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1. Introdução
O Projeto Educativo deve entender-se, no atual contexto, como o documento que consagra a
orientação educativa do agrupamento de escolas, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de
administração e gestão para um período de quatro anos. Nele se explicitam a missão, a visão, os
objetivos e as metas segundo as quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa. A sua
concretização com êxito necessita da participação ativa de toda a comunidade educativa e de todos os
parceiros da escola.

Este Projeto Educativo visa a formação integral do indivíduo, valorizando o sucesso académico e
profissional, bem como a promoção de atitudes, práticas e valores estruturantes da nossa sociedade.
Pretende, ainda, responder às necessidades específicas do meio envolvente, valorizando os seus
recursos e desafiar o futuro com práticas pedagógicas adequadas à realidade do nosso concelho.

Temos esperança nos nossos alunos, os adultos de amanhã, para a construção de um mundo melhor,
mais exigente, mais sustentável e mais solidário.
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2. Quem somos?
2.1 – Caraterização geográfica do concelho de Castro Marim
2.1.1 Território
O município de Castro Marim encontra-se
localizado na região do Algarve. É um dos 16
concelhos do distrito de Faro. Castro Marim é
limitado a norte pelo município de Alcoutim, a
este por Espanha, a sul pelo Oceano Atlântico e
a oeste por Tavira.

Figura 1 – Concelho de Castro Marim

O concelho possui uma superfície de 300,8 Km2,
distribuídos

por

quatro

freguesias:

Altura,

Azinhal, Castro Marim e Odeleite.

Figura 2 – Freguesias do Concelho de Castro Marim
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2.1.2 População
Tendo em conta os resultados definitivos do Censos de 2011, Castro Marim é um município
com 6747 residentes (3355 homens e 3392 mulheres). Este número representa uma
densidade populacional de 22,3 %. A população divide-se pelas freguesias da seguinte forma:
Freguesia

Residentes

Altura

2 195

Azinhal

522

Castro Marim

3267

Odeleite

763

Tabela 1 – Residentes por freguesia

Gráfico 1 – Evolução do nº de habitantes no concelho

A população com menos de 15 anos corresponde a 12,7% do total do concelho. A população
em idade ativa (entre os 15 e os 64 anos) corresponde a 60,7% e a população idosa (mais de
65 anos) representa 26,6%. A população estrangeira a residir no concelho representa 9,2%.
Segundo dados da PORBASE
(Base de Dados Portugal
Contemporâneo), em 2013,
a taxa bruta de natalidade
no concelho era de 10,4%.

Gráfico 2 – Grupos Etários

Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Castro
Marim

Página 4/25

2.1.3 Escolaridade

No que diz respeito às qualificações da população residente no concelho, registaram-se os
seguintes elementos:
- 13% - sem escolaridade;
- 34% - 1º Ciclo;

9%

13%

- 11% - 2º Ciclo;

sem escolaridade

17%

1.º ciclo

- 16% - 3º Ciclo;

2.º ciclo
3º ciclo

- 17% - Ens. Secundário;

34%
16%

ens. secundário
ens. superior

- 9%- Ens. Superior.
11%

Gráfico 3 – Níveis de Escolaridade da População

A população ativa em Castro Marim é de 2.895 residentes, com uma taxa de desemprego de
17,1%. O setor primário integra 4,2% da população, o setor secundário 18,6% e o setor
terciário 77,2%. No município, 75,2% da população residente trabalha por conta de outrem e
9,4% trabalha por conta própria.

2.1.4 Atividade Económica

O turismo e a restauração são áreas com peso importante na economia do concelho. Uma
faixa do concelho de Castro Marim estende-se até à costa, onde se localizam algumas das
mais belas praias do Sotavento Algarvio: a Praia da Alagoa, a Praia Verde e a Praia do Cabeço.
Com o passar do tempo e, com o incremento da atividade turística, estas praias têm vindo a
ser consideradas como um espaço atrativo onde o sol impera num ambiente rodeado por uma
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considerável biodiversidade. Muitas são as razões que atraem a atenção nestes locais: o largo
e vasto areal, que culmina num mar de águas calmas e amenas, é apenas uma parte do
“pequeno paraíso” que aí podemos encontrar.
Apesar dos números acima apresentados, o setor primário é importante, nomeadamente na
freguesia de Odeleite, essencialmente rural, onde predomina o cultivo de frutos secos e
frescos, o pousio, os prados temporários, as culturas forrageiras, o olival, os prados e as
pastagens permanentes. No que diz respeito à pecuária, aves, ovinos e caprinos destacam-se
como as principais espécies criadas.
O concelho apresenta uma baixa densidade florestal, na ordem dos 2,6% da superfície
agrícola útil, que corresponde a 3004 hectares.
População residente ativa por setor de atividade económica (2011)
4,2%

setor primário
77,2%
18,6%

setor secundário
setor terciário

Gráfico 5 – População residente ativa

2.1.5 Desporto

O concelho de Castro Marim disponibiliza as seguintes modalidades desportivas, quer através
da autarquia ou de associações/clubes:
Clube / Localidade
Escola de natação municipal
Piscina Municipal Castro Marim
Clube Recreativo Alturense
Rua da Alagoa n.1
8950-414 Altura

Modalidade
Adaptação ao meio aquático
Aprendizagem técnica da natação e manutenção
Hidroginástica
Atividade física adaptada
Atletismo
Dança
Zumba
Judo
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Câmara Municipal de Castro Marim

Yoga

Leões do Sul- Futebol Clube
Pavilhão Municipal de Castro Marim

Defesa Pessoal

União Desportiva Castromarinense
8950 – 909 Castro Marim

Futsal

Pavilhão Municipal de Castro Marim

Tae Kwon Do

Banda Musical Castromarinense

Zumba

Câmara Municipal de Castro Marim

Laboratório de atividade física

Tabela 2 – Modalidades desportivas disponibilizadas no concelho de Castro Marim

2.1.6 Clubes e Associações do Concelho
Os clubes e associações do concelho desempenham um papel importante na construção de
uma comunidade mais unida e solidária, impulsionando a vida cultural, social, desportiva,
recreativa e educativa, nomeadamente:























Almada d'Ouro Clube;
ANCCRAL - Associação Nacional de Criadores de Cabra de Raça Algarvia;
ARCA - Associação Recreativa e Cultural do Azinhal;
Associação Recreativa Cultural e Desportiva dos Amigos de Alto Amora;
Associação Caçadores " Os VERDINS";
Associação Cultural Amendoeiras em Flor;
Associação de Caçadores e Pescadores e Amigos da Natureza de Odeleite;
Associação de Caçadores e Pescadores da Furnanzinhas;
Associação de Caçadores e Pescadores Entre Barragens;
Associação de Pesca Desportiva de Castro Marim;
Associação de Pescadores e Caçadores de Odeleite;
Associação para a Germinação de Castro Marim – Guerande;
Associação Recreativa, Cultural e Social "GRUPO AMIGOS MOTARD'S OS PIRATAS";
Associação Social da Freguesia de Odeleite;
Campesino Recreativo Futebol Clube;
Casa do Povo do Azinhal;
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal;
Clube da Junqueira;
Clube de Artes Marciais de Altura – CAMA;
Clube de Caça "Tiro e Queda Alturense";
Clube de Caçadores de Junqueira;
Clube de Caçadores de Monte Francisco;
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Clube de Caçadores e Pescadores Dallas;
Clube de Caçadores e Pescadores de Corte Pequena;
Clube Desportivo Caça e Pesca do Guadiana;
Clube Desportivo de Caça e Pesca do Azinhal;
Clube Desportivo e Cultural de Altura;
Clube Desportivo e Cultural de Odeleite;
Clube Desportivo, Cultural e Recreativo do Rio Seco;
Clube dos Caçadores e Pescadores da Cumeada da Alta Mora;
Clube Recreativo Alturense;
Fábrica da Igreja Paroquial de Altura;
Fábrica da Igreja Paroquial de Castro Marim;
Leões do Sul Futebol Clube;
Mito Algarvio - Associação de Acordeonistas do Algarve;
ODIANA - Associação de Desenvolvimento do Baixo Guadiana;
RODACTIVA - Associação Desportiva, Recreativa, Cultural e Social do Sotavento;
Sapal Verde - Associação de Amigos e Naturais de Castro Marim;
Associação Cegonha Branca;
Sociedade Columbófila Castromarinense;
Sociedade Recreativa Popular /Banda Musical Castromarinense;
União Desportivo Castromarinense;
Associação Columbófila de Castro Marim.

Tabela 3 – Associações e Clubes do Concelho

2.2 – Caraterização do Agrupamento de Escolas de Castro Marim
2.2.1- Oferta Formativa

- Pré escolar;
- 1º,2º e 3º ciclos;
- PIEF -Programa Integrado de Educação e Formação;
- PPT - Português para Todos;
(poderão surgir outras ofertas formativas).
2.2.2-Estabelecimentos Escolares
O Agrupamento é constituído pelas seguintes escolas:
• Escola EB 1/JI de Altura;
• Escola EB 1/JI de Castro Marim;
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• Escola EB 1 de Odeleite;
• Escola Básica de Castro Marim (escola sede).
 Caracterização da Escola EB 1/JI de Altura










8 salas de aula;
1 sala de informática;
1 biblioteca;
3 gabinetes;
Serviço de cozinha/Refeitório;
1 sala multiusos;
1 polidesportivo descoberto;
1 espaço atapetado com parque infantil;
Sanitários e arrumos.
O edifício está em bom estado de conservação e com mobiliário adequado aos alunos.

 Caracterização da Escola EB 1/JI de Castro Marim






9 salas de aula (distribuídas por 3 edifícios);
3 salas de trabalho;
1 polidesportivo descoberto com balneários;
2 espaços atapetados com parque infantil (um na EB 1 e outro no Jardim de Infância);
Sanitários e arrumos.
O edifício está em razoável estado de conservação e com mobiliário adequado aos alunos.

 Caracterização da Escola EB 1 de Odeleite




1 sala de aula;
1 polidesportivo descoberto;
Sanitários e arrumos.
O edifício está em bom estado de conservação e com mobiliário adequado aos alunos.

 Caracterização da Escola Básica de Castro Marim










- Serviços Administrativos;
- Direção;
- Biblioteca;
- Papelaria;
- Sala de Pessoal;
- Sala de Diretores de Turma;
- Sala de Informática;
- 18 salas de aula (3 equipadas com vídeoprojetor/computador e quadro interativo);
- Sanitários e arrumos;
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- Serviço de cozinha/Refeitório;
- Bufete;
- Auditório;
- Sala de Professores;
- Gabinete de Apoio ao Aluno;
- Serviços de Reprografia;
- 2 Gabinetes de Trabalho;
- Espaços de convívio cobertos para os alunos;
- Zona verde com circuito de manutenção;
- 1 Polidesportivo descoberto.

O edifício está em razoável estado de conservação e com mobiliário adequado aos alunos.
Existe um protocolo com a autarquia para utilização do pavilhão para a lecionação das aulas
de educação física e Desporto Escolar.
2.2.3-Comunidade Escolar

Dados da comunidade escolar referentes ao ano letivo 2014/2015:
Escolas
EB1/JI de Altura
EB1/JI de Castro Marim
EB1 de Odeleite
EB de Castro Marim

Alunos
Pré

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

PIEF

39
70
-

37
21
1
-

32
37
6
-

29
26
2
-

36
28
4
-

47

45

49

40

43

16

Totais

371

240

Tabela 4 – Número de alunos (2014/2015)

Dados sobre o número de alunos subsidiados e com necessidades educativas especiais
referentes ao ano letivo 2014/2015:
Escolas
EB1/JI de Altura
EB1/JI de Castro Marim
EB1 de Odeleite
EB de Castro Marim 2º ciclo
EB de Castro Marim 3º ciclo

N. de Alunos

NEE

Escalão A

Escalão B

173
182
13
97
142

2
5
0
11
14

37
35
4
44
52

26
25
5
17
30

Totais

607

32

172

103

Tabela 5 – Alunos subsidiados e com necessidades educativas especiais (2014/2015)
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 Pessoal docente

O agrupamento, ao nível do corpo docente integra 50 professores do quadro sendo 42 do
quando do agrupamento, 8 do quando de zona pedagógica e 14 contratados. Integra, ainda, 2
técnicos especializados.
A grande maioria dos docentes garante a estabilidade e a continuidade do trabalho
desenvolvido. A distribuição do serviço docente é pautada por critérios de bom
aproveitamento dos recursos disponíveis, maximizando a rentabilidade dos docentes. Com
vista a conseguir uma sequencialização dos conteúdos, a distribuição do serviço docente
privilegia, sempre que possível, a continuidade do mesmo professor na disciplina/turma.

Caracterização do pessoal docente

100
110
200
220
230
240
250
260
300
320
330
350
400
420
500
510
520
550
600
620
910
Téc.Es
Total

5066

11

2
4

3
4
3

1

2
2

1
2
1
1
1

1

2
1
1
1

1

1

1

32

4
19
3
2
3
1
1
1
3
1
2

1
1

1
2
1
2
1
1
2
1
2

Sexo
Bach

4549

Lic.

3044

Mest.

<30

Habilitações
Dout.

Grupo

Idade (anos)

1
1
3
2
2
1
2
3
3
2

1
1

1
1
2

14

18

4

60

♀

5
15
2
2
2
1

2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
3
1

48

Situação profissional
♂

4
1
2
1
1
2

Q.A

Q.Z.P

4
12
2
1
3
1
1

4
1

Total
Doc./
Grupo

Cont

1
3

2
2

5
19
3
2
4
1
1
1
4
1
2
1
1
1
3
2
2
1
2
3
3
2

14

64

1
1

1
3
1
2

1

1
1
1
1
1

1

1
2
1
1
1
2
3
1

1
1
1

1

16

42

8

Tabela 6- Caracterização do pessoal docente (maio/2015)
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 Pessoal não docente
O agrupamento, ao nível do corpo não docente, conta com a colaboração de 22 assistentes
operacionais e 8 assistentes técnicos.
Caracterização do pessoal não docente (frequência)

50-65

<=1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

secundário

Menos de 5 anos

5-9 anos

10-14 anos

15-19 anos

20 ou mais anos

Anos de serviço

40-49

Habilitações literárias

30-39

Idade (anos)

20-29

Categoria profissional

Assistente operacional
ou coordenador
assistente operacional
Assistente técnico ou
coordenador assistente
técnico

-

6

9

7

2

5

5

10

-

2

2

12

6

-

3

3

2

-

-

2

6

-

2

-

2

4

Total

-

9

12

9

2

5

7

16

-

4

2

14

10

Tabela 7 - Caracterização do pessoal não docente (maio/2015)

2.2.4- Estrutura e organização administrativa
ESTRUTURA

CONSELHO GERAL

DIREÇÃO

CONSELHO ADMINISTRATIVO

CONSELHO PEDAGÓGICO

FUNÇÃO
O Conselho Geral é o órgão
responsável pela aprovação das regras
de funcionamento da escola (inscritas
no Regulamento Interno), das
decisões estratégicas propostas no
Projeto Educativo e PAA e o
acompanhamento
da
sua
concretização (relatório anual de
atividades)
A Direção é o órgão de administração
e gestão nas áreas pedagógica,
cultural, administrativa e financeira
O Conselho administrativo é o órgão
deliberativo
em
matéria
administrativo-financeira
do
agrupamento,
nos
termos
da
legislação em vigor
O Conselho Pedagógico é o órgão de
coordenação e supervisão pedagógica
que assegura a coordenação e
orientação da atividade educativa do
agrupamento, nomeadamente nos
domínios
pedagógico-didático,
orientação e acompanhamento dos
alunos e formação contínua do
pessoal docente e não docente

COMPOSIÇÃO



















7 representantes do pessoal docente
6
representantes
dos
pais
/encarregados de educação
2 representantes do pessoal não
docente
3 representantes da autarquia
3 representantes da comunidade
local
Diretor
Subdiretora
1 Adjunto
1 Assessora
Diretor – presidente (por inerência
de funções)
Subdiretora
Chefe dos serviços de Administração
Escolar
Diretor – presidente (por inerência
de funções)
Coordenadores dos departamentos
curriculares
Coordenador da BE/CRE
Coordenadora da Educação Especial
Coordenadora dos Diretores de
Turma
Coordenadora de atividades e
projetos
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2.2.5 - Estruturas de orientação educativa e serviços de apoio educativo
Nos termos do Decreto –lei n.º 75/2008, de 22 de Abril republicado pelo Decreto-lei
137/2012 de 12 de junho, o agrupamento de escolas de Castro Marim é constituído pelas
estruturas a seguir referidas, as quais asseguram a participação de todos os intervenientes
(docentes, não docentes, alunos, pais/ encarregados de educação, comunidade), que
contribuem para desenvolver o espírito democrático e práticas colaborativas e responsáveis,
numa perspetiva de assegurar a igualdade de oportunidades, a participação de todos os
intervenientes e a transparência da vida escolar.
ESTRUTURA

FUNÇÃO

Coordenação/supervisão
pedagógica de cada
departamento
Articulação e gestão curricular
A avaliação de desempenho do
pessoal docente.

DEPARTAMENTOS
CURRICULARES

CONSELHO DE
TURMA

CONSELHO DE
DIRETORES DE
TURMA

A organização, acompanhamento
e avaliação das atividades de
turma.

EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR

COMPOSIÇÃO
Educadoras de infância em funções
nos jardins-de-infância de Castro
Marim e Altura

1º CICLO

Professores do 1º ciclo, em funções
em Castro Marim, Altura e Odeleite

Português (3º ciclo)
Inglês
LÍNGUAS
Francês
Espanhol
História e Geografia de Portugal
História
CIÊNCIAS
SOCIAIS E
Geografia
HUMANAS
Português (2ºciclo)
Educação Moral e Religiosa Católica
Matemática
MATEMÁTICA E
Ciências Naturais
CIÊNCIAS
EXPERIMENTAIS Ciências Físico-química
TIC
Educação Tecnológica
Educação Visual
Educação Física
EXPRESSÕES
Educação Especial
Educação Musical
Oferta de escola
Diretor de turma
Professores da Turma
Delegado de Turma (2º e 3º ciclo)
Representantes dos pais/ encarregados de educação
Serviços especializados de Apoio Educativo (quando
necessário)
Coordenador dos Diretores de Turma (2º e 3º ciclos)
Diretores de Turma
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SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
DE APOIO
EDUCATIVO

Os serviços especializados de
apoio educativo têm como
objetivo promover condições que
assegurem a plena integração
escolar dos alunos, conjugando as
suas atividades com as estruturas
de orientação educativa.






Gabinete de apoio ao aluno
Serviços de psicologia e Orientação
Educação Especial
Apoios Socioeducativos (SASE)

OUTRAS ESTRUTURAS DO AGRUPAMENTO
ESTRUTURA
SECÇÃO DE
AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO
DOCENTE (SADD)

COORDENAÇÃO DA
BE/CRE

COORDENAÇÃO DE
ESTABELECIMENTO

COORDENAÇÃO
AUTOAVALIAÇÃO

COORDENAÇÃO
CURRICULAR
INTERCICLOS
COORDENAÇÃO DO
ENSINO ESPECIAL

FUNÇÃO

COMPOSIÇÃO

Coordena o processo de avaliação de Presidente (Diretor por inerência de
desempenho docente.
funções)
4 docentes: 1 de cada nível de ensino
Promove o desenvolvimento de projetos 1 Coordenador
ligados à Biblioteca Escolar, através do
trabalho colaborativo entre docentes.
Organiza e gere as atividades da BE/CRE de
Altura e Castro Marim.
Coordena as atividades, em articulação 1 Coordenadora – Centro Escolar de
com o diretor, em cada Centro Escolar / Altura
EB.1/JI.
1 Coordenadora – EB1/JI de Castro
Marim
- Um docente que coordena
- Cinco docentes do agrupamento em
representação de todos os níveis de
ensino
- Um representante dos pais e
Desenvolve o processo de autoavaliação do encarregados de educação
agrupamento.
- Um representante do pessoal não
docente
- Outros membros externos cuja
presença se considere relevante para a
prossecução
dos
seus
objetivos
inerentes, de acordo com a legislação
em vigor
Promove a articulação e interação 1 docente que coordena
curricular entre os diferentes ciclos e em 1 docente da Educação pré-escolar
cada ciclo de ensino.
1 docente do 2º ciclo
1 docente do 3º ciclo
Enquadra e apoia os alunos com limitações 1 docente que coordena
significativas ao nível da atividade e da
participação num ou vários domínios da
vida.
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CONSELHO DE
SEGURANÇA

COORDENAÇÃO DE
PROJETOS
/ATIVIDADES

EQUIPAS DE
SEGURANÇA

Define estratégias de atuação uniformes ao 1 docente delegado de segurança de
nível da segurança.
cada estabelecimento
Coordena ações conjuntas que visam a
promoção de uma cultura de segurança.
- Analisa, elabora e divulga o Plano Anual 1 docente que coordena
de Atividades.
1 elemento da direção
2 docentes
Zela pelo cumprimento de normas de
segurança e promove ações que visam
garantir a segurança de todos os utentes
das instalações escolares.

1 equipa em cada estabelecimento de
ensino constituída por 3 a 6 elementos
(de acordo com a categoria de risco dos
edifícios)

2.2.6 – Parcerias
• Câmara Municipal de Castro Marim;
•Juntas de freguesia do concelho de Castro Marim
• Associação de Beneficência Mão Amiga;
• Santa Casa de Misericórdia de Castro Marim;
• Corpo de Bombeiros de Vila Real de Santo António;
• Cruz Vermelha Portuguesa;
• Centro de saúde de Castro Marim e Vila Real de Santo António;
• Guarda Nacional Republicana (Escola Segura);
• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro Marim;
• Associação de Bem-Estar Social da freguesia de Castro Marim;
• Rede de Bibliotecas Escolares;
• Juntas de freguesia do concelho.
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3 – Como nos organizamos
3.1 – Opções pedagógicas de organização do ano letivo
3.1.1-Critérios de elaboração de horários
Pré-escolar:

A elaboração dos horários dos estabelecimentos de educação pré-escolar resulta duma
responsabilidade partilhada que envolve a direção do agrupamento, as educadoras de
infância a exercer funções em cada um desses estabelecimentos e os pais ou os seus
representantes. Tem como critério base a oferta de um horário que, em simultâneo, respeite
a legislação, os superiores interesses da criança e o atendimento às necessidades das famílias.
O horário letivo dos alunos do pré-escolar designa-se «regime normal» e corresponde à
distribuição das atividades letivas pelo período da manhã (09:00h às 12:00h) e da tarde (das
13:30 às 15:30h), com interrupção para almoço.
1º Ciclo

O horário letivo dos alunos do 1º ciclo designa-se «regime normal» e corresponde à
distribuição das atividades letivas pelo período da manhã e da tarde, com interrupção para
almoço: 9.00h às 12.30h – 14.00h às 16.00h
2º e 3º ciclos:

 Os horários dos alunos devem ser elaborados de acordo com os critérios de natureza
pedagógica com o objetivo de possibilitar boas condições de aprendizagem.
 No período da manhã as atividades letivas iniciam-se às 08:30h e terminam às 13:30 h.
 No período da tarde as atividades letivas iniciam-se às 13.45h e terminam às 17:00h.
 A divisão da turma em dois grupos implica que seja sempre acautelada a não
existência de tempos desocupados nos horários dos alunos.
 As disciplinas de caráter teórico serão lecionadas predominantemente no período da
manhã não as concentrando no mesmo dia.
 As disciplinas de caráter prático serão lecionadas predominantemente no período da
tarde e deverão ser lecionadas em salas específicas: ciências naturais, físico-química,
educação visual, educação tecnológica, introdução às tecnologias de informação e
comunicação.
 Sempre que possível, a mesma disciplina não deve ser lecionada em dias consecutivos.
As disciplinas de português e matemática deverão ser lecionadas nos primeiros
tempos letivos.
 Evitar a lecionação das línguas estrangeiras em tempos consecutivos e respeitar a
distribuição da carga semanal destas disciplinas aprovada em conselho pedagógico.

Projeto Educativo – Agrupamento de Escolas de Castro
Marim

Página 16/25

 É permitida a permuta de aulas.
 Sempre que a falta do docente seja prevista, deverão ser asseguradas trocas diretas
com outros docentes da turma. Quando esta permuta não seja possível é obrigatória a
existência de plano de aula.
 Se as faltas forem por ausência imprevista, o professor responsável pela ocupação dos
alunos deverá desenvolver atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou
científica. Serão disponibilizados materiais destinados para o efeito, que deverão estar
sempre atualizados.
 Tendo em conta o horário semanal dos alunos, os apoios deverão ser prestados
preferencialmente no início e no final de cada turno.
 Na elaboração dos horários de educação física deve ser evitada a ocupação do mesmo
espaço físico por mais do que duas turmas.
 A sala de educação musical é reservada para esta disciplina.
 Procurar concentrar as aulas de uma só turma na mesma sala, exceto nas disciplinas
que exigem uma sala específica.
 Nas turmas onde existam alunos matriculados no ensino articulado, as disciplinas das
quais estão dispensados deverão decorrer nos primeiros tempos da manhã ou nos
últimos da tarde, preferencialmente.
3.1.2-Desdobramentos e regimes de funcionamento
• Físico-química e ciências naturais

Nas disciplinas de físico-química e ciências naturais, no tempo correspondente a um bloco de
45 minutos, é realizado o desdobramento quando o número de alunos da turma for igual ou
superior a 20, para a realização de trabalho prático ou experimental.
• Disciplinas de oferta de escola (7º e 8ºanos)

Em cada uma destas disciplinas, as turmas serão desdobradas em dois turnos, de organização
semestral, em articulação com TIC. Em cada uma das disciplinas a lecionação do turno
respetivo estará a cargo de um único professor.
3.1.3-Constituição de turmas

Na constituição das turmas poderão ser integradas crianças e jovens com necessidades
educativas especiais de carácter permanente, e cujo programa educativo individual assim o
determine. Estas turmas são constituídas por 20 alunos, no máximo, não podendo incluir mais
de 2 alunos nestas condições.
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Pré-escolar

Na educação pré -escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de
25 crianças, não podendo ultrapassar esse limite.
A admissão de crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar obedece às seguintes
prioridades:
1.ª Que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro;
2.ª Que completem os 4 anos de idade até 31 de dezembro;
3.ª Que completem os 3 anos de idade até 15 de setembro;
4.ª Que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro.

No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de
desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes
prioridades:
1.ª Com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo com o
artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro na sua redação atual;
2.ª Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4º da Lei
nº.90/2001 de 20 de agosto;
3.ª Crianças com irmãos a frequentarem o estabelecimento de educação pretendido;
4.ª Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área
de influência do estabelecimento de educação pretendido;
5.ª Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos,
meses e dias.
6.ª Crianças cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de
educação pretendido;
7.ª Outras prioridades e/ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do
estabelecimento de educação e de ensino.

Na renovação de matrícula na educação pré-escolar deve ser dada prioridade às crianças que
frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem frequentar,
aplicando-se sucessivamente as prioridades definidas anteriormente.
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Após ordenação das listas de inscrições, em cada ano letivo, far-se-á a constituição de turmas
tendo em conta o seguinte:
- Manter sempre que possível, os grupos já existentes.
- Formar grupos heterogéneos por idade.
- Distribuir as crianças admitidas de forma equilibrada, tendo em conta a idade e o género.
1º Ciclo

As turmas do 1º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos, não podendo
ultrapassar esse limite.
Por vezes, há necessidade de constituir turmas com mais de um ano de escolaridade. Nestes
casos deverão ter-se em conta os seguintes critérios:
- A proximidade da idade dos alunos;
- O (s) ano(s) de escolaridade que frequentam;
- A continuidade do grupo/ turma.
As turmas do 1º ciclo do ensino básico nas escolas de lugar único, que incluam alunos de mais
de dois anos de escolaridade, são constituídas por 18 alunos.
As turmas do 1.º ciclo do ensino básico nas escolas com mais de um lugar, que incluam alunos
de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos.
2.º/3.º Ciclo Ensino Básico

A constituição das turmas faz-se com base nos seguintes critérios:
- Planos de turma elaborados no final do ano letivo;
- Continuidade do grupo/turma;
- Opções pedagógicas dos alunos;
- Distribuição uniforme dos alunos repetentes por turma;
- Equilíbrio entre os sexos nas diversas turmas.
As turmas do 5.º ao 9.º ano de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 26
alunos e um máximo de 30 alunos.
No 7.º e 8.º ano de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de
opção do conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 alunos.
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3.1.4- Orientações para alunos com necessidades educativas especiais permanentes
O agrupamento de escolas de Castro Marim, através do seu grupo de educação especial,
procura assegurar aos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente,
a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade
emocional bem como a promoção de igualdades e de oportunidades e a preparação para o
prosseguimento de estudos.
Os alunos acompanham as suas turmas, recorrendo à sala de ensino estruturado quando
necessitam de intervenção específica ao nível das suas dificuldades. Dão cumprimento ao seu
Programa Educativo Individual, privilegiando a funcionalidade das aprendizagens aqui
desenvolvidas.
3.1.5-Orientações para apoios

Apoio Educativo - 1º ciclo

As aulas de apoio educativo aos alunos do 1º ciclo realizam-se, após autorização do
encarregado de educação. As mesmas são lecionadas em contexto grupo/turma ou, se
necessário, em pequeno grupo, fora da sala de aula, noutro espaço da escola.

Apoio ao Estudo - 2º ciclo

As aulas de apoio ao estudo no 2º ciclo são marcadas no horário das turmas em tempos
iniciais ou terminais. São de oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os
alunos, sendo obrigatórias por indicação do conselho de turma após concordância dos
encarregados de educação.

3.1.7-Atividades de Enriquecimento Curricular

O agrupamento procura a valorização e a estimulação das aprendizagens e dos saberes nas
diferentes áreas do currículo.
No ensino pré-escolar destaca-se a atividade física desportiva, em parceria com a autarquia,
para todos os alunos.
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No primeiro ciclo a escola a tempo inteiro apresenta atividades de enriquecimento curricular.
Nos 2os e 3os ciclos são desenvolvidos vários projetos/atividades, destacando-se:
Desporto Escolar, Clube das Ciências, Clube de Música, Clube de Dança, Clube do Património e
Teatroteca.

4- Diagnóstico, metas e operacionalização do Projeto
Educativo
Ao longo dos últimos anos, o agrupamento alicerçou a sua política educativa no sentido de
construir uma escola de qualidade, na qual todos os atores educativos sejam parte ativa e
empenhada. Um longo caminho foi percorrido, e muitas das ineficiências detetadas foram
minoradas ou mesmo ultrapassadas.
O presente projeto educativo oferece-nos uma oportunidade para levarmos mais além a nossa
vontade, aprofundando o enraizamento do agrupamento na comunidade e o envolvimento e
motivação dos diversos atores num projeto dinâmico e ambicioso.
Na elaboração deste projeto tivemos em linha de conta:


Uma análise espacial e sociodemográfica da realidade concelhia;



Os resultados da equipa de autoavaliação, sistematizados ao longo de três anos letivos
e que incidiram sobre diferentes facetas da vida do agrupamento;



O relatório elaborado pela Inspeção Geral de Educação e Ciência em 2013;



O relatório elaborado na estrutura curricular interciclos;



O relatório de avaliação da equipa de atividades e projetos;
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Apresentam-se, de seguida, alguns dos pontos fortes e áreas a melhorar com mais impacto no
funcionamento do agrupamento:

Pontos Fortes

Áreas de Melhoria

A oferta formativa diversificada, que constitui
um fator de inclusão e corresponde aos interesses
e às necessidades do meio com impacto positivo
no percurso escolar dos alunos e na redução do
abandono;

A adoção de mecanismos que permitam diminuir a
discrepância entre os resultados da avaliação interna e
os obtidos nas provas nacionais que, particularmente
em matemática, se encontram abaixo dos valores
esperados;

O comportamento dos alunos e o clima
relacional, favoráveis ao processo de ensino e de
aprendizagem e à interação entre os elementos
da comunidade escolar, que concorre para o
desenvolvimento da solidariedade e da
cooperação;

A concretização de ações conducentes a um maior
envolvimento dos alunos nos processos de decisão e
nas dinâmicas internas do agrupamento, como forma
de promover a sua motivação e responsabilização pelas
tarefas escolares;

A igualdade de oportunidades proporcionada a
todos os discentes aliada às políticas de inclusão,
com reflexos na integração e no sucesso das
crianças/alunos com necessidades educativas
especiais;
O empenho e a disponibilidade dos diretores de
turma, que têm garantido uma interação positiva
com os pais/encarregados de educação e
articulação entre os vários professores do
conselho de turma, com benefícios na qualidade
do processo educativo;
 A liderança da direção reconhecida como
democrática e aberta a novas propostas que, de
forma estratégica, tem permitido a concretização
dos princípios e dos valores preconizados no
projeto educativo;
A articulação com entidades locais, que
possibilita a dinamização de vários projetos de
enriquecimento curricular, de índole artística,
ambiental e cultural, que promovem a formação
pessoal e social da população escolar e a
valorização
do
serviço
prestado
pelo
agrupamento.

O reforço da articulação curricular interciclos e
interdisciplinar, sobretudo no que diz respeito à
sequencialidade dos conteúdos programáticos e à
interligação entre as atividades letivas e as de
enriquecimento curricular, com implicações na
melhoria dos resultados académicos;
 O incremento de práticas de elaboração conjunta de
instrumentos de avaliação e de critérios de correção,
como forma de aferir os graus de exigência e a
estrutura das fichas de avaliação e garantir a aplicação
dos princípios que orientam o processo avaliativo;
O fomento da avaliação formativa, de modo a tornarse uma prática generalizada, que permita identificar as
dificuldades dos alunos e implementar estratégias de
melhoria, recurso fundamental na regulação e na
qualidade das práticas pedagógicas;
A consolidação do processo de autoavaliação, na
perspetiva de que conduza à construção,
implementação e monitorização de planos de melhoria
consistentes que, de forma sustentada, promovam a
qualidade do serviço educativo e o desenvolvimento
organizacional.
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Visão:
“Uma escola de sucesso promove a inclusão e a formação integral dos seus alunos. Num meio
social e culturalmente desfavorecido é fundamental o trabalho de uma equipa coesa e uma
intencionalidade educativa claramente definida e assumida por todos (profissionais da
educação, alunos, encarregados de educação e demais agentes educativos) ”.
O agrupamento de escolas de Castro Marim ambiciona ser uma instituição identificada por
uma gestão de proximidade e sentido ético de serviço público. Pretende desenvolver
processos educativos sustentados e de qualidade assentes numa organização flexível, tendo
como base modelos de gestão eficientes, participativos, transparentes e com critérios de
qualidade.

Missão:
O agrupamento de escolas de Castro Marim é uma instituição escolar pública que engloba
todas as escolas públicas do concelho de Castro Marim, tendo como principal objetivo a
prestação de um serviço público de qualidade.
As linhas orientadoras que constituem a missão deste projeto são:


Promover o sucesso escolar;



Formar os alunos para uma cidadania responsável;



Promover um maior envolvimento da comunidade e dos pais/encarregados de
educação na vida escolar.

As metas educativas inerentes a qualquer instituição formativa passam, obrigatoriamente,
pela preparação atempada e adequada das crianças e jovens para o exercício de uma
cidadania plena, ativa e participativa conforme estabelecido na Lei de Bases do Sistema
Educativo.
É inerente a esta preparação o acesso à escola e a criação de condições que assegurem o
sucesso educativo de todos os alunos. É com este compromisso, que o agrupamento orientará
a sua ação de acordo com o seguinte plano:
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1 – Resultados académicos e sociais
Áreas de melhoria

Resultados
Académicos e sociais

Campos de intervenção
01- Melhorar os resultados internos.
02- Melhorar os resultados externos.
03- Melhorar a participação na vida do agrupamento.

Metas:
• Melhorar o conhecimento dos alunos nas diferentes áreas;

• Reduzir a diferença entre os resultados da avaliação interna e os obtidos nas provas
nacionais;
• Manter os níveis residuais do abandono escolar;
• Efetivar a participação dos alunos nas dinâmicas internas do agrupamento.

2 – Prestação do serviço educativo
Áreas de melhoria

Campos de intervenção
01- Gestão articulada do currículo
02- Contextualização do currículo e abertura ao meio
03- Trabalho cooperativo entre docentes

Prestação do
serviço educativo

04- Valorização da dimensão artística
05- Diversificação das formas de avaliação
06- Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação
07- Adequação das respostas educativas às crianças com
necessidades educativas especiais

Metas:
• Otimizar a articulação entre os docentes das diferentes disciplinas dos diversos anos e
ciclos;
• Promover um percurso sequencial e articulado das aprendizagens dos alunos;
•Estabelecer parcerias com entidades culturais/ desportivas e económicas do meio
envolvente;
•Definir atividades, em trabalho cooperativo, com os diferentes agentes educativos que
promovam o sucesso escolar;
•Motivar os alunos para a frequência dos diferentes clubes;
•Dinamizar atividades culturais que estimulem a expressão artística;
• Otimizar a aplicação dos critérios de avaliação;
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• Diversificar e uniformizar os instrumentos de avaliação;
• Continuar o acompanhamento e integração dos alunos com necessidades educativas
especiais;

3- Liderança e gestão
Áreas de melhoria

Campos de intervenção
01- Desenvolvimento de projetos e parcerias

Liderança e gestão

02- Critérios e práticas de organização de afetação dos
recursos
03- Continuidade e abrangência da autoavaliação
04- Impacto da autoavaliação no planeamento, na
organização e nas práticas profissionais

Metas:
• Aumentar o número de projetos e parcerias que estimulem os interesses dos alunos;
•Distribuir o serviço tendo em consideração o perfil dos agentes educativos;
• Melhorar as práticas de autoavaliação nas estruturas de orientação educativa e nos órgãos
de gestão do agrupamento, sistematizando e uniformizando processos.

5. Divulgação/ avaliação
Divulgação

Depois de aprovado pelo Conselho Geral, o Projeto Educativo será divulgado à comunidade
educativa. Este Projeto Educativo, como projeto de intenções, está permanentemente aberto
a alterações, reformulações e revisões, de acordo com a legislação em vigor.
Avaliação

O grau de execução do atual Projeto Educativo do Agrupamento será alvo de avaliação no
final do período para o qual foi fixado. Esta avaliação é da competência do Conselho Geral
que, tendo em conta os relatórios anuais de acompanhamento e avaliação, pode a partir do
primeiro ano da sua implementação, proceder a atualizações. A este órgão cabe definir as
linhas orientadoras e os instrumentos necessários para proceder à avaliação do mesmo.

Aprovado pelo Conselho Geral em ___/___/____
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