de uma acção preventiva e discriminação positiva” (Guerra, 2002: 196-197). Neste sentido, as Cartas 

Educativas constituem-se como compromissos materiais dos poderes locais com o local, com a possibilidade real de 

tomar opções visíveis e projectadas. 

 

 

2. Expectativas de desenvolvimento do Sistema Educativo Português  

2.1. Metas assumidas pelo Ministério da Educação 

A educação pré-escolar sofreu um grande incremento na segunda metade da década de 1990, que culminou no 

processo de alargamento da rede pública do pré-escolar e na publicação das orientações curriculares para este 

nível de educação.  

Assim, propunha-se o Ministério da Educação que, até ao fim do século XX, frequentassem o pré-escolar 90% das 

crianças com cinco anos, 75% das crianças com quatro anos e 60% das crianças com três anos (Decreto-Lei nº. 

147/97). Os objectivos então traçados eram também de natureza qualitativa, acrescentando-se que as salas de JI 

deveriam ser frequentadas por no mínimo 20 crianças e no máximo 25. Interessa destacar que se considerava a 

educação itinerante e a animação comunitária como opções a serem tomadas nas zonas de baixa densidade 

populacional.  

O ensino básico regular é de frequência obrigatória para todos, desde a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº. 

46 de 1986) e com regulamentação de 1989. Como tal, a principal meta a considerar é, necessariamente, a de que 

100% das crianças e adolescentes entre os 6 e os 15 anos estejam a frequentar a escola. Aliás em “1999/00 

Portugal atingiu os 100% de escolarização até aos 15 de idade, em virtude de uma medida de 1986” (Oliveira 

Martins, 2000: 23).  

Quanto ao problema do abandono escolar antes do cumprimento da escolaridade obrigatória, o Programa Novas 

Oportunidades, criado em 2006 com o intuito de dar resposta às questões do ensino básico, ensino secundário e da 

formação de adultos, estabelece como meta «garantir que até 2010 será proporcionado a todos os jovens em risco 

de abandonar o sistema de ensino sem cumprirem a escolaridade obrigatória a integração em vias 

profissionalizantes que permitam concluir o 9º ano de escolaridade»11. O Programa prevê que em 2010 estejam 27 

500 jovens nesta situação, inseridos em cursos de aprendizagem e em cursos de educação e formação. 

Em matéria de finalidades para o 1º ciclo do ensino básico, o XVII Governo estabeleceu o alargamento do 

funcionamento das escolas do 1.º CEB, para a implementação de actividades curriculares, de forma a que todos os 

alunos tenham um acesso igual a este tipo de oportunidades. Destaca-se, dentro desta lógica de expansão das 

                                                                                                                                                             
10 Lei nº. 31/2002. 
11 Cf. www.novasoportunidades.gov, download em 22 de Novembro de 2006. 
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oportunidades educativas o Programa de generalização da Língua Inglesa, destinado aos alunos dos 3º e 4º anos do 

Ensino Básico, cuja implementação foi prevista para entrar em vigor no ano lectivo de 2005/06. 

O XVII Governo criou, no ano de 2005, o Programa de generalização das refeições escolares aos alunos do 1º ciclo 

do ensino básico. Trata-se de uma medida do Ministério da Educação que tem como principal objectivo suprir um 

vazio legal quanto às atribuições dos municípios no fornecimento das refeições escolares aos alunos do 1º CEB e 

define o modelo de financiamento necessário para tal. 

Com a Iniciativa Novas Oportunidades, prevê-se para o ensino secundário, uma aposta em especial no ensino 

profissional, estimando-se que em 2010, metade dos 145 000 alunos a frequentar o ensino secundário estejam 

matriculados na via profissionalizante. Como tal, de acordo com a Iniciativa, em 2010 todas as escolas secundárias 

públicas deverão disponibilizar cursos de ensino profissional, esperando-se a existência de um total de 450 cursos.  

Quando à educação de adultos, quer no que diz respeito à conclusão do ensino obrigatório quer do ensino 

secundário, esta iniciativa prevê, até 2010, que 42 000 adultos concluam o ensino básico e 65 000 o ensino 

secundário. O Programa prevê que tal deverá acontecer, preferencialmente, através dos cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA) embora continuem a existir as ofertas ao nível do ensino recorrente. Estes cursos 

deverão decorrer em diversas entidades, com preferência para os Centros de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (CRVCC), escolas secundárias, agrupamentos de escolas, entre outras. Isto é, é 

apontada a necessidade de aumentar progressivamente a frequência do ensino secundário, bem como de 

diversificar a oferta existente e de articular o funcionamento de escolas regulares e profissionais existentes nos 

diversos territórios educativos, fortalecendo os percursos de escolarização do ensino secundário. De facto, nos 

últimos períodos de governação, tem sido várias vezes feita, por diferentes protagonistas políticos, a apologia da 

escolarização até aos 18 anos de idade. Até 2010, este programa prevê a existência de um total de 500 centros em 

2010, estando igualmente previsto o alargamento da certificação até ao 12ºano de escolaridade. Ao nível dos 

CRVCC, dever-se-á «garantir que até 2010 mais de 650.000 pessoas obtenham uma certificação de competências, 

tendo como meta que em 2010 estejam a ser emitidos, por ano, cerca de 75.000 diplomas conferentes de 

habilitação escolar equivalente ao ensino básico e 125.000 diplomas conferentes de habilitação escolar 

equivalente ao ensino secundário».  

Tendo em atenção estes princípios orientadores, as opções metodológicas foram as que a seguir se indicam. 
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3. Opções metodológicas para a concepção da Carta Educativa de Castro Verde 

A Carta Educativa de Castro Verde fez-se em parceria. Num primeiro nível, e no âmbito do protocolo estabelecido 

entre a AMDB (actual AMBAAL) e a ESEB, numa parceria de coordenação e execução técnica assegurada pelas 

equipas da ESEB e da Câmara Municipal de Castro Verde, mais concretamente, do grupo de trabalho constituído 

para o efeito. Num segundo nível, pela colaboração de todos os parceiros locais que integram e estruturam a rede 

educativa local e que de um modo activo efectivo consubstanciam a sua participação ao nível do Conselho 

Municipal de Educação. Parelamente, foram obtidos dados oficiais junto do Ministério da Educação e do Instituto 

Nacional de Estatística. 

Quanto à metodologia adoptada, as informações foram obtidas através de visitas ao terreno, e mediante 

instrumentos de recolha não presencial construídos para o efeito. É importante destacar a participação efectiva e 

disponível das entidades referidas. A equipa da Câmara Municipal de Castro Verde forneceu parte da informação 

que serviu de base à caracterização da situação socio-económica, das áreas de intervenção da autarquia no 

domínio educativo, bem como, diversas informações necessárias à descrição da situação educativa do concelho. A 

concepção do capítulo dos cenários de evolução foi coordenada pela equipa da ESEB a partir de dados já existentes 

e concebidos para o efeito, em concreto, as projecções da evolução da população escolar disponibilizadas pela 

Direcção Regional de Educação do Alentejo. As projecções demográficas e os cenários de evolução dos níveis de 

escolarização foram concebidos pela empresa Estudalentejo. Toda esta colaboração desenvolvida no concelho de 

Castro Verde decorreu, nesta fase, no âmbito de um novo protocolo, celebrado entre a ESEB e a CMCV para revisão 

do documento.  

De acordo com o protocolo estabelecido entre a ESEB e a AMBAAL, para a execução das Cartas Educativas dos 14 

concelhos do Distrito de Beja foi constituída uma equipa técnica que coordenou o desenvolvimento de um plano de 

trabalho dividido em quatro fases. Numa primeira fase, foi feito o planeamento e definição de metodologias de 

trabalho; a Fase 2 foi dedicada à análise e diagnóstico da situação, que permitiu evidenciar os elementos 

necessários à Fase 3 - Definição das propostas de reconfiguração/reordenamento da rede educativa. A quarta e 

última Fase 4 consistiu na revisão e concepção da versão definitiva da Carta Educativa, a qual foi entregue para 

análise e aprovação por parte do Conselho Municipal de Educação (CME), Câmara Municipal (CM) e Assembleia 

Municipal (AM) de cada autarquia. No caso de Castro Verde, após submetido à análise inicial do Conselho Municipal 

de Educação, o documento foi reajustado mediante as sugestões de um grupo de trabalho constituído para o 

efeito, o qual integrou elementos do CME e da ESEB. Esta revisão implicou novo processo de recolha de 

informação, com vista à actualização do documento12. 

Cremos que os resultados deste trabalho conjunto convergem com as linhas orientadoras do pensamento e do 

planeamento educacionais acima expostos e formalizam-se no texto que a seguir se apresenta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Para uma análise dos procedimentos globais desenvolvidos no âmbito do protocolo celebrado para a concepção das 14 Cartas do Distrito de Beja, 
consultar o Apêndice 1. 
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PARTE II. 

O CONCELHO DE CASTRO VERDE: 

CARACTERIZAÇÃO 
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1. Caracterização socio-económica  

1.1. Caracterização geográfica 

O Concelho de Castro Verde está situado no distrito de Beja e é limitado, a Norte, pelos concelhos de Beja e 

Aljustrel, a Sul pelo concelho de Almodôvar, a Este pelo concelho de Mértola e a Oeste pelo concelho de Ourique. 

Com uma área de 567Km2 e uma população aproximada de 8000 habitantes, distribuída em cerca de vinte 

localidades de pequena e média dimensão, está dividido, administrativamente, em cinco freguesias: Casével, 

Castro Verde (sede de concelho), Entradas, S. Marcos da Atabueira e Santa Bárbara dos Padrões. 

 

 
 
Figura 1. Mapa do concelho de Castro Verde. 
Fonte: www.inesting.org/castroverde, download em Fevereiro de 2006. 

 

Acessibilidades 

A rede viária de Castro Verde é constituída por itinerários principais, itinerários concelhios, estradas nacionais e 

estradas regionais. O concelho está bem servido pela rede nacional de estradas que facilita as ligações do concelho 

a Lisboa, com o Algarve, com a capital de distrito e todo o interior do país. A rede viária municipal caracteriza-se 

por um conjunto de vias basicamente confluentes, formando uma malha radial a partir da sua sede de concelho, 

obrigando a que a maioria das ligações intra-concelhias se efectuem via sede de concelho. 

 

1.2. Dinâmica demográfica  

De acordo com os dados do último recenseamento (2001), residem no concelho de Castro Verde 7.603 indivíduos. 

Uma análise retrospectiva permite-nos concluir que se verifica uma tendência predominante de decréscimo 

populacional, entre 1960 e 2001, o concelho perdeu 4034 residentes. Esta tendência de redução populacional é 

apenas interrompida em 1991, data em que se constata a existência de um saldo positivo de 290 habitantes 

 17



Carta Educativa do Concelho de Castro Verde 

relativamente a 1981. Na última década, 1991 a 2001, a população volta a decrescer; o concelho sofre uma quebra 

a um ritmo anual médio de cerca de 0,21 indivíduos por cada 100 habitantes no concelho.  
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Gráfico 1. População residente no concelho de Castro Verde, de 1960 a 2001. 
Fonte: Barreto, A.(2000). A situação social em Portugal 1960-1999. Lisboa: ICS 
XIV Recenseamento Geral da População, 2001, INE. 

 

Dimensão e distribuição da população 

Em 2001, a densidade populacional encontrada para o concelho era de 13 hab/km2, valor que corresponde a 

praticamente metade do verificado em 1960. No entanto, importa destacar a centralidade da freguesia sede, na 

qual se regista aumento de habitantes e densidade populacional. Uma análise por freguesias permite-nos avaliar os 

desequilíbrios populacionais no interior do concelho. Todas as freguesias perderam população na última década 

com excepção da freguesia sede, na qual o crescimento anual médio ronda os 0,3 habitantes por cada 100 

residentes. A freguesia de S. Marcos da Atabueira é que demonstra menor vitalidade demográfica, perdendo 

população a ritmo muito superior a qualquer uma das outras freguesias do concelho. 

 

População e peso relativo 
Densidade 

Populacional 

t.c.a.m. 

(%) 

 

Freguesias 

 1991      % 2001            % 1991 2001 91/01 

Casével 365 4,7 365 4,8 15,71 15,71 0 

Castro Verde 4.646 59,8 4.820 63,3 15,49 16.07 +0,4 

Entradas 895 11,5 774 10,2 11,79 10,2 -1,4 

Stª Bárbara de Padrões 1.311 17 1.271 16,7 19,56 18.97 -0,3 

S. Marcos da Atabueira 545 7,0 373 5 5,27 3.61 -3,72 

Total do concelho 7.762 100 7.603 100 13,63 13,5 -0,2 

 
Tabela 1. Número de habitantes, densidade populacional e taxa de crescimento anual média, por freguesia, nos anos de 
1991 e de 2001. 
Fonte: EGF – SAGE, PDM de Castro Verde, 1992; Retratos territoriais, www.ine.pt, 2006. 

 

A destacar as freguesias de Casével e de Santa Bárbara dos Padrões, cujos indicadores superam a média do 

concelho, embora a freguesia de Castro Verde possua uma área geográfica consideravelmente superior à das duas 

outras freguesias.  

 

Estruturas sexuais e etárias 

A análise destes indicadores permite destacar o seguinte: 
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• Na análise da repartição da população por sexos em 2001, observa-se que no concelho de Castro Verde 

existiam 100 mulheres por cada 101 homens.  

• Há uma predominância de homens no grupo dos jovens (0-14 anos:108H/100 mulheres) explicada pela 

sobremasculinidade dos nascimentos. 

• O mesmo se passa nos grupos dos residentes em idade activa (15-64 anos: 107H/100 mulheres) explicado 

por razões migratórias relacionadas certamente com oferta de emprego (ex.: Somincor). 

• Há uma predominância de mulheres entre os idosos (65 e anos:88H/100 mulheres) resultante do efeito 

idade.13 

• Há um acentuar dos níveis de duplo envelhecimento. O envelhecimento na base, que se acentua há 

aproximadamente 15 anos, é traduzido pela diminuição substancial da população jovem, ou seja, há 

quinze anos atrás a base da pirâmide (0-4 anos) atingia os 3% do total da população em ambos os sexos, 

correspondendo, actualmente, esse valor a 2%. Por outro lado, observa-se uma situação de 

envelhecimento no topo, pelo progressivo aumento dos efectivos idosos. 

• A situação de duplo envelhecimento caracteriza todas as freguesias, embora com níveis diferenciados. 

Verificamos que as freguesias de São Marcos da Atabueira e Casével são as menos povoadas e as que 

apresentam ritmos de crescimento negativo. A freguesia de Castro Verde, onde se concentra 

aproximadamente 60% da população concelhia, é a localidade onde o grau de envelhecimento é mais 

baixo, assim como o índice de sustentabilidade total (por cada 100 indivíduos em idade activa existiam, 

em 2001, 53 dependentes jovens e velhos), tendo inclusive os rácios inferiores aos valores médios 

encontrados para o concelho e para a região do Baixo Alentejo.  

 

Natalidade, mortalidade e movimentos migratórios   

A taxa de natalidade neste concelho, em 2004, rondava 7,9 por cada mil residentes, e o nível de mortalidade 

correspondia a 11,9 óbitos por 1000 residentes. Os valores encontrados para o concelho revelaram níveis mais 

baixos de natalidade e níveis mais elevados de mortalidade, quadro que se ajusta à situação de envelhecimento 

que caracteriza esta região. 

 

1.3. Dinâmica económica 

Em termos de dinâmica económica, o concelho de Castro Verde evidencia algumas características chave, a saber: 

• O peso importante que o sector agrícola tem na dinâmica produtiva (estruturado em termos extensivos e 

fortemente especializado nos cereais e na pecuária) apesar da grande redução registada no emprego nos 

últimos anos, principalmente no que se refere aos assalariados com carácter permanente.  

• O forte impacto da indústria extractiva na estrutura de emprego, a partir década de 80, devido ao 

arranque da Empreendimento Mineiro de Neves – Corvo. 

• O reduzido peso da indústria transformadora, que é marcado pela predominância de unidades de baixa 

dimensão e de carácter familiar. 

                                                 
13 O efeito idade corresponde à seguinte tendência demográfica: «(...) à medida que se avança na idade, devido ao efeito da sobremortalidade 
masculina, as relações de masculinidade vão diminuindo» Nazareth, pp171. Deste modo, populações envelhecidas no topo apresentam valores mais 
baixos deste rácio. 
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• O importante contributo do sector da Construção Civil e Obras Públicas, que durante a década de 

1980/90, constituiu uma das actividades económicas que mais contribuiu para regular o mercado de 

trabalho, em função de investimentos da iniciativa pública e cooperativa e também pela adjudicação de 

empreitadas relativas ao arranque do empreendimento mineiro de Neves – Corvo. Actualmente, este 

sector está em estagnação, devido ao menor volume de investimento público e também devido ao facto 

de se encontrarem concluídas as principais infra-estruturas de apoio ao complexo mineiro de Neves – 

Corvo. 

• O aumento da expressividade económica do sector terciário nas últimas duas décadas. 

 

Taxa de actividade 

Segundo dados do INE, a taxa de actividade registada no concelho, entre 1991 e 2001, subiu ligeiramente, 

passando de 39,8% para 44,4%, situando-se, no entanto, em qualquer dos anos, abaixo do valor médio para o país 

(44,5% em 1991 e 48,2%, em 2001). A taxa de desemprego (de 11,6%) é, por sua vez, mais elevada do que a 

registada a nível nacional (6,8%), sendo que se assinala um decréscimo, embora bastante ligeiro, em relação a 

1991 (11,8%).   

 

População e emprego 

Em 2001, do total de população com 15 ou mais anos residente neste concelho, 39,3% exercia uma profissão, com 

uma predominância de homens empregados relativamente ao total de mulheres activas (do total, 64,5% eram 

homens e 35,5 % eram mulheres). No que respeita à situação na profissão, a população empregada é, na grande 

maioria (80,5%), trabalhador por conta de outrem; apenas 17,9% é empregador e/ou trabalhador por conta 

própria. A população empregada reparte-se por vários grupos de profissões, destacando-se, no total, o grupo dos 

operários, artificies e trabalhadores similares (23,2%), o grupo de trabalhadores não qualificados (19,4% do total), 

o grupo do pessoal dos serviços e vendedores (13,3%). Os restantes grupos profissionais rondam os 5% a 8% da 

população activa do concelho. 

 

 

1.4. Habilitações literárias da população  

A maioria da população possui o ensino básico como escolaridade, o que correspondia, em 1991, a 64,6% e, em 

2001, a 61,4%. Contudo, dentro deste, destaca-se o peso dos níveis mais baixos, sendo que apenas 17,2% dos 

habitantes detinham, em 2001, o ensino básico completo; a maioria, 62,0%, tinha apenas o 1ºCEB.  

O número de pessoas com habilitações de nível secundário e superior registou um significativo aumento: 

• em 1991, 6,8% da população tinha o ensino secundário passando para 12,4% (quase o dobro) em 2001; 

• em 1991, apenas 3,2% dos habitantes tinha um diploma do ensino superior contra os 7,4% registados em 

2001.  
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1991

ensino médio e 
superior; 3,2

ensino 
secundário; 6,8

sem grau de 
escolaridade; 

20,5

ensino básico; 
64,6

2001

sem grau de 
escolaridade; 

15,7

ensino médio e 
superior; 7,4

ensino 
secundário; 12,4

ensino básico; 
61,4

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 2. Comparação da estrutura das habilitações da população no período intercensitário 1991-2001. 
Fonte: INE: Censos 1991 e 2001. 

 
 

Um dos aspectos que sobressai na análise dos indicadores relativos às qualificações da população residente é a 

expressiva taxa de analfabetismo: por cada 100 indivíduos com mais de 10 anos existiam, em 1991, cerca de 20,5 

indivíduos sem saber ler ou escrever, sendo esse quantitativo, em 2001, de 15,7%. Apesar da diminuição 

significativa que ocorreu nesta última década (5%), esta taxa corresponde, em 2001, ainda a um valor bastante 

mais elevado do que o registado para Portugal (9%). Numa análise por grupos de idade, constatamos que, na 

população idosa e em grande parte da população activa, o nível de habilitações é mais baixo (4 anos de 

escolaridade) e nos indivíduos a partir dos 60 anos predomina a ausência de habilitações. Entre os indivíduos com 

idades compreendidas entre os 25 e os 40 anos o espectro das habilitações é mais equilibrado, embora a grande 

maioria tenha apenas o ensino básico. Por último, importa ainda assinalar a subsistência de casos sem qualquer 

nível de ensino em todos os grupos etários a partir dos 15 anos quando era expectável que esta situação ocorresse 

apenas nos grupos etários mais elevados. 

O analfabetismo não se restringe apenas às pessoas pertencentes aos grupos etários mais elevados, facto que 

configura a necessidade de actuação urgente neste domínio.  

 

  

1.5. Infra - estruturas e equipamentos  

1.5.1. Saúde e acção social 

Saúde 

Os serviços de saúde são assegurados no concelho por um Centro de Saúde com 5 extensões: Casével, Entradas, 

Santa Bárbara dos Padrões, Sete e São Marcos da Atabueira. O Hospital mais próximo localiza-se em Beja (a 40 

Km). Segundo dados do INE, verifica-se um rácio inferior a um médico (0,5), por cada mil habitantes, valor 

consideravelmente inferior à média nacional (cerca de 3,7 por mil). De acordo com o Centro de Saúde de Castro 

Verde (CMCV, 2004), em 2001 o pessoal de enfermagem em centros de saúde era composto por 12 elementos, 

existindo 2 camas, também em centros de saúde, e 1 farmácias e 2 postos de medicamentos.    
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Acção social 

Na área da acção social, existem sete entidades de carácter particular, cooperativo e/ou de solidariedade social, 

quatro das quais têm como missão dominante o cuidado e acompanhamento a idosos. As restantes dedicam-se a 

diversas acções de carácter humanitário. Atendendo ao ano da sua criação, podemos perceber que estas infra-

estruturas são, em regra, relativamente recentes (a partir da década de 90), com excepção da Fundação Joaquim 

António Franco e seus Pais. A maior parte (4) das instituições dedicadas à assistência social situa-se na freguesia 

sede; as restantes encontram-se dispersas pelas outras freguesias, à excepção de São Marcos da Atabueira. 

A acrescer a esta lista de entidades, existem e outras associações com missão e actividade prioritária nas áreas da 

acção e apoio social, comunitário e educativo, entre as quais se destacam: Associação de Esclerose Múltipla, 

Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros, Associação de Pais dos Alunos do Ensino Básico (2º e 3º ciclos), 

Associação de Pais dos Alunos da Escola Secundária, ART – Associação para Recuperação de Toxicodependentes e 

Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores da CMCV e mais recentemente a APADIJ. No Apêndice 2 podem ser 

consultados na íntegra os quadros de suporte. 

 

1.5.2. Equipamentos de desporto 

A dinâmica desportiva do concelho é garantida através de uma articulação de acções entre a autarquia, 

associações e estabelecimentos de ensino, caracterizando-se por uma intervenção direccionada para os diferentes 

públicos da comunidade. O alargamento da actividade desenvolvida pelos Serviços Sócio-Culturais (Gabinete de 

Desporto) permite a existência de um programa de actividade física descentralizado pelas diferentes freguesias e a 

concretização de valências especiais para públicos específicos. (ver apêndice Programa Actividade Com’Vida). 

Algumas actividades decorrem de projectos que envolvem directamente as EB1, como é o caso do “Jogar Ao 

Recreio”, “Aulas Inter-geracionais” e “Desporto Escolar”. 

 

Em 2006, existe um total de 15 equipamentos desportivos, presentes em todas as freguesias, embora a sua 

distribuição não seja uniforme, em parte devido à tipologia dos equipamentos em causa. A maioria dos 

equipamentos situa-se na freguesia de Castro Verde, onde existem: o Estádio Municipal, o Parque da Liberdade, o 

Pavilhão Desportivo Municipal, as Piscinas Municipais, o Parque Infantil, o Pavilhão da EB2.3 Dr. António Francisco 

Colaço, o Pavilhão da Associação dos Bombeiros Voluntário e uma piscina de empreendimento privado, nos quais 

decorrem modalidades desportivas variadas. Nas restantes freguesias, existem campos de futebol e/ou 

polidesportivos, recorrendo também o programa de actividade física às instalações dos Centros de Convívio das 

respectivas localidades. 

 

A gestão dos equipamentos é variável, estando a cargo da autarquia e Juntas de Freguesia (a maioria), de escolas 

e de entidades privadas.  

 

1.5.3. Equipamentos de cultura  

No concelho de Castro Verde existem 22 equipamentos de natureza cultural. Destes, a maioria (12) localiza-se na 

freguesia Castro Verde, repartidos entre a sede e os lugares; os restantes localizam-se nas outras freguesias 

Por tipologia, constata-se, também, que a maior diversidade de oferta se concentra na sede de concelho, a qual 

dispõe de um Fórum Municipal, um cine-teatro, um anfiteatros, dois auditórios, duas salas de exposições, dois 

museus, uma biblioteca, entre outros equipamentos. No Apêndice 2 podem ser consultados na íntegra os quadros 

de suporte. 
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1.5.4. Movimento associativo  

Para além das entidades acima mencionadas, existem ainda:   

• Cooperativas dedicadas às actividades de comercialização de bens de consumo  e à promoção da 

habitação social de que são exemplo respectivamente a COOPCASTRENSE e a COOPHECAVE; 

• Associações que se dedicam sobretudo a actividades desportivas, podendo incluir outro tipo de eventos 

(por exemplo, sócio-culturais); na sua maioria promovem desportos colectivos, pesca e caça;  

• Associações culturais e recreativas, que desenvolvem diversas iniciativas neste âmbito, nomeadamente, 

relacionadas com a promoção das tradições (Cante alentejano, por exemplo) e ensino da música (Escola 

de Música da Sociedade 1.º de Janeiro). 

 

No ano de 2006, foi possível constatar que o movimento associativo concelhio se encontra irregularmente 

distribuído  pelo território, denotando-se uma  concentração deste tipo de entidades na sede de concelho. No 

Apêndice 2 podem ser consultados na íntegra os quadros de suporte. 
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2. Caracterização do sistema educativo local  

Este capítulo tem como objectivo analisar a evolução do sistema educativo do concelho entre 1999/00 e 

2006/0714. A caracterização do contexto educativo do concelho será feita numa perspectiva longitudinal, ao longo 

do intervalo referido, através das seguintes dimensões de análise: estabelecimentos de educação e oferta 

educativa, população discente, docente e não docente. 

 

2.1. A rede educativa do concelho de Castro Verde 

Este sub capítulo trata da especificidade da rede de escolas e de outras entidades promotoras de educação 

existentes no concelho. Serão colocados em análise os seguintes domínios: 

• Evolução da rede escolar, segundo tipologia de estabelecimentos, principais alterações e distribuição no 

concelho, no sentido de perceber os diferentes níveis de acesso e de cobertura; 

• Caracterização dos recursos físicos das escolas em funcionamento no ano lectivo de 2006/07 principais 

investimentos e dotações realizados recentemente; 

• População discente, quanto à evolução da frequência, indicadores de aprovação e retenção; 

• Recursos humanos docentes e não docentes; 

• Funções educativas assumidas pelo município. 

 

2.1.1. A rede educativa  

No ano lectivo de 2006/07 – momento mais recente da presente análise – o parque escolar do concelho era 

constituído por estabelecimentos de todos os níveis de escolaridade não superior, abrangidos, diferenciadamente, 

pelos subsistemas de ensino público, bem como pelo particular, cooperativo e de solidariedade social (existente ao 

nível da educação pré-escolar), o que se verifica ao longo de todo o intervalo de tempo mencionado. Na Tabela 2 

faz-se a sistematização do número de escolas, adoptando-se uma divisão por tipologias e por ciclo de ensino, e 

contemplando, igualmente, o subsistema particular e cooperativo.  

 

Ano lectivo 
 

Tipologias existentes 
1999 
2000 

2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 

Jardim-de-infância (JI) 8 8 3 3 3 3 3 3 

Escola Básica do 1ºCiclo (EB1) 14 10 10 9 8 7 7 2 

EB1 com JI 0 0 5 5 5 5 4 4 

Escola Básica 2º e 3º Ciclos 1 1 1 1 1 1 1 1 

Escola Secundária com 3º CEB  1 1 1 1 1 1 1 1 

Total  24 20 20 19 18 17 16 11 

 
Tabela 2. Evolução das escolas existentes no concelho de Castro Verde, entre 1999/00 e 2006/07. 
Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde, 2006; Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2005; Lar Jacinto Faleiro, 2005; 
Escola Secundária com 3º Ciclo de Castro Verde, 2005; DREA, 2004. 

 

                                                 
14 Para os ensino regular e recorrente e para a educação extra-escolar, integradas no subsistema público, os dados foram obtidos junto da Câmara 
Municipal de Castro Verde (CMCV), do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, da Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde e dos serviços 
centrais, regionais e locais do Ministério da Educação; no que diz respeito ao subsistema particular, cooperativo e de solidariedade social, foi 
consultado o Jardim Infantil do Lar Jacinto Faleiro; os dados referentes à certificação de competências, valência integrada na educação de adultos, 
foram cedidos pelo Centro de Reconhecimento, Validação e Reconhecimento de Competências da ESDIME (Centro S@ber+).  
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No que respeita à evolução da rede escolar, importa reter: 

• no ano lectivo de 2006/07, um total de 11 edifícios integrava a rede escolar. Dentro dos limites do 

intervalo em análise, a rede de escolas de Castro Verde sofreu alterações significativas do ponto de vista 

da extinção ou surgimento de novos estabelecimentos de ensino; 

• a diminuição do número de escolas existentes deve-se a dois tipos de alteração: a conversão e/ou 

reorganização das mesmas e o encerramento. Assim, damo-nos conta que a diminuição de 24 para 20 

escolas se justifica pela fusão de 5 Escolas Básicas do 1º ciclo com 5 Jardins de Infância, dando origem a 

5 EB1 com JI; quanto aos encerramentos, há a registar o encerramento de 7 EB1; 

• a oferta ao nível do 2º Ciclo tem sido assegurada pela Escola EB2.3 de António Francisco Colaço; o 3º 

Ciclo do Ensino Básico é, além desta, garantido na Escola Secundária com 3º CEB15, em todo o intervalo; 

• a destacar a existência de duas instituições de natureza privada, a saber, o Lar Jacinto Faleiro 

(educação pré-escolar) e o Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Castro Verde (formação 

musical). 

 

2.1.2. Distribuição por freguesia 

A Figura 2 apresenta a distribuição das escolas e jardins-de-infância do concelho, segundo tipologia e freguesia. 

   

 
 

 
Figura 2. Rede educativa de Castro Verde em 2006/07, segundo freguesia.  
Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 De acordo com a CMCV (2006), foram acordados critérios para a distribuição de alunos entre a EB2.3 e a Escola Secundária, em reunião com a 
DREA. Estes visam, sobretudo, uma distribuição equilibrada dos alunos pelas entidades. No ano lectivo de 2005/2006, as turmas B e D ficaram na 
EB23 e as turmas A e C foram para a Escola Secundária. 
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Síntese 
 

• todas as freguesias têm oferta de educação pré-escolar e de 1º Ciclo do Ensino Básico, variando apenas a 

tipologia de estabelecimento existente;  

• destaca-se, ainda, a diversidade de oferta na sede de concelho, dada a existência de jardins-de-infância 

pertencentes às redes pública e privada, bem como aos restantes níveis de ensino não superior;  

• apenas a freguesia de Santa Bárbara dos Padrões possui estabelecimentos fora da sede (EB1/JI de Sete); 

todas as outras freguesias do concelho têm apenas um JI e uma EB1, concentradas nas respectivas sedes 

de freguesia;  

• o 2º e 3ºCEB e o ensino secundário existem apenas na sede de concelho; 

• a registar o encerramento das seguintes EB1: EB1 de Namorados (2003/04), EB1 de Geraldos (2004/05), 

Aivados e Almeirim (2006/07), todas situadas na freguesia de Castro Verde e a EB1 de Corvo, e de Viseus 

(2006/07), da freguesia de Santa Bárbara dos Padrões. 

 

2.1.3. O Agrupamento de escolas de Castro Verde 

Com excepção da Escola Secundária com 3º ciclo de Castro Verde localizada na sede de concelho, o território 

educativo do concelho está agregado num único agrupamento de natureza vertical, com sede na Escola Básica do 

2º e 3º ciclos Dr. António Francisco Colaço, constituído desde 1999. 

 

Equipamento Freguesia 

EB2.3 Dr. António Francisco Colaço 

EB1 de Castro Verde 

JI de Castro Verde 

Castro Verde 

 

EB1 c/JI de Casével Casével 

EB1 c/JI de Santa Bárbara dos Padrões  

EB1 c/JI de Sete 

Santa Bárbara dos Padrões 

EB1 c/JI de Entradas Entradas  

EB1 de São Marcos da Atabueira 

JI de São Marcos da Atabueira 

São Marcos da Atabueira 

 
Quadro 1. Constituição do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, em 2006. 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2006. 

 
 

O agrupamento de escolas é composto por 2 escolas de 1º ciclo do ensino básico (EB1), 4 Escolas de 1º ciclo com 

jardim-de-infância (EB1 /JI) e 2 Jardins-de-infância. 

Número e regime de funcionamento das turmas do Agrupamento 

Importa referir o modo como se encontram distribuídas e organizadas as suas turmas, em 2006/07, como se 

apresenta na tabela abaixo. 
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Número de turmas Agrupamento de escolas de 
Castro Verde 

Pré-escolar 1º CEB 

Regime de funcionamento 

EB1 de Castro Verde - 10 Normal 
Castro Verde 

JI de Castro Verde 4 - - 

Casével 
 EB1/JI de Casével 1 1 Normal 

EB1/JI de Sete 1 1 Normal 
St.ª Bárbara de 
Padrões 

EB1/JI de St. B.P. 1 2 Normal 

Entradas EB1/JI de Entradas 1 2 - 

JI de São Marcos da 
Atabueira 1 - - 

São Marcos da 
Atabueira EB1 de São Marcos da 

Atabueira - 1 Normal 

Totais 9 17 - 

 
Tabela 3. Organização das turmas das escolas e jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 
no ano lectivo de 2006/07. 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2006. 

 

Neste ano lectivo existe um total de 26 turmas, a funcionar no conjunto de edifícios abrangidos pelo Agrupamento 

de Escolas de Castro Verde. Destas, 17 são do 1º CEB e as restantes 9 de educação pré-escolar. Como vemos, todas 

as escolas e JI funcionam segundo o regime normal, cujo horário se encontra repartido entre a manhã e a tarde 

(entre as 9h30/12h30 e as 13h30/15h30). Em nenhum caso foi referida a existência de regime de desdobramento 

de horário, em que as horas lectivas se concentram, ora no período da manhã (8h00 às 13h00), ora no período da 

tarde (13h00 às 18h00), o que vai de encontro ao preconizado pelo Ministério da Educação. 

 

2.2. A oferta educativa e formativa 

2.2.1. Ensino secundário 

No ensino secundário, o concelho dispõe de oferta em duas componentes, existentes na Escola Secundária c/3º 

Ciclo de Castro Verde: 

• Cursos gerais, de natureza humanística e científica, predominantemente orientados para o 

prosseguimento de estudos, nas seguintes áreas: 

o Curso de Ciências e de Tecnologias. 

o Curso de Ciências Sociais e Humanas. 

o Curso do Agrupamento I – dominante científica e natural. 

o Curso do Agrupamento IV – dominante humanidades. 

• Cursos tecnológicos, de natureza profissionalizante: 

o Curso tecnológico de administração. 

o Curso tecnológico de multimédia. 
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• Cursos profissional de técnico de vendas, com certificação escolar ao ensino secundário e qualificação 

profissional de nível 3, iniciado no ano de 200616.  

De acordo com a Escola secundária/3º CEB, todos os anos é definida uma nova oferta curricular, mantendo-se em 

vigor os cursos científico-humanísticos (ciências e tecnologias e ciências sociais e humanas), proporcionando cursos 

tecnológicos que já funcionaram ou novos cursos, se houver alunos em número suficiente para que os cursos 

iniciem. 

 

2.2.2. Ensino profissional 

O concelho não dispõe de uma Escola Profissional, encontrando-se a oferta mais próxima nos concelhos de Beja e 

de Mértola, onde representações da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, e no concelho de Aljustrel, onde 

existe um Centro de Formação Profissional do Instituto de Emprego e de Formação Profissional. Para as pessoas 

com deficiência, a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Castro Verde, Ourique 

e Almodôvar (CERCICOA) possui, também, uma valência de ensino profissional.  

 

2.2.3. Educação de adultos  

As práticas de educação de adultos existentes no concelho correspondem a diferentes modalidades - Ensino 

Recorrente, Educação Extra-escolar17 e Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências18 - e 

acontecem com periodicidade e abrangência diversa no concelho. No que diz respeito à certificação de 

competências, a criação, a partir de 2006, de um Centro RVCCC no Centro de Formação Profissional de Aljustrel, 

veio possibilitar a aquisição de competências escolares à população de Castro Verde, numa lógica optimização de 

recursos em termos de proximidade. 

 

2.2.4. Educação especial e de apoio à deficiência 

Este tipo de oferta é assegurada de duas formas: de modo integrado no sistema regular de ensino, nos diversos 

estabelecimentos pertencentes ao agrupamento, e em instituições especializadas na área, a saber: 

• CERCICOA - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Almodôvar, Castro 

Verde e Ourique, localizada em Almodôvar; 

• Centro de Paralisia Cerebral de Beja, com intervenção nos 14 concelhos do Baixo Alentejo; 

• Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil – APADIJ; 

• Equipa de Intervenção Precoce. 

 

                                                 
16 Fonte: Guia de Acesso ao Secundário – Educação e Formação – Jovens e Adultos, publicado no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades, em Maio 
de 2006. 
17 Até ao ano de 2006/07, estas duas modalidades estiveram organizadas sob a responsabilidade da Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente, 
Educação Extra-escolar e Educação e Formação de Adultos de Castro Verde e Ourique – com sede no Centro de Apoio Pedagógico de Castro Verde. O 
Ensino Recorrente destina-se aos indivíduos que não concretizaram a sua escolaridade em idade própria de o fazer, que abandonaram 
antecipadamente a escolaridade ou que, em última análise, procuram qualificar-se, e com mais de 15 anos (no caso do Ensino Básico) e com mais 
de 18 (no que se refere ao Ensino Secundário) e decorre em horário nocturno. A Educação Extra-escolar constitui um campo mais vasto de 
actuação, integrando-se numa perspectiva de educação ao longo da vida a ter lugar em múltiplos contextos. Trata-se de acções de temática e 
metodologia variadas, podendo assumir um carácter de maior ou menor formalidade. 
18 O Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) pretende a certificação de conhecimentos e competências adquiridas em 
contextos informais, mediante as experiências de vida, destina-se aos indivíduos com mais de 18 anos, conferindo equivalência aos 1º, 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico e ao ensino secundário, por via da análise das aprendizagens e competências desenvolvidas ao logo do percurso de vida. 
Paralelamente, são organizados cursos de curta duração que têm como objectivo o reforço e/ou a aquisição de competências nos domínios pessoal 
e profissional. Até esta data, o processo RVCC esteve sob a responsabilidade do pólo da ESDIME, em concreto, da estrutura «Casa do S@ber+», 
localizada na vila de Ferreira do Alentejo - esta estrutura existe desde 2001 e abrange adultos de todos os concelhos do Baixo Alentejo e de alguns 
concelhos do Alentejo Litoral.  
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CERCICOA 19

Estas entidades desenvolvem a sua acção junto de crianças, jovens e adultos com diversos tipos de deficiência, nas 

vertentes da educação especial, do desenvolvimento pessoal, da formação e das actividades ocupacionais. 

Apostam na formação profissional, através de cursos nas áreas do artesanato, cozinha, serralharia e carpintaria, 

entre outros, desenvolvendo um esforço de integração dos utentes no mercado de trabalho. 

 

Centro de Paralisia Cerebral de Beja 

O núcleo regional de Beja pretende, de acordo com a função e missão da Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral, promover a reabilitação e integração social de pessoas com paralisia cerebral, através da aposta na 

educação, no lazer e no trabalho. Pretende, ainda, desenvolver a formação dos técnicos e contribuir para a 

investigação no domínio da paralisia cerebral. Desenvolve a sua actuação nos seguintes domínios: 

avaliação/orientação profissional, formação profissional, ajudas técnicas, intervenção precoce, educação especial, 

entre outras. 

 

Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil – APADIJ 

Entidade criada em 2005, sedeada em Castro Verde, a APADIJ foi criada para dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no âmbito do Projecto ”Pensar pela Motricidade” do Programa Nacional Ser Criança concluído em 

2005. Esta associação visa, pois, uma intervenção junto das crianças e jovens com problemas psíquicos e de 

desenvolvimento, procurando, nas múltiplas vertentes, melhorar a sua qualidade de vida e a sua integração 

familiar, social e de relacionamento comunitário. 

 

Equipa de Intervenção de Precoce 

Trata-se de uma equipa multidisciplinar, cuja acção assenta numa lógica de intervenção no seio das famílias, e 

que pretende promover o desenvolvimento de competências em crianças entre os 0 e os 6 anos de idade. Esta 

equipa é enquadrada por um projecto promovido pelo Lar Jacinto Faleiro, existindo desde 2005 e resultando de 

uma parceria interministerial (educação, saúde e solidariedade social).        

 

2.2.5. Outras ofertas educativas 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo 

Trata-se de uma Associação Cultural sem Fins Lucrativos protocolada com o Ministério da Educação, que assegura 

iniciação e formação musical na área do Baixo Alentejo, funcionando alguns dos seus cursos em regime articulado 

com o ensino regular. A Secção de Castro Verde está instalada num espaço cedido pela autarquia, embora as 

mesmas não respondam cabalmente aos níveis de participação registados e à qualidade exigida, abrangendo uma 

centena e meia de alunos oriundos de Castro Verde e concelhos vizinhos, designadamente de Ourique, Aljustrel, 

Almodôvar e Odemira. 

 

Liga de Protecção da Natureza (LPN) - Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho 

A LPN é uma organização não governamental de ambiente sem fins lucrativos, com estatuto de utilidade pública, 

fundada em 1948. Foi a primeira Associação de Defesa do Ambiente a ser criada em Portugal e tem como 

                                                 
19 Para mais informação, consultar o endereço www.iefp.pt, disponível on-line. 
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principais objectivos a conservação do património natural, da diversidade das espécies e dos ecossistemas. A sua 

instalação em Castro Verde decorre da classificação do concelho como área de interesse ornitológico. Adquiriu 

várias propriedades que actualmente são reservas biológicas onde decorrem projectos piloto no campo da 

preservação da biodiversidade e do combate à desertificação dos solos. A criação do Centro de Educação 

Ambiental veio permitir a implementação de acções junto da comunidade no campo da sensibilização ambiental e 

na divulgação do conhecimento científico sobre o património natural da ZPE de Castro Verde. Desenvolve vários 

projectos em parceria com a autarquia, protocolados em acordo de cooperação, onde se dá especial atenção aos 

estabelecimentos de ensino do concelho. 

 

2.3. Infra-estruturas e recursos físicos das Escolas e Jardins-de-infância 

2.3.1. Caracterização geral 

Neste ponto, é feita uma descrição geral dos principais recursos físicos, nomeadamente, instalações, 

equipamentos e materiais existentes em cada uma das escolas e jardins-de-infância do concelho20. No que é 

relativo aos estabelecimentos do Agrupamento, os dados encontram-se descritos na Tabela A, que dada a sua 

extensão e complexidade, se encontra para consulta no Apêndice 3.  

A Tabela B, que se encontra no Apêndice 3, faz a descrição da Escola Secundária/3º CEB de Castro Verde e do Lar 

Jacinto Faleiro, segundo os mesmos moldes21. 

 

Síntese das características das infra-estruturas do agrupamento em 2006/07 

Escolas do 1º CEB e Jardins-de-infância 

• A maioria dos edifícios pertence à tipologia «Plano dos Centenários». 

• De acordo com as informações disponibilizadas pelo Agrupamento de Escolas, o estado geral de 

conservação dos edifícios é, para os casos mencionados, considerado «bom» em 5 estabelecimentos e 

«suficiente» em 3. 

• O número de salas por edifício é bastante variável, entre a 1 (EB1 de São Marcos) e 9 (EB1 de Castro 

Verde). 

• Não existem salas devolutas. As salas de apoio existem em Castro Verde, em Santa Bárbara dos Padrões 

e em São Marcos da Atabueira. Na EB2.3. existem 2 salas de apoio. 

• As infra-estruturas de carácter específico existem, em regra, apenas na sede de Agrupamento. 

Exceptua-se a esta afirmação a existência de bibliotecas em 3 casos: EB1 de São Marcos da Atabueira, 

EB1 de Castro Verde e EB1/JI de Entradas. 

• A destacar, também, os espaços de ATL, disponíveis em apenas 2 casos: JI e EB1 de Castro Verde. 

• Apenas a sede dispõe de instalações de desporto cobertas. 

• Em todas as EB1, EB1/JI e JI foi mencionada a existência de espaço exterior. 

• No ano lectivo de 2006/07,  os estabelecimentos de São Marcos da Atabueira, a EB1/JI de Entradas e EB1 

de Casével não asseguram o serviço de refeições aos alunos em instalações próprias, assegurando, 

todavia, noutros espaços adequados para o efeito. 

                                                 
20  Os dados foram obtidos através do contacto directo com escolas e agrupamento e com a Câmara Municipal de Castro Verde. 
21 Os dados foram obtidos junto das mesmas e, mais raramente, a partir dos indicadores oficiais da DREA. 
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• Todos os estabelecimentos dispõem de recursos informáticos, sendo a sua distribuição  por 

estabelecimento muito variável, a maior parte assegurando acesso à Internet. 

• A EB1 de Castro Verde integra nas suas instalações um Centro de Recursos, sendo o único existente em 

EB1 e JI. 

• A EB1 e JI de Castro Verde e a EB1/JI de Santa Bárbara e a EB2.3 possuem gabinete de professores. 

 

A escola EB2,3 Dr. António Francisco Colaço, sede do agrupamento de escolas de Castro Verde, parece constituir, 

em termos gerais, um bom equipamento escolar dotado de um conjunto de espaços úteis e indispensáveis à 

actividade escolar e extra-escolar e encontra-se em bom estado de conservação.  

 

Síntese das características das infra-estruturas das Escolas não Agrupadas em 2006/07 

Escola Secundária com 3º Ciclo de Castro Verde 

O edifício desta escola é constituído por dois blocos: um onde decorre a prática lectiva e um bloco polivalente, 

onde funcionam os seguintes serviços/infra-estruturas: cantina, papelaria, biblioteca escolar conjuntamente com o 

centro de recursos, sala de convívio, serviços administrativos e gabinete do conselho executivo. O bloco destinado 

à prática lectiva dispõe de 20 salas de aulas e de 2 salas de Educação Visual e Tecnológica e 2 salas de 

Informática, a nível específico. A escola dispõe de espaços exteriores amplos e, ao nível da prática do desporto, de 

um pavilhão gimnodesportivo (municipal). Quanto aos recursos informáticos, existem 53 computadores, dos quais 

apenas 4 não têm acesso à Internet. 

 

Jardim-de-infância do Lar Jacinto Faleiro 

Esta entidade, que disponibiliza ao nível das respostas sociais no âmbito infantil, creche e jardim-de-infância, 

possui 3 salas destinadas à prática pedagógica. Em termos de espaços mais específicos, existe uma biblioteca, um 

gabinete de educadores e, no exterior, um parque infantil. Em termos de recursos informáticos, no ano de 2006, 

este JI dispunha de 3 computadores, sem acesso à Internet. O serviço de refeições é assegurado na própria 

instituição, que dispõe de cantina. Embora não possuindo instalações de desporto próprias, as crianças do jardim-

de-infância usufruem do pavilhão gimnodesportivo e das piscinas municipais de Castro Verde.    

 

2.3.2. História recente dos espaços escolares 

Nos últimos sete anos ocorreram diversas intervenções nos estabelecimentos, as quais contemplam intervenções 

de manutenção e de dotação. Importa ainda fazer referência ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, no âmbito do Programa Internet na Escolas (2004), que teve por objectivo 

disponibilizar a alunos e professores das EB1 do concelho a utilização educativa da Internet. No caso concreto foi 

garantido a todas escolas do 1º ciclo do concelho, a disponibilização de acesso RDIS, de espaço para albergar 

páginas web das escolas, de contas de correio electrónico, de apoio educativo através da unidade de Apoio à Rede 

Telemática Educativa no sentido da promover a construção de um espaço educativo na Internet de apoio às 

actividades das escolas, em articulação com a Câmara Municipal e outras entidades. Os encargos resultantes da 

aquisição dos computadores foram suportados em 25% pela Câmara Municipal e em 75% pelo Ministério da Ciência 

e da Tecnologia.  
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Foi aprovada recentemente a candidatura ao POSI – Programa Operacional da Sociedade de Informação –

possibilitou a aquisição de 6 novos equipamentos informáticos, bem como recursos pedagógicos de apoio, 

distribuídos pelos jardins de infância, com a respectiva ligação à Internet.   

 

2.4. População discente  

Seguindo uma linha de leitura semelhante, é feita uma análise da evolução do número de alunos que frequentaram 

as escolas do concelho, no intervalo 1999/00 e 2006/07, quanto aos seguintes aspectos: números totais, por níveis 

de ensino/modalidades; distribuição por freguesia e estabelecimento; taxas de aprovação e de retenção, 

indicadores de abandono e saídas da escola.  

 

2.4.1. Frequência escolar: evolução do número de alunos por níveis de ensino 

Ensino regular 

A evolução da população discente matriculada nos estabelecimentos de ensino sedeados na área do município de 

Castro Verde é apresentada na Tabela 4, onde se encontra, respectivamente, a distribuição do número de alunos 

pelos vários ciclos de escolaridade e modalidades de educação regular de que o concelho dispõe, no intervalo 

considerado. 

 

Ano lectivo  

Nível de 
educação 

1999 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

Educação 
pré-escolar 167 175 183 187 198 211 209 199 

1º Ciclo 323 288 285 291 272 293 283 301 

2º Ciclo 171 181 161 159 164 159 132 148 

3º Ciclo 288 277 286 251 239 222 230 228 

Ensino 
Secundário 284 265 235 188 172 218 146 131 

 
Total 1233 1186 1150 1076 1045 1103 1000 1007 

 
Tabela 4. Evolução do número total de alunos que frequentaram as modalidades de educação regular 
existentes no concelho de Castro Verde, entre os anos lectivos de 1999/00 e de 2006/07. 
Fonte: GIASE, 2005; Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2005; Escola Secundária c/3º CEB de Castro Verde, 
2005; Lar Jacinto Faleiro, 2005; DREA, 

 

 

Síntese 

• À excepção da educação pré-escolar, a nível geral, constata-se uma diminuição no número de alunos, 

mais evidente a partir do ano lectivo de 2000/01, e com um pico de decréscimo em 2002/03. Em 

2004/05 regista-se uma subida, seguida de novo decréscimo. 

• Analisando a especificidade de cada ciclo/nível: 

o A educação pré-escolar parece ser o nível de educação com um saldo mais constante, registando 

alguma perda no ano de 1999/00, a partir do qual se inicia uma recuperação, com sinais de 

crescimento, tendo um balanço positivo. Quanto à valência de creche, que no concelho é 

assegurada pela Creche do Lar Jacinto Faleiro, no ano lectivo de 2006/07 existem 70 crianças. 
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o Nos ciclos do ensino básico o decréscimo é gradual e sem sinais de recuperação, no que se refere 

aos 2º e 3º ciclos de ensino. Já no que é relativo a 1º ciclo, verifica-se alguma instabilidade, e 

embora o saldo seja de decréscimo verificam-se alguns anos de recuperação do número de 

inscritos; A destacar o aumento de alunos no 1ºCEB em 2006/07, não obstante os encerramentos 

verificados. 

o A frequência de ensino secundário regular apresenta um decréscimo forte e constante, com a 

excepção do ano lectivo de 2004/05. Este parece ser o nível de ensino com as perdas mais 

significativas. 

 
 

Ensino Básico 

Entre 1999 e 2005 o número de alunos matriculados no 1º ciclo regrediu 8,7% o equivalente a 28 crianças. O 

número de alunos matriculados no 2º ciclo diminuiu 12,2%, registando-se a perda de 22 crianças em 7 anos. O 

número de alunos matriculados no 3º ciclo do ensino básico diminuiu, no mesmo período de tempo, 31% o que 

corresponde a 100 alunos. Assim, a tendência geral é de diminuição da população escolar no ensino básico, ao 

longo dos anos em análise, destacando-se a redução das matrículas no 3º ciclo.  

 

 

Ensino secundário 

Quanto às preferências dos alunos, podemos observar, no Gráfico 3, que a opção pelos cursos gerais continua a 

marcar a estrutura da procura de ensino secundário.  
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Gráfico 3. Distribuição da população escolar do ensino secundário, por tipo de curso. 
Fonte: DREA: Alunos matriculados por escola e grau de ensino, 2004/2005. 

            

 

A evolução da frequência escolar deve também ser analisada em valores relativos, que nos permitem tirar ilações 

distintas. 
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Taxa de cobertura e taxa real de escolarização22

2001  

 

Ciclo de estudos Alunos  
matriculados 

População  
recenseada 

Taxa de cobertura % Taxa real de 
escolarização % 

Pré-escolar 

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

Ensino secundário 

183 

285 

161 

286 

235 

195 

263 

155 

256 

310 

93,8 

108,4 

103,8 

111,7 

75,8 

87,7 

103 

83 

77,7 

67,1 

 
Tabela 5. Taxa de cobertura e Taxa Real de Escolarização em 2001. 
Fonte: Estudalentejo, 2005. 

Da análise da tabela, verificamos que ainda existe discrepância entre o número de alunos que frequentam a escola 

e a totalidade de indivíduos que, efectivamente, o deveriam fazer. Estas diferenças são bastante acentuadas nos 

2º e 3º CEB, numa variação de 20 a 30%, sensivelmente. 

 

2.4.2. Distribuição segundo as freguesias do concelho 

De forma a podermos perceber a localização dos alunos nas várias escolas, apresentamos na Tabela 6 a 

distribuição segundo escola e freguesia, no que se refere à educação regular: 

 

 Ano lectivo 

Freguesia Escola/Jardim-de-infância 1999 
2000 

2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 

JI de Castro Verde 73 73 73 92 98 94 94 93 

JI Lar Jacinto Faleiro 50 50 50 36 46 69 70 48 

EB1 de Aivados 4 3 2 6 6 7 7 * 

EB1 de Almeirim 6 4 4 4 4 4 4 * 

EB1 de Geraldos 5 4 7 5 5 *23 * * 

EB1 de Castro Verde 195 172 169 185 171 198 191 214 

EB1 de Namorados 8 5 4 2 * * * * 

2º CEB 171 181 161 159 164 159 132 147 EB2.3 

3º CEB 137 229 188 170 122 150 143 133 

3º CEB 151 48 98 81 117 72 87 95 

C.Gerais 254 257 227 188 158 190 

E. 

Secundária 

C.Tecnol. 30 8 8 0 14 28 
146 145 

Castro Verde 

Total 1084 1034 984 932 905 971 874 875 

JI 6 5 5 6 4 4 5 10 

EB1 18 10 11 9 7 8 9 10 

São Marcos da 

Atabueira 

Total  24 15 16 15 11 12 14 20 

JI 14 12 0 0 0 0 0 0 

EB1 16 19 0 0 0 0 0 0 

Pré-escolar 0 0 14 11 7 11 11 12 EB1/JI 

1º CEB 0 0 27 24 23 19 19 19 

Entradas 

Total 30 31 41 35 30 30 30 31 

          

                                                 
22 A taxa de cobertura diz respeito ao nº total de alunos matriculados relativamente à população em idade de frequentar cada nível de ensino, 
enquanto a taxa real de escolarização corresponde ao nº de alunos matriculados com idade esperada para frequentar um determinado ciclo de 
estudos, relativamente à população recenseada em idade de o fazer. Frequentemente, os dois indicadores são usados indistintamente. 
23 No ano de 2004/05, a EB1 de Geraldos encontra-se suspensa. Os 4 alunos que a iriam frequentar foram transferidos para a EB1 de Castro Verde. 
Assim, estes alunos estão contabilizados, neste ano, na EB1 de Castro Verde. 
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JI 10 7 0 0 0 0 0 0 

EB1 14 11 0 0 0 0 0 0 

Pré-escolar 0 0 13 10 14 16 16 13 EB1/JI 

1º CEB 0 0 8 5 6 10 7 16 

Casével 

Total 24 18 21 15 20 26 23 29 

JI de S.B.P 7 16 0 0 0 0 0 0 

JI de Sete 7 12 0 0 0 0 0 0 

EB1 nº1 de St. B.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 

EB1 nº 2 de St. B. P. 5 7 0 0 0 0 0 0 

EB1 de Sete 9 9 0 0 0 0 0 0 

EB1 de Corvo 8 8 12 8 11 9 * * 

EB1 de Beringelinho 7 7 4 * 0 0 0 * 

EB1 de Lombador 10 10 8 6 4 6 * * 

EB1 de Viseus 8 9 10 11 11 7 8 * 

Pré-escolar 0 0 16 19 15 5 7 10 EB1/JI 

de Sete 
1º Ciclo 0 0 11 10 8 11 11 19 

Pré-escolar 0 0 8 8 16 12 14 14 EB1/JI 

de S.B.P 
1º Ciclo 0 0 8 8 16 12 12 23 

Santa Bárbara dos 

Padrões 

Total 61 78 77 78 81 62 52 66 

Total Geral 1223 1176 1139 1075 1047 1101 993 1021 

 
Tabela 6. Evolução do número de alunos no concelho de Castro Verde, por freguesia, escola e ciclo de ensino regular, entre 
os anos lectivos de 1999/00 e 2006/07. 
Fonte: GIASE, 2005; Escola Secundária c/ 3ºCEB de Castro Verde, 2006; Agrupamento Vertical de Escolas de Castro Verde, 2006; 
DREA, 2004. 
Legenda: JI – jardim-de-infância; EB1 – Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico; CEB – Ciclo do Ensino Básico; * Escola suspensa. 

 

Síntese 

• Ao analisarmos os registos de frequência da educação pré-escolar constatamos, em termos globais, uma 

ligeira tendência para o crescimento, que se segue, em quase todas as freguesias, a períodos prévios de 

ligeiras oscilações de perda e aumento de frequências.  

o Em 2006/2007 os registos de frequência mais expressivos encontram-se nos JIs de Castro Verde e 

Santa Bárbara dos Padrões. Também o Lar Jacinto Faleiro apresenta níveis de frequência 

elevados e com alguns sinais de ligeiro crescimento. 

o Nas outras freguesias, também em 2006/07 o número de crianças oscila entre o mínimo de 10 

inscritas na EB1/JI de S. Marcos da Atabueira e os 13 da EB1/JI de Casével. Refira-se que o 

acréscimo constatado entre o ano lectivo 2005/06 e o actual justifica-se pelo reordenamento da 

Rede Educativa local, com a consequente concentração de alunos nas escolas de acolhimento. 

• Ao nível do 1ºciclo e no que se reporta ao ano lectivo 2006/07 a população escolar apresenta valores 

mais baixos, embora acima dos 10 alunos, nas seguintes escolas: 

o São Marcos da Atabueira, apresenta um número de 10 alunos, Casével situa-se nos 16, Sete tem 

19  e Entradas também tem 19 alunos neste ciclo. 

o Registe-se o número significativo de alunos a frequentar a Escola de Santa Bárbara dos Padrões: 

23 e os 214 que  frequentam a EB1 de Castro Verde. 

• A frequência do 2º ciclo, apenas assegurada na EB2.3 Dr. António Francisco Colaço.  
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• A tendência de diminuição do número de alunos do 3º CEB é diferenciada, sendo bastante mais 

expressiva na Escola Secundária com 3º CEB, comparativamente com a EB2.3 Dr. António Francisco 

Colaço.  

• Estabilização do número de alunos a frequentar o ensino secundário, com níveis mais expressivos de 

baixa frequência nos cursos tecnológicos. 

 

2.4.3. Educação especial 

Em igual período, apresenta-se o número de alunos inseridos nas modalidades de educação especial, por tipologia 

da deficiência.  

 

 

 

Ano lectivo 
Freguesia Nível de ensino 

02/ 0324 03/ 04 04/05 05/06 06/07 

Pré-Escolar 3 - 1 - 1 

Tipologia da Deficiência E1 - E1 - E1 

1º CEB 10 14 10 9 9 

Tipologia da Deficiência 9E1/E2 E1/1E2 E1/1E2 E1 E1 

2º e 3º CEB 16 15 17 22 29 

Tipologia da Deficiência E1 E1 E1 E1/1E2 E1/1E2 

Castro 
Verde 

Total 29 29 28 31 39 

Pré-Escolar 1 1 2 - - 

Tipologia da Deficiência E1 E1 E1 - - 

1º CEB 2 3 4 3 2 

Tipologia da Deficiência E1 E1 E1 E1 E1 

Casével 

Total 3 3 6 3 2 

Pré-Escolar - - - - - 

Tipologia da Deficiência - - - - - 

1º CEB - - - 3 3 

Tipologia da Deficiência - - - E1 E1 

Entradas 

Total - - - 3 3 

Pré-Escolar 1 - - - - 

Tipologia da Deficiência E1 - - - - 

1º CEB 1 - - - - 

Tipologia da Deficiência E1 - - - - 

St.ª 
Bárbara de 

Padrões 

Total 2 - - - - 

Pré-Escolar - - - - - 

Tipologia da Deficiência - - - - - 

1º CEB - - - - - 

Tipologia da Deficiência - - - - - 

São Marcos 
da 

Atabueira 

Total - - - - - 

                                                 
24 Entre os anos de 1999/00 e 2001/02, não existem registos. 
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Pré-Escolar - - - - - 

Tipologia da Deficiência - - - - - 

1º CEB - - - - 2 

Tipologia da Deficiência - - - - E1 

Sete 

Total - - - - 2 

Totais globais 34 32 34 37 46 

 
Tabela 7. Evolução do número de alunos inscritos na educação especial, entre 1999/00 e 2006/07. 
Fonte: Agrupamento de escolas de Castro Verde, 2006.  

 

Com excepção do ano de 2003/04, a tendência é de aumento do número de alunos abrangidos na educação 

especial. Numa análise por ciclo de ensino, constata-se que a maior parte dos alunos frequenta o 1ºCEB e os 2º e 

3ºCEB. Em termos de freguesia, destaca-se a concentração de casos em Castro Verde, decorrente da existência de 

maior número de oferta educativa e, consequentemente, de alunos.  

 

2.4.4. Aprovação e retenção  

Os resultados apurados de aprovação e abandono foram disponibilizados pela DREA, por escola e ano curricular, no 

período compreendido entre os anos lectivos de 1999/00 e 2002/2003. Adicionalmente, foram também analisadas 

as taxas de saída precoce25 e saída antecipada calculadas a partir dos dados dos Censos de 2001 e disponibilizadas 

no site oficial do Ministério de Educação.  

 

2.4.4.1. Análise dos valores globais do concelho 

Ensino básico 

A taxa de conclusão do 1º ciclo do ensino básico é relativamente constante, ultrapassando os 90%, mas revelando 

uma tendência para o aumento da não aproveitamento nos últimos anos da série. O 3º e 4º anos contribuem 

decisivamente para estes níveis médios de não aproveitamento. O 2º ciclo revela uma taxa média de conclusão 

ligeiramente mais baixa, comparativamente ao 1º ciclo.           

A taxa de conclusão decresce à medida que se progride na escala do ensino: o 3º ciclo apresenta os níveis de 

sucesso escolar mais baixos de todo o ensino básico obrigatório. 
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Gráfico 4. Comparação das taxas de conclusão por ciclo de estudos. 
Fonte: DREA: Alunos matriculados por escola e grau de ensino  

 

                                                 
25 Saída precoce: “ total de indivíduos, no momento censitário, com 18-24 anos que não concluíram o ensino secundário e não se encontram a 
frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário” (in www.min-edu.pt, Janeiro de 2004). 
 

 37



Carta Educativa do Concelho de Castro Verde 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo

 
Gráfico 5. Comparação das taxas de retenção por ciclo de estudos. 
Fonte: DREA: Alunos matriculados por escola e grau de ensino.  

 
O insucesso é mais elevado no 3º ciclo do ensino básico, apresentando picos em 2000 e 2002. De notar a subida do 

insucesso no 1º ciclo quando todas as metas nacionais apontam para a erradicação da não aproveitamento neste 

nível de ensino. 

 
 
Ensino secundário 
 
 
Ensino geral e tecnológico 
 

Número de Alunos Ano lectivo, por ano de 
escolaridade  

Transitaram Reprovaram 

10º 73 32 

11º 67 2 1999/2000 

12º 31 52 

10º 59 37 

11º 70 5 2000/2001 

12º 29 53 

10º 46 29 

11º 45 12 2001/2002 

12º 42 41 

10º 44 22 

11º 40 9 2002/2003 

12º 30 24 

10º 52 14 

11º 45 2 2003/2004 

12º 21 34 

10º 42 3 

11º 41 - 2004/2005 

12º 36 31 

10º 37 11 

11º 40 1 2005/2006 

12º 29 18 

 
Tabela 8. Aprovação e retenção na Escola Secundária com 3ºCEB de Castro Verde, entre 
1999/00 e 2006/07.  
Fonte: Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde, 2006. 
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Os indicadores de retenção são expressivos, afectam todos os anos de lectivos e todos os anos de escolaridade, 

sendo mais destacados no 12º ano, chegando a atingir metade dos alunos inscritos, como se constata pelos valores 

presentes na tabela acima. 

 

2.4.4.2. Análise dos níveis de sucesso no 1º CEB, por estabelecimento 

Após termos apresentado as taxas de conclusão do concelho, em cada ciclo de ensino, fazemos, neste sub-

capítulo, uma abordagem mais fina dos resultados obtidos em cada um dos estabelecimentos no concelho onde é 

leccionado o 1º CEB26, dado que é aí que se jogam os aspectos mais urgentes do reordenamento, estando a 

especificação dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, devidamente apresentada.  

 

Anos lectivos 
Zona  

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 

Portugal 90,5% 91,1% 91,2% 91,5% 92,4% 

Baixo Alentejo e Alentejo Litoral * 92,5% 90,7% 91,7% 90,7% 90,7% 

Concelho de Castro Verde * 89,8% 88,3% 88,1% 87,4% 81,1% 

 
Tabela 9. Taxas de aproveitamento no 1º ciclo do ensino básico entre 1998/99 e 2002/03. 
Fonte: GIASE, 2006; DREA, 2004. 
Nota: * dados calculados pela equipa a partir das fontes indicadas.  

 

Síntese 

• A leitura da tabela permite evidenciar claras diferenças entre a tendência de evolução das taxas de 

aproveitamento escolar ao nível do país, do distrito e do concelho.  

• Assim, ao nível de Portugal parece haver uma tendência de aumento destes valores, o que não se 

verifica no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral nem no concelho de Castro Verde, uma vez que para estes 

últimos parece haver uma tendência oposta, de cariz mais intenso ao nível do concelho.  

• Destacamos que a análise de dados relativos oferece interpretações muito distintas para valores 

absolutos marcadamente diferentes, uma vez que estamos a comparar a média alcançada em todo o 

país – com cerca de meio milhão de alunos matriculados no 1º ciclo – com a média alcançada numa das 

zonas menos densamente povoadas e com fortes níveis de envelhecimento da população – com menos de 

30 000 alunos no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral e menos de 500 no concelho. 

• Para o presente documento, importa destacar que o concelho de Castro Verde apresenta taxas de 

aproveitamento sempre inferiores à média nacional. Contudo, deve salvaguardar-se que, num universo 

tão diminuto de escolas e de alunos, cada caso assume particular destaque na média global. Como 

exemplo, remetemos o leitor para a EB1 de Casével (60% de não aproveitamento em 2002/2003), na 

tabela que se segue. 

                                                 
26 Esta leitura torna-se particularmente relevante para o exercício de reordenamento da rede escolar no quadro dos critérios que, recentemente, 
foram apresentados pela equipa do Ministério da Educação para a decisão do encerramento de escolas do 1º ciclo do ensino básico. Estes, para 
além do número de alunos em cada escola, remetem-nos para os índices de sucesso obtidos (cf. «Acordo relativo a Cartas Educativas e Rede escolar 
do 1º CEB», DREA, 2006, no Anexo 1). Os dados disponíveis desagregados por distrito e por escola tratam apenas uma parte do intervalo que até 
aqui tem sido utilizado, em concreto, os anos lectivos de 1998/99 a 2002/03. A opção por usar o intervalo comum pretende permitir uma leitura 
comparativa entre as médias encontradas para o país, para o distrito e para o concelho. Os valores apresentados referem-se à percentagem de 
alunos matriculados e que não transitaram, incluindo, como tal, alunos que abandonaram o sistema ou a escola onde inicialmente se haviam 
matriculado. 
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Vejamos os resultados relativos a cada escola do concelho de Castro Verde, no período de 1999 a 2006: 

 

Ano lectivo 

Escola Indicador 1999 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

Matrículas 194 174 168 183 168 179 191 

Aproveitamento 194 161 159 172 163 172 180 EB1 de Castro Verde 

Tx. aproveitamento 100% 93% 95% 94% 97% 96% 94% 

Matrículas 12 10 10 9 7 9 9 

Aproveitamento 10 10 8 6 7 8 8 
EB1 São Marcos da 

Atabueira 
Tx. aproveitamento 83% 100% 80% 67% 100% 89% 89% 

Matrículas 5 7 8 8 14 12 12 

Aproveitamento 4 7 6 8 10 11 12 
EB1 de Santa 

Bárbara Padrões 

Tx. aproveitamento 80% 100% 75% 100% 71% 92% 100% 

Matrículas 9 9 10 10 8 8 11 

Aproveitamento 9 9 9 8 8 8 10 EB1 de Sete 

Tx. aproveitamento 100% 100% 90% 80% 100% 100% 91% 

Matrículas 14 11 8 5 7 7 7 

Aproveitamento 10 10 6 2 7 4 7 EB1 de Casével 

Tx. aproveitamento 71% 91% 75% 40% 100% 57% 100% 

Matrículas 28 29 27 24 23 22 19 

Aproveitamento 24 27 21 20 23 19 18 EB1 de Entradas 

Tx. aproveitamento 86% 93% 78% 83% 100% 86% 95% 

Matrículas 5 5 5 5 5 4 - 

Aproveitamento 5 5 5 4 4 3 - EB1 de Geraldos 

Tx. De Aproveitamento 100% 100% 100% 90% 80% 75% - 

Matrículas 10 9 9 5 4 6 6 

Aproveitamento 8 9 8 5 4 6 6 EB1 do Lombador 

Tx. De Aproveitamento 80% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 

Matrículas 4 3 2 6 6 6 7 

Aproveitamento 3 1 1 6 6 6 7 EB1 dos Aivados 

Tx. De Aproveitamento 75% 33% 50% 100% 100% 100% 100% 

Matrículas 5 4 4 4 4 5 4 

Aproveitamento 5 4 4 4 4 5 4 EB1 de Almeirim 

Tx. De Aproveitamento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Matrículas 0 8 11 0 9 9 8 

Aproveitamento 0 7 11 0 8 8 5 EB1 dos Viseus 

Tx. De Aproveitamento 100% 88% 100% 100% 89% 89% 63% 

Matrículas 8 10 12 8 11 9 11 

Aproveitamento 6 5 11 2 10 7 11 EB1 de Corvo 

Tx. De Aproveitamento 75% 50% 92% 25% 91% 78% 100% 

 
Tabela 10. Aproveitamento escolar nas escolas do 1º CEB do concelho de Castro Verde, entre os anos lectivos de 1999/00 e 
de 2005/2006. 
Fontes: DREA, 2004, Evolução do Aproveitamento. Região Alentejo. 1998-2003; Agrupamento de Escolas Dr. António Francisco 
Colaço, 2004 – 2006. 
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Síntese  

• A EB1 de Castro Verde regista taxas de não aproveitamento inferiores à média nacional. Assim, as suas 

taxas de aproveitamento são superiores à média, situação que acontece em todos os anos do intervalo 

considerado. 

• Verifica-se uma quantidade relevante de situações de 0% de não aproveitamento, isto é, de 100% de 

aproveitamento (destacamos apenas as EB1 que ainda permanecem abertas): 

o na EB1 de Castro Verde em 1999/2000; 

o nas seguintes escolas frequentadas por 10 ou menos alunos: Santa Bárbara dos Padrões (2000/01, 

2002/03) e Sete (1998/99, 1999/00, 2000/01). 

• Destacam-se casos de escolas com taxas de aproveitamento acima da média do país; encontram-se nesta 

situação, para além da EB1 de Castro Verde já cima referida, as seguintes escolas, em cada ano do 

intervalo considerado: EB1 de S. Marcos da Atabueira, de Entradas e de Sete (1998/99); EB1 de Sete 

(1999/00); EB1 de São Marcos da Atabueira, de Entradas, de Sete e de Santa Bárbara dos Padrões 

(2000/01); EB1 de Santa Bárbara dos Padrões (2002/03). 

• As escolas com taxas de não aproveitamento superiores à média nacional, em cada ano lectivo, são as 

seguintes: EB1 de Casével (1998/99); EB1 de S. Marcos da Atabueira, de Santa Bárbara dos Padrões, de 

Casével e de Entradas (1999/00); EB1 de S. Marcos da Atabueira, de Casével, de Entradas, de Sete e de 

Santa Bárbara dos Padrões (2001/02); EB1 de S. Marcos da Atabueira, de Casével, de Entradas e de Sete 

(2002/03). 

• De acordo com os registos apresentados, não nos parece ser possível traçar uma relação directa entre o 

número de alunos que frequenta a escola e o insucesso que a mesma apresenta, uma vez que 

encontramos escolas com menos de 10 alunos matriculados no grupo das que têm 100% de 

aproveitamento e também no grupo das que têm taxas de não aproveitamento inferiores à média 

nacional. 

 

2.4.4.3. Abandono escolar, saída precoce e saída antecipada 

Ao nível do abandono escolar, os números registados podem ser considerados aceitáveis até ao fim do 2º ciclo. É 

no 3º ciclo que o número de casos é mais expressivo sem indicação de existência de diferenças significativas entre 

a EB2,3 e a Escola secundária. Merecedor de análise complementar são os indicadores que o actual GIASE tornou 

públicos sobre esta matéria, calculados a partir do Censos de 2001, relativos a: saída antecipada27 e saída precoce 

da escola28. Em Castro Verde, a saída antecipada foi de 24,5 % - num intervalo entre 56,5% e 9,4% - valor que é um 

pouco inferior ao registado para o Baixo Alentejo: 25,1%, mas ainda, assim, significativo. E a saída precoce foi de 

44,0% - num intervalo entre 73,9% e 23,8%. Merece uma atenção especial a taxa de saída antecipada da escola, 

pois refere-se a uma população que já deveria ter cumprido uma escolaridade obrigatória de nove anos. 

 

Ano escolar, por ano lectivo Abandonaram 

10º 16 
11º 2 

1999 
2000 

12º 3 
10º 11 
11º 1 

2000 
2001 

12º 1 

                                                 
27 “Total de indivíduos, no momento censitário, com 18-24 anos, que não concluíram o 3º ciclo e não se encontram a frequentar a escola por cada 
100 indivíduos do mesmo grupo etário” (ME, 2003). 
28 “Total de indivíduos, no momento censitário, com 18-24 anos que não concluíram o ensino secundário e não se encontram a frequentar a escola 
por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário” (ME, 2003). 
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10º 18 
11º 8 

2001 
2002 

12º 2 
10º 21 
11º 7 

2002 
2003 

12º 5 
10º 16 
11º 2 

2003 
2004 

12º 1 
10º 11 
11º 3 

2004 
2005 

12º - 
10º 8 
11º 1 

2005 
2006 

12º - 
 
Tabela 11. Abandonos na Escola Secundária de Castro Verde, entre 1999/00 
e 2005/06, por ano. 
Fonte: Escola Secundária de Castro Verde, 2006.  
* O ano lectivo não existiu na Escola Secundária de Castro Verde. 

 

Regista-se, no entanto, maior incidência de saída escolar no 10º ano, o que aponta para a necessidade de 

intervenção no âmbito da promoção de escolhas vocacionais mais adequadas , em particular no final do 3.º CEB. 

 

 

2.4.5. Evolução na frequência das modalidades de educação de adultos 

Na tabela seguinte encontramos a frequência das modalidades de educação de adultos. 

 
 
 

Ano lectivo 

Modalidades de educação de adultos 1999 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

1º CEB 10 32 23 22 4 3 -- -- 

2º CEB 0 22 22 0 0 0 -- -- 

3º CEB 40 32 39 19 8 9 11 7 

 

Ensino 
Recorrente 
(ER) 

E. Secundário 88 77 118 95 99 76 65 34 

 Total ER 138 163 202 136 111 88 76 41 

Educação Extra-escolar 134 172 188 216 244 130 -- -- 

RVCC -- 128 -- -- 

 
Tabela 12. Evolução do número total de adultos que frequentaram as modalidades de educação existentes no concelho de 
Castro Verde, entre os anos lectivos de 1999/00 e de 2006/07. 
Fonte: Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde, 2006; CCEREEFA de Castro Verde e Ourique, 2005; ESDIME, 2005. 
Legenda: -- dados não disponibilizados. 

 

 

Síntese 

• Importa destacar a forte expressão dos cursos de Educação Extra-escolar, que congregam, em diversos 

anos, mais de metade da frequência da educação de adultos. 

• Quanto ao ensino recorrente, verificamos diversas tendências de evolução: 

o no 1º CEB, o decréscimo da frequência é bastante acentuado, sendo que no ano de 2004/05, 

apenas 3 alunos frequentaram este nível de ensino. 
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o no 2º ciclo, verifica-se um decréscimo para cerca de metade, sendo que entre 2002/03 e 

2004/05 não existiram, de acordo com os dados da CCEREEFA de Castro Verde e Ourique (2005), 

cursos deste nível.  

o A frequência de 3º CEB tem vindo a diminuir, de modo mais acentuado a partir do ano lectivo de 

2002/2003. 

o O ensino secundário diferencia-se radicalmente dos restantes ciclos. Embora com flutuações 

importantes, constitui o ciclo de estudos com maior número de alunos, em quase todos os anos. 

Só no ano lectivo de 2004/2005, representa 87% do total da frequência. 

o Entre Janeiro de 2001 e Junho de 2005, inscreveram-se na Casa do S@ber+ para o processo de 

RVCC, 128 adultos de Castro Verde, correspondendo a 6.5% do total de inscritos. Destes, 36, 

correspondendo a 4,3% do total, obtiveram a certificação das suas competências.      

 

2.5. População docente         

Neste sub-capítulo, faz-se a descrição dos profissionais docentes afectos à educação no concelho, através da 

análise da modalidade de colocação e habilitações para a docência, entre 1999/00 e 2005/06. Os dados referem-se 

ao sistema regular de ensino e, sempre que possível, às modalidades de ensino recorrente e de educação extra-

escolar. 

 

Ano lectivo 
Níveis de escolaridade 1999 

2000 
2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 

Educação Pré-escolar 12 12 13 13 12 14 17 17 

1º CEB 30 28 32 27 29 30 31 24 

2º, 3º CEB e Ensino Secundário 130 117 120 100 91 113 88 94 

Total 172 157 165 140 132 157 136 135 

 
Tabela 13. Número de docentes que leccionaram nas instituições de ensino público e privado no concelho Castro Verde entre 1999/00 e 
2006/07, por níveis de ensino. 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2006; Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde, 2006. Lar Jacinto Faleiro, 2005. 

 
 
Síntese: 
 

• Têm-se verificado algumas oscilações importantes no número total de docentes, sendo que os anos de 

2002/2003 e de 2003/2004 registam as maiores quebras, decorrentes do decréscimo do número de 

alunos. 

• Quanto à educação pré-escolar, parece haver uma tendência estável, com sinais de crescimento ligeiro, 

o que se justifica pelo facto deste nível de ensino apresentar algum crescimento, ao nível do concelho. 

• Existiam sinais de estabilidade no número de docentes a leccionar no 1º CEB, situação que se inverteu 

de 2005/06 para 2006/07 devido ao facto de ser, exactamente, neste período que se procedeu à 

reestruturação da Rede Escolar, com o consequente encerramento de 5 escolas do 1.º CEB. 

• Quanto aos 2º e 3º CEB e ao ensino secundário, cujos dados se apresentam em conjunto, dada a 

natureza destes níveis, denotam-se oscilações relevantes, que acompanham a tendência dos valores 

totais. Os últimos anos são de decréscimo. 
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2.5.1. Vínculo profissional e habilitações para a docência 

 
Os dados relativos à modalidade de colocação/vínculo profissional encontram-se sistematizados por 

estabelecimento e por ciclo de ensino. Para maior detalhe, os dados podem ser consultados na íntegra no 

Apêndice 4. 

 

Lar Jacinto Faleiro 

No que diz respeito aos educadores de infância em funções na rede particular, cooperativa e de solidariedade 

social do concelho, conclui-se po um quadro de grande estabilidade, dado que, à excepção do ano de 1999/00, a 

maioria, e em alguns anos, todos, se encontram efectivos, isto é, pertencem ao quadro da instituição. A análise 

das habilitações indicia, também, um nível razoável de qualificação dos profissionais, dado que todos educadores 

desta entidade têm uma formação de nível superior. Contudo, apenas nos dois últimos anos do intervalo se verifica 

uma melhoria neste aspecto, dados que os profissionais têm licenciatura, por comparação com os anos anteriores, 

em que apenas verificamos a existência de educadores com o grau de bacharelato29.  

 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Castro Verde 

• A nível global, tem-se verificado alguma inconstância no número total de docentes e educadores, 

verificando-se um decréscimo mais acentuado no ano de 2002/2003.  

• O número de educadores tem sido relativamente constante. Verificam-se algumas oscilações no número 

de docentes do 1º CEB, o que poderá ser explicado com o encerramento de algumas escolas no decurso 

do intervalo. Regista-se grande variabilidade nos docentes de 2º e 3ºCEB, acompanhando a tendência 

global. 

• Quanto ao vínculo profissional, pode concluir-se por um cenário de relativa estabilidade, dado que, em 

cada um dos anos do intervalo em análise, o número de profissionais colocados no Quadro de Escola ou 

no Quadro de Zona Pedagógica é consideravelmente superior ao número de profissionais contratados. 

Esta situação é transversal a todos os ciclos de ensino, sendo, contudo, mais perceptível na educação 

pré-escolar e no 1º CEB. De facto, nos 2º e 3º CEB, embora em todos os anos também se confirme a 

ilação anterior, é importante notar o elevado número de profissionais contratados. Esta situação parece 

melhorar nos dois últimos anos do intervalo, sendo de desatacar o aumento do número de profissionais 

efectivos no quadro de escola. 

• Quanto às habilitações para o exercício da docência, verifica-se uma inversão do perfil de habilitações, 

sensivelmente, a partir do ano de 2000/01. Assim, se nos três primeiros anos predomina o bacharelato 

como formação de base para o exercício da profissão, os anos seguintes demonstram um aumento do 

grau académico, sendo que a maioria revela ter licenciatura. Esta situação é comum aos anos a partir de 

2000/01, relativamente a professores do 1º ciclo e educadores de infância, já os docentes dos 2º e 3º 

CEB são licenciados em número sempre bastante superior – o que é consistente com a evolução das 

carreiras dos docentes de uns e outros níveis de educação.      

  

 

 

 

                                                 
29 Esta constatação é convergente com a mudança de 1997 do estatuto da carreira docente, a partir do qual educadores de infância e professores 
do 1º ciclo passaram a ter uma formação de licenciatura. 
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Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde  

• O número total de docentes do 3º CEB e ensino secundário desta escola tem vindo a diminuir, o que se 

apresenta como lógico, dada a diminuição neste segmento da população estudantil do concelho. 

• Fazendo uma análise quanto ao vínculo profissional, verificam-se algumas diferenças entre os diversos 

anos do intervalo. Assim, nos dois primeiros anos há um quadro de maior instabilidade no corpo docente, 

dado que, em cada um dos casos, o número de docentes contratados é em muito superior ao de 

profissionais vinculado à Escola ou à Zona Pedagógica. Nos anos seguintes a 2000/01, o número de 

contratados diminui, sendo, no entanto, de atender à diminuição global do número de docentes. 

Verificam-se, por outro lado, ligeiros aumentos na situação de vinculação à Zona Pedagógica. 

• Conclui-se por um bom nível de habilitações do corpo docente desta escola. Assim, em todos os anos do 

intervalo, o número de docentes profissionalizados e que possuem habilitações próprias para leccionar 

as disciplinas é bastante superior ao de docentes com formação mínima ou aceitável para o fazer. Nos 

últimos quatro anos não existem, mesmo, docentes nesta última situação.  

 

2.6. Pessoal não docente 

Este ponto apresenta um quadro geral do pessoal não docente em funções nas escolas e jardins-de-infância do 

concelho. Os indicadores serão sintetizados de modo semelhante ao pessoal docente, apresentando-se os dados 

gerais por número, vínculo e habilitação, bem como a função exercida. As tabelas que os apresentam na íntegra 

podem ser consultadas no Apêndice 4. Os dados mais actuais reportam-se ao ano de 2004/05. 

 

  

Agrupamento de Escolas de Castro Verde e da Escola Secundária com 3º ciclo 

• O número total de profissionais não docentes das entidades em análise é de 88, sendo que cerca de 

metade exerce funções nos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Castro Verde. 

• De um modo geral, verifica-se a predominância de funcionários que exercem a sua acção enquanto 

auxiliares de acção educativa (68% do total) e no âmbito da administração escolar (19,3%), situação que 

é comum a ambas as entidades em análise. 

• Não foi mencionada a existência de profissionais da «Acção social escolar» e da «Psicologia e 

Orientação». 

 

 

2.6.1. Habilitações literárias e tipo de vínculo 

As habilitações do pessoal não docente são apresentadas segundo o grau de escolaridade, sendo o tipo de vínculo 

analisado consoante a integração no quadro ou a situação de contrato, seguindo a análise por escola.  

Síntese dos dados das Escolas do 1º CEB e JI 

• No ano de 2005/2006 trabalham nos estabelecimentos do 1º CEB e dos jardins-de-infância do concelho 

34 auxiliares de acção educativa.   

• Da análise do pessoal não docentes em funções, pode concluir-se por um quadro de grande instabilidade 

laboral, dado que apenas um terço dos profissionais são funcionários do Ministério da Educação, em 

situação de efectividade. 
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• De facto, cerca de dois terços das auxiliares estão colocadas ao abrigo de programas temporários de 

emprego, destacando que 15 destas profissionais terminarão o seu contrato de trabalho no ano de 2006, 

em regra, até ao mês de Julho. As restantes terminarão até Julho de 2007, sendo os términus variáveis. 

• A EB1/JI de Entradas apresenta a situação de maior estabilidade, com as 2 funcionárias colocadas pelo 

Ministério da Educação. 

• De acordo com a CMCV (2006), foi ser revista a situação do JI de Castro Verde, dado que, segundo o 

acordo de colaboração assinado entre CMCV, Segurança Social e DREA, contratando-se mais três 

auxiliares de acção educativa.   

• Na EB1 de São Marcos da Atabueira não existe auxiliar de acção educativa. 

 

Síntese dos dados da EB2.3 

• Relativamente ao número global de profissionais não docentes verifica-se alguma oscilação, com 

decréscimo nos anos iniciais e final do intervalo, e recuperação nos anos intermédios. No ano lectivo de 

2005/2006 existem 24 profissionais em funções nesta escola. 

• Os auxiliares de acção educativa constituem o grupo mais numeroso, representando em todos os anos 

mais de metade dos profissionais. Seguem-se os funcionários de âmbito administrativo. 

• Relativamente ao vínculo profissional, pode concluir-se por um quadro de estabilidade dado que, em 

cada ano lectivo, a maioria dos profissionais está efectivo. A não descurar os profissionais que se 

enquadram em «outra situação», que diz respeito, à excepção do último ano lectivo, a contrato 

administrativo de provimento e verifica-se apenas nos auxiliares de acção educativa. 

• Quanto às habilitações literárias dos funcionários, pode concluir-se por diferentes situações. Assim, as 

habilitações dos profissionais da administração escolar são, em regra, mais elevadas do que as dos 

restantes funcionários (ensino secundário completo), registando-se, não obstante situações de 

habilitações baixas (1º e 2º CEB) em todos os grupos. O ano de 2005/2006 representa um ano de ligeira 

evolução para os auxiliares de acção educativa, sendo de destacar uma diminuição do número de 

profissionais que possuem como escolaridade máxima apenas o 1ºCEB, registando-se, por sua vez, um 

aumento de profissionais com a escolaridade obrigatória (2). 

 

Síntese dos dados da Escola Secundária com 3º ciclo 

• Quanto ao vínculo profissional, a maioria dos funcionários encontra-se efectivo na escola. À excepção 

dos auxiliares de acção educativa, em todas restantes categorias funcionais o número de efectivos é 

sempre superior (e por vezes, situação única) ao de contratados. 

• No que diz respeito às habilitações literárias, o quadro é de razoável qualificação: apenas 6 de 30 

funcionários não têm a escolaridade obrigatória, detendo, contudo, o nível mais baixo de habilitações 

(1º CEB). Quanto aos auxiliares de acção educativa, apenas um tem habilitações baixas, sendo que os 

restantes possuem o 3º ciclo ou frequência do ensino secundário, o que indicia maiores exigências no 

acesso às profissões de âmbito educativo, que têm sido veiculada pelo Ministério da Educação. 

 

A destacar, também, as habilitações dos funcionários administrativos, que na sua maioria possuem o ensino 

secundário completo. 
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3. Descrição da acção educativa da Câmara Municipal de Castro Verde 

Neste capítulo é feita uma descrição da acção da Câmara Municipal, em matéria de educação, partindo, em 

concreto, das competências estabelecidas legalmente, as quais se situam nas seguintes áreas: 

• Transportes escolares; 

• Componente de apoio social à família; 

• Acção social escolar; 

• Intervenção nos equipamentos; 

• Apetrechamento; 

• Promoção de projectos e iniciativas de carácter pedagógico. 

 

3.1. Transportes escolares30

Número de alunos transportados 
 
 

Ano lectivo 
Transportes 1999 

2000 
2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 a) 

Carreiras 
públicas 302 299 261 249 214 204 174 

Veículos 
privativos 34 52 47 53 55 51 75 

Total alunos 336 351 308 302 269 255 249 

Circuitos 
normais 6 6 6 6 6 6 6 

Circuitos 
especiais 7 11 10 12 12 13 13 

Total de 
circuitos 13 17 16 18 18 19 19 

Total 
Investimento 
anual (€) 

91.923 79.284 87.517 96.354 88.993 86.636 93.731,60 

 
Tabela 14. Número total de alunos transportados pela CMCV, e respectivos circuitos e montante de 
investimento, entre os anos lectivos de 1999/00 e de 2006/07. 
Fonte: CMCV, 2006. 
Nota: a) a rede de transportes para 2006/07 ainda não foi aprovada.  
 

 

Síntese 

• O número de transportados diminui fortemente no ano lectivo de 2001/02, com uma quebra de cerca de 

50 alunos. A tendência de decréscimo que aí se inicia é comum aos restantes anos do intervalo. 

• Embora o número de alunos transportados de modo integrado nos circuitos rodoviários municipais 

represente a grande maioria, é importante destacar que, em quase todos os anos, uma média de 50 

alunos é transportada em veículos particulares, em regra, viaturas da CMCV ou outras contratualizadas 

para o efeito. É importante referir que, de acordo com os dados da CMCV (2005), os alunos abrangidos 

pelos circuitos especiais integram, em boa parte, as escolas do 1º CEB e JI do concelho. 

• Quanto ao tipo de circuitos efectuados, encontramos duas possibilidades: circuitos normais, que 

decorrem integrados nas ofertas de transporte público já existentes e circuitos especiais, criados para o 

                                                 
30 O Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, definiu como competência dos municípios a organização, financiamento e controle do 
funcionamento dos transportes escolares. A comparticipação nos transportes escolares acontece sempre que os alunos do ensino básico e 
secundário (oficial, particular ou cooperativo) residam a mais de 3 ou 4 km dos estabelecimentos de ensino, bem como nos casos em que os alunos 
tenham sido matriculados compulsivamente em escolas situadas fora da área da sua residência. 

 

 47



Carta Educativa do Concelho de Castro Verde 

efeito. Habitualmente, decorrem em montes ou lugares de grande isolamento, não servidos pela oferta 

pública. Existe, também, o circuito urbano em Castro Verde.   

• Pode concluir-se por um aumento do número de circuitos efectuados, sobretudo evidente a partir do ano 

lectivo de 1999/00, dos quais a maior parte é especial. 

A continuação do percurso de escolarização a partir do 2º ciclo e consequente acesso à escola por parte da 

população escolar residente noutras freguesias e lugares do concelho é assegurada pelo sistema de transportes 

escolares contratualizado anualmente pela Autarquia com a rede de transportes públicos colectivos existente 

e/ou, no caso de circuitos especiais (que resultam dos locais de origem se encontrarem a mais de 3 km de 

passagem dos itinerários públicos, ou não servidos por esse tipo de transportes, sendo os principais, em montes 

dentro do concelho) efectuado por viatura municipal. Importa referir que os alunos abrangidos pelos limites da 

escolaridade obrigatória, isto é, que ainda não tenham atingido os 15 anos, têm direito a transporte gratuito. 

Embora a partir desta idade, este serviço seja comparticipado em 50% pelas autarquias, de acordo com a Portaria 

181/86, de 6 de Maio, com base no critério da distância casa/escola, em Castro Verde os alunos continuam a ter o 

passe assegurado na íntegra.  

 

 

3.2. Acção social escolar 

Neste ponto apresentamos o número de alunos beneficiados pelas modalidades de acção social escolar, segundo 

tipo de apoio e montante investido, adoptando o mesmo intervalo de análise do documento. 

 
Subsídio de alojamento 

 

Ano lectivo Escolas frequentadas 
pelos alunos 
beneficiados Concelho 1999 

2000 
2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 

Escola Sec. Diogo Gouveia  Beja 1 0 0 0 0 0 0 0 

Escola Se. Júlio Dantas Lagos 0 0 0 0 1 0 0 0 

Vidigueira 1 1 0 0 0 0 0 0 Escola Profissional Fialho 
de Almeida 

Cuba 0 0 0 3 4 5 1 0 

Escola Profissional  Alvito 5 2 6 7 7 5 5 5 

Beja 1 0 0 0 0 0 0 8 

Mértola 2 1 1 2 3 4 3 5 

Santiago do Cacém 0 0 1 1 1 0 1 0 

Évora 1 0 0 0 0 0 1 0 

Escola Profissional Bento 
Jesus Caraça 

Setúbal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escola Profissional  Odemira 11 12 10 8 6 0 0 0 

Faro 4 5 Escola Hotelaria/Turismo 

Portimão 1 1 
2 2 3 6 7 7 

Escola Profissional  Serpa 0 3 3 7 5 6 7 10 

Escola Profissional Sines 0 1 0 1 1 1 0 0 

Escola Superior Agrária Beja - - - - - - - 2 

Instituto Politécnico Leiria - - - - - - - 1 

Outros Vários 0 1 4 8 3 4 3 0 

Total alunos 27 27 27 39 35 31 28 38 

Total Investimento anual (€) 10.101 10.101 10.101 14.589 13.093 11 347 10.225.40 15.960 

Tabela 15. Alunos beneficiários do subsídio de alojamento, segundo escola/concelho de destino, e montante atribuído pela CMCV, entre os anos 
lectivos de 1999/00 e 2006/07. 
Fonte: CMCV, 2006.  
 
 
Síntese 

• O número de alunos que têm beneficiado de subsídios de alojamento tem vindo a aumentar, registando  

um acréscimo importante no ano de 2006/07: 38 alunos. 
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• Todos os casos se referem a alunos que se encontram a frequentar o ensino secundário. Em todos os 

anos, a maioria dos alunos que beneficia deste apoio desloca-se para fora do seu concelho para 

frequentar cursos de nível profissionalizante. Destaque para a diversidade de concelhos abrangidos e, à 

excepção dos últimos anos lectivo, para o número de alunos que se deslocam para o concelho de 

Odemira, que dista cerca de 62 Km, de Cuba a 64km e de Alvito a 77 km. 

• Ao nível do investimento, apresentado segundo o montante total investido anualmente (e repartido por 

trimestres), assinala-se o acréscimo do valor atribuído per capita, de 374 euros para 420 euros anuais de 

subsídio. 

 
Acção social escolar 

 
 

Ano lectivo Nível de 
Ensino/tipo de 
apoio 
concedido 

Escalões 
atribuídos 1999 

2000 
2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 

A 70 38 13 15 19 37 45 49 

B 13 22 27 10 19 16 22 33 

C 11 24 38 23 15 17 21 17 

1º CEB 

D 15 25 26 25 37 21 14 13 

 Total 109 109 104 73 90 91 102 112 

A 2 9 6 5 5 2 6 5 

B 1 5 3 4 2 1 3 9 

C 1 3 2 1 4 2 1 0 

D 0 4 0 1 2 2 5 0 

Ensino 
Secundário 
(comparticipaçã
o no passe 
escolar) 

Fora do 
concelho 9 3 14 4 2 1 2 2 

 Total 13 24 25 15 15 8 17 16 

Ensino 
Recorrente ____ 5 5 7 6 9 0 0 0 

          

Bolsa estudo 
ensino superior ___ 19 22 28 28 20 20 21 33 ** 

Total alunos 146 160 164 122 134 119 140 160 

Total Investimento anual (€) 38.970+ 
2585* 51.408 65.669 61.013 40.108 42.110 ** ** 

 
Tabela 16. Indicadores relativos aos auxílios económicos da CMCV, entre os anos lectivos de 1999/00 e 2005/06. 
Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde, 2005. 
Legenda: *valor indicado mas não discriminado quanto ao número de alunos beneficiados; **número de candidaturas recebidas e valores ainda não 
disponíveis. 

            
 
Síntese 

• A acção social da CMCV é diversa e as suas modalidades de apoio contemplam escalões etários e níveis 

de ensino diversos: desde o 1º CEB aos adultos inscritos no ensino recorrente. Esta situação é transversal 

a todo o intervalo. 

• Assinala-se também a diversidade do apoio concedido, inclusive, extrapolando a obrigação legal: desde 

o auxílio financeiro directo (bolsas de estudo ao ensino superior, por exemplo), até à facilidade de 

transporte assegurada aos alunos a frequentar o ensino recorrente, em regime nocturno, ou ao 

financiamento (em 75%) do passe escolar de alunos que frequentam escolas fora do concelho (Aljustrel e 

Beja, como exemplos). 

• O número total de alunos que têm usufruído deste apoio tem vindo a diminuir, embora se assinale um 

aumento na verba dispendida com os mesmos. Essa diminuição poderá ser compreendida à luz da 

diminuição global do número de alunos. 

• Esta situação é visível em todos os ciclos e modalidades de ensino, sendo mais acentuada a partir do ano 

lectivo de 2002/03 até à actualidade. 
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• No que diz respeito aos subsídios atribuídos ao 1º CEB, existem 4 escalões. Como verificamos, os alunos 

beneficiados encontram-se repartidos por todos os escalões, assinalando-se um maior número de alunos 

com os escalões A e B nos primeiros anos do intervalo. Nos restantes, as comparticipações encontram-se 

mais repartidas pelos 4 escalões, cujo valor varia, em 2006/07, entre os 116 € (Escalão A) e os 30 € 

(Escalão D). 

• No ensino secundário, a maioria dos alunos tem tido acesso aos escalões de comparticipação mais 

elevados, situação que é idêntica em todos os anos do intervalo. No ano de 2004/05 assinala-se uma 

diminuição do número de alunos do ensino secundário contemplados pelos apoios. 

 

Refeições escolares 

O Programa de Generalização das Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico31

No ano lectivo de 2006/07 foi operacionalizado o Programa de Generalização das Refeições Escolares aos Alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico. De acordo com os dados obtidos através dos primeiros meses de implementação do 

referido programa, constata-se que, de um total de 293 alunos do 1ºCEB, usufruem das refeições escolares 204. 

Para o efeito, foram reestruturados os protocolos de colaboração já existentes com a Escola Secundária com 3ºCEB 

de Castro Verde e com a Fundação Joaquim António Franco e seus Pais de Casével. Iniciou-se protocolo de 

colaboração com o lar Frei Manoel das Entradas, que fornece as refeições à EB1 de Entradas. 

Quanto ao local de serviço, refira-se que duas EB1 possuem espaço próprio, concebido para o efeito: Sete e Santa 

Bárbara. Relativamente a Casével, dada a não concretização da segunda fase de intervenção, que prevê a 

construção do refeitório, as refeições são servidas na sala polivalente do Centro de Convívio, tendo sido adquiridos 

os equipamentos necessários ao serviço, nomeadamente, mobiliário ajustado às crianças. Em São Marcos da 

Atabueira as refeições são servidas no Centro de Convívio Local. Em Entradas, as refeições são servidas na cantina 

do Lar, assim como em Castro Verde, onde é usado o refeitório da Escola Secundária com 3ºCEB. 

 

3.3. Intervenção nos equipamentos 

Uma das atribuições mais antigas do ponto de vista das competências da autarquia em matéria de educação é, 

precisamente, a manutenção, apetrechamento e construção de escolas e jardins-de-infância. Nos últimos sete 

anos o parque escolar de Castro Verde foi alvo de algumas obras de conservação/remodelação. Destaca-se um 

grande volume de investimento nos anos de 2005 e de 2006, e uma perspectiva de qualificação e desenvolvimento 

nos estabelecimentos escolares. No Apêndice 5 podem ser consultadas as intervenções ocorridas, por 

estabelecimento. 

 

3.4. Promoção de iniciativas e projectos de carácter pedagógico e cultural 

3.4.1. De carácter diverso 

Nesta matéria, e tomando como referência o ano de 2004/05, a CMCV desenvolveu iniciativas nos domínios: 

• música; 

                                                 
31 Trata-se de uma medida do Ministério da Educação, estabelecida pelo Despacho nº. 22 251/2005 (2ª série) de 25 de Outubro. Tem como principal 
objectivo suprir um vazio legal quanto às atribuições dos municípios no fornecimento das refeições escolares aos alunos do 1º CEB e define o 
modelo de financiamento necessário para tal. De facto, embora esteja definido como competência dos municípios (Lei nº.159/99, de 16 de 
Setembro), apenas este despacho vem estabelecer “o regulamento que define o regime de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministério da 
Educação” (Preâmbulo, ponto 2). Segundo o regime previsto, a comparticipação financeira do município é de 0,58€, valor de refeição por aluno. No 
caso dos alunos abrangidos pela Acção Social Escolar, o pagamento da refeição é da responsabilidade do município. 
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• artes cénicas; 

• artes plásticas; 

• cinema e fotografia; 

• jogos e desportos; 

• workshops e acções de formação.    

O tipo de actividades específicas e o montante investido em cada um destes domínios pode ser consultado no 

Apêndice 6. 

A acção da CMCV nesta matéria foi diversa, incidindo em iniciativas culturais (tais como espectáculos), mas 

também nas áreas da construção e intervenção sobre espaços e recintos. Verificou-se uma atenção especial às 

áreas dos jogos e desportos e actividades Sócio-Culturais. Na dinâmica alcançada nesta área foi tida em linha de 

conta o desenvolvimento de actividades que vão de encontro aos conteúdos curriculares de diferentes níveis de 

ensino. 

 

3.4.2. Destinadas à população escolar 

3.4.2.1. Actividades de enriquecimento curricular32

A organização e preparação das Actividades de Enriquecimento Curricular, definidas pelo Despacho Ministerial nº. 

12591/2006 de 16 de Junho, 2ª Série, constituem, por um lado, uma via para aproximar a escola pública das reais 

necessidades das famílias, possibilitando a todos o acesso a um leque de serviços, aos quais só acediam os filhos 

das famílias com mais recursos económicos, e por outro, uma possibilidade de desenhar, territorialmente,  um 

conjunto de actividades significativas para os destinatários e, por isso, capazes de fomentar o  seu 

desenvolvimento  integral como seres humanos. 

Tendo como enquadramento a definição anterior e dada a obrigatoriedade de incluir em qualquer plano de 

enriquecimento curricular  as actividades de apoio ao estudo e o ensino da língua inglesa, o plano do Concelho 

de Castro Verde visa, além do cumprimento do estabelecido, proporcionar, às crianças do 1.º ciclo, o 

desenvolvimento de competências na área da expressão musical, plástica e no domínio físico através da 

actividade física e desportiva, recorrendo, para isso, aos recursos humanos e físicos já existentes e disponíveis do 

agrupamento ou contratando especificamente para o efeito. 

A opção pelas áreas identificadas resultou, por um lado, da pertinência que as mesmas assumem para o 

desenvolvimento integral da criança, e por outro, pelo facto destas terem sido identificadas como relevantes, quer 

para os alunos, quer para os pais e encarregados de educação, quer ainda para a comunidade numa perspectiva de 

preservação da identidade e da tradição. 

A concretização do projecto de enriquecimento curricular do concelho de Castro Verde tem subjacente a ideia de 

partilha de recursos, numa lógica de optimização dos mesmos face aos objectivos traçados. Para tal, foram 

envolvidos os seguintes parceiros: o Agrupamento de Escolas Dr. António Francisco Colaço, alguns artesãos e 

algumas entidades concelhias com trabalho na área cultural, nomeadamente, a Associação de Cardadores da Sete - 

Projecto da Viola Campaniça, responsáveis pelas actividades do Cante. 

 

                                                 
32 Trata-se de uma medida do Ministério da Educação, estabelecida pelo Despacho nº14 753/2005, de 24 de Junho, tendo como objectivo principal 
proporcionar uma «oferta educativa extracurricular gratuita, que permita desenvolver competências e fomentar o interesse pela aprendizagem 
deste idioma [língua inglesa] ao longo da vida» (Introdução) aos alunos do 1º CEB, em concreto, dos que se encontram a frequentar os 3º e 4º anos. 
Esta medida integra um conjunto de intenções que se relacionam com o alargamento do horário lectivo nas escolas do 1º CEB, integrando as 
iniciativas de carácter extra-escolar. A frequência é gratuita, decorre semanalmente num tempo lectivo previsto para 135 minutos.  
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Quanto à distribuição dos alunos por actividade: 

 

Nº de alunos por actividade Escola 

Inglês Música Actividade Física 
e desportiva 

Clube de 
expressões 

Apoio ao 
estudo 

Casével 16 16 16 16 16 

Castro Verde 94 130 170 105 151 

Entradas  19 19 19 19 19 

Santa Bárbara dos 
Padrões 

23 23 23 23 23 

São Marcos da 
Atabueira 

10 10 10 10 10 

Sete 19 19 19 19 19 

Total 181 217 257 192 238 
 
Tabela17. Actividades de enriquecimento curricular, no ano lectivo de 2006/07. 
Fonte: Agrupamento de escolas de Castro Verde, 2006. 

  

A destacar que nas escolas fora da sede de concelho, todos os alunos frequentam todas as actividades, o que 

revela a forte adesão a esta iniciativa. 

 

3.4.2.2. Outras iniciativas 

A CMCV promove, ainda, outras iniciativas, tais como: 

ATLs - Os ATL’s (Ateliers de Ocupação de Tempos Livres) de Verão são promovidos pela Câmara Municipal de 

Castro Verde, em parceria com as Juntas de Freguesia do concelho, contando com a colaboração das associações e 

outros agentes activos. Destinam-se a crianças do concelho, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, e 

dinamizam actividades nas áreas da actividade física, artes plásticas, ambiente, cidadania, etc.  

 

Durante outros períodos de férias, a Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca dinamiza ATLs diversos. 

• Programa Ser Criança – Projecto Pensar pela Motricidade – que decorreu entre 2002 e 2005. Tratou-se 

de um projecto que permitiu a aquisição de um conjunto de recursos para trabalhar junto das crianças 

com necessidades educativas especiais, numa perspectiva de fomentar o desenvolvimento integral, com 

enfoque na motricidade.  

• Rede de Leitura Pública - A Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, integrada na Rede de Leitura 

Pública, disponibiliza diferentes conteúdos, protagonizando a promoção da leitura e o acesso a 

diferentes suportes de comunicação (CDs, DVDs, etc.). A sua acção chega a todo o concelho, através do 

serviço de itinerância, e funciona em articulação com a rede de bibliotecas escolares. A breve abertura 

do Pólo de Entradas vem potenciar a sua actividade. 

 

A Biblioteca dinamiza um conjunto alargado de actividades vocacionadas para o público escolar no campo da 

promoção da leitura, com especial destaque para o pré-escolar e EB1, dispondo de recursos humanos qualificados 

na área da educação. Com frequência são também dinamizadas acções de formação direccionadas para outros 

agentes da comunidade educativa (professores, auxiliares educativas, etc). 
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PARTE III. 
DIAGNÓSTICO E PROSPECTIVA 
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Nota introdutória 

A Parte III da Carta Educativa de Castro Verde é lugar de exercícios de balanço e prospectiva. O balanço da 

caracterização da evolução do funcionamento da educação no concelho permite fazer um diagnóstico da situação 

que se apresentará em duas dimensões - Potencialidades e Problemas - genéricos e específicos de cada nível de 

educação. Com base nos mesmos dados de caracterização dinâmica, construir-se-á um cenário de Castro Verde em 

2012, respondendo à questão genérica: «se todas as características do sistema de educação do concelho se 

mantiverem, como estará a funcionar em 2012?». Uma vez que uma projecção é, por definição, um conjunto de 

previsões condicionais da evolução baseado num apurado conhecimento do passado e na capacidade de previsão 

acerca da forma como este influenciará o futuro, apresentamos este exercício após o diagnóstico da situação e 

com base em vários estudos33. 

Terminamos esta parte apresentando uma comparação entre a situação educacional de Castro Verde e a do País, 

em termos retrospectivos e prospectivos. As reflexões que compõem esta parte do documento são essenciais para 

a compreensão e fundamentação da proposta de reordenamento do sistema de educação de Castro Verde que 

compõe a Parte IV. 

 

1. Diagnóstico 

1.1. Potencialidades 

1.1.1. De carácter geral 

• Com excepção do ensino profissional, o concelho dispõe de todas as modalidades de ensino não superior, 

dispondo também, de oferta ao nível do ensino recorrente e da educação extra-escolar. 

• A localização privilegiada do concelho, coloca-o relativamente próximo das ofertas de ensino 

profissional e superior existentes noutros concelhos.   

• Existência de um tecido associativo diversificado que permite a abordagem de diversas áreas da 

realidade local, permitindo dinâmicas de ligação da escola ao meio. 

• Existência da Rede de Leitura Pública no concelho que articula com a Rede de Bibliotecas Escolares, 

conforme acordos celebrados com o Ministério da Educação. 

• Existência da Secção de Castro Verde do Conservatório Regional do Baixo Alentejo que permite a 

dinamização do regime de ensino articulado com os outros estabelecimentos de ensino. 

• A rede de escolas de Castro Verde apresenta uma desconcentração razoável, existindo oferta de 

educação pré-escolar e de 1º Ciclo do Ensino Básico em todas as freguesias. 

• Evolução recente da rede escolar, nomeadamente, a reconversão de tipologias ao nível da educação 

pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, a partir do ano lectivo de 2001/02, e os investimentos e 

dotações realizados pela CMCV. 

• Decréscimo significativo dos valores de analfabetismo entre 1991 (20,5%) e 2001 (15,7%), indicadores 

inferiores à média do Distrito Beja. Não obstante o peso das habilitações baixas, os ensinos secundário e 

superior aumentaram para cerca do dobro no período intercensitário; 

                                                 
33 No que se refere aos dados de projecção demográfica, temos como fonte a Estudalentejo – colaboradora das Cartas Educativas do Distrito de 
Beja; já no que se refere aos estudos prospectivos da população de cada escola do concelho de Castro Verde, introduzimos as conclusões dos 
trabalhos elaborados pela DREA – parceira das Cartas Educativas do Distrito de Beja – e, em situações muito concretas e devidamente identificadas, 
as conclusões da equipa da Câmara Municipal de Castro Verde – parceira da Carta Educativa de Castro Verde. 
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• Existência de elevado nível de habilitações literárias de grande parte do pessoal docente do 

Agrupamento de escolas e de outras escolas.  

• Indicadores de alguma estabilidade nos quadros docentes do concelho, na sua maioria colocados nos 

Quadros de Escola ou nos Quadros de Zona Pedagógica. 

• Sinais de melhoria das qualificações do pessoal não docente, visível na elevação do nível de habilitações 

literárias, entre 1998/99 e 2004/05.  

• Implicação da Câmara Municipal de Castro Verde em aspectos tais como a promoção de eventos de 

natureza cultural e educativa, visível na diversidade e investimentos realizados nesse âmbito. 

• Rede de transportes escolares adaptada às necessidades, com percursos que englobam montes e lugares 

isolados e de acesso difícil, com circuitos especialmente previstos para cada aluno. É de destacar o 

número muito superior de circuitos especiais, em comparação com o número de circuitos regulares.  

• Implicação da CMCV na acção social escolar, extravasando as competências legisladas, o esforço 

despendido no apoio concedido aos alunos deslocados a frequentarem o ensino de nível secundário, 

através dos subsídios de alojamento. O esforço de adequação às necessidades do concelho é ainda 

visível na comparticipação integral de alguns passes escolares após o Ensino Básico.  

• Existência de diversidade nos equipamentos culturais, com espaços que prevêem a realização de 

diversas práticas. 

• Abrangência da rede de equipamentos desportivos, que serve todas freguesias do concelho, bem como, 

a  existência de projectos específicos de actividade física. 

• Existência de entidades de apoio à deficiência e educação especial, em concreto, a Cooperativa de 

Reabilitação dos Cidadão Inadaptados de Castro Verde, Ourique e Almodôvar (CERCICOA), da Associação 

para Apoio ao Desenvolvimento Infantil e Juvenil34). De destacar, outras entidades que embora não 

estejam sedeadas no concelho, fazem estender a este a sua actuação (caso do Núcleo de Beja da APPC, 

por exemplo.  

• Existência de trabalho em parceria, entre a CMCV e outras entidades locais, de carácter municipal (caso 

da Fundação Joaquim António Franco e do Lar Frei Manoel das Entradas, com as quais existem 

protocolos para o serviço de refeições), e das Juntas de Freguesia, na concretização das actividades de 

tempos livres de Verão, como exemplos. 

• Esforço de intervenção local junto da população jovem do concelho, de que é exemplo o apoio/criação 

de projectos de intervenção precoce junto de crianças com necessidades especiais. 

 

1.1.2. Desagregadas por modalidade de educação 

Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico 

• Existência de jardim-de-infância em todas as freguesias do concelho;  

• Existência de escolas de 1º ciclo em todas as freguesias do concelho; 

• Relativamente ao corpo docente:  

o a maioria dos educadores e dos professores do 1º ciclo é licenciada; 

o apenas uma minoria residual dos educadores e dos professores se encontra fora dos quadros. 

                                                 
34A APADIJ é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2005 com o intuito de intervir junto de crianças e jovens com algum défice de 
desenvolvimento.   
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• Todas as turmas do 1º CEB funcionam em regime lectivo normal, o que se enquadra nas directrizes do 

Ministério da Educação. 

• Disponibilidade de recursos informáticos, a maioria com acesso à Internet, referida como sendo uma 

potencialidade em todos os estabelecimentos.  

• A existência da valência de ATL, de componente de apoio à família e de serviço de refeições, nos JIs. 

• Existência de biblioteca, na EB1 de Castro Verde, na EB1 de São Marcos da Atabueira e de EB1/JI de 

Entradas e em instalação em Santa Bárbara dos Padrões. 

• Intervenção regular por parte da Câmara Municipal, no que se refere à manutenção, aos equipamentos e 

às questões de apoio socio-educativo. 

• Candidatura ao Programa Especial de Reordenamento e Requalificação da Rede de Escolas do 1º ciclo. 

• Taxas de transição do 1º CEB a rondarem os 90%. 

 

2º e 3º ciclos do ensino básico 

• Existência de 2 escolas que oferecem (garantem) a valência do 3º ciclo. 

• Qualidade dos espaços e do edifício da Escola EB 2,3 de Castro Verde, com: 

o salas temáticas (laboratório, salas de: educação visual, música, informática e centro de recursos 

e biblioteca com material multimédia) e salas de apoio/ de estudo;  

o espaços para as actividades desportivas (interior e exterior); 

o gabinete de trabalho destinado aos professores; 

o espaços específicos destinados à Associação de Pais, ao Centro de Informática Digital, ao 

desporto escolar, ao jornal escolar; 

o elevado número de computadores disponíveis, a grande maioria, com acesso à Internet. 

 

Ensino secundário 

• Frequência expressiva do ensino secundário recorrente, em quase todos os anos analisados.  

• Quadro docente qualificado, possuindo quase todos os docentes habilitações próprias para a docência.  

• Estabilidade do pessoal não docente, que se encontra, na sua maioria, em situação de efectivo.  

• Diversidade dos apoios da CMCV a alunos a frequentar o ensino secundário – comparticipação no passe 

social, subsídios de alojamento e transporte diário, que podem contribuir para o não abandono 

antecipado dos estudos. 

• A ES/3ºCEB destaca como potencialidade a diversificação de oferta curricular, com cursos de ensino 

tecnológico e profissionalizante.  
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1.2. Problemas 

1.2.1. De carácter geral  

• Decréscimo populacional, sobretudo acentuado no grupo dos 0 aos 14 anos, com menos 319 sujeitos em 

2001. Esta situação é mais pronunciada nas freguesias de São Marcos da Atabueira e de Entradas. 

• Não obstante o acréscimo registado entre 1991 e 2001, os valores de analfabetismo permanecem, ainda, 

bastante superiores aos encontrados na média do país. De entre a população escolarizada, predominava 

em 2001 o peso das habilitações baixas, com 62% da população detendo apenas o 1º CEB. Em acréscimo, 

subsistiam casos sem qualquer nível de ensino no grupo dos 0-14 anos, situação expectável nos grupos 

etários mais elevados. 

• Quebras na frequência escolar, não existindo, ainda, um cumprimento a 100% da escolaridade 

obrigatória. 

• Instabilidade na frequência dos níveis de educação pós 1º CEB existentes no concelho. 

• A oferta pós 1º Ciclo está disponível, apenas, na sede de concelho. 

• Pouca diversificação dos equipamentos desportivos nas freguesias: da totalidade de infra-estruturas 

existentes, a maioria são polidesportivos. 

• Salvaguardando esta última infra-estrutura (existente em todas as freguesias), a esta situação acresce a 

concentração nas freguesias de Santa Bárbara dos Padrões e de Castro Verde, visível tanto nos 

equipamentos de natureza desportiva, quanto cultural e associativa.  

 

1.2.2. Desagregados por modalidade de educação 

Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico  

• Necessidade de reforço das bibliotecas escolares nos estabelecimentos de ensino; 

• Centro de recursos centralizado em Castro Verde, na EB1 de Castro Verde; 

• Na EB1 de Castro Verde são sentidos como necessários os seguintes espaços: espaço para tempos livres, 

sala de reuniões e gabinete de coordenação.   

  

2º e 3º ciclos do ensino básico 

• Irregularidade da frequência do 2º ciclo do ensino básico, com perdas e ligeiros aumentos consecutivos, 

mas com tendência para o decréscimo; 

• Quebra significativa da frequência do 3º ciclo do ensino básico. 

• Irregularidade da frequência do 3º ciclo do ensino básico na escola secundária, com perdas e aumentos 

consecutivos bastante significativos. 

• Expressiva taxa de saída antecipada da escola, correspondente, em 2001, a 24,5% do total dos indivíduos 

residentes no concelho, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos. 

• Na EB2,3 foram destacadas os seguintes problemas: 

o inexistência de infra-estruturas específicas para instalações administrativas, gabinete do 

Conselho Executivo, gabinete de reuniões e anfiteatro;  

o espaço exterior a necessitar de arranjo. 
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Ensino secundário 

• Quadro docente que denota alguma oscilação, com um número importante de docentes colocado no 

Quadro de Zona Pedagógica ou contratado em quase todos os anos. 

• Inexistência de profissionais na área da psicologia e orientação na escola secundária/3ºCEB. 

• Cerca de 34% do total de indivíduos recenseados com idade para frequentar o ensino secundário não o 

faz. Verificamos, igualmente, que em 2001, a taxa de saída precoce do ensino secundário era de 44%. 

• Na E/S com 3º ciclo foi destacado como problema a inexistência de espaços específicos, nomeadamente, 

que permitam oferecer cursos na área tecnológica e profissionalizante:  

o esta escola apontou como necessidade fundamental a construção de um bloco térreo, para as 

disciplinas técnicas e de laboratórios, em concreto: salas de informática; anfiteatro; sala de 

Educação Tecnológica; salas de Educação Visual; laboratório de Biologia/Geologia; laboratório de 

Física e Química. 

 
 

2. Cenários prospectivos da evolução demográfica e escolar da população de Castro Verde 

2.1. Uma hipótese de evolução da população de Castro Verde 

A projecção da população para 2006 e 2012, tendo em conta a evolução da mortalidade, da natalidade e da 

migração ao longo das últimas décadas, permite situar o contexto provável em que será necessário tomar decisões.  

Em termos globais prevê-se uma diminuição progressiva da população do concelho de Castro Verde, o que está 

patente na tabela seguinte:  

 
2001 2006 2012  

Idades 
HM HM HM 

Total 7603 7474 7408 

85+ 175 167 194 

80 205 258 228 

75 366 333 375 

70 411 468 417 

65 533 470 367 

60 498 389 422 

55 401 435 491 

50 429 495 530 

45 483 531 571 

40 513 567 500 

35 558 498 494 

30 490 491 497 

25 493 498 484 

20 506 486 404 

15 497 407 327 

10 411 328 314 

5 325 311 344 

0 309 344 448 

 
Tabela 18. Estimativas da população para Castro Verde em 2006 e 2012. 
Fonte: Estudalentejo, 2006: Projecções da população para o Concelho de Castro Verde, 2012. 
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No que é relativo à população com idade escolar, o cenário demográfico para o concelho de Castro Verde permite 

tirar algumas conclusões: 

• para as faixas etárias 0-4 anos e 5-9 anos, prevê-se um aumento do nº de crianças até 2012, 

relativamente a 2001. Assim o nº de crianças com idades entre os 0 e os 4 anos crescerá 4,5% e o nº de 

crianças com idades entre os 5 os 9 anos crescerá 5,8%. 

• No grupo etário dos 10-14 anos regista-se um recuo de 23,6% na população até 2012. Isto significa que o 

grupo etário da população jovem (0-14 anos) ganha população (+5,8%) à custa das idades mais jovens 

(entre 0 e 9 anos). 

• O grupo etário 15-24 perde 27% do seu efectivo, com todas as idades a perder população relativamente 

a 2001: o grupo 15-19 perde 34% do seu número total de efectivos e o grupo 20-24 anos perde 20%. 
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Gráfico 5. Evolução da população em idade escolar no concelho de 
Castro Verde. 
Fonte: INE, Censos, 1991, 2001 e Estudalentejo, 2006, Projecções da 
população para o concelho de Castro Verde, 2012. 

 

 

2.2. Cenários da procura educativa: um modelo de fluxos por grau de ensino 

A dimensão condicional de um exercício de projecção deriva da previsão do comportamento de uma variável ao 

longo do período estipulado. As projecções realizadas no campo da educação assentam frequentemente na 

conjugação de índices de transição/não aproveitamento verificados ao longo de ciclos de estudos e aplicados à 

população escolar até se atingir a população final de efectivos escolares35. 

Síntese das tendências identificadas 

• Como vimos, o nº de alunos matriculados no 1º ciclo decresceu a um ritmo de 1,2% ao ano traduzindo-se 

na perda de 28 crianças em 7 anos. A Taxa Anual de Crescimento Médio (TACM) mostra que a variação 

do sucesso escolar no 1º ciclo foi ligeiramente inconstante, com tendência para a perda de qualidade: a 

transição decresceu 0,8% ao ano e o insucesso cresceu 8,9% ao ano. 

                                                 
35 O método consiste em estimar primeiro o volume da população por idades, ou grupos de idades, no final do período estipulado. Seguidamente, 
através da aplicação sucessiva do quociente de sobrevivência (progressão nos estudos) aos efectivos estimados, obtém-se a população escolar no 
final de cada ciclo de estudos. Na concepção do modelo está, em primeiro lugar a escolha de hipóteses de trabalho e a definição de pressupostos. 
O modelo de fluxos tem por objectivo fornecer um esquema que, tratando os dados disponíveis (alunos matriculados, alunos que transitam e alunos 
que ficam retidos no mesmo ano de escolaridade), permita descrever o fluxo de alunos através dos vários ciclos de estudos. Assim, pressupõe-se 
que: os alunos matriculados num ano n provêm de um ano curricular anterior, no ano lectivo transacto e de outros, em menor número, serem 
repetentes do mesmo ano curricular; no ano lectivo seguinte, os alunos podem vir a repetir o ano curricular, transitar para o ano curricular 
posterior ou abandonar a escola. 
A natureza e objectivos deste trabalho não permitem a alienação relativamente ao contexto actual do quadro educativo e todo o peso da sua 
evolução. Por essa razão, é necessário perspectivar o desenvolvimento da oferta educativa no concelho de Castro Verde, tendo em conta as 
tendências actuais e a sua manutenção nos próximos 5 anos - a que se convencionou chamar cenário das tendências pesadas do concelho. 
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• Quanto ao 2º ciclo o nº de crianças matriculadas diminuiu 1,8% ao ano, representando uma perda total 

de 22 crianças em 7 anos. O não aproveitamento aumentou 6,4% por ano e a transição caiu também 0,7% 

ao ano, no mesmo período. 

• No terceiro ciclo a redução de efectivos atingiu um ritmo anual de 5,2 %, saldando-se na diminuição da 

coorte em 100 jovens. O não aproveitamento aumentou 3,4% ao ano e a transição baixou ligeiramente 

(0,6%) por ano. 

• No ensino secundário o número de alunos matriculados diminuiu 0,82% ao ano, entre 1998/99 e 2004/05. 

A conclusão revelou oscilações, mas a taxa anual média de crescimento revela um aumento do sucesso 

na ordem dos 1,6%. O não aproveitamento diminuiu ao ritmo anual de 3,5%. 

 

 

2.2.1. As expectativas de evolução da população escolar 

Educação pré-escolar 

Em 2001 a cobertura do ensino pré-escolar era de 89,7% no concelho de Castro Verde, uma taxa superior à média 

do distrito que se situava nos 88,4%. Analisando a evolução do número de alunos matriculados ao longo dos anos 

prevê-se que o número de crianças aumente até 2012. Uma previsão consonante com o cenário demográfico que 

prevê a recuperação de efectivos entre os 0 e 4 anos. 

 
 
Ensino pré-escolar 
 

Ano Crianças matriculadas no ensino 
pré-escolar 

Variação relativamente a 
2001 (%) 

2001 

2006 

2012 

183 

214 

235 

 

16,9 

28,4 

 
Tabela 19. População esperada no ensino pré-escolar. 
Fonte: Estudalentejo, 2006, Projecções da população de Castro Verde – 2012. 

 

Ensino básico 

Se as tendências diagnosticadas se mantiverem, sem alterações de fundo, o cenário de escolarização no ensino 

básico terá as seguintes características: 

 
Ano Taxa de conclusão no1º 

Ciclo 
Taxa de conclusão no 2º 

Ciclo 
Taxa de conclusão no 3º 

Ciclo 

2001 

2006 

2012 

91,4 

89 

93 

88 

87 

90 

89,2 

82,5 

88 

 
Tabela 20. Níveis de conclusão previstos no ensino básico. 
Fonte: Estudalentejo, 2006, Projecções da população de Castro Verde – 2012. 

 

 

Ano 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

2001 

2006 

2012 

8,6 

11 

6,3 

11,6 

13 

10 

10,8 

17,5 

12 

 
Tabela 21. Níveis de insucesso escolar previstos no ensino básico. 
Fonte: Estudalentejo, 2006, Projecções da população de Castro Verde – 2012. 
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 1º  

Ciclo 
Variação 

relativamente a 
2001(%) 

2º  
Ciclo 

Variação 
relativamente 

 a 2001(%) 

3º  
Ciclo 

Variação 
relativamente 

 a 2001(%) 

2001 

2006 

2012 

288 

268 

302 

 

-6,9 

4,8 

181 

140 

152 

 

-22,6 

-16 

277 

213 

199 

 

-23,1 

-28,2 

 
Tabela 22. População escolar esperada no ensino básico. 
Fonte: Estudalentejo, 2006, Projecções da população de Castro Verde – 2012. 

 

Só o 1º ciclo apresenta ganhos de população relativamente a 2001. Os 2º e 3º ciclos perdem efectivos, uma 

expectativa que deriva da redução demográfica prevista nas idades expectáveis para frequentar estes ciclos de 

estudos. Porém a variação nas taxas de conclusão e/ou retenção podem fazer subir o número de matrículas. 

 

 

Ensino secundário 

 

Ano Conclusão  Não aproveitamento 

2001 

2006 

2012 

62 

65 

70 

37,9 

35 

30 

 
Tabela 23. Níveis de conclusão previstos no ensino geral. 
Fonte: Estudalentejo, 2006, Projecções da população de Castro Verde – 2012. 

 
As escolhas no ensino secundário 
 

 
Ano  Cursos gerais Cursos tecnológicos  

 
 2001 

2006 

96,4 

89  
 

2012 83 

3,1 

11 

16,8  
 

Tabela 24. Previsão da evolução da escolha do tipo de curso no ensino secundário 
Fonte: Estudalentejo, 2006, Projecções da população de Castro Verde – 2012. 

 
 

A escolha do tipo de curso no secundário variou, ao longo dos anos em análise a favor dos cursos gerais. Enquanto 

a opção por este tipo de curso cresceu 1,7% ao ano, a escolha de cursos tecnológicos diminuiu 10,6%.  

 

 População esperada no 
secundário 

Variação relativamente a 2001 

2001 

2006 

2012 

265 

120 

108 

 

-54,7 

-59,2 

 
Tabela 25. População escolar esperada no ensino secundário. 
Fonte: Estudalentejo, 2006, Projecções da população de Castro Verde – 2012. 
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Educaç
ão 
pré-
escolar 

1º  
Ciclo 

 
93 

2º  
Ciclo 

 
90    

3º  
Ciclo 
 
        83 
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Ou Pós-

Secundário 
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                  70 
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Figura 3. Dispositivo escolar instalado no concelho de Castro Verde e respectivos níveis de conclusão em 2012. 
Fonte: Estudalentejo, 2006. 
 

 

A Figura 3 sintetiza o cenário prospectivo dos percursos de escolarização, de ensino regular, prováveis em Castro 

Verde em 2012 numa conjuntura de manutenção das características detectadas ao longo da última década, 

sensivelmente.  

 

2.2.2. A especificidade da evolução da população por escolas do concelho 

Os valores apresentados pela DREA para a população esperada em cada escola do ensino básico e jardim-de-

infância de Castro Verde36 foram calculados a partir da relação estabelecida entre dois indicadores chave: taxa de 

cobertura em cada ano de cada ciclo de ensino e população esperada com idade de frequentar cada ano escolar; o 

primeiro indicador foi encontrado a partir da média observada entre 2000/2001 e 2005/2006, já a população 

esperada em cada ano tem por referência a população observada no recenseamento geral da população de 2001.  

 
 
Tendência de evolução prevista para a educação pré-escolar 
 
A tendência de evolução da população a frequentar os estabelecimentos com valência de pré-escolar é de ligeiro 

aumento entre 2006 e 2012. De acordo com a DREA, esta tendência é generalizada, e todos os estabelecimentos 

mantêm ou aumentam o nº de crianças matriculadas. Alguns dos jardins-de-infância têm uma expectativa de 

manutenção dos quantitativos ao longo do intervalo 2006 – 2011/2012, a saber: EB1/JI de Entradas (10 crianças), JI 

de São Marcos da Atabueira (5) e EB1/JI de Sete (13 crianças). 

 

Os estabelecimentos que se prevê que tenham uma tendência de aumento do número de alunos são os seguintes: 

• O JI de Castro Verde, com um aumento previsto de 3 crianças: de 88 crianças em 2006/07 para 91 em 

2011/2012. 

                                                 
36 No Anexo 2 (Projecções da População Escolar, DREA, 2006) encontram-se na íntegra os valores da população esperada em cada uma das escolas 
do ensino básico e jardins-de-infância do concelho. 

 

 62



Carta Educativa do Concelho de Castro Verde 

• O JI do Lar Jacinto Faleiro, com um aumento de 4 crianças: de 47 para 51 crianças, no mesmo 

intervalo37. 

• A EB1/JI de Stª Barbara dos Padrões com um aumento de 1 criança: 12 crianças 2006/07 para 13 em 

2011/2012; igual projecção para a EB1/JI de Casével.  

 

O cruzamento da leitura destas expectativas com as projecções da população permite traçar um quadro mais 

optimista, uma vez que, até ao fim da década, se prevê um aumento da população da faixa etária 0-4 anos, 

como acima se referiu. 

Assim prevê-se que as idades de 3 e 4 anos aumentem respectivamente 14,4% e 4,8%, perspectivando o aumento 

de crianças em idade expectável para frequentar este nível de ensino. Só a idade de 5 anos perde 1,4% da sua 

população até 2012. 

 

Tendência de evolução prevista para o 1º ciclo do ensino básico38

No que se refere ao 1º ciclo do ensino básico, os dados prospectivos da DREA identificam um ligeiro aumento da 

frequência neste nível de ensino. Esta tendência genérica é convergente com a identificada para a maior parte das 

EB1 e EB1/JI do concelho; destaca-se, no entanto, o facto de muitas das escolas do concelho tenderem a manter 

quantitativos de alunos pouco superiores à dezena. A comparação com os resultados prospectivos apresentados 

pela Câmara Municipal de Castro Verde permite reforçar estas conclusões, no que se refere às escolas 

consideradas isoladas – que exclui apenas a EB1 de Castro Verde - uma vez que este documento da CMCV (cf. 

Anexo 2) aponta para diminuições de uma população escolar com totais muito baixos. Optamos por apresentar na 

tabela seguinte leituras cruzadas de ambos os exercícios prospectivos.  

 

Escolas por freguesias Previsão DREA Previsão CMCV 

EB1/JI S. Bárbara dos 
Padrões 

Aumento de 1 criança passando de 27 para 28 
crianças 

Aumento da frequência: de 4 alunos em 
2005/06 para 8 em 2008/09 

Sta Bárbara dos 
Padrões 

EB1/JI de Sete Aumento de 1 criança passando de 21 para 22 Diminuição da frequência: de 10 alunos em 
2005/06 para 4 em 2008/09 

Entradas EB1/JI de Entradas Aumento de 1 criança: 21 para 22 Manutenção da frequência: 10-9 alunos 

Casével EB1/JI Casével Manutenção da frequência: 17 alunos Aumento da frequência: de 7 alunos em 
2005/06 para 11 em 2008/09 

São Marcos da 
Atabueira 

EB1 de São Marcos da 
Atabueira 

Manutenção da frequência: 9 alunos Manutenção da frequência: 8-7 alunos 

Castro Verde EB1 de Castro Verde Aumento da frequência: 194 alunos ____ 

 
Quadro 3. Tendências de evolução da população escolar do 1º ciclo39. 
Fonte: DREA, 2006; CMCV, 2003. 
Nota: -- não contemplado. 

 

                                                 
37 Embora esta seja a previsão, no terreno o número de crianças do lar tem vindo a aumentar consideravelmente, existindo listas de espera para 
acesso à instituição. 
38 Relativamente à frequência do 1º ciclo do ensino básico, dispomos de dados das duas fontes – DREA e CMCV; como tal incluiremos uns e outros de 
forma a construir um cenário mais realista possível.  
39 Embora a análise dos dois conjuntos de projecções nos aponte, muitas vezes, conclusões distintas face a uma mesma situação (diminuição e 
aumento), na realidade, tal deve-se ao facto de não compararmos as projecções entre si, mas analisarmos a tendência revelada na sequência de 
anos adoptada em cada uma. Donde, seja possível termos, em paralelo, uma conclusão de diminuição a par de uma conclusão de aumento, esta 
última, por exemplo, com valores inferiores.   
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De acordo com as projecções sintetizadas no quadro, todas as escolas do concelho se encontram em situação de 

alguma fragilidade. São Marcos da Atabueira apresenta, de acordo com ambas as fontes, uma expectativa de 

evolução inferior a 10 alunos. 

A EB1 de Castro Verde encontra-se numa situação diferente das anteriores, pois apresenta uma expectativa de 

ligeiro aumento da frequência: de 187 alunos em 2006/07 para 194 em 2011/2012. 

Por fim destacamos que, de acordo com a Estudalentejo (2006), a faixa etária directamente correspondente à 

frequência deste nível de ensino (5-9 anos) tem uma expectativa de crescimento na ordem dos 5,8% até 2012. 

Espera-se uma diminuição do efectivo populacional nas idades de 6 (-8,9%) e 8 anos (-14,8%) e um aumento nas 

idades de 7 (+31,9%) e 9 anos (+14,7%). 

 

Tendência de evolução prevista para os 2º e 3º ciclos do ensino básico 

Em termos globais, a tendência manifestada pelas projecções da população escolar da DREA para estes dois ciclos 

de ensino é de diminuição relativamente a 2001, mas de ligeiro aumento no 2º CEB relativamente ao meio da 

década (2006) e de diminuição no 3º CEB para o mesmo período40. Assim: 

• no 2º ciclo prevê-se um aumento de 18 alunos entre 2006/2007 e 2011/2012, passando de 152 alunos 

para 170; 

• no 3º ciclo prevê-se uma diminuição absoluta de 16 alunos entre 2006/2007 e 2011/2012, passando de 

220 alunos para 204. 

 

O confronto destes dados com a projecção da população de Castro Verde - apresentada em 2.1. permite evidenciar 

uma forte coerência, uma vez que a expectativa é também de forte diminuição do intervalo etário que 

corresponde à idade esperada de frequentar os 2º e 3º ciclos do ensino básico. Assim, de acordo com a 

Estudalentejo, o grupo etário 10-14 anos terá um recuo na ordem dos 23,6% até ao fim da década. Porém o 

crescimento do número de alunos no 2º ciclo explica-se através do aumento do efectivo na idade dos 11 anos 

(+42,6%). De facto, neste grupo etário só esta idade apresenta uma variação positiva. A idade dos 10 anos perde 

8,8% do seu efectivo. 

 

Relativamente ao 3º ciclo, as expectativas de frequência são diferentes para a EB2,3 e para a escola secundária 

com 3º ciclo: a tendência de diminuição é apenas relativa à ES/3º ciclo (de 85 alunos em 2006/2007 para 73 alunos 

em 2011/2012), já a EB2,3 apresenta uma tendência de ligeiro crescimento (de 135 alunos em 2006/2007 para 137 

em 2011/2012). Os dados disponíveis permitem destacar ainda outra situação: esta diminuição do número de 

alunos verifica-se no grupo que frequenta o 9º ano de escolaridade (de 76 alunos em 2006/07 para 56 em 

2011/12), convergente com o que ocorre no 2º ciclo; nos anos escolares anteriores, verifica-se uma tendência de 

manutenção dos totais apesar de se registarem grandes oscilações – assim, espera-se que o 7º ano seja 

frequentado por 74 alunos em 2006/07 e por 82 em 2011/12, e o 8º ano passe de 70 alunos em 2006/07 para 72 em 

2011/12.  

 

2.3. Expectativas para a estrutura geral de habilitações da população 

O cenário de evolução pressupõe a manutenção das tendências diagnosticadas nos últimos anos: 

                                                 
40 Para uma leitura integral destes dados, remetemos para o Anexo 2. 
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• Redução do analfabetismo ao mesmo ritmo anual i. é, à taxa de – 2,6% ao ano. 

• Redução da escolarização no ensino básico à taxa de – 0,5% ao ano. 

• Crescimento do número de habitantes com o ensino secundário ao ritmo de 6,2% ao ano. 

• Crescimento do número de habitantes com o ensino médio e superior ao ritmo de 8,6% ao ano. 

 

 

 2001 2006 2012 

 
Taxa de analfabetismo 
 
% de pessoas com ensino básico 
 
% de pessoas com ensino   secundário 
  
% de pessoas com ensino médio e  
superior 

 

 
15,7 

 
61,4 

 
12,4 

 
 

7,4 

 
13,7 

 
59 
 

17 
 
 

11,6 

 
12 
 

57,3 
 

26 
 
 

18,7 

 
Tabela 26. Cenário para a evolução das habilitações da população. 
Fonte: INE, Censos 2001 e Estudalentejo, 2006, Projecções da população para o concelho de Castro Verde, 2012. 
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3. As tendências de evolução da educação: Castro Verde face ao país 

O conteúdo deste capítulo compreende a comparação das tendências de evolução apresentadas para o País, e que 

constam do estudo de Roberto Carneiro – Tendências e Oportunidades - e para Castro Verde, ao nível da 

frequência dos diferentes níveis de ensino e da estrutura geral das habilitações da população. Esta síntese deverá 

ser lida ao nível das tendências detectadas e não tanto dos valores expressos, uma vez que os indicadores 

prospectivos disponíveis para o país se referem a 2020, enquanto que as projecções desenvolvidas para o concelho 

têm o limite de 2011/12. No Apêndice 7 é possível consultar com maior detalhe as conclusões do referido estudo. 

 

3.1. A evolução da escolarização no País e em Castro Verde  

Destacamos as seguintes situações: 

• as taxas de analfabetismo em Castro Verde são bastante superiores às do país (15,7% média do concelho, 

para 9% de média do país). Estes valores são, ainda, superiores em algumas freguesias, destacando-se 

também que, em 2001, existia analfabetismo em todas as faixas etárias, embora com diferente 

expressão;  

• no concelho a expansão da educação pré-escolar está a concretizar-se de acordo com as metas 

assumidas para o país, tal como as taxas de cobertura indicam; 

• a escolarização básica obrigatória ainda não está assegurada na totalidade em Castro Verde, estando 

mais próxima dos 100% no país do que no concelho; 

• a nível nacional propõe-se um aumento generalizado da frequência do ensino secundário, mas esta 

tendência ainda não se verifica de modo significativo em Castro Verde, como se pode constatar nas 

taxas de escolarização da população em 2001 (apenas 12,4% da população residente em Castro Verde 

completou o ensino secundário, enquanto que o valor nacional corresponde a 16%), na quebra do 

número de alunos a frequentar este nível de ensino, nas saídas anteriores à conclusão e mesmo na 

análise prospectiva para 2012; 

• a aposta na oferta e no estímulo à frequência do ensino profissional é uma preocupação assumida ao 

nível do país, que no concelho não encontra expressão, dado não existir uma escola profissional, e os 

alunos terem de se deslocar para outros concelhos para terem acesso a este tipo de oferta. 

Relativamente às projecções existentes para o país e (a consultar na íntegra no Apêndice 7) e para o concelho 

comparação que se segue estabelece-se entre os cenários de tendência pesada – o «Cenário 1» para o país e o 

único apresentado para o concelho. Havendo uma diferença de uma década, devemos comparar apenas as 

tendências e ritmos de evolução e não os valores, tal como acima sublinhámos. Uma leitura atenta permite-nos 

evidenciar divergências entre estas previsões:  

• de um modo geral, os indicadores que caracterizam a estrutura geral das habilitações da população de 

Castro Verde e a sua evolução nos últimos anos estão distantes dos valores encontrados para o país; 

• em Castro Verde prevê-se uma taxa de analfabetismo de 12% em 2012, o que significa que daqui a seis 

anos a taxa de analfabetismo do concelho manter-se-á ainda mais elevada do que a observada para o 

país em 2001 (9%); 

• relativamente ao ensino básico, as previsões para Castro Verde em 2012 remetem para 57,3% da 

população com este nível de ensino, sendo que, tanto no país como no concelho, se espera uma 

diminuição do número de pessoas com apenas este nível de ensino, ao nível do país ela será mais forte, 
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prevendo-se que, em 2020, somente 12% da população portuguesa terá o ensino básico, com vantagem 

para o prosseguimento de estudos; 

• no que se refere à população habilitada com o ensino secundário, encontra-se uma tendência de 

crescimento para o concelho e para o país, embora a do concelho se verifique a um ritmo inferior, 

prevendo-se que 26% da população de Castro Verde terá concluído o ensino secundário em 2012 e 48% da 

população do país o terá feito em 2020; 

• prevê-se um crescimento da população com o ensino superior para ambos os territórios, sendo que para 

Castro Verde se prevê que 18,7% da população detenha este grau de ensino em 2012, enquanto que 40% 

o terão no país em 2020. 
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PARTE IV. 
PROPOSTA DE REORDENAMENTO DA  
REDE EDUCATIVA DE CASTRO VERDE 
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1. Pressupostos de reordenamento da rede educativa  

As propostas apresentadas para a rede educativa de Castro Verde foram equacionadas tomando como referência as 

necessidades e potencialidades apuradas a partir do Diagnóstico, as opções mais enfatizadas no estudo prospectivo 

sobre a situação educativa do país (Apêndice 7), bem como os estudos prospectivos elaborados especificamente 

para o concelho pela DREA em 2006, pela empresa Estudalentejo, em 2006, e pela própria autarquia, em 

específico, para as escolas isoladas do concelho, em 2003. Paralelamente, servem-nos de guia as actuais 

características estruturantes do Sistema Educativo Português e as opções do Ministério da Educação em matéria de 

educação. 

 

1.1. Necessidades educativas detectadas no concelho de Castro Verde 

A análise da situação educativa do concelho, no que respeita à sua evolução recente e realidade actual, bem como 

a consciência dos desfasamentos identificados entre os ritmos de desenvolvimento do concelho e do país, e os 

estudos prospectivos – nomeadamente as projecções dos índices de escolarização – permitiram a identificação de 

um conjunto de constrangimentos transversais à situação educativa do concelho de Castro Verde. Face à 

constatação destes constrangimentos, aponta-se a necessidade de:   

• continuar a apostar no desenvolvimento da educação pré-escolar, na tentativa de concretizar as metas 

de pré-escolarização a 100% apontadas pelo Ministério da Educação (em 2001, a cobertura da educação 

pré-escolar no concelho era de 87,7%, estimando-se que em 2006 se aproxime dos 95%). 

• garantir o cumprimento, a 100%, da escolaridade obrigatória de 9 anos. 

• apostar na qualidade da oferta de todos os equipamentos do 1º CEB e de educação pré-escolar, 

equacionando espaços destinados a actividades específicas (expressões,...) e gabinetes de trabalho para 

docentes. 

•  reforçar a oferta de escolarização de segunda oportunidade para as faixas etárias mais jovens, 

indiciadas pelas taxas de «saídas» da escola e pelos níveis de analfabetismo verificados a partir dos 15 

anos (cf. Caracterização socio-económica), através da oferta de cursos de educação/formação e de 

cursos do ensino recorrente (básico e secundário). 

• apostar na generalização da frequência do ensino pós-básico, dada a perspectiva de alargamento da 

escolaridade obrigatória para o ensino secundário e o decréscimo nos índices de frequência encontrados 

neste nível nos últimos anos. 

• diversificar a oferta ao nível do ensino pós-básico, nomeadamente, através de cursos tecnológicos e 

profissionais, necessidade apontada pelo elevado número de saídas do concelho para frequência de 

cursos de natureza técnico-profissional.   

• corrigir os níveis de saída precoce e de insucesso no ensino secundário. 

• promover a educação de adultos nas vertentes da alfabetização e da educação ao longo da vida, 

incluindo o acesso à certificação de competências. 

• reforçar o acesso às novas Tecnologias da Comunicação e da Informação (TIC), generalizar a oferta de 

TIC na educação pré-escolar e dotar os estabelecimentos de recursos didácticos. 

• apostar na estabilização do quadro de pessoal não docente. 

• apostar na contratação de novos profissionais na área da educação e animação. 
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2. Linhas estratégicas do desenvolvimento do Sistema Educativo no concelho de Castro Verde  

Na sequência da consolidação da intervenção dos municípios em múltiplas áreas da politica local é, então, chegado 

o momento destes assumirem como prioridade a valência da educação, colocando-se numa posição de charneira, 

mobilizadora das sinergias dos diferentes actores locais, para a definição de estratégias territorializadas, capazes 

de se materializarem em acções, onde as disfunções e os constrangimentos dos normativos nacionais, sejam 

desvalorizados, criando-se, assim, um reajustamento local assente no compromisso e na responsabilidade 

partilhadas. 

É, pois, com base neste pressuposto, bem como nas orientações emanadas da Cimeira de Lisboa - decorrida em 

2001, que se desenrola em torno do desafio global de que a União Europeia deve transformar-se, até 2010, na 

economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento 

económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social - que o Município de Castro 

Verde procura agora delinear caminhos para a educação, em função de princípios globais que enquadrados na sua 

realidade local e objectivados na definição de metas prioritárias, de cujo cumprimento depende a sua assunção 

como município do futuro. 

Por outro lado, e dado que os municípios são por excelência o poder de proximidade , operando na infra-estrutura 

económica, social, cultural e ambiental, supervisionando os processos de planeamento, será através desta 

valorização crescente da componente educação que estes seguirão na direcção do desenvolvimento sustentável, 

conforme preconizado na Agenda 21 – Local. 

 

 

2.1. Os objectivos estratégicos globais 

Do Conselho Europeu de Estocolmo resultou a aprovação do “Relatório sobre os objectivos futuros concretos dos 

sistemas de Educação e Formação”, documento que viria, posteriormente, a dar origem a um programa de 

trabalho pormenorizado, cuja adopção surgiria em 2002, sendo objecto de novo relatório apresentado pela 

Comissão Europeia e pelo Conselho da EU no Conselho Europeu de Barcelona, no mesmo ano. 

É exactamente nesse relatório que figuram, pela primeira vez, os objectivos estratégicos para as áreas da 

educação e da formação, e que, pela sua actualidade e pertinência, constituirão o pano de fundo para toda a 

estratégia concelhia e que são: 

1. Aumentar a qualidade dos sistemas de educação e formação; 

2. Facilitar o acesso de todos à educação e à formação; 

3. Abrir os sistemas de educação e de formação ao mundo. 

No quadro do supra referenciado relatório importa, pois, equacionar como são concretizados os três objectivos. 

 

1. Aumentar a qualidade dos sistemas de educação e formação 

Para a concretização deste objectivo estratégico, importa uma actuação que vise concretizar a melhoria do nível 

de formação dos professores, formadores e educadores, não só numa perspectiva de formação inicial, mas e 

sobretudo numa lógica de formação contínua, desenvolvendo competências essenciais ao seu desempenho 

profissional na sociedade do conhecimento. Enquadra-se, ainda, neste objectivo a melhoria das competências 

individuais dos alunos para a leitura, para a escrita, para a matemática e para as tecnologias da informação e da 

comunicação, bem como a melhoria da qualidade dos equipamentos e dos próprios estabelecimentos escolares. 
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2. Facilitar o acesso de todos à educação e à formação 

No que ao segundo objectivo diz respeito, mais do que uma meta, trata-se de uma condição para a concretização 

da coesão social, do fomento da igualdade de oportunidades e, em última análise, uma das vias para o 

desenvolvimento do concelho de Castro Verde. Trata-se, pois, de entrelaçar a malha de sistemas formais e não 

formais de educação e formação, permitindo a todos, sem excepção, o acesso a mais e melhores qualificações 

académicas e profissionais. Destaca-se neste objectivo estratégico a diversificação das ofertas escolares e 

formativas e a aposta crescente na educação e formação de adultos, numa lógica de aprendizagem ao longo da 

vida que confira certificação de teor académico e profissional. 

 

 3. Abrir os sistemas de educação e de formação ao mundo 

Um dos pilares fundamentais na concretização deste objectivo é a interrelação entre os sistemas de educação e 

formação e o mundo do trabalho, fomentando a transferência de aquisições de cariz académico para competências 

práticas. 

Insere-se, ainda, nesta linha estratégica, a aprendizagem precoce e ao longo da vida de línguas estrangeiras, bem 

como a utilização competente das Tecnologias de Informação e da Comunicação, numa perspectiva de 

concretização da livre circulação de pessoas nos diferentes espaços, de acordo com as directrizes europeias.  

 

2.2. Metas e objectivos para o concelho de Castro Verde até 2012 

As Grandes Opções do Plano da CMCV para 2006 apontavam como aspectos relevantes: 

• A aposta no 1ºCEB e na educação pré-escolar, áreas por excelência da competência municipal, por via 

da requalificação do parque escolar e o enriquecimento da vivência escolar. 

• A criação de instalações próprias para a Secção de Castro Verde do Conservatório Regional do Baixo 

Alentejo de modo a permitir um melhor desenvolvimento da sua actividade, alargando o seu ensino a 

outras áreas, como é o caso da dança. 

• O desenvolvimento de condições potenciadoras da crescente aquisição de competências escolares e 

profissionais dos jovens oriundos do concelho, nomeadamente, no que concerne às facilidades logísticas 

para a frequência de cursos profissionais e superiores, fora do concelho.  

• A concepção holística da educação, visível na aposta noutros tipos de ofertas e infra-estruturas de 

natureza cultural e educativa, tais como, no domínio da educação musical, da educação ambiental e da 

preservação do património colectivo, através da dinamização de acções promotoras das mesmas em 

contexto escolar.  

Esta orientação da política educativa concelhia deverá ser potenciada, a médio prazo, com vista à prossecução das 

metas a seguir enunciadas. 

 

2.2.1. Metas educativas  

2.2.1.1. Escolarização da população em 2012 

• A taxa de analfabetismo em Castro Verde será de 9%, ou seja, equivalente à do País em 2001. 

• O analfabetismo na população com idade inferior a 24 anos será de 0%. 
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• Até ao fim desta década deverá estar assegurada a escolarização de 100% no ensino básico, nas faixas 

etárias em idade de frequentar este nível de ensino.  

• 50% da população com idades compreendidas entre os 25 e os 55 deverá possuir o certificado 

comprovativo do 9.º ano de escolaridade. 

• 26% da população, enquanto limiar mínimo, deverá estar habilitada ao nível do ensino secundário, nas 

faixas etárias com idade de frequentar este nível de ensino. 

• Ao nível do ensino superior, a população com este nível de ensino deverá ser de 12%. 

 

2.2.2. Objectivos  

• Até 2008 melhorar as condições físicas das bibliotecas escolares do 1.º CEB e reforçar o fundo 

documental das mesmas, em articulação com o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Leitura Pública, 

tendo por base futuros acordos a celebrar neste âmbito. 

• Promover, até 2010, a diversificação das  áreas do ensino artístico no concelho. 

• Em 2007/08 deverão estar requalificados os espaços de recreio nas EB1, JI e EB1/JI. 

• Em 2007/08 deverá ser concebido um plano de educação de adultos para o concelho – que integre as 

várias modalidades (alfabetização, ensino recorrente, RVCC, acções de formação profissional, educação 

extra-escolar) – que possa ser implementado a partir de 2008/09. 

• Em 2008/09 todas as escolas e JIs do concelho estarão ligadas em rede, através da Internet de banda 

larga. 

• Em 2007/08 deverá entrar em funcionamento um curso de ensino profissional na ES, sendo esta oferta 

educativa expandida nos anos seguintes. 

• Até 2008 os edifícios devolutos das escolas do 1.º CEB deverão ser adaptados a fins comunitários. 

 

 

3. Proposta Educativa 

A proposta educativa decorrente das orientações estratégicas definidas desenvolve-se nas seguintes áreas: 

• A definição de estratégias de utilização da Carta Educativa em benefício da promoção do 

desenvolvimento da educação no Concelho.  

• Reordenamento da rede escolar do Concelho. 

• As estratégias de optimização da utilização dos recursos consagrados à educação. 

• A ponderação das formas preferenciais de expansão do sistema educativo, de forma a evitar rupturas ou 

situações de inadequação com o desenvolvimento social do concelho e, 

• A intervenção no edificado e no espaço exterior. 
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3.1. Linhas de orientação da expansão do sistema educativo de Castro Verde e suas relações com a dinâmica 

social e o desenvolvimento socio-económico 

Na convicção de que a educação é um dos factores promotores do desenvolvimento das populações importa, no 

contexto deste documento, evidenciar as nossas linhas de orientação. Neste sentido, consideramos que no 

concelho podem ser assumidas as seguintes estratégias que, sendo convergentes com as equacionadas para o País 

com implicações para o poder local, são devidamente especificadas para a realidade do concelho:   

• o sistema escolar que sofreu recentemente uma concentração física sustentável e uma diversificação da 

oferta, em consonância com as  propostas de encerramento e fusão apresentadas a nível regional, 

deverá, a médio prazo, manter a estrutura actual, salvaguardando as dinâmicas demográficas e sócio-

económicas existentes. 

• dados os níveis de escolarização da população, os valores de frequência e de saída precoce no ensino 

secundário registados no concelho, é fundamental desenvolver medidas que incentivem o aumento de 

frequência e de conclusão deste nível de ensino. No caso concreto, propõe-se: 

o A dinamização conjunta da acção educativa com o desenvolvimento de uma rede entre a Escolas 

Secundária/3º CEB, EB2.3. Dr. António Francisco Colaço, Centro de Formação Profissional de 

Aljustrel e Câmara Municipal de Castro Verde. O trabalho em conjunto permitirá, não só, uma 

melhor articulação da oferta formativa, mas também, um aumento da diversidade da mesma em 

claro benefício dos percursos de escolarização e qualificação propostos. Também deverá ser 

fomentado o desenvolvimento de projectos comuns; 

o O reforço do conhecimento mútuo e do desenvolvimento parcerias entre as escolas, o 

agrupamento de escolas e outras entidades culturais do concelho; 

o Reforçar junto das entidades competentes a importância da existência de um regime de ensino 

articulado entre o Conservatório Regional do Baixo Alentejo e o ensino regular. 

o Estabelecimento de protocolo de cooperação entre a CMCV e o Conservatório Regional do Baixo 

Alentejo que vise estimular a participação de alunos do concelho. 

o A promoção das potencialidades de Castro Verde e a oferta de outros tipos de formação, quer 

através da criação de cursos de nível técnico profissional e/ou de cursos de educação-formação 

da escola secundária. A disponibilização de uma oferta desta natureza poderá contribuir para 

corrigir os níveis de abandono e de não aproveitamento identificados no Diagnóstico.   

o A criação de bolsas de estudo para os alunos do ensino secundário, (co)financiadas por empresas 

da região. A implementação desta medida deverá ser negociada junto do Ministério da Educação 

e do Ministério das Finanças a fim de que possa ser aceite no âmbito da Lei do Mecenato. Esta, 

cujo estatuto é definido pelo Decreto-Lei n.º 74/99 de 16 de Março, permite um conjunto de 

incentivos fiscais às empresas que integrem acções consideradas ao abrigo do Mecenato 

educacional, social ou cultural. Este apoio poderá ser concedido a escolas e cooperativas de 

ensino através de dinheiro ou de bens materiais.   

o O estabelecimento de acordos com as entidades empregadoras do concelho para que, no âmbito 

dos processos de contratação, seja dada preferência a jovens (com idade inferior ou igual a 20 

anos) que tenham cumprido doze anos de escolaridade, ou que nos contratos de trabalho seja 

incluída uma clausula de formação obrigatória para o jovem. 

• Incentivar a dinâmica da oferta e procura de ensino recorrente e educação extra-escolar através de(a): 

o Acções de sensibilização junto da população. 
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o Dinamização da cooperação entre as entidades responsáveis pela educação de adultos, nas suas 

diferentes modalidades, do concelho, autarquias e colectividades locais. 

o Diversificação da oferta de acções em educação extra-escolar através da exploração de diversas 

áreas. 

• Assegurar a regularidade e assiduidade de candidaturas a programas de financiamento europeus e 

nacionais de materiais e projectos de desenvolvimento, para todos os públicos (ex: SIQE, PRODEP, POCI-

2010, POEFDS41). Chama-se a atenção para as diversas linhas de financiamento que integrarão o QREN.  

 

3.2. Reordenamento da rede escolar do concelho 

A presente proposta toma por base além da análise do contexto, o documento de candidatura ao Programa 

Especial de Requalificação de Escolas do 1º CEB, remetido pela CMCV à DREA em 2004 e os documentos de 

candidatura ao Quadro de Referência Estratégico Nacional a vigorar entre 2007/2013, bem como o cruzamento dos 

dados prospectivos e retrospectivos que permitem a compreensão da situação educacional do concelho.  

 

3.2.1. Critérios de reordenamento da rede escolar 

Neste ponto são equacionados os critérios que deverão ser observados em face da ponderação do encerramento de 

escolas do 1º CEB e jardins-de-infância, a curto e médio prazo. Dadas as características do parque escolar 

existente no concelho de Castro Verde, é assumida como prioritária a adopção de um conjunto de medidas em 

benefício da qualidade da oferta educativa e consequente incentivo à melhoria dos indicadores de escolarização e 

qualificação, tomando por base os seguintes critérios de decisão: 

• Evolução retrospectiva do número de alunos do 1º CEB em cada escola, e tendência prospectiva de 

frequência positiva. 

• Assegurar a dispersão da oferta de educação pré-escolar e do 1º CEB, mantendo o acesso a ambos os 

níveis de educação em todas as freguesias do concelho. 

• Combater as situações de isolamento. 

• Conversão dos edifícios, de modo a congregarem diversos níveis de ensino, tal como pressuposto no 

conceito de Centro Escolar. 

• Gestão e optimização de recursos. 

• Distância percorrida entre edifícios. 

• Manutenção de oferta educativa em todas as freguesias, concentrando a oferta nas escolas com 

melhores condições, do ponto de vista das infra-estruturas, da localização, bem como, com da previsão 

da evolução demográfica. 

• Os encerramentos deverão acontecer de modo sustentado e garantindo que as transferências 

decorrentes da decisão de encerramento asseguram uma melhoria real das condições de frequência e 

vivência escolar dos alunos, dos docentes e não docentes. Em termos de lógica concelhia, deverá ser 

assegurada a existência de, pelo menos, uma EB1/JI em cada freguesia, que assegure todas as condições 

e espaços necessários à vivência escolar. 

                                                 
41 SIQE – Sistema de Incentivos à Qualidade na Educação, do Ministério da Educação; PRODEP – Programa de Desenvolvimento Educativo para 
Portugal, do Ministério da Educação; POCI-2010 – Programa Operacional Ciência e Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 
POEFDS – Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social, do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. 
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3.2.2. Posicionamento face às propostas de encerramento de escolas do 1.º CEB e JIs preconizadas pelo 

Ministério da Educação em 2007/08 

Em Outubro de 2005 foi assinado um Acordo de Colaboração entre o ME e a ANMP relativo a Cartas Educativas e à 

Rede Escolar do 1.º Ciclo que a CMCV considera como um documento relevante na medida em que tem subjacente 

a ideia de congregação de esforços com vista ao combate do insucesso escolar. Porém, o teor do supra citado 

documento remete, no caso do concelho de Castro Verde, para alguma reflexão, sob pena de os indicadores de 

natureza quantitativa (20 alunos como referência), e a sua sobrevalorização, conduzirem à tomada de posições 

pouco consentâneas com a especificidade da realidade local. 

Refira-se que no âmbito do reordenamento da rede escolar, equacionado pelo Ministério da Educação, no quadro 

do citado Protocolo, em 2006, foram suspensas no concelho 5 EB1- Corvo, Viseus, Lombador, Aivados e Almeirim - 

que pelas suas características apresentavam condições menos facilitadoras das aprendizagens. Tendo em atenção: 

• A observação dos critérios de reordenamento da rede escolar acima enunciados. 

• A filosofia assumida pelo CME de estabilização da proposta de rede escolar para os próximos 3 anos, 

consonante com a lógica de contratação docente assumida pelo ME e que pressupõe a colocação por 3 

anos lectivos.      

a A CMCV adoptou, relativamente a esta questão, uma atitude de colaboração, particularmente visível nas 

seguintes intervenções, resultantes deste processo: 

• Promoção de obras de ampliação e/ou requalificação em 3 centros escolares de acolhimento: Casével, 

Sete e Santa Bárbara dos Padrões, cujo montante global se situa nos 450 000 €. 

• Aquisição de mobiliário, equipamento e recursos didácticos para as referidas escolas, com encargos na 

ordem dos 50 000 €. 

• Celebração de protocolos de colaboração com entidades locais capazes de sustentar a generalização do 

serviço de refeições a todos os alunos do concelho. 

• Promoção de todas as diligências necessárias e ajustadas à implementação das actividades de 

enriquecimento curricular, conforme delineado no Despacho Ministerial, em todas as EB1 s do concelho. 

• Aquisição de viaturas (2 carrinhas de 9 lugares e um autocarro de 28 lugares) devidamente adaptadas às 

exigências do normativo que regulamenta o transporte de crianças e jovens na perspectiva de optimizar 

o tempo gasto entre o local de residência e a escola acolhedora, no montante aproximado de 150 000 €. 

• Contratação de 5 Auxiliares de Acção Educativa por forma a garantir uma total cobertura no 

acompanhamento às crianças deslocadas, nomeadamente nos transportes, refeições e actividades de 

enriquecimento curricular. 

O esforço empreendido pelo município para a concretização atempada de todas as intervenções preconizadas 

inscreve-se, claramente, numa lógica, por todos partilhada, de desenvolvimento harmonioso do concelho, 

entendido este numa perspectiva abrangente e que compreenda todas as freguesias. Assim sendo, as escolas 

acolhedoras disseminadas pelo território assumem um papel de pólo de desenvolvimento e são o garante da 

qualidade de resposta , quer para as famílias, quer para os alunos que as frequentam. 

Em face do exposto, a CMCV opõe-se, de todo, a qualquer redifinição da Rede Escolar Concelhia, num 

horizonte temporal de 3 anos, dado que Os Centros Escolares de Acolhimento existentes dispõem, como já 

sublinhado, de boas condições logísticas e pedagógicas e que qualquer cenário alternativo em matéria de 

alteração das escolas de acolhimento, nomeadamente o defendido pela DREALE e, recentemente, apresentado ao 
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município que preconiza o encerramento de: Casével, Sete, São Marcos da Atabueira e Entradas, já no ano lectivo 

de 2007/2008, teria como consequência a concentração de todos os alunos na EB1 de Castro Verde e de Santa 

Bárbara dos Padrões. Ora, tal cenário levanta sérias dificuldades, pelo que se rejeita com base nos seguintes 

fundamentos: 

• Obrigaria a duplicar os custos anuais com transportes. 

• Colocaria numa situação de colapso logístico as duas escolas receptoras, dado que a sobrelotação seria 

insustentável. 

• O tempo médio gasto pelos alunos em deslocações diárias aumentaria substancialmente; 

• O acompanhamento aos alunos perderia qualidade. 

• Complicaria seriamente os ritmos das dinâmicas familiares. 

• Desvalorizaria e colocaria irresponsavelmente em causa, do ponto de vista da essência, toda a política 

de investimento do município em matéria de Educação, nos últimos anos e em particular no de 2006, 

onde o montante de investimento foi mais avultado. 

• Contrariaria o objectivo principal de combate ao insucesso preconizado no Protocolo celebrado entre a 

ANMP e o ME. 

• Resultaria num desperdício de recursos de todo injustificado e incompreensível à luz da conjuntura que 

o país atravessa, 

• Dado que a perspectiva de continuidade da escolaridade prevê, cada vez mais a articulação entre 

educação pré-escolar e 1º CEB, a extinção das EB1s enunciadas teria efeitos negativos, também, sobre a 

frequência da educação pré-escolar das freguesias, nível de educação que ainda não é obrigatório.; 

• Finalmente, contribuiria para o acentuar da desertificação humana e do isolamento das freguesias 

rurais, remetendo-as para uma situação de “morte anunciada”. 

 

3.3. Optimização/dotação de Recursos 

Para além das medidas referidas como necessárias em face dos encerramentos, e que englobam quer aspectos 

relativos à ampliação, quer à optimização de espaços e recursos, sugerem-se as seguintes medidas, organizadas em 

termos de globais (extensivas a todas as escolas e JI do concelho) e específicos (sugestões direccionadas para 

determinado estabelecimento). 

 

3.3.1. Medidas globais 

• Instalação do serviço de Internet nos computadores que ainda não possuem esta facilidade. A instalação 

da Internet irá permitir a ligação em rede de todos os Centros Escolares e destes com a EB2.3 e com o 

jardim-de-infância do Lar Jacinto Faleiro. Parte deste objectivo estará já facilitado com o trabalho 

desenvolvido no âmbito do Programa Internet nas Escolas do 1º CEB. Num concelho em que existe 

alguma dispersão da rede escolar, este passo torna-se fundamental, trazendo benefícios do ponto de 

vista da partilha de informações, recursos digitais e na própria resolução de problemas, bem como no 

acompanhamento que o Agrupamento pode fazer em relação às escolas e JIs que dele fazem parte, 

nomeadamente, por parte da Câmara Municipal. Esta medida deverá, também ser acompanhada da 

aquisição de Web cams, de forma a permitir a comunicação visual, e a reforçar a ligação entre os alunos 
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do concelho e outros, podendo ser utilizada como ferramenta pedagógica importante. Este esquema 

possibilitará a troca de informações e a resolução de problemas em tempo real.  

• Criação de uma Newsletter digital em educação, para actualização dos projectos e iniciativas dirigidas à 

escola e à comunidade, de forma a que professores, pais, alunos, profissionais possam aceder a 

informações relevantes e concorrer a financiamentos ou prémios que revertam positivamente em termos 

de benefícios materiais e de boas práticas. 

Procedimentos 

Dever-se-á, sempre que possível, assegurar que a publicação dos concursos ou projectos em causa, 

sejam feita nestes suportes com uma antecedência de 30 dias. Esta pesquisa deverá ser feita através da 

Internet, por exemplo, nos endereços electrónicos relativos ao Ministério da Educação, tais como, 

Direcção Geral do Desenvolvimento e Inovação Curricular ou Direcção Regional de Educação do Alentejo, 

entre outros, bem como a outros meios de comunicação e divulgação. 

Em relação aos financiamentos, chamamos a atenção para o SIQE – Sistema de Incentivos à Qualidade na 

Educação do Ministério da Educação – no âmbito do qual são apoiados projectos e iniciativas das escolas, 

de diversa natureza. 

Esta actualização deve, também, incidir sobre eventos de interesse para a educação no município, como 

por exemplo, as iniciativas promovidas pela Biblioteca escolar, pelas associações locais e pelas escolas 

dos municípios vizinhos. 

Dever-se-á apostar na criação e/ou revitalização das suas páginas Web, por forma a que estas possam 

funcionar como repositórios de conteúdos e recursos educativos em suporte digital. Esta medida será de 

especial importância para a actuação docente, dado que grande parte dos espaços de pesquisa e de 

acesso à informação estão, ainda, bastante concentrados na sede de freguesia. 

• Melhoria do material e recursos educativos disponíveis em todos os JI, EB1 e EB1/JI que pode beneficiar 

de uma eficaz redistribuição do material existente nas escolas a encerrar pelas outras escolas que se 

manterão em funcionamento. Salienta-se, ainda, a necessidade de dotar as escolas de bibliotecas e 

salas de apoio de modo a desconcentrar o acesso aos recursos educativos, pois apesar de existir um 

centro de recursos localizado no EB1/JI de Castro Verde e outro na E.B.2/3, as restantes escolas 

apontaram como necessário o acesso a recursos lúdico-pedagógicos. Deverá ser feito um levantamento 

de necessidades junto das escolas e Jardins-de-infância, por intermédio e em conjunto com o 

Agrupamento, de modo a saber que tipos de materiais são efectivamente necessários em cada caso 

(jogos didácticos e de expressão, livros, jogos/materiais que desenvolvam a motricidade, entre outros). 

Este referencial deverá ser elaborado anualmente, dado que se trata na maior parte dos casos de 

materiais facilmente desgastáveis e que se destinam a serem manuseados pelas crianças, devendo ser 

entregue à autarquia. 

• Criação/adaptação de um espaço de trabalho destinado aos professores, animadores e outros 

profissionais que desenvolvam a sua acção na escola, na sequência das necessidades já mencionadas em 

todas as EB1/JIs do concelho.   

• Reforço dos protocolos entre a CMCV, as juntas de freguesia e demais entidades de interesse do 

concelho, para a dinamização da oferta de âmbito cultural e educativo. Num concelho marcado pela 

interioridade e concentração dos equipamentos de acesso à informação e cultura em poucos pontos do 

território, dever-se-á procurar garantir a realização de iniciativas culturais no espaço local. Estas 
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contribuirão, também, para a consolidação e atractividade das comunidades locais42, devendo, em cada 

caso, colocar-se as escolas como parceiros privilegiados, e para a própria dinamização do movimento 

associativo local.  

 Estas medidas poderão passar pela revitalização/fomento da actividade dos centros comunitários locais 

e articulação destes com as escolas e jardins-de-infância.  

• Promoção de iniciativas e projectos que tenham como público-alvo ou participantes os alunos da 

educação pré-escolar e do 1º Ciclo, por parte do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, numa lógica 

de fomento da articulação do percurso escolar das crianças. Como exemplo, sugerem-se feiras 

temáticas, semanas de ciência, divulgação de determinados conteúdos ou disciplinas, bem como visitas 

de estudo para o contacto mais próximo com a escola.  

o Dinamizar actividades culturais de interesse curricular para os diferentes níveis de ensino, 

potenciando o estabelecimento de parcerias com os agentes activos da comunidade local, de 

modo a protagonizar uma maior ligação da escola ao meio. 

• Promoção da aproximação dos pais e encarregados de educação ao contexto escolar: iniciativas de 

informação e formação, em áreas diagnosticadas como sendo do seu interesse; realização de convívios 

temáticos, entre outras. 

 

 

3.3.2. Medidas específicas 

 

3.3.2.1. Optimização de espaços e recursos 

Escolas devolutas 

Em 2006/07 encerraram as EB1 de Aivados, Almeirim, Lombador, Corvo e Viseus, a que se juntam as EB1 de 

Namorados, Geraldos, Piçarras, Salto e Guerreiro, encerradas em anos anteriores. Sugere-se a sua rentabilização a 

favor do movimento associativo local, ou funcionando como espaços de educação e formação de adultos, ou 

centros de actividades para jovens, nomeadamente, proporcionando o acesso à Internet, a espaços de convívio 

jovem, entre outras – tal como já acontece em Namorados e Salto. 

 

 

Centro Comunitário de São Marcos da Atabueira 

Dado que a EB1 e JI de São Marcos da Atabueira não dispõem de um espaço coberto para a realização de 

actividades ou para a prática de desporto, e dada a proximidade em relação ao centro comunitário, sugere-se a 

adaptação da sala polivalente disponível no Centro comunitário para usufruto dos alunos e professores da escola e 

jardim de infância.  

Esta medida deverá implicar: 

• a integração destas actividades no plano de actividades/rotina do centro comunitário; 

                                                 
42 Tendo em linha de conta o quadro de relativa instabilidade docente que, se regista em diversas escolas e jardins de infância do concelho, a 
valorização das comunidades locais através do enriquecimento global das suas vivências tem sido apontado por vários estudos (Gabinete de Estudos 
e Planeamento do Ministério da Educação, 1987) como medida importante para a fixação dos docentes e sua ligação ao espaço local. Refira-se que 
o estudo mencionado (solicitado pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo) apontava, já, como uma das dimensões de intervenção para o 
cumprimento da escolaridade obrigatória tanto a interligação escola-comunidade quanto a acção do professor, muitas vezes deslocado da sua 
residência e com baixa motivação para o exercício da docência.  
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• a dotação de recursos específicos, tais como, materiais de desporto, de expressões (musical, 

artística,…), jogos, entre outros; 

• sugere-se a articulação das actividades destinadas às crianças com os idosos da localidade, de modo a 

favorecer a relação entre gerações e o contacto próximo com a localidade.  

 

3.3.2.2. Qualificação dos percursos de transporte escolar 

Em relação aos transportes escolares, tal como já se fez no ano lectivo 2006/07, dever-se-á salvaguardar os 

seguintes critérios: 

• Diminuição do tempo de espera, isto é, entre o momento em que os alunos saem de casa até ao 

momento em que iniciam as aulas.  

• Adequação do circuito às necessidades dos pais e ao horário de funcionamento das escolas, 

salvaguardando a frequência das actividades de prolongamento de horário. 

Implicações 

• Contratação de auxiliares de acção educativa para fazer o acompanhamento das crianças nos percursos 

de transporte.  

• Garantir formação em matéria de segurança infantil aos condutores e auxiliares de todas as viaturas, 

quer aos que já efectuam este serviço, quer aos que poderão vir a fazê-lo, devendo ser contemplados 

todos os adultos, funcionários ou não da autarquia. Esta formação poderá ser integrada nas iniciativas 

de educação e formação de adultos, devendo estar previstas actualizações de conhecimentos 

(reciclagem) dos mesmos.     

 

Garantia da continuidade da prestação do serviço de refeições em todas as escolas do Concelho 

Deverá continuar a ser assegurado o fornecimento de refeições em todas as escolas do concelho, dando 

continuidade ao Programa de Generalização das Refeições Escolares aos alunos do 1º CEB, criado por Despacho do 

Ministério da Educação, em 2005 e implementado no concelho de Castro Verde no ano lectivo 2006/2007.  

 

3.3.2.3. Pessoal não docente 

As crescentes funções desenvolvidas no espaço escolar, entendido este em sentido amplo, têm tornado 

emergentes solicitações no que se refere ao perfil profissional de auxiliar de acção educativa. Porém, pese embora 

a consciência colectiva desta necessidade, nunca foi equacionada a produção legislativa que formalize a 

transferência de competências de atribuições do poder central, nesta área, para os municípios com a consequente 

transferência de verbas, pelo que neste quadro é de todo insustentável aos municípios a criação de um quadro de 

pessoal estável destes profissionais. Neste sentido, reconhece-se como absolutamente fundamental a estabilização 

do quadro de pessoal não docente, por via da transferência das respectivas contrapartidas financeiras para a 

autarquia.  

 

O alargamento das actividades e facilidades proporcionadas, a nível legal, pela escola – como é o caso do serviço 

de refeições (já generalizado a todas as escolas e JIs do concelho), bem como a extensão do horário escolar até às 

17h30, e a implementação de novas actividades extracurriculares – representam novas exigências do ponto de vista 

da utilização do espaço escolar, bem como um maior número de horas vividas no mesmo. A diversidade destas 
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medidas levanta também a questão da formação destes profissionais, nomeadamente, para o acompanhamento 

das acções extracurriculares, sendo de prever a necessidade de profissionais com uma formação específica ao nível 

da educação/animação. 

 

Promoção de acções de formação para o pessoal não docente de todas as escolas e agrupamento de escolas 

Sendo o pessoal não docente um dos principais intervenientes no contexto escolar e confrontando com o baixo 

nível de habilitações literárias verificadas, bem como a evidência de que o tempo dispendido na escola será, por 

força das exigências do Ministério da Educação (refeições, educação extracurricular, …), cada vez maior, torna-se 

imperiosa a aposta na formação destes profissionais.  

Para tal deverá ser feito, no início de cada ano lectivo: 

• uma actualização do nível de habilitações de profissionais não docentes; 

• um levantamento dos interesses e  necessidades de formação dos mesmos. 

A partir desta análise inicial dever-se-á elaborar um plano de formação, a definir em colaboração com o 

Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária com 3ºCEB e Lar Jacinto Faleiro. Embora podendo conter directrizes e 

conteúdos comuns, o plano deverá ser adaptado à realidade de cada um destes contextos específicos.  

 

 

3.4. Expansão da oferta educativa do concelho 

 

3.4.1. Aposta no ensino profissional  

Expansão da oferta profissional ao nível da Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde, no prazo máximo 

de 3 anos. Esta medida é justificada por: 

• Necessidade deste tipo de oferta, detectada, nomeadamente, na saída de, no mínimo, 20 a 25 alunos 

anualmente para fora do concelho (número apenas referente aos alunos beneficiados com subsídio de 

alojamento da CMCV), para frequentarem, na sua maioria, escolas profissionais. Destacamos a saída 

para concelhos como Beja, Alvito, Serpa, bem como para a região do Algarve.  

• Paralelamente, a necessidade de fixação da população do concelho, que, embora registando uma 

dinâmica demográfica com alguns sinais positivos em duas freguesias, apresenta uma tendência de 

perda populacional, sobretudo acentuada nas freguesias limítrofes. 

• O Projecto Turístico da Cavandela (Herdade da Cavandela), localizada no concelho de Castro Verde, 

cujo plano deverá estar aprovado até 2008. Trata-se de um empreendimento turístico que pretende 

retirar benefícios das potencialidades ecológicas e ambientais do concelho, que tem como objectivo, 

além da oferta hoteleira, proporcionar uma residência de 2ª época (Inverno) aos residentes dos países 

Nórdicos, que habitualmente procuram o Sul do país. Com capacidade prevista para cinco mil camas e 

infra-estruturas tais como campo de golfe, este empreendimento deverá absorver grande número de 

profissionais do concelho, exigindo profissionais qualificados ao nível dos sectores da Hotelaria e 

Turismo, Construção Civil, Animação Cultural, entre outras.  

• Evolução do parque empresarial concelhio, nos termos formulados nas Grandes Opções do Plano para 

2007, nomeadamente nas áreas das tecnologias e das biotecnologias. 
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• Resposta aos objectivos do ME para o Ensino Secundário regular, no qual se inclui o ensino profissional. 

O ME prevê a garantia de oferta de vias de estudo adaptadas a todos os alunos, como forma de a 

expandir a frequência do ensino secundário. 

• Resposta às metas definidas pelo Ministério da Educação para a concepção e desenvolvimento da oferta 

ao nível do ensino secundário, designadamente:  

o «esbatimento das assimetrias locais; 

o articulação com empresas ou serviços existentes na região/território; 

o respostas à procura dos jovens e das famílias (…); 

o atender à especificidade local e regional» (ME, 2006, p.10). 

Implicações desta medida 

• Será necessário proceder a um levantamento de necessidades junto da população, designadamente, dos 

alunos a frequentarem os últimos anos do 3º CEB, de forma a perceber quais as suas expectativas de 

formação e percurso profissional. Paralelamente, deverão ser auscultados os empresários da região, de 

modo a que se proceda a uma análise dos perfis profissionais desejados e a verificar/confirmar quais as 

áreas de formação mais úteis, em face das suas necessidades. Esta análise deverá ter lugar já no ano de 

2007. 

• Deverão analisar-se as condições definidas pelo Despacho nº 14758/2004 de 23 de Julho, que define as 

condições de gestão pedagógica e organização a observar pelas escolas públicas que se proponham 

ministrar cursos profissionais do nível secundário da educação. 

• Deverá ser dada a oportunidade de permeabilidade entre cursos, isto é, a possibilidade de se 

frequentarem disciplinas de outros planos de estudos/cursos, tendo em vista construção do perfil 

escolar mais adaptado ao aluno e às suas perspectivas de futuro, conforme previsto pelo. O diploma 

mencionado permite ao aluno alterar o seu percurso formativo e prosseguir estudos noutro curso no ano 

seguinte. 

• Criação de um grupo de trabalho que integre elementos do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, da 

Escola Secundária/3º CEB de Castro Verde, do Centro de Formação Profissional de Aljustrel, onde 

estejam representados alunos, professores, técnicos de acompanhamento vocacional, técnicos de 

emprego, representantes dos empresários da região e outros entendidos como necessários. Este grupo 

de trabalho deverá, também, numa lógica supra-municipal, integrar representantes dos ensinos 

secundário, profissional e superior da região do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral.  

Este grupo de trabalho deverá ser criado já em 2007, e a partir dele serão definidas áreas de formação 

profissional consideradas de interesse comum, e que possam ser ministradas tanto na Escola 

Secundária/3º CEB quanto no Centro de Formação Profissional de Aljustrel. Esta estratégia permitirá 

apurar necessidades, evitar a sobreposição da oferta formativa, bem como rentabilizar recursos humanos 

e de formação já existentes.      

 

 

3.4.2. Aposta na educação de adultos 

Constatados os baixos índices de frequência das acções e cursos de educação de adultos e confrontando os 

elevados níveis de analfabetismo e de baixa escolaridade, bem como alguns indicadores de saída precoce e 
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abandono escolar no concelho, e com a extinção da Coordenação Concelhia nesta matéria, sugere-se a criação de 

um plano integrado de educação e formação de adultos para o concelho, tendo em atenção as seguintes linhas: 

• Incentivo e estabelecimento de parcerias entre a CMCV, a Escola Secundária com 3ºCEB, o Agrupamento 

de Escolas, o Lar Jacinto Faleiro, e as associações do concelho ou a intervir em freguesias do concelho, 

com o objectivo de dinamizar projectos/programas de intervenção social que contribuam para a 

melhoria das qualificações da população e que possam ir de encontro às necessidades de formação do 

concelho. 

• Algumas das acções – de educação extra-escolar de alfabetização, de promoção de línguas estrangeiras, 

de utilização de novas tecnologias, de educação para a saúde, aquisição de competências profissionais, 

a título de exemplo – poderão decorrer em estabelecimentos entretanto devolutos, sem 

constrangimento de horário, isto é, em horário diurno (sobretudo para população em idade activa 

jovem, em situação de desemprego ou precariedade profissional, e população idosa), ou em horário pós-

laboral para adultos activos, nas escolas em funcionamento. 

• Disponibilização dos espaços escolares localizados nas várias freguesias para a criação de Pólos dos 

CRVCC ao nível do ensino básico, de modo a potenciar a sua frequência, em particular pela população 

mais idosa e por isso com maiores dificuldades em termos de mobilidade. 

• Formalização de parcerias com a ESDIME e o Centro de Formação Profissional de Aljustrel, enquanto 

entidades detentoras de CRVCC e com experiências significativas decorrentes da sua prática profissional 

nesta área. 

• Equacionar a possibilidade de funcionamento de cursos com componente profissionalizante/profissionais 

para adultos, em regime de horário pós-laboral. De modo a rentabilizar espaços e recursos, poderá ser 

assegurado o funcionamento nocturno dos cursos que já decorrem regime diurno na Escola secundária 

com 3º CEB, ou das novas ofertas formativas que, possivelmente, entrarão em vigor no concelho. 

• Dado que, grande número de indivíduos analfabetos se situam entre a população idosa (65 anos e mais) 

deverão ser desenvolvidos, em parceria, (CMCV, lares, associações locais,…), programas formativos/de 

alfabetização que permitam a qualificação desta população e, simultaneamente, contribuam para um 

envelhecimento activo e qualidade de vida, nomeadamente, proporcionando uma ocupação positiva dos 

seus tempos livres.  

 

 

3.4.3.  Avaliação de Programas e Medidas 

 

3.4.3.1. Programa de Generalização da Língua Inglesa aos alunos dos 3º e 4º anos do 1º CEB 

A implementação desta medida, a decorrer em colaboração com a autarquia, representa alterações importantes 

nas responsabilidades desta em matéria de educação, dado tratar-se de uma medida que contém em si um 

alargamento da actuação das Câmaras.  

Sendo que este programa já se encontra em vigor no concelho, deixamos as seguintes sugestões: 

• Instituir-se a prática da avaliação do programa. Assim, a implementação da medida deverá ser avaliada 

em cada escola, junto de pais, alunos e professores envolvidos (tanto docentes da turma, quanto, 

docentes de inglês destacados para este efeito), sendo o processo coordenado pela autarquia e o 

agrupamento.  

 Esta avaliação deverá incidir nas sugestões de todos os implicados e deverá ter especial atenção: 
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o eventuais necessidades de formação específica; 

o necessidade de materiais didácticos adaptados ao 1º CEB, a utilizar na prática lectiva. 

 
 
3.4.3.2. Programa de Generalização da Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

O Ministério da Educação estabelece os procedimentos a adoptar para a candidatura ao Programa, quer no que se 

reporta aos protocolos a estabelecer entre as entidades interessadas em fornecer as refeições, quer no dossier 

onde deverão constar as propostas concretas, a ser entregue à Direcção Regional de Educação do Alentejo. Além 

destes passos, esta iniciativa contém diversas implicações para a acção das autarquias, mais concretamente, da 

Câmara Municipal, porque a esta compete a fiscalização, controlo e gestão do fornecimento das refeições 

(Capítulo I, art. 3º, alínea 4). 

 

Sugestões de actuação 

Para a avaliação do serviço de refeições aos alunos do 1º CEB, é necessário da parte do município: 

• analisar as parcerias actualmente existentes com entidades em cujo âmbito de actuação recaia este 

serviço, nomeadamente, as sedes de agrupamento, equacionado a possibilidade de promoção de 

melhorias no serviço; 

• Observar o cumprimento do preceitos enunciados nos protocolos celebrados para o efeito, 

nomeadamente no que diz respeito às questões relacionadas com a adequação da dieta à faixa etária 

em causa e a higiene e segurança alimentares; 

• avaliar o funcionamento da medida em cada escola.   

 

Sugestões de avaliação 

• Deverão ser recolhidos os pareceres de pais, professores, auxiliares e alunos, em 3 momentos distintos, 

sensivelmente, no início, meio e final do ano lectivo, quanto aos seguintes indicadores: 

Início: necessidade de dieta alimentar, intolerância a alimentos, horários de refeição, entre outras; 

sugestões específicas de ementa a adoptar. Será importante a consulta a especialistas da área da nutrição 

e saúde, aspecto que poderá ser desenvolvido articuladamente com as extensões do Centro de Saúde. 

Meio: avaliação da qualidade das refeições, da adequação às necessidades do aluno, acondicionamento, 

quantidades. Respectiva adaptação em função das falhas eventualmente encontradas. 

Final: sugestões e avaliação global do programa e respectiva devolução da informação à entidade 

responsável pela confecção das refeições. 

 

 

3.5. Intervenção no edificado e no espaço exterior 

Neste ponto são referidos os projectos de intervenção para os estabelecimentos. Tomam-se em linha de conta as 

seguintes orientações:  

• Requalificação do edificado. 

• Perspectivas de alargamento da oferta formativa. 
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Apresentam-se, de seguida, as fichas de intervenção, por estabelecimento, elaboradas segundo a matriz nacional e 

para efeitos de candidatura a QREN. 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Castro Verde 

 
 

Descrição: 

Associação Cultural sem Fins Lucrativos protocolada com o Ministério da Educação que assegura 

iniciação e formação musical na área do Baixo Alentejo. A Secção de Castro Verde funciona em espaço 

cedido pela CMCV que não responde aos níveis de participação, nem à qualidade exigida, abrangendo 

uma centena e meia de alunos oriundos de Castro Verde e concelhos vizinhos, designadamente de 

Ourique, Aljustrel, Almodôvar e Odemira. 

Estratégias em que se insere: 

A construção de instalações próprias e adequadas à secção de Castro Verde do Conservatório Regional 

visa assegurar, com qualidade, o acesso a uma formação musical, sedimentando uma oferta artística 

diversificada, supletiva e de articulação com o ensino público. 

Articulações: 

Câmara Municipal de Castro Verde/DREA 

Prioridade: 

Prioridade 2 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

Responsabilidade: 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo / Câmara Municipal de Castro Verde 

Investimento previsto: 

€ 900 000 

Informações complementares: 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

EB1 / JI de Castro Verde 

 
Descrição: 

 

Trata-se de um conjunto de edificações em dois perímetros distintos, a saber: 

- Jardim de Infância – três salas, edifício com menos de 15 anos, em razoável estado de conservação, 

carecendo, todavia, de obras de pouca monta, designadamente a substituição das caixilharias e a 

melhoria das instalações sanitárias; 

- EB/JI – Conjunto de quatro edifícios, sendo dois deles com quatro salas cada – “Plano dos 

Centenários”, um outro (antiga cantina) onde funciona uma sala de Jardim de Infância e outra do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e o quarto edifício mais recente onde está instalada a Biblioteca Escolar e os 

adequados meios de apoio. 

Estabelecimento com bons arranjos exteriores recentemente executados e climatizado com Ar 

condicionado. 

Tem projecto de requalificação/ ampliação aprovado que prevê a criação de vários espaços 

complementares (ateliers e outros), bem como, a criação de um refeitório, mais uma sala para o Jardim 

de Infância e uma profunda remodelação das instalações sanitárias. 

Estratégias em que se insere: 

A ampliação/ remodelação anteriormente descrita visa a concretização de uma escola de acolhimento 

dotada de condições adequadas ao processo ensino/ aprendizagem. 

Articulações: 

Câmara Municipal de Castro Verde / DREA 

Prioridade: 

Prioridade 1 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castro Verde 

 

 
Investimento previsto: 

€ 450 000 (com exclusão dos encargos com mobiliário e equipamentos) 
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Informações complementares: 
 

A intervenção de requalificação/ ampliação articula-se com a intervenção proposta para a EB 1/ 2/ 3 

prevendo-se que o 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico transite para esta bem como, alguns dos serviços 

de apoio que não os de apoio directo ao estabelecimento. 

Nos termos do preconizado no projecto da Carta Educativa, será estabelecimento de acolhimento de 

alunos do Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico de toda a Freguesia de Castro Verde, com 

excepção dos alunos dos aglomerados de Almeirim, Aivados e Estação de Ourique, que serão acolhidos 

na EB1/ JI de Casével. 

Abrangerá então alunos oriundos das localidades de: Castro Verde (sede de Freguesia), Piçarras 

(suspensa há anos) e Geraldos (suspensa em 2005/2006). 

A intervenção será co-financiada no âmbito do Eixo 3 do PORAlentejo, conforme contrato-programa 

celebrado com a DREA no último trimestre de 2006. 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

EB 1 / JI de São Marcos da Atabueira 

 
 

Descrição: 
 

Trata-se de um conjunto de dois edifícios, um dois quais afecto ao 1º Ciclo do Ensino Básico e Biblioteca 

Escolar e outro ao Jardim de Infância. Na medida que as instalações foram objecto de beneficiação nos 

últimos anos não se prevêem intervenções significativas que não a criação de uma pequena área coberta 

de recreio e algumas melhorias nas caixilharias, já que no corrente ano foram climatizadas todas as 

salas com ar condicionado.  

 
Estratégias em que se insere: 

As melhorias previstas inserem-se numa lógica de dotar as escolas de condições facilitadoras do processo 

ensino/ aprendizagem. 

 
Articulações: 

Câmara Municipal de Castro Verde / DREA 

 
Prioridade: 

Prioridade 3 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

 
Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castro Verde 

 
Investimento previsto: 

€ 20 000 
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Informações complementares: 
 

Justifica-se a manutenção e valorização da Escola EB1/JI de S. Marcos da Atabueira, dado que se trata 

de uma sede de freguesia dispondo, em consequência, de outros serviços e equipamentos públicos que 

articulam com a escola. Embora seja um estabelecimento com reduzida frequência, actualmente, tanto 

em termos de Jardim de Infância como de 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Assim, preconiza-se que este estabelecimento, no futuro, sirva toda a área da freguesia, que para além 

da sede – S. Marcos da Atabueira, tem ainda os seguintes aglomerados (cujas escolas foram suspensas há 

anos), Salto, Guerreiro e Figueirinha, da Freguesia de S. Marcos e os aglomerados de Rolão e Viseus 

ambos da Freguesia de Santa Bárbara de Padrões. Todos os lugares referidos situam-se num raio inferior 

a 10 Km da Escola de acolhimento.  
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

Escola EB 1/ 2/ 3 Dr. António Francisco Colaço – Castro Verde 

 
Descrição: 
 
Trata-se de um conjunto de vários edifícios de épocas diferentes. O mais antigo, onde funcionou há três 

décadas um externato, apesar de ter sofrido obras de conservação, carece de intervenção para melhoria 

das condições de climatização e da cobertura, cujo estado de conservação inspira cuidados. 

Neste mesmo edifício funcionam os serviços administrativos e o Conselho Executivo, em condições 

inadequadas. 

Quanto ao edifício mais recente, apesar de novo, carece de alterações tendo em vista ajustar o 

programa de instalações às necessidades da Escola, nomeadamente, através da criação de uma Sala 

Polivalente, de um auditório e melhoria da área de convívio dos alunos. 

Por outro lado, face às necessidades de criação de novas salas para o 1º Ciclo, cuja construção é inviável 

dentro do perímetro da EB1 de Castro Verde, propõe-se a criação de um novo edifício no perímetro da 

EB 2/3, com três salas para o 1º Ciclo do Ensino Básico e outras salas e gabinetes complementares. 

 
Estratégias em que se insere: 

As obras de ampliação e requalificação enquadradas em projecto de arquitectura, visam a melhoria das 

condições físicas, bem como, a criação de um espaço próprio para o 1º Ciclo alargando o âmbito de 

actuação da Escola. 

Articulações: 

Câmara Municipal de Castro Verde / DREA 

 
Prioridade: 

Prioridade 1 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

 
Responsabilidade: 

DREA 

 
Investimento previsto: 

€ 600 000 (com exclusão dos encargos com mobiliário e equipamentos) 
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Informações complementares: 
 

As obras de ampliação e requalificação preconizadas têm projecto de arquitectura aprovado pela DREA. 

A intervenção articula-se com outra concebida para a EB 1/JI de Castro Verde também com projectos 

técnicos aprovados pela DREA. 

A área de influência, enquanto Escola de acolhimento do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, é área 

geográfica do Município de Castro Verde. Quanto ao 1º Ciclo pretende--se que acolha os alunos do 4º ano 

da área da Freguesia de Castro Verde. 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

001/E 

 
Designação: 

Obras de conservação/requalificação da Escola Básica 2.3 Dr. António Francisco Colaço – Castro Verde 

 
Descrição: 
 
Conservação geral da escola, ampliação dos serviços administrativos e do convívio dos alunos.  

 
Estratégias em que se insere: 

Manutenção do parque escolar. 

Articulações: 

 

 
Prioridade: 

Prioridade 1 

 
Responsabilidade: 

DREA 

 
Investimento previsto: 

€ 1.000. 000. 00  

 
Informações complementares: 
 

Proposta elaborada pela DREA. 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

EB1 / JI de Casével 

 
Descrição: 
 
Trata-se de um edifício “Plano dos Centenários” com duas salas, sem quaisquer outros espaços 

complementares que não as instalações sanitárias. Numa das salas funciona o Jardim de Infância e na 

outra o 1º Ciclo do Ensino Básico. Prevêem-se obras de ampliação e requalificação e de arranjos 

exteriores. 

A ampliação consiste na criação de espaços complementares, designadamente, refeitório. A 

requalificação, para além de prever melhoria nas salas de aula, prevê a remodelação das instalações 

sanitárias e a criação de outros espaços cuja intenção é a de tirar partido dos alpendres já existentes. 

 
Estratégias em que se insere: 

As obras perspectivadas visam a criação de um espaço de aprendizagem multifacetado, tornando a EB1 / 

JI de Casével numa escola de acolhimento atractiva. 

 
Articulações: 

Câmara Municipal de Castro Verde / DREA 

 
Prioridade: 

Prioridade 1 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

 
Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castro Verde com o apoio da DREA 

Investimento previsto: 

€ 190 000 (com exclusão dos encargos com mobiliário e equipamentos), 90.000 € dos quais 

correspondentes à primeira fase da intervenção. 

 
Informações complementares: 
Tem projecto técnico aprovado pela DREA, prevendo-se a execução das obras preconizadas em duas 

fases, tendo a primeira ocorrido em 2006, incidindo sobre o edifício já existente. Quanto à segunda 

fase, com execução prevista para 2007, corresponde às obras de ampliação (refeitório). 

O projecto de requalificação/ ampliação da EB1/ JI de Casével foi perspectivado no sentido de este 

estabelecimento de ensino funcionar enquanto escola de acolhimento dos alunos em idade de 

frequentar Jardim de Infância ou 1º Ciclo do Ensino Básico, residentes na Freguesia de Casével e ainda 

os oriundos das localidades de Estação de Ourique, Aivados e Almeirim, todas da Freguesia de Castro 

Verde.  
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 

 
 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

EB1 / JI da Sete 

 
Descrição: 
 

Trata-se de um edifício “Plano dos Centenários”, com duas salas, uma afecta ao 1º Ciclo do Ensino 

Básico e outra ao Jardim de Infância. Serve alunos das localidades da Sete e Figueirinha em termos de 1º 

Ciclo do Ensino Básico e das localidades da Sete, Neves e Corvo em termos de Jardim de Infância. No 

corrente ano foram executadas obras de melhoria do estabelecimento, arranjos exteriores e 

climatização com a instalação de ar condicionado. Prevêem-se no futuro, obras de ampliação e a 

criação de espaços complementares, melhoria das instalações sanitárias e criação de refeitório. 

 
Estratégias em que se insere: 

Com a remodelação / ampliação previstas pretende-se a criação de um segundo pólo de acolhimento na 

freguesia de Santa Bárbara de Padrões, evitando, deste modo, uma centralização excessiva na sede de 

Freguesia, cujas instalações não estão dimensionadas para tão elevada concentração de alunos. 

 
Articulações: 

Câmara Municipal de Castro Verde / DREA 

 
Prioridade: 

Prioridade 2 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

 
Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castro Verde 

 
Investimento previsto: 

€ 185 000 (com exclusão dos encargos com mobiliário e equipamentos), 85 000€ dos quais 

correspondentes aos arranjos exteriores e de requalificação parcial do edifício existente, e os restantes 

100 000 a uma segunda fase de ampliação.  

 
Informações complementares: 
 

Nos termos do preconizado na proposta da Carta Educativa, Sete é a escola de acolhimento para as 

localidades que já serve e ainda para os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de A-do-Corvo, suspensa no 

ano lectivo 2006/2007. 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

EB1 / JI de Entradas 

 
 

Descrição: 
 

Actualmente, o Jardim de Infância e a EB1 de Entradas encontram-se disseminados por dois edifícios do 

“Plano dos Centenários”, cada um albergando duas salas afectas ao Jardim de Infância, Biblioteca 

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Na medida que as instalações foram objecto de beneficiação nos 

últimos anos, não se prevêem intervenções significativas, que não a eventual melhoria das instalações 

sanitárias, a criação de uma área de sombra no logradouro e a afectação de uma parte das instalações a 

refeitório. Já no corrente ano foram climatizadas todas as salas com ar condicionado. 

 
Estratégias em que se insere: 

As obras previstas procuram contribuir para a melhoria contínua das instalações em causa. 

 
Articulações: 

Câmara Municipal de Castro Verde / DREA 

 
Prioridade: 

Prioridade 3 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

 
Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castro Verde 

 
Investimento previsto: 

€ 25 000 

 
Informações complementares: 
 

A área de influência do Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico corresponde à da localidade de 

Entradas, sede de Freguesia. As refeições são asseguradas pela IPSS local, mediante protocolo 

celebrado para o efeito. 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

Escola Secundária de Castro Verde – EB 3/Secundário 

 
 

Descrição: 
 
Apesar das instalações apresentarem dimensão e estado de conservação razoáveis, tem problemas 

relacionados com impermeabilizações e conforto térmico cuja resolução urge. 

Sugere-se assim, no imediato, a substituição das coberturas em fibrocimento (com amianto), e das 

restantes coberturas que revelam infiltrações. Torna-se também urgente a ampliação do edifício da 

portaria. 

Por outro lado, em face das propostas para o desenvolvimento da Escola tem-se como indispensável a 

sua ampliação no sentido de suprir carências actuais e de permitir a expansão da oferta formativa, em 

particular com a criação de cursos de cariz profissionalizante. 

Assim, deverá ser criado um novo bloco, para a instalação, designadamente, de: 

     - Sala de informática; 

     - Auditório; 

     - Salas de Educação Tecnológica e Visual; 

     - Laboratórios. 

 
Estratégias em que se insere: 

A reestruturação / ampliação previstas inscrevem-se numa lógica de diversificação da oferta formativa 

inter-municipal assente em áreas profissionais chave para o desenvolvimento sustentável da Região. 

 
Articulações: 

Câmara Municipal de Castro Verde / DREA 

 
Prioridade: 

Prioridade 2 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

 
Responsabilidade: 

DREA 
Outros parceiros público/ privados. 

 
Investimento previsto: 

€ 750 000 (Com a exclusão dos encargos com mobiliário e equipamento) 
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Informações complementares: 
 

De acordo com o perspectivado na proposta de Carta Educativa, tem-se como aconselhável, no curto 

prazo, a expansão do sistema educativo no Concelho, com urgente criação de um ensino profissional que 

dê resposta ao mercado de trabalho perspectivado a médio prazo, designadamente nas áreas do Turismo 

(Hotelaria e Golfe), de Serviços (Gerontologia, Saúde, Animação, etc). 

No que respeita à expansão do sistema educativo, particularmente na vertente técnico--profissional, 

tem-se como aconselhável a abertura da escola ao exterior mediante o estabelecimento de parcerias 

institucionalizadas com Autarquias, o IEFP e os agentes económicos absorvedores da mão-de-obra 

qualificada (níveis III e IV). 

A “nova Escola Secundária” pretende-se que abranja uma área geográfica para além dos actuais limites 

do Município de Castro Verde, extravase o mesmo, afirmando-se como pólo sub-regional de excelência, 

no respeitante à formação educativa e profissional para as áreas atrás indicadas. 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

001/E 

 
Designação: 

Obras de conservação/requalificação Escola Secundária de Castro Verde  

 
 

Descrição: 
 
Conservação geral da escola, incluindo a substituição das coberturas em fibrocimento. 

Substituição de portaria existente. 

 
Estratégias em que se insere: 

Manutenção e requalificação do parque escolar. 

 
Articulações: 

 

 
Prioridade: 

Prioridade 1  

 
Responsabilidade: 

DREA 

 
Investimento previsto: 

€ 400 000  

 
Informações complementares: 
 

Proposta elaborada pela DREA. 
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CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO CASTRO VERDE 
 

 
FICHA DE INTERVENÇÃO 
 
Identificação: 

 

 
Designação: 

Creche / Jardim-de-infância do Lar Jacinto Faleiro 

 
 

Descrição: 
 

Instalações em razoável estado de conservação que assegura na Vila de Castro Verde as valências de 

Creche e Jardim-de-infância, abrangendo um total de 144 crianças. 

Edifício a necessitar de obras de beneficiação, particularmente no que respeita à climatização e 

substituição da cobertura de fibrocimento. 

 
Estratégias em que se insere: 

As melhorias preconizadas visam dotar a Creche/ Jardim-de-infância de melhores condições físicas, 

tornando-o atractivo no contexto da oferta concelhia. 

 
Articulações: 

IPSS / Segurança Social / DREA / Câmara Municipal de Castro Verde 

 
Prioridade: 

Prioridade 3 (conforme quadro síntese dos investimentos calendarizados). 

 
Responsabilidade: 

IPSS 

 
Investimento previsto: 

€ 50 000 

 
Informações complementares: 
 

Entidade apoiada pela Segurança Social. 
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Quadro 4. Plano de investimentos – Quadro Síntese 2006 a 2010. 
Legenda: a) Articulado e Supletivo; b) Com área de influência Sub-Regional. 

Anos Nível  
de  

Ensino 
Estabelecimento Freguesia Respons. Estimativa 

- euros - 

2006 2007 2008 2009 2010 

Cod. 

3º Ciclo e 
Secundário Escola EB 3/ Secundária de Castro Verde Todas (b) DREA 750 000 - 50 000 300 000 400 000 - 403 866 

EB 1/2/3 Dr. António Francisco Colaço 1º, 2º e 3º 
Ciclos - Castro Verde Todas DREA 600 000 - 100 000 500 000 - - 343 699 

1º Ciclo /JI EB1 /JI – Casével  Casével CMCV 190 000 90 000 100 000 - - - 214 802 

1º Ciclo /JI EB1 /JI – Entradas  Entradas CMCV 25 000 5 000 15 000 5 000 - - 219 940 

1º Ciclo /JI EB1 /JI – São Marcos da Atabueira S. Marcos da Atabueira CMCV 20 000 - 5 000 15 000 - - 
EB1 - 271 

445 
JI - 632 727 

1º Ciclo /JI EB1 /JI – Santa Bárbara de Padrões St.ª Bárbara de Padrões CMCV 230 000 225 000 5 000 - - - 276 649 

1º Ciclo /JI EB1 /JI – Sete  St.ª Bárbara de Padrões CMCV 185 000 80 000 5 000 100 000 - - 275 141 

1º Ciclo /JI EB1 /JI – Castro Verde Castro Verde CMCV 450 000  300 000 150 000 - - 
EB1 – 214 

772 
JI – 609 092 

J. Infância Creche / Jardim de Infância do Lar Jacinto 
Faleiro – Castro Verde Castro Verde IPSS 50 000 - 40 000 10 000 - - - 

Conservatório(a) Conservatória Regional do Baixo Alentejo Todas (b) CRBA 
/CMCV 900 000 - 100 000 700 000 100 000 - - 

SOMA 3 400 000 400 000 720 000 1 780 000 500 000 - - 
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3.6. Estratégias de utilização da Carta Educativa para o desenvolvimento da educação no concelho 

Todo o esforço de produção de um documento deste género perde potencialidades se não se proceder a uma 

análise e exploração alargadas, isto é, que não realizadas unicamente por e com os responsáveis directos pelo 

Sector Educativo na Câmara. Assim, numa óptica global, que reflecte a aprendizagem desenvolvida ao longo da 

concepção, planeamento e elaboração do documento, sugerimos uma linha de abertura e de partilha da Carta 

Educativa à comunidade. Para tal, deixamos algumas sugestões de actuação que deverão ser complementadas e 

impulsionadas pelos responsáveis directos do sector educativo na Câmara Municipal de Castro Verde: 

• Envio da Carta Educativa para as entidades directa e indirectamente associadas à educação no concelho 

de Castro Verde. 

• Análise e Revisão do documento por parte do Conselho Municipal de Educação e pelos responsáveis do 

sector educativo da CMCV. 

• Análise e discussão do documento nas Assembleias de Escola. 

• Análise e discussão pública do documento. 

• Confronto com o poder central para a tomada de decisões e os compromissos necessários à melhoria do 

sistema. 

O conhecimento integral e a visão global da dimensão educativa dão à autarquia a possibilidade de actuar em 

múltiplas frentes, que não apenas as que implicam uma responsabilidade directa de execução. De facto, ao 

congregar o trabalho de diversos parceiros (instituições, docentes, órgãos intermédios do ME,...) os responsáveis 

autárquicos podem rentabilizar a Carta Educativa no sentido de: 

• Negociar junto dos órgãos regionais e centrais do ME, nomeadamente, em decisões que implicam 

mudanças importantes na estrutura e realidade educativa do município. 

• Mediar a relação entre a escola e as empresas, actuando como um dinamizador na atribuição de bolsas 

de estágio, e na criação de postos de trabalho, numa lógica duplamente orientada: fixação dos jovens 

na sua região e aumento das qualificações dos profissionais que poderão vir a integrar essas empresas. 

• Divulgar e incentivar a prática do mecenato, enquanto estratégia de apoio ao associativismo local, 

elemento de grandes potencialidades no campo da acção educativa na comunidade.  

• Fortalecer a dinâmica de avaliação e de convergência dos projectos e processos educativos implantados, 

de modo a que a Carta Educativa seja um documento em aberto e lugar de actualização e conjugação de 

ideias, processos e resultados.  
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PARTE V. 
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
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1. Monitorização da Carta Educativa do Concelho de Castro Verde 

Do ponto de vista da gestão de projectos, em termos simples, a monitorização consiste no acompanhamento das 

acções ou projectos planeados num dado momento, de modo a que se possa verificar em que medida os 

objectivos, as estratégias, os tempos e os custos previstos no plano inicial estão a ser cumpridos. A monitorização 

é uma forma de avaliação e pretende verificar se existem derrapagens em relação ao planeado, mas também, 

identificar estratégias de melhoria para futuras intervenções, ou detectar novas necessidades surgidas a partir da 

execução das acções. 

A Carta Educativa é um documento-projecto em aberto, e que necessita adaptar-se à evolução da realidade 

educativa do concelho, região ou país. A monitorização é a via de actuação que permite, precisamente, fazer esta 

adaptação, através da recolha de informação actualizada e do acompanhamento das acções: é um «processo de 

continuidade imprescindível para a actualização do conhecimento da realidade educativo-social e um permanente 

ajustamento das propostas de intervenção às dinâmicas registadas» (Manual para a Elaboração da Carta Educativa, 

2000, Nota prévia). Pretende-se que a Carta Educativa seja um documento dinâmico e adaptável em função das 

mudanças ocorridas na realidade educativa local e nacional. Por isso, a monitorização dever ser entendida como a 

«continuidade natural da Carta Educativa (idem, p. 42). 

 

1.1. Fases do processo 

De acordo com o Manual de Elaboração da Carta Educativa, o processo de monitorização é composto por 3 fases, 

conforme designação a seguir: 

1. Recolha, organização e disponibilização da informação: obtenção da informação junto dos vários 

intervenientes educativos, através de instrumentos e bases de dados próprias. 

2. Modelos de transformação da informação em instrumentos de acção: isto é, a informação recolhida deverá 

ser analisada, reflectida, para que dela resultem conclusões e decisões de intervenção.  

3. Avaliação dos resultados: feita em dois sentidos. Um primeiro é a avaliação das acções, isto é, em que 

medida foram concretizadas as acções planeadas; um segundo tem a ver com a formulação das próprias 

decisões/acções. Esta fase permite a detecção de problemas, necessidades ou desajustamentos, devendo ser 

definidos modos de colmatar os mesmos.   

  

1.2. Monitorização global e específica 

Em termos concretização prática, podemos dividir o processo de monitorização em duas componentes: 

1. A monitorização global, onde se define, no essencial, qual a entidade/técnico responsável pela 

coordenação do processo de monitorização e algumas pistas globais de organização do mesmo; 

2. A monitorização específica: que aqui consiste na exploração da fase 1; expõe-se pistas de e para a recolha 

de informação e sugestões de melhoria do próprio documento. 

 

1.2.1. Monitorização global 

Importa ter presente que o processo de monitorização, embora sob a coordenação do Gabinete de Educação e 

Acção Social da CMCV, deverá ser acompanhado pelo Conselho Municipal de Educação e requer o envolvimento de 
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um conjunto de parceiros e actores sociais, sem os quais a recolha de dados e o acompanhamento das acções será 

dificultado e, provavelmente, deficiente ou incompleto. De entre os parceiros privilegiados, com os quais o 

processo de monitorização deverá ser concertado, assinalamos: 

• Agrupamento de escolas e de jardins-de-infância de Castro Verde. 

• Escola Secundária com 3ºCEB de Castro Verde. 

• Lar Jacinto Faleiro. 

• Conservatório Regional do Baixo Alentejo, delegação de Castro Verde. 

• Entidades responsáveis pela educação de adultos. 

• Juntas de freguesia. 

• Delegação do Centro de Emprego e Formação. 

• Serviços da Câmara, designadamente a divisão sócio-cultural e a divisão de gestão urbanística e 

ambiental. 

• Associações e IPSSs locais. 

• Outros considerados necessários. 

Apresenta-se, nos quadros abaixo, uma proposta de trabalho, que procura ser operacional e concreta, na qual é 

feita referência também aos parceiros cuja colaboração se entende indispensável para a monitorização de 

determinada acção. O envolvimento prévio ao momento em que se pretende concretizar a monitorização, 

devidamente concertado e assente nas eventuais sugestões que os parceiros queiram fazer, é fundamental para o 

sucesso do processo de monitorização.  

 

Compilação e acessibilidade da informação 

De acordo com o Manual de Elaboração da Carta Educativa (2000), deverá ser criada uma base de dados específica 

para a monitorização da informação, cuja «criação e manutenção (…) deve ser da responsabilidade das Câmaras 

Municipais (ou Associações de Municípios)» (p. 46). O Ministério da Educação disponibiliza, de acordo com o 

referido Manual, uma base de dados para este efeito, designada Base de dados TER – Cartas Educativas, em CD-

rom.  

Poderá, ainda, recorrer-se aos SIG – Sistemas de Informação Geográfica. 

 

Instrumento de actualização: os dados totais deverão ser actualizados através de um relatório escrito, que deverá 

estar concluído no final da cada ano lectivo. Este será objecto de análise e parecer por parte do Conselho 

Municipal de Educação.   

 

Periodicidade: anual, regendo-se de acordo com o ano lectivo. Poderá estar concluído no final de cada ano lectivo 

ou no início de cada ano lectivo, em referência ao imediatamente anterior.  
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Relação com o documento actual: os relatórios resultantes do processo de monitorização poderão ser integrados 

na Carta Educativa sob a forma de adenda ou de apêndice. Recomenda-se a elaboração de um documento de 

síntese, a partir da Carta Educativa, no qual constem as acções a realizar.   

 

1.2.2. Monitorização específica 

Centramo-nos na Fase 1, dado que as restantes são posteriores ao momento e alcance actual e dependerão desta 

primeira. Com a monitorização específica pretende-se: 

• Apontar pistas para o acompanhamento da implementação das intervenções/propostas apresentadas; 

• Indicar sugestões para a melhoria e desenvolvimento do próprio documento. 

A monitorização tem um carácter essencialmente prático e exige procedimentos estruturados e previamente 

definidos. Ela deve ser baseada no registo periódico de acções e indicadores, de modo a que se possa ajustar o 

conteúdo da Carta Educativa, às alterações e acontecimentos verificadas na realidade, sobretudo, problemas e 

necessidades surgidas e à legislação. 

Como tal, apresentamos na tabela que se segue um esquema que poderá ser adoptado para o acompanhamento 

das intervenções. Sugere-se uma metodologia de trabalho assente nos seguintes tópicos: 

• Indicadores a recolher. 

• Momento de recolha dos dados. 

• Instrumento de recolha dos dados. 

• Pessoa responsável. 

• Entidades a contactar. 

• Momento em que se prevê nova actualização. 
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A. Acompanhamento da implementação das intervenções/propostas apresentadas na Carta Educativa43

  

Recolha de dados Tipo de intervenção a 
acompanhar 

Indicadores de referência Instrumento Momento Entidades a contactar Nova actualização 
Problemas encontrados Sugestões de intervenção 

futura 

1.  

Obras e intervenções 
no parque escolar, 
estabelecimento e 
espaço exterior 

Tempo: cumprimento dos prazos de 
execução  

Custo: existência de desvios em 
relação ao inicialmente 
previsto/cumprimento do orçamento  

Qualidade: execução das intervenções 
planeadas 

 

Observação directa 
em contexto (escolas, 
jardins de infância). 

Caderno de encargos 
do projecto. 

 

Início 

Meio 

Empreiteiros e responsáveis 
pelas intervenções. 

Junta de freguesia respectiva. 

Agrupamento de escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária com 3ºCEB 

Conservatório 

Após conclusão da 
intervenção 

Existiram problemas, ao 
nível: 

• Dos materiais 
empregues? 

• Dos tempos definidos 
para intervenção? 

• Da interacção com os 
alunos e professores? 

• Da segurança? 

A partir das obras realizadas, 
há necessidade de: 

• Criação de outras infra-
estruturas? 

• Adaptação de espaços 
já existentes? 

• Repensar a intervenção 
feita? 

2. Reordenamento da 
rede escolar 

Concretização dos encerramentos 
previstos.   

Condições da escola/JI de 
acolhimento. 

Percepção de pais, alunos e 
funcionários em relação à 
transferência/encerramento. 

Concretização das eventuais 
alterações propostas na escola/JI de 
acolhimento. 

Vantagens e desvantagens resultantes 
da transferência  

Observação directa 
em contexto (escolas, 
jardins de infância). 

Reunião/diálogo com 
pais, funcionários e 
alunos. 

Inquérito por 
questionário. 

Caderno de encargos 
do projecto de 
intervenção (se 
aplicável). 

Início do ano 
escolar. 

Momento 
intermédio e 
final. 

Agrupamento de escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária com 3ºCEB 

Conservatório Pais, alunos, 
funcionários envolvidos. 

Empreiteiros responsáveis 
pelas intervenções, se 
aplicável. 

No momento de 
planeamento do 
ano lectivo 
seguinte 

Na sequência das medidas 
tomadas, existem situações 
de: 

• Sobrelotação? 

• Subaproveitamento de 
espaços? 

• Percursos de transporte 
muito longos? 

• Tempos de espera? 

A definir consoante o tipo de 
problemas encontrados 

3. Apetrechamento e 
dotação de recursos 

Tipo de recursos 

Nº de recursos 

Custos 

Adequação dos mesmos às 
necessidades  

Plano de 
levantamento dos 
recursos 

Início do ano 
lectivo 

Agrupamento de escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária com 3ºCEB 

Conservatório 

Meio e fim do ano 
lectivo 

Os recursos foram 
suficientes? 

Adaptados aos  

destinatários? 

Qual a sua durabilidade? 

Que novos recursos são 
necessários? 

A previsão de custos foi 
correcta? 

Será necessário: 

• Mudar fornecedores? 

• Elevar a verba disponível? 

• Alterar recursos? 

• … 

  

                                                 
43 Nota: a monitorização apresenta itens que estão para além da proposta actual, de modo a que não fique limitada ao que são as propostas no presente momento. Pretende-se, assim apresentar diversos aspectos que poderão 
vir a ser alvo de intervenção, e, como tal, necessitarão de monitorização. 
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4. Funcionamento 
escolar 

Variável consoante as propostas específicas 

5. 

Recursos humanos 

Número de profissionais adequados ao 
necessário 

Adequação do funcionário para as 
tarefas a realizar 

Formação/habilitação possuída 

Satisfação em relação ao trabalho 
desenvolvido, pelo próprio, pais, 
alunos 

 

Diálogo com os 
intervenientes 
escolares 

Início e meio do 
ano lectivo 

Profissionais  

Agrupamento de escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária com 3ºCEB 

Conservatório 

Final do ano 
lectivo  

Os profissionais e funções 
foram suficientes? 

Adequaram-se bem às suas 
tarefas? 

Há necessidade de apostar na 
sua formação? Em que áreas? 

 

Colocação de novos 
profissionais? 

Redistribuição do pessoal já 
existente? 

Promoção de formação? 

… 

6.  

Projectos e iniciativas 
(formação, inglês, 
actividades 
extracurriculares, …) 

Número de alunos 

Funcionamento (animador/professo, 
horário, duração lectiva/da 
actividade,…) 

Satisfação dos intervenientes 

Materiais da disciplina/actividade 

Observação local 

Diálogo com pais, 
professores alunos, 
pequeno questionário 
para a recolha de 
sugestões 

Início, meio do 
ano lectivo 

Professores/animadores, pais, 
alunos,… 

Agrupamento de escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária com 3ºCEB 

Conservatório 

Final do ano 
lectivo 

As actividades foram 
satisfatórias? 

O plano de intenções foi 
concretizado? 

Quais as dificuldades 
sentidas? 

Foram asseguradas condições 
logísticas à frequência das 
mesas? (p.e. horário de 
transporte escolar…) 

O que necessita ser 
melhorado em cada um dos 
aspectos em falta? (caso 
existam) 

É possível introduzir 
melhorias na 
actividade/projecto? Como?» 

7. 

Outros equipamentos e 
infra-estruturas de 
educação 

Aplicável no caso de bibliotecas, centros de cultura, equipamentos desportivos e outros. Os critérios a observar deverão ser os mesmos que referidos no ponto 1 da 
tabela. 

Estudo da população alvo dos mesmos. 

Quais as actividades 
pensadas/projectadas para a 
infra-estrutura?  

Qual a sua relação ao 
contexto escolar e à 
população local? 

8.  

Alargamento da oferta 
formativa 

Público-alvo e público efectivo 

Número de alunos/docentes 

Locais da formação 

Cursos/iniciativas 

Responsáveis 

Condições especiais (por exemplo, 
necessidade de transporte nocturno, 
…) 

Dificuldades sentidas 

Itens semelhantes ao ponto 6 

Diálogo com 
responsáveis, alunos, 
para recolha de 
sugestões 

 

 

Equipa da educação 
de adultos 

Início, meio Professores/animadores, pais, 
alunos,… 

Agrupamento de escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária com 3ºCEB 

Conservatório  

Equipa da educação de adultos 

Final do ano 
lectivo 

A formação correspondeu ao 
esperado? 

As actividades foram 
satisfatórias? 

O plano de intenções foi 
concretizado?  

Quais as dificuldades 
sentidas? 

Foram asseguradas condições 
logísticas à frequência das 
mesas? (p.e. horário de 
transporte escolar…) 

O que necessita ser 
melhorado em cada um dos 
aspectos em falta? (caso 
existam) 

È possível introduzir 
melhorias na 
actividade/projecto? Como?» 

É de manter a oferta? 
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B. Actualização, melhoria e desenvolvimento do documento 

Recolha de dados Dados de caracterização44

Indicadores de 
referência 

Instrumento Momento Entidades a 
contactar 

Nova actualização 

Problemas encontrados Sugestões futuras 

1. Evolução do parque 
escolar 

  

1.1.Reordenamento Alterações de tipologia 
(junção de níveis de 
ensino, por exemplo).  

Encerramentos (com 
indicação de 
estabelecimentos de 
acolhimento). (caso 
venham a verificar-se) 

Novos equipamentos 
criados. 

Grelha, com a 
discriminação dos 
estabelecimentos. 

Início e final de cada 
ano lectivo 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Conservatório 

Início e final de 
cada ano lectivo 

Relativos às decisões tomadas.  Que mudanças são 
necessárias, em face dos 
desajustamentos 
detectados? Dever-se-á 
tomar em consideração os 
elementos recolhidos 
acima. 

Sugere-se consulta das 
projecções de evolução da 
população (DREA, 2006). 

1.2. Intervenção nos 
estabelecimentos 

Intervenções efectuadas até ao momento, por estabelecimento e tipo de intervenção 

Introdução das principais conclusões do ponto 1 da tabela anterior 

Que intervenções de 
futuro? 

Sugere-se consulta das 
projecções de evolução da 
população (DREA, 2006). 

1.3. Caracterização dos 
estabelecimentos no 
momento actual 

Ver indicadores da grelha 
de caracterização que 
consta do documento. 

Grelha de caracterização 
que consta do 
documento. 

Início e final do ano 
lectivo. 

Sugere-se articulação 
com os resultados no 
ponto 1.2. 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Conservatório  

Início e final de 
cada ano lectivo. 

A grelha utilizada permite uma 
caracterização fiel e completa dos 
estabelecimentos? 

Que aspectos deverão ser 
retirados ou incluídos 
nesta grelha de modo a 
que a caracterização seja 
o mais eficaz possível? 

1.3. Intervenções previstas 
para futuro   

Identificação das 
intervenções que se 
afiguram necessárias e 
respectiva justificação.  

Grelha, com a 
discriminação dos 
estabelecimentos e do 
tipo de intervenção a 
realizar (ampliação, 
restauração, arranjo 
exterior,…).  

Início e final das 
intervenções. 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Conservatório 
Juntas de 
Freguesia. 

Associações de 
Pais. 

 
As intervenções respondem às 
necessidades que lhes deram 
origem? 

Que outras intervenções 
se estimam necessárias a 
breve prazo? Dever-se-á 
tomar em consideração os 
elementos recolhidos no 
ponto acima. 

Sugere-se consulta das 
projecções de evolução da 
população (DREA, 2006). 

                                                 
44 A numeração dos pontos não coincide, necessariamente, com a numeração que consta do documento. Apresentam-se aqui os tópicos principais, devendo proceder-se a um ajustamento relativamente ao documento. 
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2. Evolução da população 
escolar 

 

2.1. Dados de frequência Número de alunos por 
ciclo, e estabelecimento. 

Grelha de caracterização 
que consta do 
documento. 

Início e final do ano 
lectivo. 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Conservatório  

Entidades na área 
da educação de 
adultos e do ensino 
profissional. 

Início e final do 
ano lectivo. 

Existem desvios entre as 
frequências registadas em ambos 
os momentos? 

Se sim, em que 
ciclos/estabelecimentos? 

A que se devem? 

Os momentos de recolha 
são os mais indicados ou 
deverão ser pensados 
outros? 

2.2. Taxas de ocupação dos 
estabelecimentos 

Indicação do número de 
turmas e seu regime de 
funcionamento. 

Relação com a 
capacidade do 
estabelecimento. 

Grelha de caracterização 
que consta do 
documento. 

Início e final do ano 
lectivo. 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Conservatório 

Início e final do 
ano lectivo. 

Existem situações de 
desdobramento de horário/regime 
duplo?  

Soluções para as eventuais 
situações de horário 
desdobrado.  

Há necessidade de: 

- transferência de alunos? 

- juntar valências? 

- ampliação do espaço? 

Sugere-se consulta das 
projecções de evolução da 
população (DREA, 2006). 

2.3. Transição e retenção 
escolar 

Número de alunos 
retidos, por ciclo e 
estabelecimento. 

Número de alunos que 
transitaram de ano, por 
ciclo e estabelecimento. 

Grelha para 
preenchimento. 

Final de cada ano 
lectivo. 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Final do ano 
lectivo seguinte. 

Existem ciclos ou 
estabelecimentos onde a retenção 
é mais frequente? 

Procura das razões para 
tais indicadores. 

Concertação de medidas 
de reabilitação com o 
Agrupamento e/ou outras 
entidades. 

3. Pessoal docente Número de docentes por 
ciclo e estabelecimento. 

Habilitações e vínculo 
profissional dos 
docentes. 

Envio da tabela que 
consta do documento às 
entidades, para 
actualização. 

Início de cada ano 
lectivo, após as 
colocações cíclicas (se 
aplicável). 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Ano lectivo 
seguinte. 

Existem ciclos ou 
estabelecimentos em que há 
maior instabilidade do corpo 
docente? 

Concertação de medidas 
de minimização dos 
efeitos da instabilidade 
sentida com o 
Agrupamento e/ou outras 
entidades. 

4. Pessoal não docente Número de profissionais, 
por estabelecimento, 
segundo: 

- função exercida; 

- habilitações literárias 

- vínculo profissional 

Envio da tabela que 
consta do documento às 
entidades, para 
actualização. 

Início de cada ano 
lectivo. 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Ano lectivo 
seguinte. 

O número de profissionais em cada 
estabelecimento e função é 
suficiente? 

Equacionar contratações 
ou recolocação de 
profissionais em função 
das necessidades e de 
alterações ocorridas 
(encerramentos,…) 
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5. Acção educativa da CM        

5.1. Transportes escolares Número de alunos 
transportados, segundo 
ciclo e estabelecimento. 

Tipo de circuitos 
existentes e responsáveis 
na execução dos 
mesmos. 

Tempo e custo 
dispendido por circuito. 

Necessidades sentidas 
pelos utilizadores. 

Plano de transportes 
municipais, elaborado 
pela autarquia. 

Início de cada ano 
lectivo. 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Conservatório 

Ano lectivo 
seguinte. 

O circuito é adaptado à realidade 
(localidade, faixa etária, 
especificidades) de cada aluno? 

Existe necessidade de criação de 
outros circuitos? Quais? 

Equacionar a 
concretização dos novos 
trajectos: 

- viaturas municipais? 

- circuitos 
contratualizados? 

- Previsão de novas 
despesas.  

5.2. Acção social escolar Número de alunos 
beneficiários, segundo 
tipo de subsídio, ciclo de 
ensino. 

Subsídios atribuídos aos 
estabelecimentos, 
segundo, montante e 
destino. 

Documentos internos de 
concurso, da autarquia. 

Início de cada ano 
lectivo ou uma vez 
decorrido o período de 
reclamação dos 
concursos. 

Agrupamento de 
escolas 

Lar Jacinto Faleiro 

Escola Secundária 
com 3ºCEB 

Conservatório 

Ano lectivo 
seguinte. 

Existem alunos em situação de 
carência que não puderam ser 
abrangidos pelas modalidades de 
ASE? Se sim, qual a razão? O que 
poderá ser feito para resolvê-lo? 

Quais as falhas detectadas nos 
processos de candidatura e 
cedência dos apoios? 

Que acções/ medidas 
poderão contribuir para 
limitar as falhas no 
processo? 

Existe necessidade de 
criação de novos tipos de 
apoio? 

Prevê-se como necessário 
o aumento do orçamento 
disponível? 

5.3. Projectos e iniciativas Objectivos 

Parceiros 

Número de alunos a 
abranger,  

Tipo de acções 

Tempos 

Montantes envolvidos . 

Documentos internos 

Formulários de 
candidatura,…. 

Início e meio do 
projecto/iniciativa 

Parceiros 
envolvidos 

Final do projecto Os objectivos foram cumpridos? 

Existem dificuldades de maior? 

É de prever a 
continuidade do projecto? 

Em que moldes? 
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Estes dados deverão ser reunidos num relatório escrito, a divulgar aos diversos parceiros educativos, que 

permita fazer a leitura da evolução do concelho nos vários aspectos.  

Além das adaptações necessárias, decorrentes das várias etapas do processo de monitorização proposto, 

produzir-se-ão adaptações aquando da revisão do PDM, com a consequente revisão da Carta Educativa. 
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Anexo 1_ Acordo entre Ministério da Educação e Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, relativo a Cartas Educativas, Outubro de 2005 
 
 
Acordo entre Ministério da Educação e Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, relativo a Refeições Escolares, Outubro de 2005 

 



 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 

 



Anexo 2_Projecções de evolução da população 

 

2.1. Estudo prospectivo para as escolas isoladas do concelho (CMCV, 2004) 

2.2. Projecções DREA (2006): dados totais e metodologia 

2.3. Projecções Estudalentejo (2006): metodologia 

 



2.1. Estudo prospectivo para as escolas isoladas do concelho (CMCV, 2004) 

 



 

 



 

2.2. Projecções DREA (2006): dados totais e metodologia 



   

 



 



 



Conceitos e Metodologia (síntese) 

 

 

i) Entende-se por Alentejo a soma dos concelhos considerados no âmbito da DREAlentejo; 

ii) A metodologia utilizada foi a do Cohorte-Survival controlada pelos níveis das Tábuas-Tipo de Princeton; 

iii) Não se elaboraram cenários alternativos. Optou-se pela construção de uma Tendência Pesada, ou seja, se 

tudo continuar a evoluir como tem evoluído até ao presente momento; 

iv) Entende-se por População Potencial (PP) a população em idade própria de frequentar um determinado ano 

de ensino, com base na estrutura censitária de 2001 e no nº de Nados-Vivos anuais (INE). População Real 

(PR) corresponde à população escolar observada com base nas matrículas escolares, registadas nas bases de 

dados on-line do GIASE (redes pública, privada e solidária); 

v) A participação no sistema educativo pode ser analisada através das Taxas de Escolarização Brutas e das 

Taxas de Escolarização Líquidas (ou Reais). Estas últimas medem o grau de eficiência do sistema, uma vez 

que relacionam os alunos que frequentam um ciclo de estudos nas idades próprias à sua frequência, 

enquanto as taxas brutas dão informação, quer sobre a participação dos indivíduos no sistema educativo, 

quer sobre os efeitos de retenção e transferências no ciclo de estudos, por relacionar os alunos que o 

frequentam independentemente da idade e proveniência geográfica.  

vi) De acordo com o ponto anterior, o presente trabalho assenta no pressuposto de que, para um determinado 

ano e nível de ensino, existem três possibilidades na relação PR/PP: 

- se a PR>PP (Tx Escol Bruta >100%), tal significa que para essa idade (ou ano de ensino), os Saldos das 

Retenções e Transferências possibilitaram um superávit de alunos em relação ao esperado (i.e ao nº 

potencial) 

- se a PR<PP (Tx Escol Bruta <100%), tal significa que para essa idade (ou ano de ensino), os Saldos das 

Retenções e Transferências favoreceram um déficit de alunos em relação ao esperado (i.e ao nº 

potencial) 

- se a PR=PP (Tx Escol Bruta =100%), tal significa que para essa idade (ou ano de ensino), os Saldos das 

Retenções e Transferências apresentam um total de alunos igual ao esperado (i.e ao nº potencial) 

vii) Consequentemente, a proximidade ou o afastamento dos valores entre a População Potencial e a População 

Real vai depender fundamentalmente das 2 variáveis apresentadas, e eventualmente até de outras como o 

abandono escolar ou a mortalidade.  

Todavia, mesmo que os valores resultem muito próximos ou até iguais, tal pode não significar que os alunos 

matriculados sejam exactamente os mesmos que estavam previstos, i.e., em idade própria de frequentarem 

um dado ano de ensino.  

viii) Para cada concelho foram criados três quadros-síntese (A, B e C) interrelacionados entre si, que permitem 

uma análise rápida e onde se realçam os aspectos mais relevantes da informação obtida, para o prazo 

apresentado. 

ix) Dado que as projecções são apresentadas com os valores arredondados à unidade, nos quadros B e C os 

totais apresentados podem eventualmente não coincidir com a respectiva soma das partes. 

 



2.3. Projecções Estudalentejo (2006): metodologia 

 



Nota Metodológica 

 

1. A projecção da população residente para o concelho de Castro Verde 

 

As estimativas de população residente por estado civil, sexo e idades são calculadas a partir do método do 

seguimento demográfico, pela decomposição da população nas suas componentes, expresso na equação de 

concordância da demografia: 

 

P t+1 = P t + N t+1 – O t+1 + I t+1 – E t+1 ou 

P t+1 = P t + SN t+1 + SM t+1 

 

P t = população de partida, no ano n (população recenseada ou estimada) 

N = número de nascimentos com vida (nados vivos) entre o ano t e t+1 

O = número de óbitos entre o ano t e t+1 

SN t= saldo natural ou diferença entre nados vivos (N) e óbitos (O) 

SM t = saldo migratório ou diferença entre imigrantes (I) e emigrantes (E) 

P t+1= população de chegada ou no final do período (ou ano) 

t = intervalo de tempo….t = 1,2,3, …..10 anos…. 

 

Deste modo, a população de chegada é obtida adicionando o número de nascimentos com vida, subtraindo o 

número de óbitos e adicionando ou subtraindo o número de imigrantes ou emigrantes, à população de partida. 

O método é aplicado para cada sexo em separado. Para desagregar os efectivos populacionais por idades 

aplica-se o método a cada geração da população de partida.  

 

2. A organização dos cenários 

A chamada projecção derivada, i, é, aquela que tem por base a estimativa da população realizada 

anteriormente, seguiu algumas etapas:  

1. Análise das tendências pesadas do sistema 

A identificação das tendências pesadas do sistema foi feita através da análise de séries estatísticas de 

dados relevantes: 

a. Análise dos níveis de escolarização por nível de ensino em 1991, 1996 e 2001 

b. Análise da progressão e retenção escolares como indicadores do sucesso escolar nos diferentes 

níveis de ensino 

 



c. Análise das tendências demográficas dos últimos períodos censitários e inter- censitários  

Esta análise é ainda complementada com a verificação da qualidade dos dados provenientes das diferentes 

fontes. 

2. Identificação e selecção dos indicadores 

1) Abordagem quantitativa 

Indicadores da capacidade de resposta do dispositivo educativo instalado no concelho à procura 

expressa: 

Evolução dos alunos matriculados 

Taxa de escolarização por nível de ensino: Alunos matriculados/população em idade de o fazer 

Taxa de conclusão do ensino básico 

Taxa de conclusão do ensino secundário 

2) Abordagem qualitativa 

Indicadores da eficácia do sistema, i. é, análise da qualidade da escolarização: 

Taxa de transição 

Taxa de retenção 

3. Identificação da informação necessária e das fontes: 

INE: Censos -  População por idades exactas em 1991 e 2001, 

Estimativas da população,  

Nados vivos, óbitos 

DREA - População matriculada por grau de ensino e idade,  

População transitada e retida por grau de ensino  

GIASE: População matriculada por grau de ensino e idade 

 

 

 
 

 

 



Apêndice 1_ Procedimentos gerais de elaboração das Cartas Educativas do Distrito 

 



1. Procedimentos metodológicos globais 

1.1. Fases do processo 

De acordo com o protocolo estabelecido entre a ESEB e a AMBAAL, para a execução das Cartas Educativas dos 

14 concelhos do Distrito de Beja foi constituída uma equipa técnica que coordenou o desenvolvimento de um 

plano de trabalho dividido em 4 fases, a saber: 

• Planeamento e definição de metodologias de trabalho. 

• Análise e diagnóstico da situação – que implicou a caracterização socio-económica e educativa do 

território em estudo. 

• Definição das propostas de reconfiguração/reordenamento da rede educativa. 

• Revisão e concepção da versão definitiva da Carta Educativa. 

A Primeira Fase foi dedicada à definição e planeamento da estratégia metodológica a seguir, o que implicou: 

• a compilação e triagem da informação necessária para a clarificação das tendências e opções 

estratégicas em matéria de política educativa nacional. Foi, também, efectuada uma vasta pesquisa 

e análise à legislação existente, quer a que enquadra genericamente a temática, quer a que define 

as competências das autarquias para a área educativa; 

• a exploração e clarificação dos conceitos e princípios reguladores inscritos no normativo legal e que 

configuram a execução da Carta Educativa; 

• a identificação da informação a recolher, solicitar e analisar; 

• a concepção de um guião/índice geral de trabalho e respectivo cronograma inicial de execução; 

• a definição dos papéis, funções e responsabilidades de cada um dos membros da equipa de execução 

da Carta Educativa, constituída pela equipa de coordenação da ESEB e pelos técnicos responsáveis 

pela área em cada autarquia, de acordo com o guião de trabalho criado; 

• a clarificação dos papéis, funções e responsabilidades a serem assumidas pelos outros organismos 

que, além de cada Câmara Municipal, intervêm também no processo, como sejam: o Conselho 

Municipal de Educação, a Direcção Regional de Educação do Alentejo, os Serviços Locais e Centrais 

do Ministério da Educação e a Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral;   

• a discussão e validação da proposta metodológica global de execução, que inclui a estratégia, 

objectivos gerais e específicos para cada fase, calendário, distribuição de tarefas e definição de 

competências de cada um dos participantes directos e indirectos no processo de concepção, por 

parte da equipa de coordenação da ESEB, junto de cada autarquia.   

  

A Segunda Fase - Análise e diagnóstico da situação - implicou o levantamento, análise e caracterização do 

quadro actual da situação socio-económica e da rede educativa de todos os concelhos do Distrito de Beja. Para 

o efeito, e do ponto de vista socio-económico, foram explorados indicadores relativos ao contexto geográfico e 

histórico, à evolução e caracterização demográfica, à situação da actividade económica e do emprego, da 

saúde e assistência social e do património, cultura e associativismo. Foram também considerados alguns 

 



indicadores globais de educação e formação que permitiram a caracterização dos níveis de escolarização da 

população do concelho.  

Ao nível da rede educativa procurou-se analisar as condições de funcionamento do parque escolar e, também, 

traçar um quadro retrospectivo da procura de ensino, avaliando os níveis de escolarização, as taxas de 

cobertura, de sucesso e de abandono de cada nível de ensino. Em concreto, foi feita uma caracterização-

síntese da situação actual da educação e do desenvolvimento do concelho, avaliando os principais 

constrangimentos e potencialidades existentes. 

 

A Terceira Fase consistiu na definição das propostas de reconfiguração/reordenamento da rede educativa. Esta 

foi, essencialmente, constituída pelas orientações a dar à política educativa na região e por propostas precisas 

de intervenção e de reordenamento do território educativo, estruturalmente definidas de acordo com o 

diagnóstico elaborado na fase anterior e nas projecções e cenários educacionais de procura escolar 

perspectivados para o concelho. Qualquer acção de planeamento tem de ser, necessariamente, suportada em 

cenários de evolução a curto e médio prazo, que no caso concreto, implicaram o conhecimento e compreensão 

das expectativas de evolução do Sistema Educativo Português, na sua globalidade, integrado nas tendências 

europeias de evolução e a exploração e análise das projecções específicas para o distrito e cada um dos 

concelhos : i) de evolução da população escolar a frequentar o ensino regular (da educação pré-escolar ao 

ensino secundário, incluindo o ensino profissional) e ii) de evolução demográfica, por grupos quinquenais de 

idade, de cada concelho até 2010.  

As propostas devem ser entendidas como princípios orientadores de uma acção convergente de muitas 

vontades, de parceiros sociais com perspectivas diversas da mesma realidade. Princípios orientadores de uma 

política democrática e participada, que toma expressão na fase de concretização das propostas.  

 

A Quarta Fase foi dedicada à revisão do documento definitivo proposto pela equipa de coordenação, tendo sido 

entregue para análise e aprovação por parte do Conselho Municipal de Educação, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal de cada autarquia. “A componente fundamental desta fase consiste na consulta pública a 

que devem ser submetidos todos os documentos da Carta, nomeadamente as propostas de reordenamento da 

rede e de desenvolvimento do sistema educativo local. Deste processo, deverão ser técnica e politicamente 

apreciadas as críticas, sugestões, entre outros, que permitam definir ajustes ou reformulações que sejam 

necessários, afinar os percursos e estratégias a seguir, assim como as acções a desenvolver ao longo dos 

percursos definidos, de molde a “fechar” o documento final da Carta” (Martins, 2000:15).  

 

1.2. O plano geral de execução 

O plano de execução das Cartas Educativas dos 14 concelhos do Distrito de Beja implicou a constituição de um 

grupo de trabalho composto pela equipa da ESEB e pelos técnicos responsáveis pela área sócio-educativa em 

cada autarquia. A equipa técnica da ESEB assumiu a coordenação dos trabalhos o que implicou: i) a definição 

da estratégia metodológica global; ii) a orientação da execução sob a responsabilidade dos técnicos das 

autarquias e desenvolvimento específico de outras sob sua responsabilidade; iii) a organização da reflexão e 

análise global do documento em construção e iv) a elaboração do relatório final e versão definitiva de cada 

Carta Educativa.  

 



Ao longo dos trabalhos, a equipa de coordenação e os técnicos de cada autarquia mantiveram contactos mais 

ou menos regulares1 o que implicou a realização de algumas reuniões de trabalho individualizado e de trabalho 

conjunto com cada equipa, para discussão e análise de procedimentos comuns de execução das Cartas 

Educativas e para a exploração de resultados preliminares. Complementarmente, foram realizadas visitas de 

trabalho a cada concelho, em que a equipa da ESEB e representante(s) da autarquia visitaram e tomaram 

contacto com a realidade da rede de equipamentos escolares. Para além da observação no terreno, que 

permitiu a recolha directa de um conjunto de indicadores de caracterização do parque escolar existente, foram 

também realizadas, aquando da visita e sempre que possível, reflexões conjuntas sobre os objectivos e as 

características do trabalho em curso, com os membros dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos Escolares, 

das escolas EB23, Escolas Básicas Integradas, Escolas Secundárias, professores e educadores de diversos níveis 

de ensino em exercício nas diversas escolas visitadas, responsáveis e professores de Escolas Profissionais, 

representantes de Associações culturais, recreativas e de Desenvolvimento Local existentes em cada concelho, 

entre outros.  

A caracterização escolar foi direccionada segundo os seguintes indicadores: a acessibilidade e a localização dos 

edifícios, o seu estado de conservação, a adequação dos espaços e respectiva organização e utilização, a área 

de recreio, a sua dimensão e capacidade em número de salas, principais problemas e potencialidades, entre 

outros indicadores. 

O processo de concepção das Cartas Educativas foi iniciado em Outubro de 2003, tendo sido realizada a 24 de 

Outubro, a primeira reunião conjunta entre a equipa da ESEB e representantes de cada autarquia em que foi 

apresentada e discutida a linha metodológica a seguir, proposta pela equipa coordenadora.  

Ao longo do desenvolvimento do guião de trabalho definido para as Cartas Educativas houve a necessidade de 

superar alguns problemas e dificuldades que estão eminentemente associados à natureza, quantidade e 

qualidade dos dados exigidos na sua concepção. “As situações concretas são frequentemente complexas. As 

situações educativas concretas têm grande probabilidade de o serem. Muitas delas, em que as manifestações 

de vontade dos diversos intervenientes se pautam por preocupações e dinâmicas diferentes, eventualmente 

contraditórias, quase certamente o são” (Martins, 2000:31).  

De facto, a concepção da Carta Educativa pressupõe partilha e participação. Partilha de dados e participação 

na perspectiva do confronto e assunção de diferentes perspectivas. A Carta Educativa é, pois, um instrumento 

de planeamento estratégico de qualquer território educativo que se quer feito de e para o mesmo. Como 

exemplos deste pressuposto metodológico explicitam-se: os pedidos de colaboração e de assunção de 

responsabilidades por parte dos Conselhos Municipais de Educação na concepção de partes específicas do 

trabalho2; a circular enviada a todos os Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escolas a informar os 

objectivos e metodologia seguida; os contactos estabelecidos com membros dos Conselhos Executivos dos 

Agrupamentos Escolares, das escolas EB23, das Escolas Básicas Integradas, das Escolas Secundárias, bem como, 

com professores e educadores de diversos níveis de ensino, com responsáveis e professores de Escolas 

Profissionais, com representantes de Associações culturais, recreativas e de Desenvolvimento Local, entre 

outros, aquando das visitas efectuadas a cada concelho; as reuniões de trabalho realizadas com os técnicos 

responsáveis pela área educativa em cada autarquia.  

                                                 
1 A frequência dos contactos mantidos com os técnicos foi distinta de autarquia para autarquia. 
2 Refere-se em particular os ofícios enviados pela equipa de coordenação da ESEB a 26 de Janeiro de 2004 para os Conselhos Municipais de 
Educação e Agrupamentos de Escolas.   

 



No âmbito das condições de execução técnica definidas no protocolo estabelecido entre a ESEB e a AMBD foi 

garantido espaço e meios para que os dispositivos, possíveis, de participação funcionassem.   

 
 
 

 



Apêndice 2_ Lista de entidades no concelho de Castro Verde: quadros de 
caracterização 
 

 



1. Saúde e acção social 
 
 

Freguesia Entidade Âmbito de actuação 

Lar Jacinto Faleiro Fundado em 1989. Diversas actividades de solidariedade social; 

Lar de Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário a Idosos, Centro 

de Acolhimento Temporário para Idosos; Jardim-de-infância. 

Associação Humanitária dos Dadores 

de Sangue 

Fundada em 1991. Diversas actividades de solidariedade social e 

saúde. 

Cruz Vermelha Portuguesa Fundada em 2001. Diversas actividades Humanitárias e de 

solidariedade social. 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários 

Fundada em 1987. Diversas actividades de solidariedade social, 

de saúde e assistência e de protecção civil. 

Castro Verde 

Apadij – Associação para 

Acompanhamento do 

Desenvolvimento Infantil e Juvenil 

Fundada em 2005. Desenvolve actividade no âmbito da 

prevenção, estudo e acompanhamento de perturbações do 

desenvolvimento infantil e juvenil. 

Entradas Lar Frei Manoel das Entradas  Fundado em 2000. Diversas actividades de solidariedade social, 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário a Idosos. 

St. Bárbara 

dos Padrões 

Associação Seara de Abril Fundada em 2002. Diversas actividades de solidariedade social e 

Apoio Domiciliário a Idosos. 

Casével Fundação Joaquim António Franco e 

seus Pais 

Fundada em 1961. Actividades de solidariedade social, Centro de 

Dia e Apoio Domiciliário a Idosos. 

 
Quadro 1. Instituições de saúde e de assistência social do concelho, segundo freguesia, em 2004. 
Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde, 2004. 

 

 

 





 



 

 



 



 



 

Apêndice 3_Tabelas de caracterização dos estabelecimentos escolares 



Salas Gerais Salas Temáticas Recursos específicos 
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Problemas 

 

Potencialidades 

EB2.23 

S/t Bom 12 2 0 1 1 1 1 1 Sim 
(1) 

Sim Sim, 
C 

* 48 8 1 1 Necessidade de infra-
estruturas específicas 
(instalações 
administrativas; gabinete 
para o conselho 
executivo; gabinete de 
reuniões; anfiteatro); e 
de espaço exterior 
arranjado. 

Existência de um 
Centro 
Informático 
digital, de 
Biblioteca escolar 
e de material 
multimédia. 

JI C.V. 

S/t Bom 3+1 0 0 0 0 0 0 0 Não Sim Sim, 
E 

1 1 4 0 0 

________________ 

Existência de 
ATL, componente 
de apoio à família 
e de refeições 

Castro 
Verde 

EB1 
C.V. 

PC Bom 9 0 0 0 0 0 0 1 Não Sim Sim 1 12 4 1 0 Inexistência de um espaço 
para tempos livres de sala 
de reuniões, de gabinete 
de coordenação 

Existência de 
biblioteca e de 
Internet 

JI  PC ___ 1 0 0 0 0 0 0 0 Não Sim Não 0 1 0 0 0 ________________ ________ São 
Marcos da 
Atabueira 

EB1 
PC Bom 1 0 0 0 0 0 0 1 Não Sim Não 0 1 1 0 0 

________________ 
Existência de 
biblioteca e de 
Internet 

EB1/JI 
Sete 

PC Sufic
iente 

2 0 0 0 0 0 0 0 Não Sim Sim 0 2 1 0 0 _______________ Existência de 
Internet 

Santa 
Bárbara 
de 
Padrões EB1/JI 

St.B.P. 
PC Bom 2 0 0 0 0 0 0 0 Não Sim Sim 0 2 3 0 0 ______________ Existência de 

Internet 

Entradas 
EB1/JI 

PC Bom 3 0 0 0 0 0 0 1 Não Sim Não 0 1 ____ 0 0 ______________ Existência de 
biblioteca e de 
computadores. 

Casével EB1/JI PC Bom 2 0 0 0 0 0 0 0 Não Sim Sim, 
E 

0 2 1 0 0 ______________ Existência de 
Internet 

Total  * * 41 2 2 0 0 0 1 4 * * * 2 76 23 2 1 * * 

Tabela A. Caracterização dos estabelecimentos do agrupamento de escolas de Castro Verde, em 2006/07. 



 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2006; Câmara Municipal de Castro Verde, 2006. 
 
 

Salas Gerais Salas Temáticas Recursos específicos   
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s Problemas Potencialidades 

Escola 
Secund
ária c/ 
3º CEB  

S/t ___ 20 0 0 2 0 0 2 1 1PG Sim Sim, 
C 

0 49 4 1 ____ Necessidade de 
um bloco 
térreo para as 
disciplinas 
técnicas e 
laboratoriais. 

Diversificação da 
oferta curricular 
(ensino tecnológico e 
profissionalizante). 

Castro 
Verde 

JI do 
Lar 
Jacinto 
Faleiro 

___ ___ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 PI Sim, 
C 

0 0 3 0 1 ________ Existência de 
berçário. 

 
Tabela B. Caracterização dos estabelecimentos não agrupados de Castro Verde, em 2006/07. 
Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde, 2006. 
 



Apêndice 4_ Pessoal docente e não docente: tabelas descritivas 

 



Pessoal docente 

Lar Jacinto Faleiro 

JI Lar Jacinto Faleiro  

 1999 
2000 

2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

Vínculo 

profissional 
Quadro 0 2 2 2 2 2 

 Contrato 2 0 0 0 0 1 

Habilitações  Bacharelato 2 2 2 2 0 0 

 Licenciatura 0 0 0 0 2 3 

Total 2 2 2 2 2 3 

 
Tabela 1. Vínculo profissional e habilitações dos educadores de infância em funções no 
jardim-de-infância do Lar Jacinto Faleiro, entre os anos lectivos de 1999/00 e de 
2004/05. 
Fonte: Lar Jacinto Faleiro, 2005. 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Castro Verde 

Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde 

Ano lectivo 

Nível de ensino Vínculo 
Profissional 

1998 
1999 

1999 
2000 

2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

Q.E. 4 4 3 4 5 5 5 5 

Q.Z.P. 6 7 5 6 5 3 5 3 

 

Educação pré-

escolar 
Contrato 0 0 2 1 1 2 1 4 

Total 10 11 10 11 11 10 11 12 

Bacharelato 9 7 4 2 1 2 1 - 

Licenciatura 1 4 6 9 10 8 10 12 Habilitações 

Mestrado 0 0 0 0 0 0 0 - 

Total 10 11 10 11 11 10 11 12 

Q.E. 15 14 12 14 11 14 12 10 

Q.Z.P. 10 15 11 16 16 14 17 19 
 

1º CEB 
Contrato 0 1 5 2 0 1 1 2 

Total 25 30 28 32 27 29 30 31 

Bacharelato 19 18 11 12 4 3 3 9 

Licenciatura 5 11 16 19 22 25 26 28 Habilitações 

Mestrado 1 1 1 1 1 1 1 - 

Total 25 30 28 32 27 29 30 31 

Q.E. 17 17 17 17 15 17 28 17 

Q.Z.P. 19 19 19 19 11 15 15 13 2º e 3ºCEB 

Contrato 19 25 24 22 21 4 15 8 

Total 55 61 60 58 47 36 58 38 

Bacharelato 3 3 2 2 2 1 2 1 

Licenciatura 52 58 58 56 45 35 55 36 Habilitações 

Mestrado 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 55 61 60 58 47 36 58 38 

Totais 90 102 98 101 85 75 99 81 

 
Tabela 2. Vínculo profissional e habilitações para a docência dos docentes em funções no Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 
entre os anos de 1998/99 e de 2004/05. 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2006.  
Legenda: Q.E. – Quadro de escola; Q.Z.P. – Quadro de zona pedagógica. 

 



Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde  

Escola Secundária c/3º CEB de Castro Verde  Ano lectivo 

 1999 
2000 

2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

Vínculo Profissional Q.E. 29 30 29 29 28 30 34 

 Q.Z.P. 2 4 6 7 17 10 12 

 Contrato 38 23 27 17 10 15 4 

 Total 69 57 62 53 55 55 50 

Habilitações Profissionais 50 44 57 47 52 50 49 

 Próprias 18 13 4 6 3 5 1 

 Suficientes 1 0 1 0 0 0 0 

Total 69 57 62 53 55 55 50 

 
Tabela 3. Vínculo profissional e habilitações para a docência dos docentes em funções na Escola Secundária com 3º CEB de 
Castro Verde, entre os anos de 1999/00 e de 2005/06. 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2005. 
Legenda: Q.E. – Quadro de escola; Q.Z.P. – Quadro de zona pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Pessoal não docente 
 

Âmbito profissional3  Escola Secundária/3º CEB Agrupamento Vertical de 
Escolas de Castro Verde  Total 

Administração Escolar 9 8 17 

Acção Social Escolar - - - 

Psicologia e Orientação - - - 

Auxiliar de Acção Educativa 14 46 60 

Outros auxiliares 2 0 2 

Cozinha e Alimentação 3 2 5 

Vigilância e segurança 2 2 4 

Total 30 58 88 

 
Tabela 1. Pessoal não docente das escolas da rede pública do concelho, segundo âmbito de funções, no ano lectivo 
de 2005/06.  
Fonte: Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde, 2005; Agrupamento de Escolas de Castro Verde, 2006; Câmara 
Municipal de Castro Verde, 2006. 
Legenda: - não mencionado. 

 
 
 

Vínculo profissional4   

Estabelecimento Ministério da Educação 
(efectivo) 

Câmara Municipal/Centro de 
Emprego 

Outra situação Total 

JI de Castro Verde 2 7 2 11 

EB1 de Castro Verde 4 5 1 10 

EB1/JI de Santa Bárbara 
dos Padrões 

1 3 0 4 

EB1/JI de Sete 1 2 0 3 

JI de São Marcos da 
Atabueira  

1 0 0 1 

EB1/JI de Casével 0 3 0 3 

EB1/JI de Entradas 2 0 0 2 

Total 11 20 3 34 

 
Tabela 2. Auxiliares de acção educativa colocadas nos estabelecimentos de 1º CEB e de educação pré-escolar da rede 
pública, de acordo com o vínculo laboral, no ano de 2005/2006. 
Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde, 2006. 

 

 
 

                                                 
3 Far-se-á a referência ao âmbito de actuação, sem distinção de graus adentro do mesmo. O Lar Jacinto Faleiro não disponibilizou dados 
relativos ao pessoal não docente, donde, a análise feita em cada um dos subpontos apenas contempla o Agrupamento Vertical de Escolas 
Castro Verde e a Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde. 
4 Apenas foi possível à CMCV, fonte destes dados, obter informações acerca das habilitações das auxiliares de acção educativa colocadas 
pelo Ministério da Educação. Os dados reportam-se, apenas, ao ano lectivo de 2005/2006. 



    

EB2.3 Dr. Francisco Colaço Habilitação Vínculo 

Anos lectivos Função 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB 11ºano 12ºano Efectivo Contrato a 
termo certo 

Outra 
situação 

Total 

9 Administração escolar 1 0 3 0 5 8 1 0 

15 Auxiliares de Acção Educativa 3 7 1 1 3 10 1 4 

Cozinha e Alimentação 1 1 1 0 0 1 2 0 3 

1998/1999 

Vigilância e Segurança 2 1 0 0 0 3 0 0 3 

 Total 7 9 5 1 8 22 4 4 30 

           
 

Administração escolar 1 0 2 0 4 6 1 0 7 

15 Auxiliares de Acção Educativa 3 7 1 1 3 10 0 5 

Cozinha e Alimentação 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

1999/2000 

Vigilância e Segurança 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

 Total 6 8 4 1 7 18 1 7 26 

           
 

Administração escolar 1 0 1 0 5 7 0 0 7 

15 Auxiliares de Acção Educativa 3 7 1 1 3 10 0 5 

Cozinha e Alimentação 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

2000/2001 

Vigilância e Segurança 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

 Total 6 8 3 1 8 19 0 7 26 

           
 

 



           

EB2.3 Dr. Francisco Colaço Habilitação Vínculo 

Anos lectivos Função 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB 11ºano 12ºano Efectivo Contrato a 
termo certo 

Outra 
situação 

Total 

8 Administração escolar 1 0 1 0 6 8 0 0 

16 Auxiliares de Acção Educativa 4 7 1 1 3 11 0 5 

Cozinha e Alimentação 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

 
2001/2002 

Vigilância e Segurança 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

 Total 7 8 3 1 9 21 0 7 28 

           
 

Administração escolar 1 0 1 0 6 8 0 0 8 

16 Auxiliares de Acção Educativa 4 7 1 1 3 11 0 5 

Cozinha e Alimentação 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

2002/2003 

Vigilância e Segurança 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

 Total 7 8 3 1 9 21 0 7 28 

           
 

Administração escolar 1 0 1 0 6 8 0 0 8 

17 Auxiliares de Acção Educativa 5 6 2 1 3 11 1 5 

Cozinha e Alimentação 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

2003/2004 

Vigilância e Segurança 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

 Total 8 7 4 1 9 21 1 7 29 

           
 

 



 

EB2.3 Dr. Francisco Colaço Habilitação Vínculo 

Anos lectivos Função 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB 11ºano 12ºano Efectivo Contrato a 
termo certo 

Outra 
situação 

Total 

Administração escolar 1 0 1 0 6 8 0 0 8 

Auxiliares de Acção Educativa 5 6 2 1 3 11 1 5 17 

Cozinha e Alimentação 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

2004/2005 

Vigilância e Segurança 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

 Total 8 7 4 1 9 21 1 7 29 

           

Administração escolar 0 0 1 0 7 7 0 1 8 

Auxiliares de Acção Educativa 1 3 4 1 3 7 4 1 12 

Cozinha e Alimentação 0 0 2 0 0 0 1 1 2 
2005/2006 

Vigilância e Segurança 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

 Total 3 3 7 1 10 16 5 3 24 

 
Tabela 3. Habilitações e tipo de vínculo profissional do pessoal não docente da EB2.3 Dr. António Francisco Colaço, entre os anos lectivos de 1998/199 e de 2005/06. 
Fonte: EB2.3 Dr. António Francisco Colaço, 2006.   



Escola Secundária com 3º CEB de Castro Verde 

 
Função 

Habilitação Vínculo Total 

 1ºCEB 3ºCEB 11ºano 12ºano Efectivo Contratado  

Administração escolar 0 3 1 5 8 1 9 

Auxiliares de Acção 
Educativa 1 9 2 2 6 8 14 

Outros Auxiliares 1 0 1 0 2 0 2 

Cozinha/Alimentação 3 0 0 0 3 0 3 

2 Vigilância e Segurança 1 1 0 0 2 0 

Total 6 13 4 7 21 9 30 

 
Tabela 4. Habilitações e tipo de vínculo profissional do pessoal não docente da Escola Secundária com 3º CEB de Castro 
Verde, no ano lectivo de 2005/06. 
Fonte: Escola Secundária com 3º CEB de castro Verde, 2006.   

 

 
 

 



Apêndice 5_ Intervenções ocorridas nos estabelecimentos 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Ano Escola Intervenção 

2002 S. Marcos da Atabueira Arranjos exteriores e carpintarias  

2005 S. Marcos da Atabueira Ar Condicionado EB1  

2002 Almeirim Arranjos exteriores 

2005 Almeirim Ar Condicionado EB1  

2000 Entradas Arranjos exteriores EB1 e JI  

2005 Entradas Ar Condicionado EB1  

2005 Sete Arranjos exteriores 

2005 Sete Ar Condicionado EB1  

Arranjos exteriores (vedação...jardinagem iluminação) e áreas de 
sombra no recinto exterior 2000/02 Castro Verde 

2004 Viseus Escola Nova 

2005 Viseus Ar Condicionado EB1  

2003 Sta Bárbara de Padrões Arranjos exteriores 

2005 Sta Bárbara de Padrões Ar Condicionado EB1  

2005 Sta Bárbara de Padrões 

Obras de ampliação 

1º Criação de área de refeitório; 2º Criação de mais 1 sala JI; 

3º Criação de espaço mediateca; 

4º Remodelação das instalações sanitárias; 5º Climatização  

2005 Casével 

Projecto em execução para: 

1º Criação de área de refeitório; 2º Criação de espaço mediateca; 

3º Remodelação das instalações sanitárias; 4º Climatização 

 
Quadro 5. Intervenções realizadas no parque escolar nos últimos 5 anos, por edifício, (EB1 e Jardins de Infância). 
Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde, 2006. 

 
 
 

 



Apêndice 6_ Actividades promovidas pela CMCV

 



 
Área  Actividade/domínio específico Investimento (€) 

Música Espectáculos Musicais 102544 

 Espectáculos líricos  2744 

 Apoio ao folclore 8258 

 Outras actividades 1464 

 Total 115037 

Artes Cénicas Espectáculos teatrais 17278 

 Festivais 24872 

 Outras actividades 143 

 Total 42293 

Artes Plásticas Exposições 7792 

 Divulgação 178 

 Total 7970 

Cinema e Fotografia Animação e vídeo 3706 

 Fotografia 2963 

 Outras actividades 1427 

 Total 8096 

Actividades socioculturais Apoio a manifestações culturais 34159 

 Apoio a associações culturais 1075721 

 Outras actividades 22190 

 Total 8096 

Jogos e desportos Actividades desportivas 100941 

 Associações desportivas 168290 

 Construção e manutenção de recintos 37955 

 Outras actividades 281 

 Total 307467 

Recintos culturais Cine-teatros 29515 

 Polivalentes culturais  37125 

 Outros recintos 4316 

 Total 70956 

Total Geral*  715739 € 

   

 
Tabela 1. Investimento da CMCV em actividades de carácter pedagógico, cultural e desportivo, segundo 
âmbito, no ano de 2004. 
Fonte: CMCV, 2005. 
Legenda: * Não contempla as despesas administrativas. 

 

 



 



Apendice 7_Cenários e projecções para a Educação em Portugal: 2000-2020 

 



1. Cenários e projecções para a Educação em Portugal: 2000-2020 
 

“Explorar futuros possíveis é (...) a maneira mais fecunda 
 de a inteligência humana influenciar os deuses.”  

(Carneiro, 2000: 32) 
 

O exercício de prospectiva e planeamento da rede educativa concelhia, que aqui apresentamos, exige contemplar 

e integrar os pressupostos usados na prospecção do Sistema Educativo Português. Os estudos prospectivos 

assentam “numa atitude consciente, voluntária e activa de determinação” (Caraça, 2000: 83). 

O planeamento educativo deve ser conduzido de forma sistémica e integradora dos diferentes níveis de ensino, 

modalidades e contextos de educação, no entanto são necessárias algumas referências parcelares, de forma a 

orientar os esforços de mudança e a definição das necessidades educativas mais prementes nos diferentes 

territórios a considerar.  

Com este objectivo apontam-se, a seguir metas assumidas pelo Ministério da Educação relativas aos níveis de 

escolarização da população e taxas de cobertura escolar a alcançar em todo o país; 

• os cenários educativos traçados para Portugal e as projecções daí emergentes, com o horizonte 

temporal de 2000 – 2020, no estudo desenvolvido sob a direcção e coordenação de Roberto Carneiro, no 

final da década de 1990, apoiado pelo PRODEP e publicado em 2000 pelo Departamento de Avaliação, 

Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação: O Futuro da Educação em Portugal, tendências e 

oportunidades. Um estudo de reflexão prospectiva.   

 
Este sub capítulo pretende sintetizar o olhar prospectivo sobre o Sistema Educativo Português, desenvolvido pelo 

estudo acima referenciado e apresentado por Roberto Carneiro da seguinte forma:  

“O presente estudo prospectivo representa uma profunda interpelação ao sistema educativo que nos legou a 

modernidade industrial. Que educação e que formação poderemos aspirar a ter no final dos próximos 20 anos? Qual 

o perfil educativo que melhor poderá servir o Portugal do século XXI? Como garantir um quantum de mudança 

efectiva, sem que o país se volte a atrasar, com respeito por uma cultura multissecular de nação?” (2000: 33). 

O objectivo da apresentação das principais conclusões deste trabalho é balizar o exercício de prospectiva 

delimitado pelas fronteiras concelhias. Interessa portanto apresentar em traços gerais: 

• o paradigma de desenvolvimento dos Sistemas Educativos ocidentais – a Sociedade Educativa como 

horizonte para 2020; 

• uma leitura quantitativa: dois conjuntos de projecções para o horizonte do futuro da educação em 

Portugal, um desenvolvido de acordo com o cenário de referência, o outro a partir de um cenário 

voluntarista; 

• algumas estratégias orientadoras de mudança educativa com impacto ou replicação ao nível de decisão 

local. 

 

1.1. O paradigma: a Sociedade Educativa como horizonte 

O desenho de futuros possíveis para a educação necessita de uma moldura conceptual dentro da qual possa ser 

concretizado.  

O estudo que este subcapítulo referencia conclui pela mobilização da educação em Portugal na direcção da 

Sociedade Educativa – como a meta a ser alcançada em 2020.  

 



A meta educativa proposta à sociedade portuguesa aponta para a organização de um sistema de educação 

enquadrado pela complexidade; é uma meta relativa à sociedade e não apenas da exclusiva responsabilidade do 

poder central, pela devolução de poderes e competências à sociedade civil, no sentido da emergência de 

“comunidades activas e motores de uma nova ordem educativa. Comunidades que lideram a oferta da 

aprendizagem desde a Educação pré-escolar à pós-graduação universitária, respeitando a diversidade natural de 

níveis de escolaridade, mas apostando na organização dos vizinhos para fazer brotar soluções e serviços de 

proximidade (...)”. Estes princípios apelam a “um acréscimo notório de inteligência política, a uma lúcida 

estratégia de construção do futuro (e de desconstrução de vícios do passado), a uma mobilização dos actores 

sociais para a dinamização de comunidades educadoras, à emergência de novas lideranças e agentes de mudança 

locais, a uma prática de realização de compromissos sociais, e a rigorosas medidas de avaliação das iniciativas” 

(Carneiro, 2000:54). 

Assim enquadrada, a Sociedade Educativa caracteriza-se pela existência de: 

“escolas e centros de formação em rede; 

centros locais e primazia comunitária; 

multiplicidade de propósitos; 

prioridade à aprendizagem permanente; 

diversos grupos-alvo; 

partenariados alargados entre escolas, centros de formação, empresas  e unidades de  investigação; 

competências básicas para a formação ao longo da vida; 

mobilidade” (idem, ibidem: 53). 

e também por: 

“um reforço dos contratos de gestão; 

um reforço das redes sociais e educacionais e de informação; 

uma ligação de todas as instituições e centros educativos e de formação à Internet; 

uma forte relação entre Educação e desenvolvimento; 

centros de aprendizagens polivalentes” (Oliveira Martins,2000: 13-24). 

Até aqui, o olhar tem repousado no horizonte de 2020, que marca o princípio do porvir considerado para o estudo 

do futuro da Educação em Portugal. No entanto, este estudo foi realizado a partir de uma matriz temporal tripla: 

o passado, o presente e o futuro.  

Esta matriz temporal contribui para a compreensão do desenvolvimento dos sistemas educativos ocidentais. A 

imagem que a seguir se apresenta sintetiza estes estádios de desenvolvimento – sob uma forma unívoca, uma vez 

que a partir de cada estádio se passa ao seguinte ou se estagna.  

 



 
Laranja 

Mecânica 

Idade do 
Conhecime

nto 

 
Sociedade 
Educativa 

Personalizado 

    Uniformizado 

   Segmentado 

Comunidades  

Mercado 

Burocracia 

Indústria Novo 
Humanismo 

Globalização 

 
Figura 1. Paradigmas de Evolução dos Sistemas Educativos Ocidentais. 
Fonte: Adaptado de Carneiro, R. (2000: 48). 

 

A Sociedade Educativa aparece como o estádio de desenvolvimento futuro mais apurado, em que a educação se 

sustenta sobre comunidades aprendentes e o sistema se caracteriza pela especificidade e pelo espaço reservado à 

diversidade de processos de aprendizagem, com um nível de personalização progressivo. Esta imagem que temos 

vindo a caracterizar funciona aqui como a utopia necessária à abordagem do futuro: “o sonho desta nova 

sociedade será realizar a unidade e continuidade do aprender: em cada indivíduo, em cada comunidade, em cada 

nação” (Carneiro, 2000: 48). 

Esta utopia situa-se no campo dos possíveis por ser dada como congruente com as tendências de evolução 

identificadas no presente – e sintetizadas na designada Idade do Conhecimento. Esta remete para a ideia de 

globalização na educação, a par de uma lógica de distribuição segmentada e com configurações de mercado. A 

Idade do Conhecimento sintetiza um estádio emergente dos sistemas educativos, e como tal ainda não 

completamente alcançado – é uma abordagem do futuro presente e que orienta a leitura e as opções de hoje, por 

caracterizar a fase actual do desenvolvimento do nosso sistema educativo na transição entre a Laranja Mecânica e 

a plena Idade do Conhecimento. A Idade do Conhecimento é também a idade dos saberes. É determinada pelo 

incremento, a um ritmo extremamente acelerado, da oferta de informação, conhecimento e formação e pela 

disseminação deste «novo conhecimento» através da facilidade introduzida pelas «novas tecnologias» e suportada 

por todo o enquadramento da «nova economia». De acordo com Roberto Carneiro, desta idade dos conhecimentos 

e dos saberes passaremos a idade da unidade dos saberes, com respeito pela diversidade dos conhecimentos e da 

sua ancoragem: é a Sociedade Educativa.  

A Laranja Mecânica sintetiza o passado dos sistemas educativos ocidentais; no caso da construção de futuros aqui 

em análise, este paradigma constitui uma espécie de presente passado, por em Portugal nos encontrarmos em 

diversos aspectos na transição acima referida. A Laranja Mecânica refere sistemas educativos ancorados no modelo 

industrial, concretizado em sistemas de oferta uniformes e rotinizados, conduzidos de acordo com uma lógica 

tecno-burocrática-corporativa, que se concretiza na escola como instituição moderna, ao lado de prisões e 

hospícios.  

Estas três dimensões temporais – passado, presente e futuro - revestem-se de particular importância para o 

exercício lógico e compreensivo de prospectiva, aqui em desenvolvimento.  

 



Da nossa leitura desta prospectiva da Educação em Portugal retemos que no futuro próximo – que é o que delimita 

a Carta Educativa – é necessário definir as estratégias que asseguram a entrada de todas as comunidades regionais 

e locais portuguesas na Idade do Conhecimento – especialmente as da nossa área de intervenção que corresponde 

a uma das áreas de maior depressão do país: assim a nossa utopia de «referência» para a construção dos cenários 

educativos concelhios será a idade do conhecimento, o que nos parece ser a opção conceptual mais consistente 

com a abordagem nacional.  

 

 

1.2. Uma leitura quantitativa: dois conjuntos de projecções para o futuro da educação em Portugal 

Esta componente quantitativa do estudo tomou como referências medidas e princípios de política educativa e as 

tendências de desenvolvimento demográfico. No que é relativo a questões de política educativa, os documentos de 

referência foram os grandes objectivos globais assumidos pelo Governo (no final da década de 1990), o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES) e o Programa de Desenvolvimento Educativo para 

Portugal (PRODEP).  

Da interpretação destes documentos de enquadramento das políticas públicas, a equipa do DAPPP responsável por 

este exercício de prospectiva destacou como princípios estruturantes do desenvolvimento do Sistema Educativo 

Português:  

• a expansão da educação pré-escolar; 

• a consolidação do ensino básico; 

• a generalização de frequência do ensino secundário; 

• a expansão e diversificação da formação inicial de jovens;  

• o reordenamento do ensino superior com a reafirmação do politécnico;  

• a elevação da capacidade e qualidade formativas do sistema de ensino;  

• a promoção de aprendizagens ao longo da vida. 

A demografia é assumida como «a grande tendência pesada do Sistema Educativo». Neste sentido, a fonte 

considerada foram as projecções demográficas desenvolvidas pelo INE, para um horizonte temporal equivalente ao 

do estudo aqui em análise. Foram destacadas as seguintes conclusões prioritárias para as projecções da procura 

escolar: 

• “o número de jovens com idade compreendida entre os 3 e os 14 anos continuará em evolução 

decrescente, passando de 14,1% em 1995, para 12,9% em 2020; 

• a forte quebra do número de jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 22, que passará de 

12,9% em 1995, para 9,3% em 2020” (São Pedro et al, 2000: 184). 

 

Estas projecções demográficas, as linhas orientadoras da política educativa acima referidas e as tendências de 

evolução do sistema educativo português detectadas no estudo de sintetizado no subcapítulo anterior – que 

concluem pela transição do paradigma «Laranja Mecânica» para o da «Idade do Conhecimento» – permitiram a 

concepção de dois cenários para o desenvolvimento das projecções quantitativas: 

 



• o cenário 1, considerado de referência, assenta na tendência pesada e configura o futuro da situação 

educativa portuguesa, se tudo continuasse a evoluir como aconteceu até ao momento das projecções; 

• o cenário 2, considerado «voluntarista», configura um futuro da situação educativa portuguesa assente 

na mudança e em políticas e práticas educativas mais consistentes e esforçadas – que permitiriam a 

entrada na plena «Idade do Conhecimento» e a transição progressiva no sentido da «Sociedade 

Educativa».  

Feito este enquadramento apresentam-se dois conjuntos de projecções – um em cada cenário – das seguintes 

dimensões de estudo: 

• procura escolar: relativas apenas à frequência em idade própria e operacionalizada nas taxas de 

habilitações literárias conseguidas e introduzindo alguns dados sobre os índices de frequência dos 

diferentes níveis de ensino; 

• necessidades de aprendizagem ao longo da vida: operacionalizadas em termos do número de indivíduos 

da população activa que não concluíram o ensino básico, ou o secundário ou o superior e que se 

considera desejável que venham a concluir. 

 

 

Procura escolar: as habilitações literárias em 2020, conseguidas na frequência do ensino regular 

Na tabela que se segue, sintetizamos as previsões da procura escolar em idade própria, com base nos índices das 

habilitações literárias que serão alcançadas em 2020, de acordo com cada um dos cenários acima referenciados.  

 

Habilitações literárias 
2020 

Cenário 1 

2020 

Cenário 2 

Ensino básico 12,00% 3,00% 

Ensino secundário 48,00% 45,00% 

Ensino superior 40,00% 52,00% 

 
Tabela 1. Habilitações literárias previstas para 2020. 
Fonte: São Pedro, et al., 2000. 

 

Qualquer um dos cenários equacionados tem como pressuposto que 100% da população frequentará a escola a 

partir dos 6 anos de idade e que não a abandonará sem ter concluído o 9º ano de escolaridade – como já acima 

demos nota, isto foi parcialmente alcançado no final da década de 1990, uma vez que então se verificou 100% de 

escolarização até aos 15 anos de idade. Desta forma, um primeiro aspecto a destacar é que, em ambos os 

cenários, deixarão de se verificar saídas da escola antes da conclusão do que em 2004/2005 é o ensino básico 

obrigatório.  

Ainda relativo aos pressupostos comuns aos dois cenários para o desenvolvimento destas projecções quantitativas, 

um segundo aspecto a destacar é que até 2020 as saídas da escola só ocorrerão no final do nível de estudos 

iniciado; ou seja, todos os que iniciarem o ensino secundário e o ensino superior concluirão com sucesso esses 

níveis de ensino – em 2004/2005 estávamos ainda muito longe destes indicadores.  

 



Se o rumo da educação em Portugal não sofrer grandes alterações – isto é, de acordo com o cenário 1 – de entre 

esses 100% que entram na escola básica, 12% terminarão o seu percurso escolar, em idade certa, com a obtenção 

do diploma do actual ensino básico e 88% prosseguirão estudos, ou seja, entrarão no ensino secundário regular ou 

no seu equivalente de pendor mais profissionalizante De entre estes, 48% interromperão o percurso escolar e 

tentarão a entrada no mercado de trabalho com o diploma de conclusão do ensino secundário. Prevê-se ainda que 

40% da população que terminou o ensino secundário com sucesso frequentará e concluirá com sucesso o ensino 

superior.  

O cenário 2 exige a implementação de medidas e opções com forte impacto no rumo da educação e da 

escolarização em Portugal. Se estas medidas forem tomadas, verificar-se-á que de entre os 100% da população que 

terminar o ensino básico regular, apenas 3% interromperá aí o seu percurso escolar e 97% prosseguirá estudos de 

nível secundário. De entre estes, 45% interromperão o percurso escolar com a conclusão com sucesso do ensino 

secundário ou seu equivalente. Daqui resulta que 52% da população com o diploma do ensino secundário 

prosseguirá e concluirá estudos de nível superior politécnico ou universitário.  

Para uma leitura mais completa destes dados prospectivos, apresentamos a seguir os esquemas desenvolvidos pela 

equipa do DAPP para uma rápida compreensão dos percursos de escolarização que permitirão alcançar aquelas 

habilitações literárias5. 

 

 
 
Aprendizagem ao longo da vida: quantidade de indivíduos da população activa com necessidades de formação.
  

Esta dimensão considerada para as projecções quantitativas da situação da educação em Portugal evidencia 

claramente a ênfase colocada na educação permanente para todos. Deste modo, foram equacionadas as 

necessidades de formação de todos os que já estão no mercado de trabalho, independentemente do estatuto e da 

faixa etária em que se encontram.  

De forma a possibilitar cálculos transversais e genéricos, a referência foi a formação que permita a equivalência 

aos diferentes níveis de ensino, no sentido de uma maior convergência com a União Europeia (cenário 1) e, mais 

optimisticamente, do percurso mais rápido no sentido da Sociedade Educativa (cenário 2). Com efeito, em ambos 

os cenários cabe o formato mais tradicional da frequência do ensino recorrente, mas as opções mais fortemente 

apoiadas neste estudo vão para a formação profissional dos diferentes níveis europeus e para o mais recente 

modelo de certificação e validação de competências adquiridas. Com efeito, no que se refere a esta dimensão, 

ambos os cenários apresentados assentam numa perspectiva voluntarista, uma vez que se considera insuficiente e 

inadequada a manutenção das medidas e estratégias educacionais para a aprendizagem ao longo da vida propostas 

pelo sistema educativo português até ao final da década de 1990. Daqui decorre que, para qualquer dos dois 

cenários apresentados, se proponha um esforço redobrado no primeiro quinquénio do período em estudo e se 

delimite este período ao horizonte de 2015, clarificando assim a urgência de medidas para estas modalidades de 

formação e educação. Apesar da exigência que estes cenários pressupõem, as ambições foram limitadas à 

formação até ao nível do ensino secundário. A tabela que a seguir se apresenta sintetiza, em valores absolutos por 

correspondência estrita com a fonte utilizada, a quantidade de indivíduos da população activa com necessidades 

diferenciadas de formação. 

 

                                                 
5 Os dados aqui apresentados constituem uma breve síntese da leitura prospectiva quantitativa da situação da educação em Portugal, pelo que 
recomendamos a consulta da fonte aqui utilizada e amplamente referenciada 

 



Níveis de formação Cenário 1 (2015) Cenário 2 (2015) 

6º ano de escolaridade 767 000 1 822 000*  

9º ano de escolaridade 537 000 1 715 000 

Ensino secundário 1 201 000 1 658 000 

Total 2 505 000 5 195 000 

 
Tabela 2. Quantidade de indivíduos da população activa com necessidades de formação, em cada um 
dos cenários. 
Fonte: São Pedro, et al., 2000.  
Legenda: * até 2005.  

 

Os níveis de formação considerados para as projecções acima apresentadas exigem um primeiro destaque 

primordial: a muito baixa escolarização da população activa portuguesa patente especialmente nos números para a 

formação de nível inferior no ensino básico em qualquer um dos cenários – aqui cabem todos os indivíduos 

analfabetos, os que não concluíram qualquer nível de ensino e os que não concluíram com sucesso 6 anos de 

escolaridade. Um segundo destaque para os totais implicados que reforçam a constatação das imensas 

necessidades de escolarização da população portuguesa e que exercem forte pressão sobre toda a sociedade 

portuguesa no sentido de corrigir esta situação.  

O cenário 1 (ver Quadro Global 1) exprime a quantidade de indivíduos que deveriam ter formação equivalente aos 

três níveis de ensino considerados para que em 2015 Portugal alcance as taxas de escolarização que os outros 

países da União Europeia apresentam no final da década de 1990.  

O cenário 2 (ver Quadro Global 2) exprime a quantidade de indivíduos a serem formados para que em 2015 

Portugal encontre a convergência plena com os níveis de escolarização da população activa da União Europeia. 

 

 



Quadro Global 1. Cenário 1 de evolução das habilitações escolares, em 2020. 

 

 

Fonte: Carneiro, R. (2000: 180). 

 

 

 



Quadro Global 2. Cenário 2 de evolução das habilitações escolares, em 2020. 

 

 

Fonte: Carneiro, R. (2000: 181). 

 



 

1.3. Objectivos e formas de actuação regionais nos diferentes níveis de educação 

• assegurar a manutenção de cobertura e frequência de 100% ao longo da escolaridade obrigatória; 

• promover a continuidade do alargamento do acesso à educação de infância; 

• promover meios de acesso/investimento na educação pós básica, no sentido da generalização da 

frequência do ensino secundário; 

• potenciar e formar redes de sustentação da educação no concelho; 

• reforçar oportunidades de aceder aos conhecimentos básicos essenciais: línguas, matemática e novas 

tecnologias; 

• desenvolver ofertas de educação para adultos; 

• desenvolver a oferta ou acesso de validação e certificação de competências; 

• promover e estimular formação a distância; 

• promover a relação/interligação da educação e formação profissional; 

• colaborar na promoção de literacia digital, incrementando, desenvolvendo ou tornando acessíveis 

procedimentos de certificação. 

 

 

 

 



Parecer do Conselho Municipal de Educação em 18 de Dezembro de 2006 

 



No uso da competência que lhe é conferida pelo Decreto-Lei nº 7/2003 de 15 de Janeiro (artigo 19.º) e nos termos 

regimentais, após apreciação do projecto da Carta Educativa do Concelho de Castro Verde, elaborado por uma 

equipa da Escola Superior de Educação de Beja, na sequência de protocolo estabelecido entre esta instituição e a 

Associação de Municípios do Distrito de Beja, o Conselho Municipal de Educação do Concelho de Castro Verde, em 

sua reunião de 18 de Dezembro de 2006, deliberou emitir um parecer favorável ao referido projecto com base nos 

seguintes fundamentos: 

 

1. O Conselho, no âmbito das suas competências (art. 4.º do DL 7/2003) fez o acompanhamento do processo de 

elaboração da Carta Educativa, fundamentalmente em dois momentos, verificando o seu conteúdo material e 

efectuando sugestões e recomendações. Assim: 

 a) Após a apresentação da primeira versão do projecto pela equipa técnica responsável, em Abril de 2006, 

o Conselho sugeriu uma reorganização do documento centrada no princípio de que este deveria evidenciar, 

inequivocamente, a orientação das políticas locais de educação e, nesse sentido, deveria ser mais sintético, 

específico e coerente com as características demográficas, económicas e sócio-culturais do concelho. 

 b) Na sequência do ponto da situação sobre a elaboração do documento, efectuada na reunião de Julho de 

2006, foi nomeada uma comissão de acompanhamento, composta por elementos deste Conselho, que 

conjuntamente com a equipa técnica e a Câmara Municipal, trabalhou no sentido de concretizar as sugestões e 

propostas referidas na alínea anterior. 

2. O documento apresentado pela equipa técnica na reunião de Dezembro incorporou as sugestões e 

recomendações efectuadas durante todo o processo e foi ainda objecto de alterações pontuais no decurso da 

própria reunião. 

3. O documento final – Carta Educativa do Concelho de Castro Verde – faz a análise diagnóstica e prospectiva da 

situação educativa do concelho e esboça um conjunto de propostas que consubstanciam o pensamento estratégico 

dos actores sociais sobre as questões educativas, articuladas com as linhas de orientação do desenvolvimento 

local. 

4. O sistema de monitorização apresentado no projecto parece-nos adequado à sua natureza, todavia, recomenda-

se que no capítulo de “Actualização, melhoria e desenvolvimento do documento” seja equacionada a consulta 

pública às entidades com responsabilidades sócio-educativas do concelho, colmatando, desta forma, a ausência de 

participação pública na fase de construção, em consequência dos constrangimentos inerentes à sua 

implementação, nomeadamente o cumprimento de prazos legais. 

5. A fim de estimular a criação de estruturas de diálogo visando o enriquecimento do documento, recomenda-se a 

disponibilização, pela Câmara Municipal, de um sumário da Carta Educativa, em linguagem simples e de fácil 

acessibilidade, por exemplo, na página web da autarquia e/ou no Boletim Informativo.  

 

 

Conselho Municipal de Educação, 18 de Dezembro de 2006 

 

Os Conselheiros 
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	A destacar, também, as habilitações dos funcionários administrativos, que na sua maioria possuem o ensino secundário completo.
	Transportes
	Ano lectivo
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Carreiras públicas
	302
	299
	261
	249
	214
	204
	174
	Veículos privativos
	34
	52
	47
	53
	55
	51
	75
	Total alunos
	336
	351
	308
	302
	269
	255
	249
	Circuitos normais
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	Circuitos especiais
	7
	11
	10
	12
	12
	13
	13
	Total de circuitos
	13
	17
	16
	18
	18
	19
	19
	Total Investimento anual (€)
	91.923
	79.284
	87.517
	96.354
	88.993
	86.636
	93.731,60
	Tabela 14. Número total de alunos transportados pela CMCV, e respectivos circuitos e montante de investimento, entre os anos lectivos de 1999/00 e de 2006/07.
	Fonte: CMCV, 2006.
	Nota: a) a rede de transportes para 2006/07 ainda não foi aprovada. 
	Escolas frequentadas pelos alunos beneficiados
	Ano lectivo
	Concelho
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Escola Sec. Diogo Gouveia 
	Beja
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Escola Se. Júlio Dantas
	Lagos
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	Escola Profissional Fialho de Almeida
	Vidigueira
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Cuba
	0
	0
	0
	3
	4
	5
	1
	0
	Escola Profissional 
	Alvito
	5
	2
	6
	7
	7
	5
	5
	5
	Escola Profissional Bento Jesus Caraça
	Beja
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	Mértola
	2
	1
	1
	2
	3
	4
	3
	5
	Santiago do Cacém
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	Évora
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	Setúbal
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Escola Profissional 
	Odemira
	11
	12
	10
	8
	6
	0
	0
	0
	Escola Hotelaria/Turismo
	Faro
	4
	5
	2
	2
	3
	6
	7
	7
	Portimão
	1
	1
	Escola Profissional 
	Serpa
	0
	3
	3
	7
	5
	6
	7
	10
	Escola Profissional
	Sines
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	Escola Superior Agrária
	Beja
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	Instituto Politécnico
	Leiria
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Outros
	Vários
	0
	1
	4
	8
	3
	4
	3
	0
	Total alunos
	27
	27
	27
	39
	35
	31
	28
	38
	Total Investimento anual (€)
	10.101
	10.101
	10.101
	14.589
	13.093
	11 347
	10.225.40
	15.960
	Tabela 15. Alunos beneficiários do subsídio de alojamento, segundo escola/concelho de destino, e montante atribuído pela CMCV, entre os anos lectivos de 1999/00 e 2006/07.
	Fonte: CMCV, 2006. 
	Síntese
	Acção social escolar
	Nível de Ensino/tipo de apoio concedido
	Escalões atribuídos
	Ano lectivo
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2006
	2007
	1º CEB
	A
	70
	38
	13
	15
	19
	37
	45
	49
	B
	13
	22
	27
	10
	19
	16
	22
	33
	C
	11
	24
	38
	23
	15
	17
	21
	17
	D
	15
	25
	26
	25
	37
	21
	14
	13
	Total
	109
	109
	104
	73
	90
	91
	102
	112
	Ensino Secundário
	(comparticipação no passe escolar)
	A
	2
	9
	6
	5
	5
	2
	6
	5
	B
	1
	5
	3
	4
	2
	1
	3
	9
	C
	1
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	0
	D
	0
	4
	0
	1
	2
	2
	5
	0
	Fora do concelho
	9
	3
	14
	4
	2
	1
	2
	2
	Total
	13
	24
	25
	15
	15
	8
	17
	16
	Ensino Recorrente
	____
	5
	5
	7
	6
	9
	0
	0
	0
	Bolsa estudo ensino superior
	___
	19
	22
	28
	28
	20
	20
	21
	33 **
	Total alunos
	146
	160
	164
	122
	134
	119
	140
	160
	Total Investimento anual (€)
	38.970+
	2585*
	51.408
	65.669
	61.013
	40.108
	42.110
	**
	**
	Tabela 16. Indicadores relativos aos auxílios económicos da CMCV, entre os anos lectivos de 1999/00 e 2005/06.
	Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde, 2005.
	Legenda: *valor indicado mas não discriminado quanto ao número de alunos beneficiados; **número de candidaturas recebidas e valores ainda não disponíveis.
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