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Introdução 
 

A Carta Educativa do concelho de Faro foi homologada em 27 de Março de 2007, consistindo, 

portanto, num instrumento estratégico de diagnóstico e planeamento educativo visando a 

prospecção dos equipamentos educativos necessários, bem como a implementação de medidas 

devidamente contextualizadas no quadro do desenvolvimento demográfico, social e económico de 

cada Município e conforme é definido no Artigo 10.º do Decreto Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 

 

No entanto, a Carta Educativa enquanto documento fundamental e orientador num processo de 

planeamento, não deve ser encarada como mais uma compilação de informação e ser arquivada, 

aguardando unicamente a revisão passados cinco anos.  

 

Conforme directrizes do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) a 

Carta Educativa deve ser actualizada e monitorizada, no sentido de acompanhar, controlar e 

avaliar o processo de reordenamento da rede escolar, tendo em atenção as obras projectadas e 

consideradas no documento homologado. Este planeamento é efectuado, de acordo com a 

realidade vigente e consequente redefinição de objectivos e prioridades estratégicas da Política 

Educativa Municipal que inevitavelmente depara com novas competências na área da Educação. 

 

Neste sentido foi constituído na reunião de 10 de Março de 2008 do Conselho Municipal de 

Educação um grupo de trabalho para actualização e monitorização do referido documento e os 

elementos que constituem esse grupo são os seguintes: 

 

• Dr. João Costa – Director do Departamento de Acção Social, Educação, Desporto e 

Juventude; 

• Dr.ª Maria Alexandra Rodrigues – representante das Associações de Pais e Encarregados 

de Educação; 

• Dr.ª Maria Adília Lino – representante do Pessoal Docente de Educação Pré-Escolar 

Pública; 

• Dr. Francisco Soares – representante do Ensino Básico Público; 

• Dr. Vítor Fontinha – representante da Direcção Regional de Educação do Algarve. 

 

No âmbito da apresentação e da análise do 1.º Relatório de Actualização e de Monitorização da 

Carta Educativa, que antecede o presente documento, o mencionado Grupo de Trabalho reuniu-se 

em 2 de Julho e em 20 de Outubro de 2008 com a finalidade de todos os membros darem o seu 

contributo, o que foi significativo e permitiu que o referido documento fosse aprovado na Reunião  
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de Conselheiros que se realizou em 3/12/08 e fundamentou a alteração à Carta Educativa, 

aprovada em reunião de Câmara de 14/05/2009 e em sessão de Assembleia Municipal de 30/06/09 

e permitiu submeter a Carta Educativa a nova homologação por parte do Ministério da Educação, 

diligência que estamos ainda a aguardar. 

 

Com efeito temos ainda a destacar que o 2.º Relatório de Actualização e de Monitorização da 

Carta Educativa que agora se apresenta e que, seguindo uma lógica de continuidade em relação ao 

primeiro, se reporta ao ano lectivo 2008/09 não faz referência a novas obras de requalificação e 

construção, pelo que não justifica, como sucedeu com o primeiro, alterar também a Carta 

Educativa. Assim e quanto às obras projectadas procurámos reajustar o cronograma em termos de 

prospecção temporal de realização das respectivas intervenções. 

 

A monitorização exige, por conseguinte, um trabalho permanente de acompanhamento ao longo 

de cada ano lectivo, sendo que o grupo de trabalho constituído deve trabalhar em equipa, 

socorrendo-se da interdisciplinaridade e do contributo de cada um dos intervenientes. 

 

Refira-se que a actualização e monitorização anual da Carta Educativa possibilita actualizar os 

dados apresentados e reajustar as propostas existentes, viabilizando, assim, a produção de 

documentos, por ano lectivo, que irão ser úteis na fase de revisão da Carta Educativa que ocorre 

ao fim de cinco anos. Trata-se, por conseguinte, de uma estratégia de planeamento e de 

preparação dos conteúdos essenciais a constar no referido documento que, no âmbito da revisão 

efectuada, carece de homologação por parte do Ministério da Educação.  

 

 Não é possível seguir integralmente o modelo da Carta Educativa homologada, optando-se por 

apresentar um documento que sintetize de forma descritiva e analítica a informação que foi 

actualizada. No entanto este processo deve, nesse sentido, ser encarado como uma estratégia 

enriquecedora de trabalho, procurando complementar o documento inicial, preenchendo lacunas 

que no decurso da sua elaboração não foram contempladas. 

 

Com este 2.º Relatório de Actualização e de Monitorização procurámos, mais uma vez, actualizar 

os dados e os conteúdos já abordados no 1.º Relatório, embora tivéssemos deparado novamente 

com limitações no processo de recolha e selecção de informação. Assim, houve alguns pontos em 

que não foi possível apresentar os dados de modo coerente e similar aos do relatório do ano 

transacto, pelo que nos vimos condicionados a apresentar os dados que nos foram 

disponibilizados. 
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Também no âmbito do presente documento convém recordar que os atrasos que se têm verificado 

no cumprimento do calendário de obras proposto na Carta Educativa, homologada em 27 de 

Março de 2007 têm como causas principais o atraso na execução do QREN, que aliado à situação 

financeira difícil da Autarquia não permite avançar com as obras sem garantia de co-

financiamento do FEDER, bem como a disponibilidade de terrenos para a construção dependentes 

dos loteamentos em processo e também à necessidade de adaptação dos procedimentos 

Concursais ao novo Código da Contratação Pública, publicado em 29 de Janeiro de 2008. 
 

Uma vez que o presente documento foi elaborado no seguimento 1.º Relatório de Actualização e 

de Monitorização da Carta Educativa procurámos complementar e enriquecer o enquadramento 

legal e teórico apresentado no ano anterior, dado que faz referência a teóricos importantes no 

campo da educação, bem como a disposições legais significativas e relativas a marcos históricos e 

de mudança. 
 

Apresentamos também no presente documento uma proposta de Projecto de Investigação que irá 

possibilitar fazer o levantamento de informação que permita caracterizar a realidade educativa, 

tendo em consideração o contributo dos pais e encarregados de educação. 
 

Nesse sentido e quanto aos objectivos gerais e específicos importa salientar que se mantêm iguais, 

dado o facto de não se justificar a sua redefinição. 

Objectivos 
Face aos objectivos determinados no Artigo 11.º do Decreto-lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro 

relativos à Carta Educativa enquanto instrumento de planeamento temos a destacar que os 

objectivos gerais e específicos deste relatório de acompanhamento e monitorização são os 

seguintes: 
 

Objectivos gerais: 

• Avaliar a implementação do primeiro ano da Carta Educativa e propor a sua actualização e 

reformulação, tendo em consideração a nova realidade educativa do Concelho de Faro; 

• Desencadear um processo de planeamento educativo sustentado por um trabalho de 

articulação e parceria. 

Objectivos específicos: 

• Actualizar os dados quantitativos apresentados no documento homologado; 

• Actualizar a informação qualitativa apresentada; 

• Completar o documento homologado, enriquecendo os conteúdos abordados; 

• Apresentar a proposta de construção e respectivo cronograma de obras dos novos Centros 

Educativos a construir e dos estabelecimentos de ensino a requalificar. 
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1. Enquadramento Legal e Teórico 
 

1.1. Educação e Autarquias 
 

“Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” 
(Freire, 1967, p.35) 

 

A Educação compreende na abrangência e complexidade conceptual que a fundamenta, a 

necessidade incontestável de realização humana, a afirmação dos homens e mulheres que deverão 

ser capacitados para marcar o seu papel enquanto membros de uma determinada comunidade, 

sociedade, enquanto cidadãos de uma nação. Daqui se depreende porquanto que o acto educativo, 

a acção e a actividade educativa encerram uma dimensão utópica que sustenta o percurso de vida 

do indivíduo e que influencia o seu processo de desenvolvimento humano assim como o processo 

de desenvolvimento social e económico.  

 

Nesse sentido podemos considerar que a Educação é um “... processo que visa o desenvolvimento 

harmónico do homem nos seus aspectos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade 

...” (Costa e Melo, 1998, p. 580).  

 

A concepção de Educação é de tal forma importante e o seu fundamento transversal a diversas 

áreas da vida do ser humano que deve ser, por isso, pensada e perspectivada ao longo da vida, 

conforme é ressaltado no Relatório Mundial sobre Educação 2000 (“O direito à educação – Uma 

educação para todos durante toda a vida”) onde se lê que: “a educação, devido à sua própria 

natureza é um processo contínuo, desde a infância, até à idade adulta, o que necessariamente 

envolve uma grande variedade de métodos e fontes de aprendizagem” (p. 42). Com efeito, ao 

abordarmos a temática da educação é de todo conveniente ter presente que no âmbito da 

concepção de educação devem ser contempladas as diferentes tipologias, nomeadamente a 

educação informal, a educação formal e a educação não formal. O primeiro conceito pressupõe 

um processo de aprendizagem permanente no âmbito do qual um indivíduo vai adquirindo 

atitudes, capacidades, valores e conhecimentos e desenvolvendo competências a partir das suas 

experiências diárias e dos recursos existentes, quer na família, quer nos locais de lazer e até 

mesmo de trabalho, pelo que a acumulação de saberes não se processa por meio da organização e 

da sistematização. A educação formal diz respeito ao sistema educativo tradicional, 

hierarquicamente definido, organizado e sistematizado de acordo com um determinado quadro 

legal, que vai do ensino básico até à Universidade, contemplando ainda os programas de  
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iniciativa governamental que compreendem cursos técnicos e profissionais especializados. A 

educação não formal abrange as actividades educativas organizadas que não fazem parte do 

sistema educativo estabelecido. Integram-se nesta tipologia as acções de centros escolares para 

crianças em idade pré-escolar, os programas de equivalência escolar, os cursos de alfabetização 

para adultos e as actividades dos clubes desportivos e recreativos. 

 

Face à dimensão utópica importa reflectir que como considerava Freire (2001) o ser humano 

reconhece-se como sendo um ser humano inacabado, empenhando-se por isso numa busca 

permanente para se aperfeiçoar. Neste sentido e estando a Educação associada (de modo quase 

embrionário) ao desenvolvimento integral e ao processo de socialização e de integração na 

sociedade importa também relembrar que já os nossos antepassados se consciencializaram para 

as vantagens de se viver em grupo, aprendendo com outros, tornando-se seres sociáveis e 

permitindo a evolução do simples conhecimento que detinham para o conhecimento simbólico, 

mais complexo e cuja detenção por parte dos indivíduos permitia a transmissão de saberes, 

Brandão (1984). Essa perspectiva de educação encontrava-se interligada e inserida em diversas 

práticas sociais, designadamente o trabalho, o ritual e o quotidiano cultural, não se 

materializando em espaços específicos como são hoje as escolas.  

 

Ainda relativamente ao processo de socialização julga-se importante acrescentar que “ A 

SOCIALIZAÇÃO é o processo pelo qual as crianças indefesas se tornam gradualmente seres 

auto-conscientes, com saberes e capacidades, treinadas nas formas de cultura em que nasceram. 

A Socialização não é uma espécie de «programação cultural», em que a criança absorve de forma 

passiva as influências com as quais entra em contacto” (Giddens, 2000, p. 45). Este autor destaca 

ainda que numa visão de futuro a educação deve ser particularmente dirigida aos valores 

humanos, promovendo o desenvolvimento de uma educação autónoma e precursora do 

autodesenvolvimento e da autocompreensão.  

 

Paulo Freire (2000) apresenta-nos também duas concepções distintas e totalmente antagónicas de 

Educação: a concepção bancária e a concepção problematizadora, sendo que a primeira é 

definida como encarando o educando como sendo passivo, depositando nele conhecimentos 

estéreis, nada relacionados com a realidade e inviáveis de ser por ele questionados, uma vez que 

assumiam apenas uma função normalizadora e promoviam no mesmo uma acção mecânica, 

visando assim não a transformação mas a adaptação e acomodação à realidade vigente. A 

concepção problematizadora vai ao encontro de uma prática dialógica e reflexiva entre  
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educadores e educandos e promove o desenvolvimento de uma consciência crítica, impulso para 

que os educandos se tornem sujeitos activos na sua história, no seu percurso de vida. 

 

Saliente-se ainda que a abordagem crítica e reflexiva de Freire, fortemente conotada pela utopia, 

pela militância e pela consciência política enquadra-se ainda à realidade vigente, assim como 

acontece com o Artigo 26.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem que no n.º 2 do 

referido artigo determina que: “A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana 

e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 

religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção 

da paz”. 

 

Quando nos referimos à abordagem política e sociológica da escola enquanto espaço de educação 

é importante não ignorar a sua dimensão cultural, devidamente contextualizada na sociedade e 

tendo também em atenção as formas de cultura que produz, conforme defende Barroso (2005). 

Este autor remete-nos ainda para três dimensões de cultura escolar, designadamente a 

funcionalista, a estruturalista e a interaccionista. No primeiro caso a escola é encarada como um 

transmissor cultural e neste âmbito a cultura define-se e produz-se exteriormente. No segundo 

caso a cultura escolar produz-se pela forma escolar de educação, repercutindo-se no plano de 

estudos, disciplinas, organização pedagógica. Na perspectiva interaccionista a cultura escolar 

corresponde à cultura organizacional da escola referindo-se a cada escola, sendo que neste caso 

interessa sobretudo considerar a cultura produzida pelos actores organizacionais nas relações entre 

as pessoas, nas relações com o espaço, nas relações com os saberes. 

 

Acrescente-se também que sendo Portugal um estado de direito democrático são contemplados na 

Constituição da República Portuguesa direitos e deveres culturais que no âmbito do conteúdo 

determinado nos Artigos 73.º, 74.º e seguintes salvaguardam a democratização da educação e a 

criação de condições que permitam que a Educação: “contribua para a igualdade de 

oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento 

da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de 

responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na vida colectiva”. (n.º 

2 do Artigo 73.º). 
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Face ao exposto e tendo em atenção que as Nações Unidas proclamaram 2005-2014 a Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável é fulcral operacionalizar todas as estratégias que 

colocam a Educação num patamar prioritário, recorrendo à dimensão utópica que a sustenta para 

concretizar intervenções contextualizadas face à realidade e que a médio longo prazo produzam 

resultados duradouros. A este aspecto acrescenta-se ainda o facto de a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável ser de tal forma abrangente e ambiciosa que ultrapassa em larga 

escala a materialização de alguns leigos que restringem o Desenvolvimento Sustentável ao 

ambiente e alterações climáticas, sendo que de facto se considera esses temas importantes mas e 

efectivamente é uma premissa pertinente o facto de se estar perante uma iniciativa que, à escala 

mundial, deverá implicar também o enraizamento de determinados valores, de princípios éticos e 

filosóficos que irão produzir mudanças nos estilos de vida, estando por isso associadas a todas as 

dimensões da vida humana, seja a económica, a social, a política, a cultural… Deste modo é 

fulcral reconhecer o impacto da implementação da Agenda 21 Local e Escolar que sendo 

processos fortemente condicionados pela dimensão educativa só poderão ser assegurados através 

do estabelecimento de protocolos de parceria entre diversas entidades, nomeadamente entre os 

Municípios e os Agrupamentos de Escolas. Adiante-se ainda que uma das prioridades é contrariar 

o cenário português que seguidamente passamos a citar: 

 

“ Em Portugal – onde se acentua a ausência de informação e de conhecimentos sobre 

desenvolvimento sustentável a nível local; onde a falta de uma cultura de participação é 

ainda uma realidade; e onde a tradição de planeamento sectorial continua a prevalecer na 

generalização das administrações locais –, o empenhamento dos vários órgãos e 

representantes da administração local ganha ainda maior relevância e pode ser determinante 

para o sucesso ou insucesso destas iniciativas.” (Schmidt, Nave e Guerra, 2005, p.134). 

 

A referência à consciência política produzida pela Educação não nos remete para questões 

políticas de cariz partidário mas antes de mais para a capacidade de análise da realidade e de 

intervenção concertada sobre a mesma. Daí que a Política Educativa Municipal assuma particular 

relevância, não só pelas acrescidas competências e responsabilidades mas também pela inevitável 

necessidade de definir e redefinir prioridades que acompanhem as mutações na realidade local e 

apresentem respostas válidas e aceites por aqueles que reivindicam a satisfação de necessidades e 

a resolução de problemas na área da Educação. 

 

O Decreto-Lei 100/84 de 29 de Março demarca-se por ter sido, após o 25 de Abril, a publicação 

cujo conteúdo legal determina de forma concreta as competências das Autarquias em matéria de  
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Educação, sendo na alínea f) do n.º 1 do Artigo 2.º onde se constata que a educação e o ensino são 

atribuições das autarquias locais. 

 

Anos mais tarde foi publicada a Lei 46/86 de 14 de Outubro – Lei de Bases do Sistema Educativo 

que apesar de enquadrar o Sistema Educativo Português não define as competências da 

administração local mas contempla no âmbito dos Princípios Gerais no n.º 2 do Artigo 43.º que “ 

O Sistema Educativo deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional, regional 

autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a comunidade mediante 

adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias, das 

entidades representativas das actividades sociais, económicas e culturais e ainda de instituições de 

carácter científico”. Estamos assim perante uma lógica de parceria, de cooperação que é também 

considerada no nº 2 do Artigo 46.º da Lei n.º 49/2005 de 30 de Agosto – Lei de Bases do Sistema 

Educativo republicada e renumerada.  

 

Relativamente à Educação Pré-Escolar e na sequência da Lei de Bases do Sistema Educativo 

importa salientar que a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar 5/97, de 10 de Fevereiro determina 

no seu Artigo 6.º que “ O Governo fixará, através de decreto-lei, as condições de participação das 

autarquias locais na concretização dos objectivos previstos no presente diploma, assegurando os 

correspondentes meios financeiros”. Neste âmbito é reforçada a participação municipal na criação 

e manutenção da Rede Pública de Jardins-de-infância.  

 

A Lei 159/99 de 14 de Setembro vem delimitar as atribuições e competências das Autarquias 

conforme é definido no Artigo 13.º e no Artigo 19.º cuja redacção faz referência às competências 

dos órgãos municipais no planeamento, na gestão e no investimento nos domínios da construção, 

do apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Além disso determina também a elaboração da carta escolar e a criação dos 

conselhos locais de educação, bem como as competências descriminadas no n.º 3 do Artigo 19.º. 

 

A publicação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, regula as competências, a composição e 

o funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação e a elaboração e aprovação da Carta 

Educativa, determinando também no Artigo 11.º os objectivos deste documento estratégico e o 

respectivo Objecto no Artigo 12.º. 

 

O Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril que aprovou o regime de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário  
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determina que a Composição do Conselho Geral integra representantes do Município, bem como 

de outras entidades locais, visando assim o cumprimento dos princípios considerados nos Artigos 

3.º e 4.º e que deverão ser precursores de uma realidade educativa assente no enraizamento dos 

ideais democráticos e num planeamento educativo operacionalizado através da participação dos 

indivíduos da comunidade.  

 

O Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de Julho desenvolve o quadro de transferência de competências 

para os Municípios na área da Educação e abrange a transferência de recursos financeiros 

relativos às seguintes áreas: “Pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar”, 

“Componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao 

prolongamento de horário na educação pré-escolar”, “Actividades de enriquecimento curricular 

no 1.º ciclo do ensino básico”, “Gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico”, 

“acção social escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; transportes escolares relativos ao 3.º 

ciclo do ensino básico”. 

 

No âmbito da transferência de competências em matéria de Educação, em 16/09/09 foi celebrado 

o Contrato de Execução entre o Ministério da Educação e o Município de Faro, tendo sido objecto 

do referido contrato os domínios do pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-

escolar, as actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico e a gestão do 

parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Esta transferência de competências implicou 

inúmeras diligências burocráticas, bem como a necessidade de reorganização, paralelamente ao 

diagnóstico de necessidades, em particular no que diz respeito à gestão de pessoal não docente e à 

resolução dos problemas de carência de pessoal nos estabelecimentos de ensino. A conservação e 

manutenção do parque escolar também mereceu relevância na medida em que foram reforçadas as 

parcerias através da transferência de verbas para cada um dos Agrupamentos de Escolas com o 

objectivos destes utilizarem a verba transferida na resolução de problemas de manutenção dos 

edifícios e recintos escolares. Por relação às Actividades de Enriquecimento Curricular importa 

ressaltar que um dos resultados positivos da celebração do contrato de execução reside no facto de 

ter possibilitado que a dotação financeira passasse a abranger todos os alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico e não se restringindo apenas aos que, de facto, se inscrevem nas AEC’s. De facto e 

quanto a este aspecto considera-se importante admitir que esta possibilidade permitiu dar uma 

resposta mais eficiente a alguns problemas e necessidades cuja resolução depende, 

inevitavelmente de viabilidade financeira para esse efeito. Referimo-nos portanto a uma melhor 

flexibilidade e autonomia na abertura de concursos de recrutamento de docentes e, por 

conseguinte, na opção por celebrar protocolos com entidades locais cuja acção incide na  
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promoção educacional e cultural e permite resolver alguns problemas de carência de docentes de 

Música, assim como de Inglês (1.º e 2.º anos de escolaridade). 

 

O Despacho n.º 20956/2008 de 11 de Agosto determinou novas directrizes no âmbito da regulação 

das condições de aplicação das medidas de acção social escolar, particularmente no que diz 

respeito ao apoio alimentar, alojamento, auxílios económicos, bem como à atribuição de bolsas de 

mérito e ao apoio especial no acesso a computadores pessoais. Estas medidas enquadram-se nas 

prioridades da política governativa vigente, designadamente no âmbito do combate à exclusão 

social e de promoção da igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar, incidindo, assim, 

no apoio socioeducativo aos alunos dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

De um modo geral podemos constatar que o enquadramento legal vigente na área da educação e 

particularmente no que respeita às atribuições e competências dos Municípios na área da 

Educação assenta numa lógica colaborativa entre os agentes envolvidos, respeitando a autonomia 

dos estabelecimentos de ensino e fundamentando-se no principio da subsidiariedade. 

Metodologia 
 

Primeiramente importa referir que a monitorização da Carta Educativa não compreende 

obrigatoriamente o uso de uma metodologia de cariz quantitativo ou qualitativo, tipicamente 

usadas nos trabalhos de investigação em ciências sociais ou da educação, uma vez que estamos 

perante um documento que resulta essencialmente de um trabalho de acompanhamento e 

monitorização realizado numa periodicidade anual e que assume uma tipologia mais relacionada 

com um trabalho de caracterização e diagnóstico. No entanto, este e outros documentos que se 

elaboram anualmente serão, sem dúvida, fulcrais para a elaboração da próxima Carta Educativa 

que, pela sua natureza e complexidade poderá ser enriquecida com os contributos teóricos e 

metodológicos usados no método quantitativo ou qualitativo.  

 

Saliente-se, assim, que para a elaboração deste relatório de monitorização foi necessário 

recorrermos a algumas técnicas que também são utilizadas em determinados métodos de 

investigação e que se revelaram úteis para sintetizar, apresentar e actualizar os dados que constam 

neste documento. Referimo-nos, portanto, à pesquisa e análise documental que segundo Bell 

(2004) podem abranger diversos documentos, designadamente estatísticas, relatórios, actas, 

manuais e folhetos informativos, cartas e jornais, sites de escolas ou faculdades, de entre outros.  
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Note-se que no que diz respeito à técnica de recolha de dados, recorremos a sites de 

estabelecimentos de ensino e de outras instituições, bem como a folhetos informativos e a dados 

disponibilizados pela Direcção de Educação do Algarve e Agrupamentos de Escolas. Por relação 

ao tratamento dos dados é necessário salientar que foi necessário concretizar uma análise 

documental de diversos documentos escritos resultantes de reuniões e ainda realizar análise 

estatística que resultou na elaboração de gráficos e tabelas que apresentamos no estudo. 

 

Refira-se ainda que procurámos seleccionar e organizar a informação de forma sistematizada, no 

sentido de prevenir o que Carmo e Ferreira (1998) definem por nevoeiro informacional e que 

geralmente se manifesta nos casos de sobre-informação, sub-informação ou pseudo-informação. 

Quanto a este aspecto é imperioso ter também em consideração que uma das dificuldades que já 

tínhamos identificado aquando da realização do 1.º Relatório e que voltámos a encontrar reside no 

facto de a informação não nos ser disponibilizada de forma coerente, notando-se também a 

carência de informação e de dados necessários para poder fazer comparações entre dois anos 

lectivos. Compreendemos que a anulação deste obstáculo está dependente do envolvimento e 

disponibilização das diferentes entidades para facultar os dados em falta. Por outro lado a questão 

do tempo também é uma condicionante e nesse aspecto temos consciência de que a 

disponibilização de alguns dados e o tratamento minucioso dos mesmos exige planificação e 

disciplina. 

 

Todavia e apesar de nos socorrermos, em grande parte, de dados estatísticos não podemos olvidar 

o facto de a vertente qualitativa estar muito presente neste documento, visto que todos os Técnicos 

da Divisão de Educação que desenvolvem um trabalho específico no terreno contribuíram para a 

apresentação dos seus conteúdos. Além disso cada Técnico tem uma visão personalizada, 

influenciada pela equipa em que está integrado e pelas tarefas que desempenha no cumprimento 

das competências da Divisão de Educação. 

 

Uma vez que este 2.º Relatório de Actualização e Monitorização já vem no seguimento do que foi 

apresentado em 2007/08 e, por conseguinte, da Carta Educativa homologada, tendo-se procurado 

não alterar o padrão e estrutura do documento, embora se tenha alterado a organização de alguns 

temas, é importante salientar que este relatório não incidiu especificamente sobre uma amostra 

pré-determinada, abrangendo, de um modo geral, a comunidade educativa, com destaque para as 

crianças e jovens estudantes, os docentes e funcionários não docentes e ainda os pais/encarregados 

de educação. 
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2. Análise do Sistema Educativo 
 

 

No ano lectivo de 2008/2009 o Parque Escolar da Rede Pública continua a ser constituído por 4 

Jardins-de-infância, 19 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 6 Escolas dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e 3 Escolas Secundárias. 
 

Estão constituídos seis Agrupamentos Verticais de Escolas, sendo também abrangida a Escola 

EB1 da Culatra que embora pertencendo ao Agrupamento João da Rosa (Olhão) localiza-se no 

concelho de Faro, sendo considerada no respectivo Parque Escolar: 

 
 

Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Joaquim de Magalhães 

      E.B.2,3 Dr. Joaquim de Magalhães (Escola Sede) 

Escola EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís)  

Escola EB1 de Faro n.º 3 (Bom João) 

 
 

Agrupamento Vertical D. Afonso III 

EB 2,3 D. Afonso III – (Escola Sede) 

Escola EB1 do Alto Rodes 

Escola EB1 e JI do Carmo 

 

Agrupamento de Escolas da Sé 

EB 2,3 de Santo António – (Escola Sede) 

Escola EB1 de Faro n.º 4 (Penha) 

Escola EB1 de Areal Gordo 

Escola EB1 da Ferradeira 

 
 

Agrupamento Vertical 

EB 2,3 Dr. José Neves Júnior – (Escola Sede) 

Escola EB1 de Faro n.º 5 (Vale Carneiros) 

Escola EB1 de Mar e Guerra 
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Agrupamento de Escolas do Montenegro 

EB 2,3 do Montenegro – (Escola Sede) 

Escola EBI e Jardim de Infância do Montenegro 

Escola EB1 da Ilha do Ancão 

Escola EB1 de Marchil 

Escola EB1 do Patacão 

 
 

Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi 

Escola EB 2,3 Poeta Emiliano da Costa – (Escola Sede) 

Escola EB1 e Jardim de Infância de Santa Bárbara de Nexe 

Escola EB1 e Jardim de Infância da Conceição 

Escola EB1 do Medronhal 

Escola EB1 de Estoi 

Escola EB1 de Bordeira 
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2.1.Evolução na Educação Pré-Escolar 
Quadro 1 – Evolução da frequência no Pré-Escolar 
 

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/08 2008/09 

Rede Pública  

Jardim de infância de Faro 70 60 65 60 60 60 

Jardim de Infância de Stª. Bárbara 25 25 20 25 25 25 

Jardim de Infância da Conceição 21 21 22 75 65 65 

Jardim de Infância do Montenegro ___ ___ ___ 75 70 69 

Sub-Total 116 106 107 235 220 219 

Rede Solidária  

Jardim Escola João de Deus 82 81 85 83 75 81 

Associação N.Srª dos Navegantes 17 17 18* 18 18 17 

Centro de Bem Estar Infantil Nª. Srª. de Fátima 110 110 110* 108 110 110 

Caritas Diocesana  do Algarve – JI O Despertar 75 75 75* 75 75 75 

Casa de Stª Isabel 86 68 83* 84 86 86 

Centro Cultural e Social da Paróquia de S. Martinho de Estoi - JI O 
Caracol 

54 50 51* 52 50 50 

Centro Cultural e Social de St.ª Bárbara de Nexe - JIA Joaninha 28 25 25* 29 20 25 

Centro Infantil do Hospital de Faro 34 44 37* 36 33 34 

Centro Social Paroq. de S. Luís 21 21 21* 21 21 21 

Centro Social Nª Srª. do Carmo 45 43 46* 45 45 43 

Cooperativa de Consumo Popular de Faro -Coopofa  75 75 73* 73 75 75 

 Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social - Os Vivaços (sd) 75 75* 75 75 75 

Fundação António Silva Leal  - Sol Nascente --- 22 24* 20 20 22 

St.ª Casa da Misericórdia de Faro 76 75 75* 92 99 99 

St.ª Casa da Misericórdia – Torre de Natal  (sd) (sd) (sd) 22 25 25 

Instituto D. Francisco Gomes – O Relógio -- -- -- 33 34 74 

Sub-Total 703 781 798 866 861 912 

Rede Privada  

Os Amorzinhos (sd) (sd) (sd) 25 25 27 

Colégio Algarve 75 71 75 75 75 75 

Colégio N. Srª do Alto 57 56 56 24 75 75 

Externato Menino Jesus 72 53 65 76 50 75 

Jardim de Infância A Casa da Avó 76 69 73* 66 73 73 

Oficina Divertida 49 75 58* 71 50 100 

O Arco Íris 40 32 36* 31 28 36 

Jardim de Infância O Giroflé 32 32 32* 32 32 32 

Infantário O Gafanhoto (a)1 (a) (a) (a) (a) (a) 

Sub-Total 401 388 395 400 408 493 

Total Global 1220 1275 1300 1501 1489 1624 
 *valores estimados 
 Fonte: DREAlg /Divisão de Educação  

                                                 
1 O Gafanhoto fechou, pelo que em 2003/04 já não temos indicações de ter funcionado 
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A Educação Pré-Escolar corresponde, no sistema educativo, à primeira etapa na educação básica, 

devendo motivar e preparar as crianças e as famílias para a escolaridade obrigatória.  

 

Refira-se que a educação pré-escolar da rede pública integra os estabelecimentos que funcionam 

directamente dependentes da administração pública, central e local. A rede privada integra 

estabelecimentos que funcionam em instituições de cariz particular e cooperativo ou em 

instituições sem fins lucrativos.  

 

Verifica-se que das 1624 crianças que frequentam os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar 

13,5 % frequentam os estabelecimentos da Rede Pública, 56,8% os estabelecimentos da Rede 

Solidária e 30,4% da Rede Privada. 

 

Entre 2003/04 e 2008/09 registou-se uma taxa de crescimento de 33% na Rede Total do Pré-

Escolar (Rede Pública, Privada e Social), sendo que 88,8 % correspondem ao aumento na Rede 

Pública, 29,7% à Rede Social e 22,9 % à Rede Privada. 

 

Nos últimos dois anos lectivos, ou seja entre 2007/08 e 2008/09 registou-se uma taxa de 

crescimento de 9% na Rede Total do Pré-Escolar no Concelho. 

 

2.1.1 Distribuição do n.º de crianças do Pré-Escolar no ano lectivo 2008/09 

Gráfico 1 – Distribuição do número de alunos no Pré-escolar, por Freguesia 
 

Distribuição do n.º de crianças do Pré-Escolar no ano lectivo de 2008/2009
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    Fonte: DREAlg 
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Tal como mostra o gráfico regista-se um maior número de alunos no Pré-Escolar nas Freguesias 

urbanas, Sé e S. Pedro, respectivamente. Das restantes freguesias destaca-se a do Montenegro 

(69), onde nos últimos anos se tem assistido a um aumento de construções bem como a uma 

extensão da malha urbana para esta zona, justificando-se assim a crescente procura ao nível do 

Pré-Escolar. Nas freguesias rurais verifica-se que é na Conceição (90) que se assinala uma 

frequência superior, quando comparada com a Junta de Freguesia de Estoi (50) e de St.ª Bárbara 

de Nexe (50). 

 

A exemplo dos anos anteriores, também no presente ano lectivo se verifica que a distribuição de 

respostas é maioritariamente sustentada pelas instituições de cariz solidário, sejam IPSS’s ou 

outro tipo de associações, embora a rede privada assuma também uma resposta importante às 

necessidades do concelho, denotando-se, no entanto, que o factor lucrativo prevalece neste tipo de 

empreendimento e pode ser condicionante e limitativo para as famílias que não reúnem condições 

financeiras que possibilitem sustentar os encargos mensais inerentes ao sector privado, 

principalmente em momentos de crise económica como o que estamos a ultrapassar. 

 

Quadro 2 – Taxa de crescimento entre 2003/04 e 2008/09 
 

Taxa de crescimento entre 2003/04 e 2008/09 
Redes de Educação Pré-Escolar Taxa de crescimento entre 2003/04 e 2008/09 

Rede Pública 88,8 % 
Rede Solidária 29,7 % 
Rede Privada 22,9 % 

Rede Total 33,1% 
Fonte: Divisão de Educação/Divisão de Acção Social 

 

Nos últimos cinco anos, entre os anos lectivos 2003/04 e 2008/09 regista-se uma taxa de 

crescimento de 33,1%, destacando-se a Rede Pública com 88,8%. Importa justificar que 

comparativamente a 2007/08 este ano alguns estabelecimentos de ensino da Rede Privada 

registaram um aumento na frequência, designadamente a Oficina Divertida com mais 50 alunos, o 

Externato Menino Jesus com mais 25 e o Arco Íris com mais 8, explicando-se assim o facto de no 

Relatório anterior a taxa de crescimento entre 2003/04 e 2007/08 ter sido 1,74 e este ano (2003/04 

e 2008/09) rondar os 22,9%. 

 

A taxa de cobertura da Rede Total, no presente ano lectivo, ronda os 106,42 %, destacando-se as 

freguesias urbanas com 119,5 % (Sé) e 136,2 % (S. Pedro) e tendo em consideração o contributo 

substancial dos dezasseis estabelecimentos de Pré-Escolar das IPSS’s que procuram dar resposta  
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às situações mais prementes da conjuntura social e económica envolvente, seguindo-se os 

estabelecimentos da rede privada e da rede pública. 

 

Entre os 2003/04 e 2008/09 registou-se uma taxa média de crescimento anual de 5,9 %. 

Quadro 3 – Taxa de crescimento entre 2003/04 e 2008/09 

Taxa de cobertura no Pré-Escolar – ano lectivo 2008/09 

Freguesias 
População 

residente (dos 3 
aos 5 anos) 

Capacidade 
Total 

Taxa de 
Cobertura Rede 

Solidária 
Rede 

Privada Pública 

Conceição 105 25 __ 65 90 85,7 

Estói 75 50 __   50 66,7 

St.ª Bárbara de Nexe 98 25 __ 25 50 51 

Montenegro 155 __ __ 69 69 44,5 

Sé 739 638 245   883 119,5 

S. Pedro 354 174 248 60 482 136,2 

Total 1526 912 493 219 1624 106,42 
Fonte: Divisão de Educação/Divisão de Acção Social  
 

Quadro 4 – Taxa de cobertura projectiva 

        Fonte: Divisão de Educação/Divisão de Acção Social 

 

Apesar de a rede pública apresentar ainda uma resposta limitada, prevê-se que no futuro, mais 

especificamente num horizonte temporal que não ultrapasse o ano 2012, serão disponibilizadas 

mais 17 salas na Rede Pública e 7 salas na Rede Social (Pares I e Creche e Jardim de Infância da 

Penha), contribuindo com um aumento na capacidade de 600 crianças. Tendo em atenção que 

comparativamente a 2007/08 se regista uma taxa de crescimento de 9%, uma vez que este ano 

(2008/09) se regista uma frequência de 1624 na Rede Total e sabendo que ao adicionar a 

capacidade para 600 crianças vamos obter o valor de 2224, que corresponde à capacidade na Rede 

Total (Pública, Social e Privada) e projectando-se assim uma taxa de cobertura de 145,7%. 

 

Taxa de cobertura projectiva 

Freguesias 
População 
residente              

(dos 3 aos 5 anos) 

PARES 
1 

Projectos 
CMF 

Total 
Taxa de cobertura 

Projectiva 

Conceição 105 0 0 0 85,7 

Estói 75 0 75 75 166,7 
St.ª Bárbara de 
Nexe 

98 75 50 125 178,6 

Montenegro 155 0 75 75 93,0 

Sé 739 0 100 100 133 

S. Pedro 354 0 225 225 199,7 

Total 1526 75 525 600 145,7 
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Gráfico 2 – N.º de alunos por idade e por sexo na Rede Pública – ano lectivo 2008/009 
 

Quadro 5 – Alunos por idade e por sexo 
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Fonte: DREAlg 

 

Em termos de idades verifica-se que no presente ano lectivo se denota que a idade correspondente 

ao maior número de matrículas é os 5 anos, seguindo-se os 4 anos e os 6 anos, não se registando 

matrículas de crianças com a idade de 3 anos. 

 
 
2.1.2 Projecção da Evolução do número de crianças no Pré-Escolar, até ao ano 
lectivo 2013/2014. 
 
Gráfico 3 – Projecção da evolução no Pré-Escolar até 2013/2014 

Projecção da evolução no Pré-Escolar até 2013/2014
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Fonte: Divisão de Educação 

 
 

Alunos por idade e por sexo 

Idades N.º de Alunos 

3 0 

4 34 

5 179 

6 8 

Fonte: DREAlg 
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Quanto à projecção da evolução do número de crianças no Pré-Escolar nos próximos cinco anos 

verifica-se que, se se mantiver o mesmo ritmo de crescimento que se registou entre o período de 

2003/04 e 2008/09, a rede pública tem tendência para atingir em 2013/2014 um total de 414 

alunos. No entanto há que ter em consideração que com as obras de construção de novos 

equipamentos, que irá influenciar de forma positiva a taxa de cobertura, prevê-se que o número de 

crianças a frequentar o Pré-escolar da Rede Pública seja superior aos valores apresentados, 

permitindo, assim, dar resposta à totalidade do número de crianças residente no Concelho entre os 

3 e os 5 anos. Por consequência os valores apresentados para as Redes Privada e Social para o ano 

lectivo 2013/14 poderão não corresponder à realidade apresentada no gráfico e sofrer uma ligeira 

quebra devido à disponibilização de novos espaços que será garantida na rede pública e irá 

aumentar a capacidade de resposta às necessidades das famílias.  

 
 

2.2. Evolução da frequência de alunos no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Gráfico 4 – Evolução da frequência de alunos no 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública 
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Fonte: DREAlg 

 

Da análise do Gráfico n.º 3 verifica-se em todos os anos lectivos considerados que a Junta de 

Freguesia da Sé e de S. Pedro se destacam pela frequência de um número superior de alunos, 

comparativamente às restantes, o que é justificado pelo facto de serem Juntas de Freguesia que se 

localizam na área urbana, onde se concentra a residência de um maior número de pessoas, bem 

como os locais de trabalho, uma vez que algumas famílias residem noutros concelhos do Algarve 

mas matriculam os filhos em estabelecimentos de ensino localizados na área territorial próxima do 

emprego. 
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Quadro 6 – Evolução da frequência de alunos no 1.º Ciclo da Rede Pública  
 

Freguesias 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Sé    

Escola E.B.1 de Areal Gordo 79 82 81 74 70 73 

Escola E.B.1 da Ilha da Culatra 32 33 33 29 32 27 

Escola E.B.1 Nº1, S. Luís 455 420 440 450 448 430 

Escola Nº3 Bom João 175 215 228 261 261 281 

Escola E.B.1 Nº4, Penha 235 272 265 290 263 282 

Escola E.B.1 Nº 5, Vale Carneiros 176 177 206 204 204 223 

Total 1152 1199 1253 1308 1278 1316 
S. Pedro    

Escola E.B.1 do Alto Rodes 345 342 338 344 341 334 

Escola E.B.1 de Mar e Guerra 25 27 30 39 36 49 

Escola E.B.1 de Mata Lobos 27 28 21 14 - _ 

Escola E.B.1 de Marchil 20 28 35 34 16 33 

Escola E.B.1 do Patacão 40 46 58 59 60 70 

Escola E.B.1 Nº2, Carmo 251 261 280 275 282 273 

Total 708 732 762 765 735 759 
Montenegro    

Escola E.B.1 do Montenegro 126 128 156 199 231 250 

Escola E.B.1 da Ilha do Ancão 14 16 21 23 19 22 

Total 140 144 177 222 250 272 
Conceição    

Escola E.B.1 Conceição 81 83 79 98 97 114 

Escola E.B.1 Ferradeira 24 32 37 41 42 41 

Total  105 115 116 139 139 155 

Estói    

Escola E.B.1 Alcaria Cova * - - - - - 

Escola E.B.1 Arjona * - - - - - 

Escola E.B.1 Estoi 128 128 118 116 108 119 

Escola E.B.1 Sambada * - - - - - 

Total  128 128 118 116 108 119 

St.ª Bárbara de Nexe    

Escola E.B.1 Bordeira 15 12 15 18 16 26 

Escola E.B.1 Gorjões 11 9 8 - - - 

Escola E.B.1 Medronhal 23 19 18 16 18 19 

Escola E.B.1 Stª. Bárbara de Nexe 55 72 58 73 75 83 

Total 104 112 99 107 109 128 

Total Global 2337 2430 2525 2657 2619 2749 

    * Escolas que viram suspenso o seu funcionamento 
    Fonte: DREAlg 

 
Entre o ano lectivo 2003/04 e 2008/09 verificou-se nos primeiros três anos um aumento do 

número de alunos, sendo que a taxa de crescimento se manteve mais ou menos constante, 4% 

entre 2003/04 e 2004/05 e entre 2004/05 e 2005/06, aumentando entre 2005/06 e 2006/07 para 

5%. Entretanto entre 2006/7 e 2007/08 verificou-se uma diminuição do número de alunos e 

consequentemente uma taxa de – 1,4% e entre 2007/08 e 2008/09 aumentou cerca de 5%. Assim 

entre os anos lectivos 2003/04 e 2008/09 registou-se um aumento de 17,6%. 
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2.2.1 Distribuição do n.º de alunos do 1.º Ciclo no ano lectivo 2008/09 

Quadro 7 – N.º de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Rede Pública – Ano Lectivo 2008/09 
 

N.º de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Rede Pública – Ano Lectivo 
2008/09 

Escola 
1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
Total N.º de 

Salas 
Taxa 

Ocupação alunos turmas 
EB1 de Ferradeira 7 13 7 14 41 2 2 100% 

EB1 e JI do Carmo 54 73 82 64 273 12 6 200% 

EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís) 104 118 89 119 430 20 102 200 % 

EB1 do Patacão  24 15 14 17 70 3 3 100% 
EB1 e JI de St.ª Bárbara de 
Nexe 

24 24 23 12 83 4 4 100% 

EB1 de Faro n.º 5 (V. 
Carneiros) 

48 54 47 74 223 9 8 112,5% 

EB1 da Culatra 6 9 4 8 27 2 2 100% 

EB1 de Faro n.º 4 (Penha) 62 66 82 72 282 14 11 127,3% 

EB1 de Marchil 23 3 2 5 33 2 2 100% 

EB1 de Medronhal 5 4 3 7 19 1 1 100% 

EB1 de Mar e Guerra 10 17 9 13 49 2 2 100% 

EB1 de Areal Gordo 18 25 16 14 73 4 4 100% 

EB1 de Faro n.º 3 (Bom João) 68 70 87 56 281 13 9 144,4% 

EB1 da Ilha do Ancão 8 1 8 5 22 2 1 200% 

EB1 de Alto de Rodes  84 82 92 76 334 16 8 200% 

EB1 de Estoi 28 25 34 32 119 5 5 100% 

EB1 de  Bordeira 9 5 5 7 26 2 2 100% 

EB1 e JI do Montenegro 45 73 65 67 260 11 113 100% 

EB1 e JI da Conceição 34 26 25 29 114 5 6 83,3% 

Total 661 703 694 691 2749 129 97 133,3 
  Fonte: Dados da DREAlg/Divisão de Educação 

 

Da análise do gráfico verificamos que o ano de escolaridade onde se regista um maior número de 

alunos matriculados é o 2.º ano, seguindo-se o 3.º e o 4.º, sendo que o 1.º é o que apresenta um 

menor número de matrículas. No entanto, de um modo geral detecta-se um aumento do número de 

alunos no 1.º Ciclo que também se reflectiu no aumento do número de turmas e provocando 

efeitos nas taxas de ocupação.  

 

Verifica-se que a sobrelotação é de facto um problema que se detecta de forma significativa nas 

Escolas que se localizam na zona urbana, designadamente a EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís), a EB1 e  

                                                 
2 Na Escola EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís) totalizam-se 12 salas, no entanto 2 são utilizadas para as AEC’s e somente 10 
para as aulas curriculares do 1.º Ciclo. 
3 Uma sala de professores do edifício novo da EB1 e JI foi adaptada a sala de aula e 3 do total de 11 turmas foram 
transferidas para o edifício antigo da EB1, no sentido de viabilizar o funcionamento das 11 turmas em regime normal. 
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e J.I do Carmo e a EB1 do Alto Rodes, equipamentos estes que se demarcam pela elevada 

frequência, uma vez que a sua localização é estratégica não só para os alunos residentes mas 

também para os filhos de pessoas que trabalham as áreas abrangidas por estes equipamentos 

educativos. 

 

2.2.2. Média de Idades da Rede Pública, por Agrupamento de Escolas 
 

Gráfico 5 – Idade Média no 1.º Ciclo – Ano Lectivo 2008/09 
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Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 
 

De um modo geral, verificamos que as idades médias, por ano de escolaridade não diferem muito 

de Agrupamento para Agrupamento e correspondem às idades que, por norma, se enquadram no 

ensino regular. Nesse sentido, no 1.º ano predominam os 6 anos, no 2.º ano os 7, no terceiro ano 

os 8 e no quarto ano os 9. Todavia e nos dados apresentados é visível que no 1.º ano de 

escolaridade a idade média varia entre os 6,1 e os 6,3, no 2.º ano de escolaridade oscila entre os 7, 

2 e os 8, no 3.º ano varia entre os 8,3 e os 8,6 e no 4.º ano entre os 9,3 e 9,8, o que nos leva a 

concluir que a variação é maior nos 2.º e 4.º anos de escolaridade. 
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2.2.3. Evolução da população escolar nos estabelecimentos de ensino do 1.º 

Ciclo da Rede Privada e Cooperativa, com paralelismo pedagógico. 
 

Quadro 8 – 1.º Ciclo da Rede Privada e Cooperativa com Paralelismo Pedagógico 

1.º Ciclo da Rede Privada e Cooperativa com Paralelismo Pedagógico  

   

Freguesias 2001/02 2002/03 2003/04  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Sé 

Colégio do Alto 118 117 115 116 116 114 116 115 

Externato Menino Jesus 102 99 97 95 100 88 90 90 

Jardim Escola João de 
Deus 

100 103 107 100 111 109 108 110 

Total 320 319 319 311 327 311 314 315 

S. Pedro 

Colégio Algarve 97 86 76 84 83 82 79 71 

Total Global 417 405 395 395 410 393 393 386 

       Fonte: DREAlg; Colégio do Alto; Externato Menino Jesus; Jardim Escola João de Deus; Colégio Algarve 
 

 

No ano lectivo 2008/09, os 3135 alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo 

do ensino básico, 87,7% % frequentam os estabelecimentos de ensino da Rede Pública e 12,3% os 

estabelecimentos de ensino da rede privada. 

 

Nos estabelecimentos de ensino privado e cooperativo com paralelismo pedagógico o número de 

matriculas sofreu um decréscimo de 27% entre os anos lectivos de 2001/02 e 2008/09 e de 10% 

entre 2007/08 e 2008/09, números estes com tendência para diminuir progressivamente com a 

construção dos novos centros educativos do parque escolar da rede pública, previstos para os 

próximos anos. 
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2.2.4. Distribuição do número de alunos no 1.º Ciclo do Ensino Básico, por 
Freguesia 
 
 
Gráfico 6 – Distribuição do n.º de alunos no 1.º Ciclo por Freguesia 

Distribuição do número de alunos no 1.º Ciclo por Freguesia - Rede Pública e 
Privada - Ano lectivo 2008/09
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Fonte: DREAlg; Colégio do Alto; Externato Menino Jesus; Jardim Escola João de Deus; Colégio Algarve 

 
 

O gráfico exposto apresenta-nos dados coincidentes com os anos anteriores, na medida em que é 

visível que os estabelecimentos de ensino localizados na área correspondente à Junta de Freguesia 

da Sé detêm um maior número de matrículas (cerca de 52%), seguindo-se a Freguesia de S. Pedro 

com cerca de 26,5% do total de matrículas, Montenegro com 8,7 %, Conceição com 5%, St:ª 

Bárbara de Nexe com 4, % e Estói com 3,8 %. O cenário é, deste modo, marcado por aspectos 

idênticos aos de anos anteriores, uma vez que os casos de sobrelotação prevalecem nos 

equipamentos educativos situados no centro urbano e que conduzem ao funcionamento em regime 

de horário duplo. Paralelamente, verifica-se um efeito inverso nas áreas rurais, afectadas por 

problemas de isolamento e de frequência reduzida. 
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2.2.5. Projecção de Evolução dos alunos no 1.º Ciclo até 2013/14 
 
Gráfico 7 – Projecção de evolução no 1.º Ciclo até 2013/2014 

Projecção de evolução no 1.º Ciclo até 2013/14
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Fonte: Divisão de Educação 

 
A partir da análise do gráfico relativo à evolução do número de alunos no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico verificamos que, se se mantiver o ritmo de evolução registado entre os anos lectivos 

2003/04 e 2008/09 o número de alunos em 2013/14 tende a atingir os 3599, sendo que na rede 

pública poderá verificar-se um aumento, possivelmente acentuado também pelo alargamento de 

capacidade devido aos novos centros educativos que serão construídos. Por sua vez na rede 

privada prevê-se uma diminuição que, de igual modo, poderá acentuar-se devido ao aumento e 

melhoria da capacidade de resposta dos estabelecimentos de ensino da rede pública. 
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2.3. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico4 

 
 

Quadro 9 – Evolução da frequência nos 2 e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
 

 

Escola Tipologia 

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos 

2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 

E.B.2.3. Afonso III EB/30 289 329 289 329 260 395 250 376 266 386 283 348 

E.B.2.3.Neves 
Júnior 

EB/30 251 305 251 275 228 311 235 341 237 333 189 330 

E.B.2.3. J. 
Magalhães 

EB/30 284 406 307 386 318 428 298 393 306 359 336 379 

E.B.2.3. 
Montenegro 

EB/24 175 193 163 195 158 212 181 219 201 213 186 241 

E.B.2.3. de Stº 
António 

EB/30 264 391 252 394 251 395 231 331 250 335 267 308 

E.B.2.3. Poeta 
Emiliano da Costa 

EB/20 148 172 131 203 151 197 167 169 169 158 130 183 

Sub-total 1411 1796 1393 1782 1366 1938 1362 1829 1429 1784 1391 1789 

Total 3207 3175 3304 3191 3213 3180 

         Fonte: DREAlg 
 

 

 

Da análise do quadro referente ao Ensino Regular nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico da Rede 

Pública verifica-se que nos últimos cinco anos o número de alunos se tem mantido relativamente 

constante, oscilando a taxa de crescimento ligeiramente; entre 2003/04 e 2004/05 (-1%), entre 

2004/05 e 2005/06 (4%), entre 2005/06 e 2006/07 (-3,4%), entre 2006/07 e 2007/08 (0,7%), 

registando-se uma diminuição entre 2007/08 e 2008/09 (-1,03%) do número total de alunos 

inscritos no 2.º e 3.º ciclos, embora tenha aumentado ligeiramente no 3.º ciclo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Uma vez que não reunimos informação sobre os CEF’s, PCA PIEF’s em anos lectivos anteriores a 2006/07 para análise da evolução 
apresentamos dados da evolução do número de alunos no 5.º e 6.º ano (2.º Ciclo) e no ,7.º, 8.º e 9.º ano (3.º Ciclo). 
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Quadro 10 – N.º de Alunos que frequentam o 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico – Ano Lectivo 2008/09 

   Fonte: DREAlg 
 

Em 2008/09 detectámos que as Escolas EB2.3 Joaquim de Magalhães e a EB2,3 Santo António já 

indiciam sobrelotação, uma vez que tendo ambas as Escolas capacidade para 30 turmas já registam 

a existência de de 35 e 32 turmas, sendo ainda de considerar que é importante registar que para 

além dos alunos que frequentam o 2.º e 3.º ciclos há também os alunos que frequentam os Cursos 

de Educação e Formação (CEF’s); 54 e 17 nos Cursos EFA na Escola EB2,3 de St.º António e 30 

no PIEF e 13 no PCA da E.B.2,3 Dr. Joaquim de Magalhães.  

 

N.º de Alunos que frequentam o 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico – Ano Lectivo 2008/09 

Escolas 
5º 

ano  
6º 

ano  
7º 

ano  
8º 

ano  
9º 

ano  
PCA CEF's PIEF EFA 

Total alunos / 
turmas 

Capac. 
Taxa de 

ocupação 
Alunos Turmas 

EB23 D Afonso III 133 150 125 136 87 15 30 __ __ 676 29 23,31 30 96,67% 

EB23 Joaquim 
Magalhães 

174 162 138 126 115 13 __ 30 __ 758 35 21,66 30 116,67% 

EB23 José Neves Júnior 80 109 141 110 79 14 __ 30 __ 563 25 22,52 30 83,33% 

EB23 Santo António 124 143 98 117 93 __ 54 __ 17 646 32 20,19 30 106,67 

EB23 Poeta Emiliano 
Costa 

69 61 86 57 40 23 33 __ 17 363 19 19,10 20 95% 

EBI/JI Montenegro 87 99 105 84 52 __ 18 __ __ 445 22 20,23 24 91,67% 

 Total 667 724 693 630 466 65 135 60 34 3438 162 21,22   
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2.3.1. Média de Idades nos Estabelecimentos de Ensino dos 2.º e 3.º Ciclos do 
Ensino Básico 
 
Gráfico 8 – Idade média do 2.º Ciclo 

 
Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 

 

 

No que diz respeito à média de idades no 2.º Ciclo do Ensino Básico observamos que a média de 

idades no 5.º ano ronda valores entre os 10,3 e 10,8, enquanto que no 6.º ano essa oscilação está 

entre os 11,5 e os 12 anos de idade. 
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Gráfico 9 – Idade Média do 3.º Ciclo 

 
Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 

 

No 3.º Ciclo notamos que no 7.º ano de escolaridade a idade média encontra-se entre os 12,3 e 

12,9, no 8.º ano varia entre os 13, 3 e 13,8 e no 9.º ano oscila entre os 14,3 e os 14,7. 
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Gráfico 10 – Outras modalidades 

 
Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 

 

Relativamente às Outras modalidades nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, nos Cursos de CEF 

regista-se uma média de idades que varia entre os 15,7 e os 16,5 anos. Nos Cursos EFA Tipo 2 a 

idade média de idades varia entre os 16,8 e os 28,7 e nos do Tipo 3 oscila entre os 30 e os 41,3.  

 

No caso do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) a idade média é de 41,8 anos. 
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Média de  matrículas, por ano de escolaridade e por género
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Gráfico 11 – Média de matriculas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 

 

Quanto à média de matrículas no Ensino Básico observamos que no 1.º Ciclo os valores indicam 

que existem mais alunos matriculados do que alunas, enquanto que no 6.º ano (2.º Ciclo) se nota 

um maior número de crianças do género feminino. Nos 7.º e 8.º anos também se detectam valores 

superiores para o género feminino. Por outro lado nos CEF’s e nos PIEFs prevalece o género 

masculino, ao passo que na Educação e Formação de Adultos se registam valores muito 

superiores para o género feminino. 
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2.3.2. Projecção da Evolução no 2.º e 3.º Ciclos, até ao ano lectivo 2013/014 
 

Gráfico 12 – Projecção da evolução no 2.º e 3.º Ciclos 

Projecção da Evolução no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico
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Fonte: Divisão de Educação 

 

Quanto ao 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, verificamos que, se se mantiver o mesmo ritmo de 

crescimento observado entre os anos lectivos de 2003/04 e 2008/09, o número de alunos tem 

tendência a diminuir, embora se preveja um ligeiro aumento na rede privada. 

 

2.4. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico nos 
estabelecimentos de ensino da Rede Privada e Cooperativo 
 
Quadro 11 – Evolução da frequência no Ensino Privado e Cooperativo 
 

Estabelecimentos 
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 

Colégio Algarve 29 ---- 22 --- 21 --- 21 ---- 36 ---- 43 ---- 

Colégio de Nª Srª do Alto 64 84 63 85 63 86 59 87 63 85 58 85 

Total por Ciclo 93 84 85 85 84 86 80 87 99 85 101 85 

Total 177 170 170 167 184 186 

 Fonte: DREAlg; Colégio do Algarve e Colégio N.ªSr.ª do Alto 

  
Observando o quadro relativo à evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Privado e Cooperativo, verificamos que apesar de em 2006/07 se registar um decréscimo do 

número de alunos, em 2007/08 e 2008/09 é visível um aumento. 

 

Quanto à taxa de crescimento, nos últimos cinco anos (entre 2003/04 e 2008/09) é de referir que 

ronda os 5 % e que nos últimos dois anos lectivos não ultrapassa os 1%. 
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Gráfico 13 – Distribuição do n.º de alunos do 2.º e 3.º Ciclos 

Distribuição do n.º de alunos do 2.º e 3.º Ciclos - Rede Pública e Privada e Cooperativa - 
ano lectivo 2008/09
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Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 

 
Numa análise mais geral, abrangendo as redes pública e privada notamos, mais uma vez que, a 

maior concentração de alunos se regista nas áreas correspondentes às Freguesias da Sé e São 

Pedro, seguindo-se as de Montenegro e de Estói. 

 
 
2.5. Evolução da frequência de alunos no Ensino Básico Mediatizado 
 

 No Concelho de Faro o único estabelecimento de Ensino Básico Mediatizado situa-se na Ilha da 

Culatra, freguesia da Sé. 

Quadro 12 – Evolução no Ensino Mediatizado 

E.B.M. 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Ilha da Culatra 9 9 13 17 13 18 

Fonte: Agrupamento João da Rosa 

 
Quanto às taxas de crescimento, nos últimos cinco anos, é visível um aumento de 100% e nos 

últimos dois anos lectivos de 38,5%. 
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2.6. Evolução da frequência de alunos no Ensino Secundário 
 
Quadro 13 – Evolução da frequência no Ensino Secundário 
 

Escolas 
Secundárias 

Tipologia 
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos 

João de Deus ES/42 739 689 605 698 711 809 

Tomás 
Cabreira 

ES/36 672 666 565 407 504 762 

Pinheiro e 
Rosa 

ES/33 529 565 819 754 932 879 

Total 1940 1920 1989 1859 2147 2450 

    Fonte: DREAlg 

 
 

Relativamente aos estabelecimentos de ensino secundário do concelho, observamos que entre 

2003/04 e 2008/09 a taxa de crescimento rondou os 26,3% e nos últimos dois anos regista-se 

em14,1%. 

 
Quadro 14 – N.º de Alunos que frequenta os Estabelecimentos de Ensino Secundário – Ano Lectivo 2008/09 

 

Fonte: DREAlg 

  
 
 

No ano lectivo 2008/09 é na Escola Secundária Pinheiro e Rosa que se regista um número 

superior de alunos, cerca de 35,8 % comparativamente aos 33 % da Escola Secundária João de 

Deus e 31,2 % da Escola Secundária Tomás Cabreira. Daí que seja também a Escola Secundária 

Pinheiro e Rosa a que regista uma taxa de ocupação de 145,45% indiciando assim sobrelotação. 

 

Escolas 
Secundárias 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

Artístico CEF's 
Cursos 

Profissionais 
Recorrente Turmas Alunos 

alunos / 
turmas 

Capac. 
Taxa de 

ocupação 

João de Deus 229 195 217  13 134  40 809 20,22 42 95,24 % 

Tomás 
Cabreira 

132 63 82 38 71 210 144 52 762 14,65 36 144,44 % 

Pinheiro e 
Rosa 

229 162 148  32 155  48 879 18,31 33 145,45 % 

Total 590 420 447 38 116 499 144 140 2450 17,5  
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Gráfico 14 – Frequência do n.º de alunos no 10.º ano 
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 Fonte: DREAlg 

 

 

Gráfico 15 – Frequência do n.º de alunos no 11.º ano 
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Fonte: DREAlg 

 
 

Em 2008/2009 os três estabelecimentos de ensino secundário apresentam, quer no 10.º quer nos 

11.º anos uma frequência considerável nos cursos científico-humanísticos, em detrimento dos 

cursos tecnológicos que registam valores de frequência relativamente baixos (menos de 50 

alunos). 
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Gráfico 16 – Frequência do n.º de alunos no 12º ano 
 
 
 

Frequência do n.º de alunos no 12.º ano - Ano lectivo 
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    Fonte: DREAlg 

 

 

No 12.º ano, os cursos Científico-Humanísticos representam a área onde se verifica maior 

frequência, comparativamente aos cursos tecnológicos. Contudo, há que salientar que este é 

também o ano lectivo em que é notória a existência de alunos a frequentar os cursos tecnológicos 

nas três Escolas Secundárias do Concelho, levando a ter em consideração o facto de se verificar 

que no Ensino Secundário a frequência nos cursos tecnológicos está a diminuir, concentrando-se o 

maior número de alunos no último ano do ensino secundário porque já vêem de anos anteriores. 
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2.6.1. Média de Idades nos Estabelecimentos de Ensino Secundário 
 
Gráfico 17 – Idade Média do Ensino Secundário 

Idade Média - Ensino Secundário
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Fonte: DREAlg/ Divisão de Educação 
 
No Ensino Secundário o gráfico apresentado demonstra que nos Cursos Científico-Humanísticos a 

idade média no 10.º ano varia entre os 15,3 e os 15, 5 enquanto que a área tecnológica é marcada 

por valores que oscilam entre os 15,6 e os 19 anos de idade, mantendo-se no Ensino Artístico 

(Escola Secundária Tomás Cabreira) nos 16,5 anos. O 11.º ano nos Cursos Científico 

Humanísticos apresenta uma média que se situa entre os 16,4 e os 17 anos enquanto que os cursos 

de cariz tecnológico também registam um aumento da média que se encontra entre os 17,1 e os 19 

anos. Já o 12.º ano não se nota uma diferença acentuada entre as médias de idades dos alunos que 

frequentam os cursos científico-humanísticos e tecnológicos, uma vez que no primeiro caso a 

média de idades varia entre 17,3 e 18,2 e, na área tecnológica oscila ligeiramente entre os 18 e 

18,1. 
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Gráfico 18 – Ensino Secundário – Outras modalidades  
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Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 
 
No que diz respeito a outras modalidades do Ensino Secundário, designadamente os 

Cursos de Educação e Formação, os Cursos Profissionais, os Cursos de Educação e 

Formação de Adultos e o Ensino Recorrente verificamos que de um modo geral, a média 

de idades varia entre os 16,4 anos e os 33, 3. No que corresponde aos Cursos CEF 

observamos que nos do Tipo 3 a média de idades é de 16,6 enquanto que nos do Tipo 5 a 

média de idades se mantém entre os 19,3 e os 19,4. Nos Cursos EFA a média ronda os 30 

anos e no Ensino Recorrente os 29 anos. Quanto aos cursos profissionais, no 1.º ano 

verificamos que a média varia entre os 16,4 e os 17,4, no 2.º ano a variação é quase nula, 

sendo a idade média os 18 anos, no 3.º ano a média é de 18,7. 
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Gráfico 19 – Frequência, em outras modalidades do Ensino Secundário, segundo o género 
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Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 

 
Por relação ao género, verificamos que nos estabelecimentos de ensino básico do 

Concelho, os cursos de educação e formação registam valores superiores na frequência 

de alunos do género masculino enquanto que na Educação e Formação de Adultos se 

registam valores semelhantes e nos cursos profissionais o 2.º ano é marcado por uma 

frequência superior de alunos do género feminino, embora o 3.º ano registe apenas a 

frequência do género masculino. 

2.6.2. Projecção da Evolução dos Alunos no Ensino Secundário, até 2013/2014 
 

Gráfico 20 – Projecção da Evolução dos alunos no Ensino Secundário 
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Fonte: Divisão de Educação 
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Por relação ao ensino secundário, observamos que há uma tendência para o número de alunos 

aumentar nos próximos 5 anos, destacando-se que a Escola Secundária Pinheiro e Rosa sofreu um 

acentuado crescimento, nos últimos anos, o que também se pode relacionar com a variedade de 

cursos profissionais que têm vindo a oferecer. 

 
 
2.7. Alunos oriundos de outras nacionalidades 
 

Quadro 15 – Alunos de outras nacionalidades 
 

Países Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo CEF's PIEF's PCA 
Total por 

País 

África do Sul   1   1       2 

Alemanha   5           5 

Angola   5 2 1       8 

Austrália       1       1 

Bélgica   1   1       2 

Bielo-Rússia   1           1 

Brasil 6 67 58 45 1 3 3 183 

Bulgária 1   1 5     1 8 

Cabo Verde 2 22 12 13 2   1 52 

China   5 3         8 

Colômbia 1   1         2 

Cuba   1 1 1       3 

Egipto     1 1       2 

Espanha   3 3 7       13 

E.U.A   1 1 2       4 

França   8 4 8 2     22 

Guiné   9 7 9 1     26 

Holanda 1 2 3 2       8 

Índia   3           3 

Marrocos 1 2 1 1       5 

Moçambique   3 2         5 

Moldávia 5 41 25 26       97 

Reino Unido 1 10 3 6 2     22 

Roménia 2 35 11 19 3     70 

Rússia 1 2 2 7       12 

Senegal   1           1 

Suíça 1     1     1 3 

Ucrânia 5 28 29 36 1     99 

Venezuela       1       1 

Total 27 256 170 194 12 3 6 668 

Total Global 668   
          Fonte: Agrupamentos Verticais de Escolas/Divisão de Educação 
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No que concerne às outras nacionalidades verificamos que se regista um número superior de 

alunos oriundos do Brasil e de Países da Europa de Leste, nomeadamente da Ucrânia, Moldávia, e 

da Roménia. Da análise do quadro, verificamos que 43% dos alunos estrangeiros são originários 

dos países de leste europeu, 27,4% são oriundos do Brasil e 14,7 dos países africanos. 
  

 
2.8. Frequência de alunos no Ensino Secundário Recorrente5  
 
 

Gráfico 21 – Frequência no Ensino Secundário Recorrente – Ano Lectivo 2008/09 
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Fonte: DREAlg 
 

 
Por relação ao ensino recorrente observamos, em 2008/09 que a Escola Secundária Tomás 

Cabreira é o único estabelecimento a disponibilizar este tipo de ensino, sendo que a maioria dos 

alunos frequentou o tipo 3 e apenas 6,8 % do total de alunos que frequentaram o ensino 

recorrente, se matriculou na modalidade de Educação e Formação de Adultos. 
 

                                                 
5 Uma vez que apenas dispomos de dados do Ensino Secundário Recorrente e não do Ensino Recorrente no 1.º Ciclo e 2.º e 3.º Ciclos do Ensino   
Básico não nos é possível apresentar a evolução no Ensino Recorrente nos últimos cinco anos. Também não nos foram disponibilizados dados que 
permitissem apresentá-los discriminadamente pelos cursos científico-humanísticos e tecnológicos. 
(sd) – sem dados disponíveis 
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2.9. Evolução da frequência de alunos no Ensino Profissional 
  
 

Quadro 16 – Evolução da frequência no Ensino Profissional 
 

 *Valores Estimados 
  * Total Regional 

                Fonte: EHTA; Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar; Instituto Técnico de Seguros, DREAlg 
 

A frequência no Ensino Profissional regista um maior número de alunos na Escola de Hotelaria e 

Turismo do Algarve. No entanto no presente ano lectivo é notório o aumento da frequência nos 

Cursos Profissionais das Escolas Secundárias. 

 

Quadro 17 – Formação no Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Fonte: DAS/IEFP 

Estabelecimento 
de Ensino 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Escola de Hotelaria e Turismo 236 236* 236* 527 509 520* 

Escola Profissional 
D. Francisco Gomes de Avelar 

135 127 128 128 130 131 

Instituto Técnico Seguros 66 66 46 80 80 53 

Escola Secundária João de Deus (sd) (sd) (sd) 0 87 134 

Escola Secundária Tomás Cabreira (sd) (sd) (sd) 11 121 216 

Escola Secundária Pinheiro e Rosa (sd) (sd) (sd) 0 110 155 

Total 437 429 410 746 1037 1209 

Medida 

2005 2006 2007 2008 

Nº 
Formandos 

Vol. 
Formação 

Nº 
Formandos 

Vol. 
Formação 

Nº 
Formandos 

Vol. 
Formação 

Nº 
Formandos 

Vol. 
Formação 

Form. Qualif. c/ Vista à Int. no Merc. de 
Trabalho 

20 10.379 11 8.007 3 1.076 ___ ___ 

Cursos de Educ. Form. Jovens - 
Primeiro Emprego 

35 24.434 59 29.477 51 37.266 47 31.219 

Formação Contínua 298 14.638 357 18.872 377 20.159 213 10.846 

F. P. Desempregados 81 33.342 91 39.605 60 13.491 73 2.231 

Cursos de Educação e Formação de 
Adultos - Empregados 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 
1 56 

Cursos Educ. Form. Adultos – Desemp. 46 29.136 57 35.509 98 67.060 148 111.129 

Formação de Formadores 70 4.433 50 3.792 22 1.079 24 1.260 

Formação para Grupos Desfavorecidos ___ ___ 5 2.607 5 2.360 ___ ___ 

Cursos Educ. Form. Adultos - 
Desfav.c/Certif. 

2 632 1 99 1 732 1 1.318 

Outras Medidas: Sem Medida 4 376 15 88 2 16 1 70 

Cursos de Especialização Tecnológica 3 150 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Aprendizagem - Pólos 2 2.435 25 17.406 18 24.728 15 19.553 

Aprendizagem - Gestão Directa 108 129.545 89 106.993 83 71.730 81 67.831 

Portugal Acolhe ___ ___ 28 1.183 15 930 36 930 

Cursos de Educ. Form. Jovens - Novo 
Emprego 

___ ___ ___ ___ 
13 8.318 12 14.713 

Formação Activos Qualificados 6 134 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
Formação Desempregados Qualificados 17 9.142 18 9.644 19 7.733 9 4.471 

Formação Modular ___ ___ ___ ___ ___ ___ 270 11.405 

 Total 692 258.776 806 273.282 767 256.678 931 277.032 
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No Instituto de Emprego e Formação Profissional, é possível assinalar um aumento do número de 

formandos entre 2005 e 2008, com uma taxa de crescimento de 34,5% e entre 2007 e 2008 com 

uma taxa de crescimento de 21,4%.  

 

2.10. Aproveitamento Escolar 
 
Quadro 18 – Aproveitamento Escolar – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 Fonte: DREAlg 

 
O aproveitamento escolar no 1.º Ciclo do Ensino Básico é marcado por uma média de transição 

relativamente alta, embora apresente valores mais baixos no 2.º ano de escolaridade. Quanto à 

retenção verifica-se que esta taxa é, naturalmente, superior no 2.º ano de escolaridade, com 

valores médios que rondam os 17% que tendencialmente poderá vir a descer nos próximos anos. 

O abandono escolar situa-se, de um modo geral, nos 1%, com tendência para aumentar consoante 

a progressão nos anos de escolaridade. 

 

Quadro 19 – Aproveitamento Escolar – 2,3.º Ciclos do Ensino Básico 

 

Aproveitamento Escolar – 2,3.º Ciclos do Ensino Básico 

Anos 
5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano  8.º Ano  9.º Ano  

Trans Retenç Aband Trans Retenç Aband Trans Retenç Aband Trans Retenç Aband Trans Retenç Aban. 

2005/06 85,43% 13,86% 0,70% 88,95% 9,84% 1,21% 82,10% 17,29% 0,61% 87,70% 10,50% 1,80% 86,83% 12,71% 0,46% 

2006/07 88,63% 10,65% 0,72% 89,37% 10,51% 0,13% 72,81% 24,73% 2,47% 84,20% 14,50% 1,30% 84,32% 13,78% 1,90% 

2007/08 89,34 9,64 1,03 91,37 7,57 1,05 81,15 17,99 0,86 87,98 10,37 1,66 89,61 8,12 2,28 

Média 87,80 11,38 0,82 89,90 9,29 0,80 78,69 20,0 1,31 86,62 11,79 1,59 86,92 11,54 1,55 

Fonte: DREAlg 

 

A transição apresenta, regra geral, valores aproximados, com excepção do 7.º ano de escolaridade 

onde os valores de transição são significativamente mais baixos do que nos restantes anos 

escolares. Por consequência é precisamente no 7.º ano onde os valores de retenção e de abandono 

escolar são superiores, o que se pode relacionar, mais uma vez, com a mudança de ciclos 

escolares. 

Aproveitamento Escolar – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Anos 
Lectivos 

1.º ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano  

Trans. Reten. Aband. Trans. Reten. Aband. Trans. Reten. Aband. Trans. Reten. Aband. 

2005/06 93,35% 1,15% 0,74% 78,02% 21,98% 0,00% 94,65% 5,35% 0,00% 83,46% 11,78% 0,00% 

2006/07 94,81% 1,96% 3,24% 83,10% 16,01% 0,89% 88,37% 6,79% 0,08% 93,75% 5,88% 0,37% 

2007/08 96,21 % 3,79 % 0,00 % 88,79 % 12,87 % 0,34 % 94,13 % 5,48 % 0,39 % 91,55 % 7,87 % 0,59 % 

Média 94,79 2,3% 1,99% 83,3% 16,95% 0,61% 92,38% 5,87% 0,23% 89,59% 8,51% 0,48% 
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Quadro 20 – Síntese do aproveitamento escolar 

Fonte: Divisão de Educação 
 
Quadro 21 – Aproveitamento no Ensino Secundário Média por ano  

 

 10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Transição Retenção Abandono Transição Retenção Abandono Transição Retenção Abandono 

2005/06 76,54 14,28 11,26 83,62 9,91 6,47 52,19 38,92 8,90 

2006/07 77,78 12,13 10,1 81,0 10,68 8,32 68,25 25,33 6,42 

2007/08 80,25 11,60 8,15 88,79 8,71 2,51 64,85 30,84 4,30 

Média 78,19 12,67 9,84 84,47 9,77 5,77 61,76 31,70 6,54 
Fonte: DREAlg 
 
A média da taxa de transição é superior no 11.º ano com valores médios a rondar os 84%, 

seguindo-se o 10.º com 88,79% e o 12.º ano com 61,76 %. 

 

A média da taxa de retenção apresenta valores superiores no 12.º ano, enquanto que a média da 

taxa de abandono regista valores superiores no 10.º ano. Da análise dos três anos do ensino 

secundário verificamos que quer a média da taxa de retenção quer a média da taxa de abandono 

são inferiores no 11.º ano de escolaridade. 

                                                                                     
No 2.º Ciclo do Ensino Básico a taxa de transição é ligeiramente mais baixa do que do que no 1.º 

Ciclo mas é superior ao 3.º Ciclo e ao Secundário, confirmando-se, assim a tendência para 

diminuir em função da progressão escolar. 

 

A retenção apresenta, desde o 2.º Ciclo, valores que vão aumentando progressivamente, 

destacando-se no 12.º ano uma taxa de retenção que ronda os 31 %, valores estes que confirmam 

desde o 1.º Ciclo uma propensão para aumentar. 

 

O abandono escolar regista um acentuado aumento entre o 3.º Ciclo e o Ensino Secundário, 

atingindo valores mais altos no 10.º ano, comparativamente a anos de escolaridade e Ciclos  

Ano de 
escolaridade 

2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário Concelho (Faro) 

transição retenção abandono transição retenção abandono transição retenção abandono transição retenção abandono 

5.º ano 89.34 % 9,64 % 1,03 %       
90,25 % 8,69 % 1,06 % 

6.º ano 91,37 % 7,57 % 1,05 %       

7.º ano    81,15 % 17,99 % 0,86 %    

85,69 % 12,84 % 1,47 % 8.º ano    87,98 % 10,37 % 1,66 %    

9.º ano    89,61 % 8,12 % 2,28 %    

10.º ano       80,25 % 11,60 % 8,15 % 

78,54 % 18,10 % 3,36 % 11.º ano       88,79 % 8,71 % 2,51 % 

12.º ano       64,85 % 30,84 % 4,30 % 

Média 90,36 8,61 1,04 86,25 12,16 1,6 77,96 17,05 4,99 84,82 13,21 1,96 
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anteriores, o que pode ser enquadrado na fase de transição dos alunos do Ensino Básico para o 

Ensino Secundário que pressupõe também um processo de adaptação ao novo estabelecimento e 

novos métodos de ensino. 
 
 

2.11. Oferta de Formação  
 
Quadro 22 – Ensino Secundário – Cursos Científico - Humanísticos, Tecnológicos e Especializados - Ano Lectivo 
2008/09  
 

Ensino Secundário - Cursos Científico - Humanísticos, Tecnológicos e Especializados - Ano Lectivo 2008/09 

Escolas Secundárias 
Cursos Científico 

Humanísticos 
Cursos Tecnológicos Cursos Especializados 

Escola Secundária 
Tomás Cabreira 

Ciências e Tecnologias♣ Administração* 

Design de 
Comunicação Ciências Socioeconómicas♣ Acção Social* 

Artes Visuais 
  

Electrotecnia e 
Electrónica** 

Informática* 
 Produção artística 

  

Escola Secundária 
João de Deus 

Ciências e Tecnologias 

    

Ciências Socioeconómicas 

Línguas e Humanidades 

Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa 

Línguas e Humanidades 
Desporto 

  

Línguas e Literaturas 

Ciências Sociais e Humanas 
Informática 

Ciências e Tecnologias 
* Ensino Secundário Recorrente 
♣ Funciona em regime diurno e nocturno (Ensino Recorrente) 
Fonte: www.esec-tomas-cabreira.rcts.pt; http://www.esjd.net/; www.es-pr.net  

 
 

Os três estabelecimentos de ensino secundário do concelho dispõem de uma oferta de cursos 

científicos e humanísticos adequados para os alunos que se preparam para depois se candidatarem 

ao ensino superior. No entanto a oferta de cursos tecnológicos tem vindo a diminuir, reforçando-

se a oferta dos cursos profissionais que habilitando os jovens com o 12.º ano de escolaridade, 

conferem-lhes também certificação e formação para exercer uma profissão. 
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Quadro 23 – Oferta de Cursos Profissionais que conferem equivalência ao 12.º ano- Ano Lectivo 2008/09 
 

Oferta de Cursos Profissionais que conferem equivalência ao 12.º ano- Ano Lectivo 2008/09 

Estabelecimentos de Ensino Cursos  Certificação 

Público 

Escola Secundária  
Tomás Cabreira  

Técnico de Comércio 

12.º ano 

Intérprete de Dança Contemporânea  

Técnico de Instalações Eléctricas 

Técnico de Mecatrónica 

Técnico de Recepção 

Técnico de Electrónica, Automação e Comando 

Técnico de Contabilidade 
Técnico de Gestão do Ambiente 
Técnico da Análise Laboratorial 

Escola Secundária 
João de Deus 

Técnico de Informática de Gestão 

12.º ano 
Técnico de Multimédia 

Técnico de Óptica Ocular 

Técnico de Sistemas de Informação Geográfica 

Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa 

Técnico de Luz, Técnico de Som do Espectáculo e 
Técnico de Som 

12.º ano 
Técnico de Apoio à Infância 
Técnico de Gestão e Programação de Equipamentos 
Informáticos 

Técnico de Segurança e Salvamento em meio aquático 

Particular e 
Cooperativo 

Escola Profissional D. 
Francisco Gomes de 

Avelar 

Animador Sócio Cultural 

12.º ano Técnico de Apoio à Infância 

Técnico de Apoio Psicossocial 

Acompanhante de Acção Educativa 9.º ano 

INETESE - Instituto 
de Educação Técnica 
de Seguros - Polo de 

Faro 

Técnico de Banca e Seguros 

12.º ano 
Técnico de Secretariado 

Fonte: www.esec-tomas-cabreira.rcts.pt; http://www.esjd.net/; www.es-pr.net; Escola Profissional D. Francisco Gomes de 
Avelar; INETESE 
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Quadro 24 – Oferta de Formação Profissional e Tecnológica Especializada da Escola de Hotelaria e Turismo do 
Algarve 
 

Fonte: http://www.turismodeportugal.pt 

 

Oferta de Formação Profissional e Tecnológica Especializada da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 
Tipo de 

Classificação 
Curso 

Condições 
de Acesso 

Duração Certificação 
Saídas 

Profissionais 

Qualificação 
Inicial e 

Escolar (nível 
III) 

Cozinha 

9.º ano 

3 anos 
lectivos 

Diploma com equivalência ao 12.º ano  

Cozinheiro 
Certificado de Formação Profissional (nível de 
formação III) 
Certificação Profissional para acesso ao exercício 
da profissão de Cozinheiro 

Restaurante/Bar 
3 anos 

lectivos 

Diploma com equivalência ao 12.º ano de 
escolaridade 

Empregado de 
Mesa e Empregado 

de Bar 

Certificado de Formação Profissional (nível de 
formação III) 
Certificação Profissional para acesso ao exercício 
da profissão de Empregado de Mesa e 
Empregado de Bar 

Alojamento 
Hoteleiro 

3 anos 
lectivos 

Diploma com equivalência ao 12.º ano de 
escolaridade 

Recepcionista de 
Hotel e Governante 

de Andares 

Certificado de Formação Profissional (nível de 
formação III) 
Certificação Profissional para acesso ao exercício 
das profissões Recepcionista de Hotel e de 
Governante de Andares.  

Turismo 
3 anos 

lectivos 

Diploma com equivalência ao 12.º ano de 
escolaridade 

Técnico de 
Agências de 
Viagens e 

Transportes e 
Técnico de 

Informação e 
Animação 
Turística 

Certificado de Formação Profissional (nível de 
formação III) 
Certificação Profissional para acesso ao exercício 
da profissão de Técnico de Agências de Viagens 
e Transportes ou de Técnico de Informação e 
Animação Turística 

Restaurante/Bar 

12.º ano  

1 ano 
lectivo 

Certificado de Formação Profissional (nível de 
formação III) Empregado de 

Mesa e Empregado 
de Bar Certificação Profissional para acesso ao exercício 

das profissões de Empregado de Mesa e de 
Empregado de Bar 

Formação em 
Alternância 
(nível III) 

Formação em 
Alternância de 

Restaurante/Bar 

15 
meses 

Certificado de Formação Profissional (nível de 
formação III) Empregado de 

Mesa e Empregado 
de Bar 

Certificação Profissional para acesso ao exercício 
das profissões de Empregado de Mesa e de 
Empregado de Bar 

Itinerários de 
Formação 

para a Gestão 
(IV) 

Gestão Hoteleira 

2 anos 
lectivos 

Diploma de Especialização Tecnológica (no final 
da fase II) 

Assistente de 
Direcção de Hotel 

Certificados de Formação Profissional (nível de 
formação III e IV) 

Certificação Profissional para acesso ao exercício 
da profissão de Assistente de Direcção de Hotel 

Gestão Turística 

Diploma de Especialização Tecnológica (no final 
da fase II)  

Técnico de 
Turismo 

Certificados de Formação Profissional (nível de 
formação III e IV)  

Certificação Profissional para acesso ao exercício 
da profissão de Técnico de Turismo 

Especialização 
Tecnológica 

(nível IV) 

Pastelaria 
Avançada 

1 ano 
lectivo 

Certificado de Formação Profissional, conferindo 
nível de formação IV    

Pastelaria 
Diploma de Especialização Tecnológica em 
Pastelaria Avançada 
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A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve oferece também um conjunto de cursos que para 

além de darem equivalência ao 9.º ano ou ao 12.º ano de escolaridade, conferem uma certificação 

que permite o exercício da respectiva profissão certificada, na área da restauração, do Turismo 

que no Algarve assume cada vez mais importância para o desenvolvimento da região. 

Para além dos cursos mencionados, a Escola de Hotelaria e Turismo oferece um conjunto de 

cursos de formação contínua com vista à qualificação e requalificação dos profissionais que 

desempenham funções no sector do turismo. Nesse sentido são de destacar o curso de Direcção, 

Andares e Recepção na área da hotelaria, os cursos de Alemão, Inglês, Francês, Castelhano e 

Português para estrangeiros, os cursos de Direcção, Cozinha, Pastelaria, Mesa e Bar no sector da 

restauração, bem como, os cursos de Banca de casinos, Animação turistica, Motorista de turismo, 

Termalismo e SPA’s termais e Organização de eventos turiscos. De seguida apresentamos tabela 

com discriminação dos cursos existentes para profissionais: 

 

Quadro 25 – Formação contínua  
 

Áreas de Formação Contínua Oferta Formativa 

Hotelaria 
Graduação em direcção hoteleira; Chefia de 

andares; Chefia de recepção; Andares; 
Recepção de 1.ª; Recepção de 2.ª; 

Restauração 

Direcção Técnica em Restauração; Chefia de 
Cozinha, Chefia de Pastelaria; Chefia de Mesa; 

Escanção; Chefia de Bar; Cozinha de 1ª, 
Cozinha de 2ª; Cozinha de 3ª; Pastelaria de 1ª; 
Pastelaria de 2ª; Mesa de 1ª; Mesa de 2ª; Bar 

de 1ª; Bar de 2ª;  

Idiomas 

Alemão Avançado para Hotelaria; Alemão 
Médio para Hotelaria; Alemão Básico para 
Hotelaria; Inglês Avançado para Hotelaria; 
Inglês Médio para Hotelaria; Inglês Báscio 

para Hotelaria; Francês Avançado para 
Hotelaria; Francês Médio para Hotelaria; 

Francês Básico para Hotelaria; Castelhano 
Avançado para Hotelaria; Castelhano Médio 

para Hotelaria; Castelhano Básico para 
Hotelaria; Português para Estrangeiros; 

Turismo 
Banca de Casinos; Animação Turística; 

Motorista de Turismo; Termalismo e SPA’s 
Termais; Organização de Eventos Turisticos; 

Fonte: http://www.turismodeportugal.pt 

 

Para os jovens com idade igual ou superior a 15 anos que se encontram em risco de abandono 

escolar ou que já abandonaram os estudos antes de terminar o 9.º ano ou o 12.º ano de  
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escolaridade, nas Escolas EB2,3 e Secundárias existem os Cursos de Educação e Formação cujo 

objectivo é icentivar os jovens a prosseguirem estudos, possibilitando a aquisição de uma 

qualificação profissional para ingressar no mundo do trabalho. A frequência destes cursos 

possibilita que os jovens desenvolvam competências profissionais adequadas às suas aspirações e 

interesses e às necessidades do mercado de trabalho na região. Estes cursos são dotados de 

diversas componentes, designadamente a tecnológica, a científica, a sociocultural, podendo 

também integrar estágio. 

 

Quadro 26 – Ofertas de Cursos de Educação e Formação das Escolas EB2,3 e das Escolas Secundárias – 2008/09 
 

Ofertas de Cursos de Educação e Formação das Escolas EB2,3 e das Escolas Secundárias - 2008/09 

Nome do Curso Entidade Formadora Certificação 
Escolar 

Serviço de Bar 
EB2,3 D. Afonso III 

9.º ano 

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos 9.º ano 

Empregado de Mesa 
EB2,3 Dr. Joaquim de Magalhães 

9.º ano 

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos 9.º ano 

Serviço de Mesa EB2,3 Poeta Emiliano da Costa 9.º ano 

Operador de Informática 

EB2,3 de St.º António 

9.º ano 

Electricista de Instalações 9.º ano 

Jardineiro 9.º ano 

Operador de Fotografia EB2,3 de Montenegro 9º ano 

Práticas Técnico Comerciais 

Escola Secundária Tomás Cabreira 

9.º ano 

Técnicas Administrativas 12.º ano 

Práticas Administrativas 9.º ano 

Técnico de Instalações Eléctricas 12.º ano 

Instalações Eléctricas 9.º ano 
Instalação e Manutenção de Sistemas 
Informáticos 

Escola Secundária Pinheiro e Rosa 12.º ano 

Técnico de Multimédia Escola Secundária João de Deus 12.º ano 
Fonte: www.esec-tomas-cabreira.rcts.pt; http://www.esjd.net/; www.es-pr.net; http://www.drealg.min-edu.pt 
 

 
A Educação e Formação de Adultos (EFA) permite que os trabalhadores menos qualificados 

frequentem uma formação que garanta o desenvolvimento das competências e a aquisição de 

conhecimentos necessários para exercer uma profissão. Estes cursos destinam-se a adultos com 

idade igual ou superior a 18 anos que possuam baixos níveis de escolaridade. Este tipo de 

formação recorre também a metodologias que permitem valorizar as experiências de vida dos 

formandos e proporcionam uma dupla certificação escolar e profissional. 
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A Escola Secundária Tomás Cabreira ofereceu no ano lectivo 2008/09 um rol de cursos, em 

horário pós-laboral,  destinados à população jovem e adulta que apresenta indices frágeis de 

qualificação escolar e profissional, conferindo equivalência ao 9.º ano: 

• Acção Educativa; 

• Apoio Familiar e à Comunidade; 

• Práticas Administrativas; 

• Práticas Técnico-Comerciais. 

 

Note-se ainda que a Escola Secundária Tomás Cabreira  inclui também na sua oferta formativa 

um Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA tipo B3) que funciona no Estabelecimento 

Prisional de Faro e que confere equivalência ao 9.º ano. No ano lectivo 2008/09 14 reclusos 

frequentaram esse curso. 

 

Por outro lado o IEFP dispõe de uma diversificada oferta de cursos de Formação Contínua – 

Formação  Modular Certificada, designadamente: 

• Técnicas Comerciais (UFCD); 

• Desenho e Projecto da Construção Civil (UFCD); 

• Técnicas de Mesa – Bar (UFCD); 

• Formação de Base de nível Secundário; 

• Electricidade de Instalações (UFCD); 

• Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia (UFCD); 

• Instalações e Operação de Sistemas Informáticos (UFCD); 

• Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos (UFCD); 

• Formação de Base de nível Secundário; 

• Tecnologias de Informação e Comunicação Multimédia (UFCD); 

• Instalação e Gestão de Redes Informáticas (UFCD); 

 

Paralelamente também são oferecidos alguns cursos de Educação e Formação de Adultos, 

nomeadamente: 

 

Cursos EFA – S3 – tipo A 

• Técnicas de Apoio a Gestão (UFCD); 

• Segurança e Higiene no Trabalho (UFCD); 

• Medições e Orçamentos (UFCD); 
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• Técnicas de Esteticismo – Cosmetologia (UFCD); 

• Técnicas de Organização de Eventos (UFCD); 

• Instalação de Sistemas Solares Térmicos; 

• Técnicas de Secretariado (UFCD); 

 

Cursos EFA – Tipo B2 + B3 (Formação Contínua) 

• Jardinagem e Espaços Verdes (UFCD); 

 

Cursos EFA – tipo B3 (Formação Contínua) 

• Jardinagem e Espaços Verdes (UFCD); 

• Manutenção Hoteleira (UFCD); 

• Práticas Administrativas (UFCD); 

• Cuidados e Estética do cabelo (cabeleireiro (a) de senhora) – UFCD; 

• Manutenção em campos de golfe; 

• Electricidade de Instalações; 

 

Ao longo  do ano desenvolvem-se também acções de formação pedagógica inicial e contínua de 

formadores, qe confere aos formandos a certificação (CAP) que os habilita a desenvolver trabalho 

em determinadas áreas de formação, geralmente conducentes com a sua formação académica e 

profissional. 

 

De igual modo e no sentido de concretizar medidas concretas no campo da inclusão/integração e 

mediante o princípio de igualdade de oportunidades, importa ter em consideração as ofertas, em 

distintas fases do ano, de acções que se incluem na vertente “Portugal Acolhe”. 

 
 

2.12. Centros de Reconhecimento e Validação de Competências CRVCC 
 

Quadro 27 – Alunos Certificados em CRVCC 
 

Alunos Certificados em CRVCC   

Centro RVCC 
Nº de Adultos Certificados   

2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 
Centro de Formação Profissional de 
Faro (criado em Novembro de 2001) 82 90 220 314 (sd) (sd) (sd) 

Escola de Hotelaria e Turismo do 
Algarve (criado em Novembro de 
2002) 

_____ 44 49 311 315 391 113 

Fonte: DREAlg e EHTA 
(sd) sem dados 
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Face aos dados disponíveis verifica-se um aumento de adultos certificados no Centro RVCC da 

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve entre 2003 e 2007, sendo que de 2007 para 2008 se 

registou um decréscimo acentuado. 

 
2.13. Educação Especial 
 
Quadro 28 – Alunos com Educação Especial – ano lectivo 2008/09 
 

Domínios 
Pré - 

Escolar 
1.º Ciclo 

2. e 3.º 
Ciclos 

Secundário 

Sensoriais 
Audição 3 15 10 5 

Visão 1 0 1 3 

Audição/Visão 0 0 0 0 

Mentais 
(globais e 

específicas) 

Cognitivas 7 40 61 9 

Linguagem 0 9 19 24 

Emocionais 2 6 9 3 

Voz e Fala 2 0 0 0 

Neur.Esquel. 1 4 6 6 

S.Física 0 2 2 2 

Total 16 76 108 52 
                     Fonte: DREAlg 

 
O Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro aplicável ao ensino público, particular, cooperativo e 

solidário estabelece um conjunto de medidas educativas, conforme é determinado no n.º 2 do 

Artigo 16.º: 

 

a) Apoio pedagógico personalizado; 

b) Adequações curriculares individuais; 

c) Adequações no processo de matrícula; 

d) Adequações no processo de avaliação; 

e) Currículo Específico individual; 

f) Tecnologias de Apoio. 

 

Este diploma introduz também a definição da população alvo da educação especial, abrangendo as 

crianças e os jovens que apresentam necessidades educativas especiais consequentes de alterações 

funcionais e estruturais permanentes e que se reflectem de forma continuada nas dificuldades e 

vários domínios, justificando assim a necessidade de um acompanhamento especializado. 

 

No concelho de Faro, no âmbito da Educação Especial, existem modalidades específicas de 

educação, nomeadamente a Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de alunos com 

Perturbações do Espectro do Autismo que funciona nas instalações da Escola EB1 e JI da  
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Conceição, a Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos que desenvolve a 

sua actividade nas Escolas EB1 de Faro n.º 4 (Penha), EB2,3 de Santo António e Escola Secundária 

Tomás Cabreira. Para além disso existe também um Centro de Recursos em Tecnologias de Apoio 

para a Educação Especial que funciona na Escola EB2,3 Dr. José Neves Júnior. 

 

No que particularmente diz respeito ao Pré-Escolar verifica-se que o maior número de casos 

corresponde às necessidades de natureza cognitiva, seguindo-se as auditivas, bem como as 

emocionais e as da voz e da fala. 

 

No 1º Ciclo do Ensino Básico denota-se que para além das cognitivas também existe um número 

considerável de alunos com necessidades sensoriais ao nível da audição, que precedem as da 

linguagem, emocionais, neuro-esqueléticas e de saúde física. 

 

No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico prevalece um número superior nas necessidades cognitivas, 

seguindo-se a linguagem e a audição, as emocionais, as neuro-esqueléticas e a saúde física e a visão.  

 

No Ensino Secundário, a Linguagem é a área onde se regista um maior número de casos, existindo 

também o registo de alunos com necessidades educativas ao nível neuro-esquelético, visão, 

emocionais e saúde física. 

 

A Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de alunos com Perturbações do Espectro do 

Autismo funciona numa sala do edifício da Escola EB1 e JI da Conceição, inaugurada no ano 

lectivo 2006/07, dispondo de boas infra-estruturas para a prática educativa. 

 

Refira-se que o espaço onde funciona a referida Unidade se encontra apetrechado com diverso 

mobiliário, material audiovisual, informático, didáctico e musical, bem como de software didáctico 

necessário para trabalhar com a respectiva população daquela Unidade. Quanto à proveniência 

importa considerar que, na sua maioria, os equipamentos e materiais têm sido cedidos pela Direcção 

Regional de Educação do Algarve, sendo utilizados alguns materiais didácticos fornecidos pela 

Câmara Municipal de Faro através do ProAlgarve e outros materiais adquiridos pela respectiva 

Unidade. Quanto a este aspecto importa também realçar que o apetrechamento dos diferentes 

espaços dos estabelecimentos de ensino é efectuado com base num levantamento de necessidades 

assegurado pelo respectivo Professor Coordenador do Estabelecimento, bem como pelo Presidente 

do Conselho Executivo do respectivo Agrupamento de Escolas, cabendo ao Município dar resposta 

às respectivas necessidades diagnosticadas e conforme as atribuições e competências determinadas 

por lei, nomeadamente as que são dispostas na Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro e na Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. Com efeito, a articulação com os Agrupamentos de Escolas e  
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estabelecimentos de ensino assume, neste contexto, uma importância fulcral, na medida em que, 

respeitando a autonomia dos estabelecimentos de ensino, viabilizam-se estratégias assentes no 

diálogo e que são precursoras da tomada de medidas adequadas à realidade.  

 

Refira-se também que a Unidade de Ensino Estruturado para alunos com espectro do autismo tem 

uma população de sete alunos, sendo que três alunos pertencem ao Pré-Escolar, outros três ao 1.º 

Ciclo e um aluno tem Trissomia 21. Quanto aos recursos humanos note-se que estão afectos a esta 

Unidade de Ensino dois docentes de Educação Especial, uma Auxiliar de Acção Educativa, um 

POC (Programa Ocupacional), uma Psicóloga e uma Terapeuta da Fala. 

 

Nesse sentido esclarecemos ainda que o Município de Faro tem vindo a colaborar com os 

Agrupamentos de Escolas, no sentido de responder às necessidades emergentes e de acordo com as 

respectivas competências e atribuições. Daí que a Escola de Referência para a Educação Bilingue de 

Alunos Surdos também tenha sido alvo de atenção porque em 2005 as salas de apoio para 

multideficiência auditiva da Escola EB1 de Faro n.º 4 (Penha) foram apetrechadas com mobiliário, 

designadamente mesas, cadeiras, armários, quadros de porcelana e cavalete. De igual modo, no 

decurso do ano lectivo 2007/08 foram colocados sinalizadores luminosos no sentido de facilitar a 

percepção dos alunos surdos face ao recreio e entrada e saída das aulas e colocadas portas acústicas, 

garantindo o isolamento acústico. 

 

Mais informamos que este Município assinou em 16 de Setembro de 2008 o Contrato de Execução 

para Transferência de Competências na área da Educação e em cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de Julho, no âmbito do qual se verifica um acréscimo de 

competências, designadamente na gestão do parque escolar, o que inclui o apetrechamento e a 

execução de obras nas Escolas E.B.2,3 do Concelho. Desse modo importa destacar que também 

neste âmbito o diagnóstico das necessidades dependerá do contributo e supervisão pedagógica dos 

Coordenadores de Estabelecimento de Ensino e Presidentes dos Agrupamentos de Escolas com 

vista à disponibilização de mobiliário e execução de obras conducentes com a realidade vigente e 

permitindo, assim, promover as condições necessárias para a prática pedagógica. De igual modo, 

importa destacar que esse diagnóstico de necessidades deverá abranger as carências de mobiliário 

ou de intervenções que se julguem imperiosas para que os alunos com necessidades educativas 

especiais usufruam, igualmente, das condições e recursos prementes para a sua integração e 

percurso educativo bem sucedido.  
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Quadro 29 – Recursos Humanos da Unidade de Surdos 
 

 

IUS- Inclusão na Unidade a tempo inteiro com apoio de Educadora ou Professor Especializado, Terapeuta da Fala, Formadora de LGP, 
Intérprete, Psicóloga (os alunos do Pré-Escolar não estão a tempo inteiro, só estão na unidade durante 3 dias/semana, neste ano lectivo já estão a 
tempo inteiro) 
 
EUS- Inclusão na EB2,3 Santo António em grupo de surdos e apoio de Professores e técnicos especializados da Unidade de Surdos de acordo 
com a necessidade 
e de cada aluno. 
LGP- Língua Gestual Portuguesa na Unidade de Surdos 
FLG- LGP no Jardim-de-Infância, Escola ou outra Instituição (Fora da Unidade) 
TFA- Terapia da Fala na Unidade de Surdos. 
Nota 1: em 2007/08 há uma aluna matriculada no 1.º C, mas que está com Currículo Esp. Alternativo na EB2,3 devido à sua idade (14 anos) não 
sendo contada em IUS, mas em LGP e TFA. Em 2008 a situação desta aluna mantém-se 
 
Nota II:  Em 2008/09 há mais uma aluna com surdez moderada que está em turma de ouvintes e que não está aqui contabilizada. 

 
Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas da Sé 

 

 
Quadro 30 – Alunos com apoio na Unidade de Surdos 

 

Ano 
Lectivo 

Alunos com apoio na Unidade de Surdos 
Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

IUS EUS LGP FLG TFA IUS EUS LGP FLG TFA IUS EUS LGP FLG TFA IUS EUS LGP FLG TFA 

2005/06 9 0 9 0 9 6 0 6 0 6 0 4 4 0 1 0 4 4 0 0 
2006/07 7 0 7 0 7 10 0 10 0 10 0 4 4 0 1 0 4 4 0 0 
2007/08 11 0 11 0 10 6 0 7 0 7 0 4 4 0 2 0 8 8 0 2 
2008/09 3 0 3 0 3 15 0 16 0 16 0 5 5 0 2 0 4 4 0 0 
    Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas da Sé 

 

No Pré-Escolar observa-se uma diminuição do número de crianças com a apoio, enquanto que no 

1.º Ciclo se regista um aumento significativo do número de alunos que recebe apoio na Unidade 

de Surdos da Escola EB1 de Faro n.º 1 (Penha). 

 
No 2.º Ciclo mantém-se, de um modo geral, o mesmo número de alunos e no 3.º Ciclo regista-se 

uma diminuição para metade do número de estudantes com apoio na Unidade de Surdo, também a 

funcionar na E.B.2,3 de Santo António. 

   

Quanto aos recursos humanos verificamos que em 2008/09 aumentou o número de formadores e 

de Intérpretes de LGP, perfazendo assim um total de 13 profissionais que apoiam a Unidade de 

Surdos. 
 

Ano 
Lectivo 

Recursos Humanos da Unidade de Surdos 

Professores 
especializados 

Educador de 
Infância 

Especializado 

Terapeuta 
da Fala 

Psicólogo 
Formadores 
de LGP 

Intérpretes 
de LGP 

Auxiliar de 
Acção 

Educativa 

Outros  
(Quais) 

2005/06 2 1 1 1 2 2 1 0 
2006/07 2 2 1 1 2 2 1 0 

2007/08 2 2 1 1 3 3 1 0 

2008/09 2 2 1 1 4 2 1 0 



Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do Concelho de Faro                             Documento de Trabalho 

Carta Educativa – Faro                                                                                                                    

 
62

 
2.13.1 Contributos Institucionais 
 
Quadro 31 – Contributos Institucionais  
 

Instituições N.º de Utentes 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) 

Intervenção Precoce 45 
Centro de Actividades Ocupacionais 30 

Escola de Educação Especial 29 
Centro de Apoio à Vida 15 

Formação Profissional 31 

Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) 139 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM) 

Valência Educacional 15 
Centro de Actividades Ocupacionais (St.ª Bárbara de Nexe) 22 

Centro de Actividades Ocupacionais Laborais 15 
Unidade de Formação Profissional 38 

Lar de Apoio Residência JustaCASA 12 
                     Fonte: APPC; Acapo Algarve; AAPACDM 

 
No concelho de Faro existem também algumas instituições de cariz social sem fins lucrativos cujo 

contributo é fundamental para dar resposta aos utentes que têm problemas do foro 

neuropsicológico e que necessitam de apoio que na maioria das vezes não pode ser assegurado 

pelas respectivas famílias porque é necessária a intervenção técnica e um acompanhamento 

permanente e personalizado.  

 

O Núcleo Regional de Faro da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, enquanto Instituição  

Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos iniciou a sua actividade em 1982, data a 

partir da qual e até ao momento tem mobilizado esforços e desempenhado um papel louvável na 

resolução de problemas inerentes à paralisia cerebral. Ao longo destes anos tem desenvolvido 

inúmeros programas de intervenção social, clínica/reabilitação, educação, apoio ocupacional, 

formação, emprego, desporto, recriação e família. De facto, no papel desempenhado no seio da 

comunidade Farense esta instituição tem-se destacado particularmente no atendimento e apoio aos 

cidadãos com paralisia cerebral e outras doenças neurológicas. 
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Nesse sentido quanto aos seus principais objectivos, temos a destacar os seguintes: 

• Sensibilização para a problemática da paralisia cerebral, bem como para a necessidade de 

prevenção, reabilitação e inserção social; 

• Sensibilização e responsabilização dos envolvidos na resolução de problemas do cidadão 

portador de paralisia cerebral; 

• Fomentar o desenvolvimento das potencialidades do cidadão portador de paralisia 

cerebral, promovendo a sua integração na sociedade; 

• Promoção dos direitos do cidadão portador de paralisia cerebral, designadamente no que 

diz respeito a reabilitação, educação, segurança social, habitação, preparação profissional, 

trabalho e realização afectiva e social; 

• Contribuir para o zelo e cumprimento do determinado na Constituição da República 

Portuguesa, com especial ênfase para o seu art.º 71, nas Declarações Universais dos 

Direitos do Homem, das Crianças e dos Deficientes; 

• Promover a formação dos recursos humanos; 

• Promover a especialização dos técnicos que trabalham na área da paralisia cerebral; 

• Desenvolver actividades de cariz social, recreativo e desportivo, com destaque para o 

lazer, para os tempos livres e para a competição; 

 

Nas valências acima referidas verificamos que a Intervenção Precoce detém o maior número de 

utentes, seguindo-se a Formação Profissional, o Centro de Actividades Ocupacionais, o Centro de 

Educação Especial e por fim o Centro de Apoio à Vida. 

 

A Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal que também é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social visa sobretudo promover a integração social e profissional dos deficientes 

visuais e defender os seus direitos. Esta associação resultou da união, em 1989, da Associação de 

Cegos Luís Braille, da Liga de Cegos João de Deus e da Associação de Cegos do Norte de 

Portugal, retratando assim um bom exemplo de movimento associativo de deficientes que actuam 

activamente ao nível da estrutura organizacional, na definição de objectivos e nas actividades a 

desenvolver. Na delegação de Faro estão identificados 139 utentes. 

 

A Associação Algarve de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social e tem 40 anos de existência. Os seus objectivos visam a 

reabilitação social e profissional dos jovens com deficiência mental, com necessidades educativas 

especiais e/ou em condição de risco social. Como se verifica a Valência Unidade de Formação 

Profissional é a que detém mais utentes seguindo-se o Centro de Actividades Ocupacionais. 
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2.14. Educação e Formação Musical e Artística 
 

Para além do ensino regular, em Faro destaca-se também o enriquecedor contributo de 

estabelecimentos cuja acção é direccionada para a educação e formação musical e artística, dos 

quais importa destacar o Conservatório Regional do Algarve Maria Campina que presta um 

serviço impar e meritório à comunidade Farense. A escola de música é propriedade da Associação 

do Conservatório Regional do Algarve Maria Campina que é uma instituição de utilidade pública 

sem fins lucrativos. Este estabelecimento disponibiliza, a nível concelhio e distrital uma oferta 

diversificada de formação na área da música e da dança. Trata-se, portanto, de uma instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação para se dedicar ao ensino artístico especializado da 

música nos níveis básico e complementar. Note-se ainda que em reconhecimento ao trabalho que 

tem vindo a desenvolver em 2004 a Câmara Municipal de Faro agraciou o Conservatório com a 

medalha de mérito municipal – grau ouro. Antes disso, em 1988 a Secretaria de Estado da Cultura 

também agraciou esta instituição com a medalha de mérito cultural. 

 

Note-se ainda que nos últimos dois anos lectivos a relação de parceria entre o Município e o 

Conservatório tem sido reforçada no âmbito da implementação do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular, nomeadamente através da disponibilização de docentes para assegurar 

a actividade de música em alguns estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo do concelho. 
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Quadro 32 – Oferta formativa do Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 

 
Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 

Curso N.º Alunos Ano/Grau Regime 

Acordeão 2 inc. e 1.º Supletivo 

Clarinete 7 inc. 1.º ao 8.º Supletivo, Articulado e Livre 

Flauta de Bisel 23 inc. 1.º ao 8.º Supletivo, Articulado e Livre 

Flauta deTransversal 13 1.º ao 6.º Supletivo e Articulado 

Piano 70 inc. 1.º ao 8.º Supletivo, Articulado e Livre 

Saxofone 4 1.º ao 6.º Supletivo, Articulado e Livre 

Trompete 1 1º Articulado 

Guitarra 39 inc. 1.º ao 8.º Supletivo, Articulado e Livre 

Violino 37 inic., 1.º ao 7.º Supletivo, Articulado e Livre 

Violoncelo 9 Inic., 1.º ao 4.º Supletivo e Articulado 

Coro 69 1.º ao 8.º Supletivo, Articulado e Livre 

Formação Musical 117 1.º ao 8.º Supletivo, Articulado e Livre 

Acústica 2 1.º Supletivo 

História da Música 5 1.º, 2.º e 3.º Supletivo e Articulado 

A.T. Composição 6 1.º,2.º e 3.º Supletivo e Articulado 

Prática de Teclado 2 1º e 2º Supletivo 

Classe de Conjunto 75 inic., 1.º ao 8.º  Supletivo e Articulado 

Iniciação Musical 73 Iniciação   

Iniciação ao Ballet 30   Livre 

Hip Hop 23   Livre 

Dança Clássica 105 Iniciação Livre 

Dança Contemporânea 41 Iniciação Livre 
Fonte: Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 
 

Também a Associação Filarmónica de Faro tem desenvolvido um trabalho significativo na área da 

música, enquanto vertente indispensável da promoção e do desenvolvimento cultural dos 

Farenses. O seu contributo na área dos espectáculos musicais e o trabalho de parceria que tem 

vindo a ser desenvolvido entre esta associação, o município e outras entidades locais tem 

contribuído para consolidar a sensibilização e a conscientização da população local para os efeitos 

terapêuticos da música, bem como do seu impacto positivo na vida social e cultural. 

 

De igual modo, para o ano lectivo 2009/2010 foram estabelecidos contactos e oficializada uma 

parceria entre o município e esta associação como o objectivo de dar resposta às carências de 

docentes que se têm detectado na área da música. 

 

A Companhia de Dança do Algarve desenvolve, igualmente, desde 2002 um trabalho centrado na 

promoção da dança, que tem possibilitado projectar e concretizar objectivos ambiciosos de jovens  
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bailarinos cuja qualidade já foi reconhecida através da atribuição de prémios e da participação de 

concursos internacionais. Assim, o seu coreógrafo e director artístico, Evgueni Beliaev, tem 

apostado em criações originais mas inspiradas em textos musicais de grandes compositores como 

Mozart, Bach, Tchaikovsky, Prokofiev, de entre outros.  

 
Nos últimos dois anos lectivos foi fortalecida a colaboração entre o município e a Academia de 

Dança do Algarve, com o objectivo de garantir a oferta de dança no âmbito das Actividades de 

Enriquecimento Curricular.  

 

A ACTA-A Companhia de Teatro do Algarve tem sido, no campo da produção artística um forte 

interveniente na área da formação e sensibilização que também se inter-relacionam com a reflexão 

artística e estética. Esta companhia visa promover o gosto pelo teatro, denotando na sua acção as 

componentes pedagógica e lúdica que têm contribuído para a afirmação de um papel cada vez 

mais relevante para o público em idade escolar. Em 2008 os espectáculos da ACTA contaram com 

a presença de cerca de 16.758 espectadores, tendo se realizado 180 espectáculos. Paralelamente e 

no seguimento do trabalho de parceria que tem vindo a ser estabelecido entre o município e as 

instituições de cariz social e cultural, também têm sido celebrados protocolos de colaboração com 

a ACTA, assegurando, desse modo, a disponibilização de pessoal técnico capacitado para 

desenvolver a actividade de expressão dramática no âmbito do Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular.  

 

2.15. Educação para a Ciência 
 
Numa altura em que a ciência e a tecnologia ocupam um lugar cada vez mais decisivo, a educação 

para o conhecimento tem-se revelado uma iniciativa favorável ao complemento dos 

conhecimentos adquiridos no seio escolar. Nesse sentido e tendo em consideração a proximidade 

existente entre os estabelecimentos de ensino do Concelho e o Centro de Ciência Viva do Algarve 

são de realçar as actividades e as iniciativas divulgadoras e promotoras da ciência, bem como da 

relação entre a ciência e a sociedade. Este Centro dedica-se à realização de diversas acções, a 

saber: 

• Realização de Conferências e outros Eventos sobre áreas científicas; 

• Apoio ao Ensino experimental das ciências com professores e alunos do Ensino Básico e 

Secundário; 

• Acompanhamento e dinamização de visitas de estudo; 
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• Realização de actividades educativas nos estabelecimentos de ensino (exemplo: planetário 

móvel); 

• Qualificação e Formação Profissional de estudantes do Ensino Secundário e Superior; 

• Exposições permanentes e temporárias sobre temas científicos; 

• Realização de Actividades Diversas: sessões de observação astronómica, organização de 

festas de aniversário e de ateliers e de oficinas de Ciência; 

• Colaboração/participação em eventos comemorativos como o Dia Mundial do Ambiente, 

da Criança, Semana da Ciência e Tecnologia e Semana Mundial do Espaço; 

 

Nesse sentido, a parceria entre o Município de Faro e o Centro de Ciência Viva do Algarve 

concretiza-se ainda na celebração de protocolo de colaboração com vista a garantir a realização da 

Actividade de Ciência Viva no âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular. 

 
2.16. Educação Extra-Escolar 
 

Para além dos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada existentes no concelho, é 

ainda de referir a existência de instituto e centros de educação cuja acção e actividade é 

enquadrada num âmbito de educação e/ou formação não formal e que podem complementar e 

enriquecer a aquisição de conhecimentos, a realização de novas aprendizagens e o 

desenvolvimento de competências, úteis para a área académica, profissional e sócio-cultural. 

 
Quadro 33 – Oferta formativa dos estabelecimentos de Educação Extra-Escolar 
 

Estabelecimentos de Educação Extra-Escolar Cursos 

Instituto de Línguas de Faro 

Alemão 
Inglês 
Francês 
Dactilografia 
Estenografia 

Centro de Inglês de Faro 

Inglês Survival (básico) 
Inglês Waystage (intermédio) 
Inglês Upper Waystage (intermédio/Alto) 
Inglês Threshold (avançado) 
Inglês Milestone (superior) 
Inglês Mastery (expert) 

Centro Lúdico AB – Aprender Brincando 

Curso de Educação Musical 

Curso de Expressão Dramática e Teatro 

Curso de Pintura e Desenho 

"Matemática Divertida" 

"Ciência Divertida" 
Fonte: Divisão de Educação 
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2.17. Recursos Humanos nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1º 

Ciclo do Ensino Básico 
 

 
 

 
Gráfico 22 – Pessoal docente no Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
 

Pessoal docente no Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do 
Ensino Básico em 2008/09

11

166

498

Pré-Escolar

1.º Ciclo

2.º e 3.º Ciclos

 

Fonte: DREAlg/ Agrupamentos de Escolas 

 
 

Quanto ao pessoal docente e tal como é previsível o maior n.º de docentes no Ensino Básico (498) 

lecciona no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, seguindo-se o 1.º Ciclo com 166 docentes. Quanto à 

Educação Pré-Escolar e tendo em consideração que no Concelho existem 4 estabelecimentos de 

educação Pré-Escolar o número de Educadores é 11. 
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Gráfico 23 – Pessoal não docente transferido do Ministério da Educação 
 

Pessoal não docente transferido do Ministério da Educação

172

60

19

1 3 2 1

Auxiliar de acção
educativa

Assistente de
administração escolar 

Cozinheiros

Técnico profissional
ASE principal

Guarda nocturno

Psicólogo

Terapêuta da fala

 
 
 
 Fonte: DREAlg/Divisão de Educação 
 
 

No âmbito da transferência de competências foram transferidos do Ministério da Educação para o 

Município de Faro cerca de 258 funcionários que exercem funções nos estabelecimentos de 

ensino básico do Concelho. Do total mencionado 66,7% corresponde a Auxiliares de Educação, 

seguindo-se os Assistentes de Administração Escolar com 21,1%. 

 
Gráfico 24 – Pessoal da CMF 

Recursos humanos existentes nos estabelecimentos de 
ensino - ano lectivo 2008/2009

240

57

7 2
18

Assistente operacional

Assistente técnico

Assistente técnica
animadora
Técnicos superiores

Programas ocupacionais
(POC)

 
 Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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A Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas veio determinar algumas 

alterações, nomeadamente a definição de três carreiras gerais, nomeadamente a de Técnico 

Superior, a de Assistente Técnico e a de Assistente Operacional. Assim e de acordo com o pessoal 

não docente transferido do Ministério da Educação para o Município de Faro em 2008/09 

passámos a dispor de um total de 324 funcionários que, distribuídos pelas respectivas categorias 

comprovam que 74% correspondem a assistentes operacionais que englobam os profissionais que 

anteriormente à reforma legal correspondiam aos auxiliares de acção educativa, aos cozinheiros e 

guardas. Para além deste pessoal importa ter em atenção que algumas necessidades são suprimidas 

através do recurso aos programas Ocupacionais (POC’s). 

 

2.18. Transportes Escolares 
 
As competências dos órgãos municipais na área da Educação são definidas no Artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99 de 14 de Setembro e visam, entre outras, assegurar os transportes escolares.  

 
No âmbito das competências do Município na organização, financiamento, controlo e 

funcionamento dos transportes escolares e em conformidade com o determinado no Decreto-Lei 

n.º 299/84 de 5 de Setembro é elaborado anualmente o Plano de Transportes Escolares e 

respectivo Ajustamento, a fim de dar resposta à necessidade de deslocação dos alunos residentes 

no Concelho de Faro. Importa ainda ter em consideração que o cumprimento da legislação em 

vigor facilita a mobilidade dos alunos do Ensino Secundário que escolhem uma área vocacional 

que não existe nos estabelecimentos de ensino deste Concelho. 

 

O Plano de Transportes Escolares e respectivo Ajustamento é efectuado em conformidade com a 

legislação vigente anteriormente referida e de acordo com os dados fornecidos pelos 

Estabelecimentos de Ensino, pelo que não existe registo de alunos em lista de espera. 

 

Nesse sentido, Procura-se garantir os serviços de uma rede de transportes escolares à população 

escolar dos diversos níveis de ensino e de vários Estabelecimentos de Ensino, nomeadamente: 
 

• Agrupamento de Escolas D. Afonso III 

• Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Joaquim de Magalhães; 

• Agrupamento Vertical de Escolas Neves Júnior; 

• Agrupamento de Escolas de Montenegro; 

• Agrupamento Vertical de Escolas da Sé; 
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• Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi; 

• Agrupamento Vertical da E.B.2,3 João da Rosa - Olhão; 

• Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Alberto Iria – Olhão; 

• Escola Secundária João de Deus; 

• Escola Secundária Tomás Cabreira; 

• Escola Secundária Pinheiro e Rosa; 

• Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes – Olhão; 

• Escola Secundária de Loulé; 

• Escola Secundária José Belchior Viegas – S. Brás de Alportel. 
 

 

Saliente-se que os alunos residentes no concelho de Faro utilizam os transportes escolares em 

horários que coincidem com as horas de entrada e de saída das aulas, considerando-se o horário 

escolar como sendo o período compreendido entre as 8:00h e as 18:30h. 
 

 

 

Durante o ano lectivo 2008/09 861 alunos utilizam os transportes escolares, sendo que 588 

pertencem ao Ensino Básico, dos quais 276 são menores de 12 anos e 312 maiores de 12 anos, e, 

273 alunos com idade superior a 12 anos pertencem ao Ensino Secundário. 
   

                                              

Gráfico 25 – Alunos Transportados – 2008/09 

Fonte: Divisão de Educação 

Alunos Transportados - 2008/09

785

38
21 38

EVA

Barco

Circuito Especial

Veículos Municipais

 
 
 

A maioria dos alunos (91,2%) são transportados pelos Autocarros da EVA, que assegura os 

percursos que se incluem nos circuitos da zona rural e da zona urbana, percorrendo uma média de 

7 km diários e gastando uma média diária de 17 minutos, garantido o Município o pagamento dos  
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passes dos alunos que se encontram na escolaridade obrigatória e a comparticipação em 50% do 

valor respectivo dos passes dos alunos que já não se encontram na escolaridade obrigatória.  
 

Os Veículos municipais asseguram o transporte de cerca de 4% dos alunos onde não existem 

transportes das Carreiras públicas e as carreiras fluviais transportam os alunos da Ilha da Culatra 

para o Cais de Olhão (4%). 
 

Gráfico 26 – Alunos transportados, por Ciclos 

49

228

311
273

861

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário Total

 

 

Fonte: Divisão de Educação 

 

Dos alunos transportados, 62,6 % pertencem ao 2.º e 3.º Ciclos e 31,7 % ao Ensino Secundário, 

correspondendo os restantes 5,7% ao 1.º Ciclo. 
 

A Rede de Transportes Escolares no cumprimento dos respectivos serviços utiliza os veículos 

municipais, designadamente os ligeiros de passageiros de nove lugares, 1 autocarro camarário, 

bem como os autocarros da Transportadora EVA Transportes S.A. e os barcos das 

Transportadoras Rio Guadiana e José Celestino Lopes Guerreiro, conforme se apresenta no 

quadro seguinte: 
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Quadro 34 – Rede de Transportes Escolares 

Fonte: Divisão de Educação 

 
 
 
 

Rede de Transportes Escolares 

Meio de Transporte Circuito Percurso Alunos 

Autocarros EVA 

Zona Urbana 

Gambelas/Faro;  
Mar e Guerra/Faro; 
Montenegro/Faro; 
Pontes de Marchil/Faro; 
Gambelas/Montenegro; 

Pontes de Marchil/Montenegro; 
Praia de Faro/Faro; 
Arábia/Montenegro; 
Praia de Faro/Montenegro 

156 

Zona Rural 

Braciais/Faro; 
Campinas/Faro; 
Patacão/Faro; 
Rio Seco/Faro; 
Torre de Natal/Faro; 
Patacão/Montenegro; 
Alface/Estoi; 
Chaveca/Estói; 
Sambada/Estói; 
Bela Curral/Faro; 
Chaveca/Faro; 
Conceição/Faro; 
Galvana/Faro; 
Paço Branco/Faro; 
Salgados/Faro; 
S. João da Venda/Faro; 
Vale da Venda/Faro; 
Arneiro/Montenegro; 
Mata Lobos/Montenegro; 
S. João da Venda/Montenegro; 
Vale da Venda/Montenegro; 
Falfosa/Patacão; 
Alcaria Cova/Estoi; 
Azinheiro/Estoi; 
Bela Salema/Estói; 
Bordeira/Estói; 

Campinas/Estói; 
Conceição/Estói; 
Medronhal/Estói; 
Paço Branco/Estói; 
St.ª Bárbara de Nexe/Estói; 
Valados/Estói; 
Gorjões/St.ª Bárbara de Nexe; 
Bela Salema/Faro; 
Estói/Faro; 
Falfosa/Faro; 
St.ª Bárbara de Nexe /Faro; 
Falfosa/Montenegro; 
St.ª Bárbara de 
Nexe/Montenegro; 
Agostos/Estói; 
Falfosa/Estói; 
Gorjões/Estói; 
Mata Lobos/Estói; 
Alcaria Cova/Faro; 
Bordeira/Faro; 
Gorjões/Faro; 
Faro/Loulé; 
Azinheiro/Faro; 
Estoi/s. Brás de Alportel 
Cancela/Estói 
Mata Lobos/Estói 
Faro/Estói 
Goldra Faro 
Corotelo/Faro 

629 

Autocarros EVA 
Circuito 
Especial 

Cais de Olhão/Escola E.B.2-3 João da Rosa 21 

Barco ____ Ilha da Culatra/Olhão 38 

Veículos Municipais 
(Carrinha de 9 lugares) 

Zona Rural 

Alface/Estoi; 
Areolos/Estoi; 
Guelhim/Estoi; 
Sambada/Estói; 
Serro do Lobo/Estói  
 Sítio da Areia/Estói; 
Vale de Gralhas/Estói 
Murta/Estói 
Estói/St.ª Bárbara de Nexe 
Guelhim/ St.ª Bárbara de Nexe 
Medronhal/St.ª Bárbara de Nexe 
Falfosa/Bordeira 

38 
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Quadro 35 – Alunos transportados 

 

 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Alunos transportados pela 
CMF 

65 62 15 35 33 38 

Alunos transportados pela 
EVA 

937 821 894 818 803 785 

Barco 38 33 30 36 39 38 

Circuito Especial (Eva) 21 22 23 20 35 21 

Estabelecimentos de 
ensino abrangidos 

14 13 14 15 14 14 

1º Ciclo 2 1 1 3 3 6 

2º,3º Ciclos 7 7 7 7 8 8 

Secundário 5 5 6 5 6 6 

Instituições de 
Solidariedade 

-- -- -- -- -- -- 

Alunos com necessidades 
Educativas Especiais 

-- 10 7 6 6 6 

Encargos financeiros  168.024,16 € 153.513,82 € 167.319,24 €  190.725,17 194.863,76 300.028,50* 
 

          
   Nota: * estimativa considerada no Ajustamento ao Plano de Transportes Escolares 

Fonte: Divisão de Educação 

 
2.19. Acção Social Escolar 
 
Conforme é determinado nos n.º 2 e 4 do Artigo.º 14 do Decreto Regulamentar n.º 12/2000 de 29 

de Agosto, o Artigo 19.º da Lei n.º 159/99, os Artigos 4.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 399-A/84 de 

28 de Dezembro, bem como o Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro é competência das 

Câmaras Municipais o apetrechamento, a manutenção dos Estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar e do 1.º Ciclo, bem como a comparticipação no apoio às crianças desses níveis de Ensino 

no domínio da Acção Social Escolar. 

 

O Despacho n.º 20956/2008 de 11 de Agosto determinou novas directrizes no âmbito da regulação 

das condições de aplicação das medidas de acção social escolar, particularmente no que diz 

respeito ao apoio alimentar, alojamento, auxílios económicos, bem como à atribuição de bolsas de 

mérito e ao apoio especial no acesso a computadores pessoais. 

 

Este novo diploma surgiu no seguimento do aprofundamento da autonomia das escolas e 

agrupamentos, bem como a transferência de novas competências para as Autarquias que conduziu 

à transição definitiva de atribuições que anteriormente eram do domínio do Ministério da 

Educação. 



Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do Concelho de Faro                             Documento de Trabalho 

Carta Educativa – Faro                                                                                                                    

 
75

Alunos Carenciados: Pré-Escolar e 1.º Ciclo em 2008/09

882

294

Escalão A

Escalão B

 

 

Gráfico 27 – Alunos carenciados 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                

 
 

 
 
 

   
 

                       
 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Divisão de Educação 

 

Em 2008/09 39,6 % das crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo usufruíram de apoio financeiro, 

sendo que dessas crianças e como se observa no gráfico 75% foram abrangidas pelo Escalão A e 

as restantes 25% pelo Escalão B, o que implicou a disponibilização de uma verba no valor de € 

58.653,00. 

Quadro 36 – Apoios financeiros  
 

 

 

 

 

Fonte: Divisão de Educação 

 

A Câmara Municipal de Faro concede apoios pecuniários a alunos carenciados do ensino 

secundário e superior, destinando-se estas bolsas de estudo a financiar o prosseguimento dos 

estudos. 

Anualmente é também publicado pelo Ministério da Educação um Guião para Análise e 

Tratamento dos Boletins de Candidatura a Subsídios de Estudo/Isenção de Propinas e que 

apresenta directrizes e aspectos a considerar para o cálculo da respectiva da capitação. 

 

No ano lectivo 2008/09 foram atribuídas 16 bolsas de estudo, sendo que 12 se destinam a alunos 

do Ensino Superior e 4 a alunos do Ensino Secundário. 

 

  

Valor pago por 
criança/ano 

Total anual 
Total global Pré-

Escolar 1.º Ciclo 
Escalão A € 57,00 

€ 2.479,50 € 56.173,50 € 58.653,00 
Escalão B € 28,50 
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Quadro 37 – Bolsas de Estudo do Município de Faro – Ano lectivo 2008/09 
 

Bolsas Atribuídas Valor Mês/Aluno Valor Ano/Aluno Total Global 

Secundário Superior Secundário Superior Secundário Superior Secundário Superior 

4 12 

€ 186,93 

(Setembro – Dezembro) 

€ 300,43 
(Setembro – Dezembro) 

€ 1.898,46 € 3.051,16 € 7.593,84 € 36.613,92 
€ 191,79 

(Janeiro – Junho) 

€ 308,24 
(Janeiro – Junho) 

16  € 4.949,62 € 44.207,76 

Fonte: Divisão de Educação 
 

Anualmente são estabelecidos protocolos de transferência de verbas entre o Município de Faro e 

os Agrupamentos de Escolas, sendo que as rubricas contempladas nos respectivos protocolos 

abrangem diversas áreas, designadamente a acção social escolar no que se refere ao Escalão A e 

Escalão B, o material didáctico e de desgaste, os consumíveis para impressora, as Actividades de 

Enriquecimento Curricular e as refeições Ligeiras da EB1 da Ilha da Culatra. 

 
 

Gráfico 28 – Transferência de Verbas – Ano Lectivo 2008/09 

Transferência de Verbas para os Agrupamentos de Escolas - 
Ano lectivo 2008/09

€ 58.653,00

€ 52.164,00

€ 12.240,00

€ 8.917,00

€ 3.530,52

€ 135.504,52

Alunos
Carenciados

Material Didáctico
e de Desgaste

Consumíveis para
Impressoras

Actividades de
Enriquecimento

Curricular

Refeições Ligeiras
(Culatra)

Total

 

 
Fonte: Divisão de Educação 
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O Parque escolar da Rede Pública dispõe de 12 refeitórios, sendo a Empresa Uniself a empresa 

responsável por garantir o serviço de refeições confeccionadas e pré- confeccionadas das Escolas 

EB1 e JI do Concelho. Em 2008/09 serviu-se uma média de 1902 refeições diárias. 

2.20. Componente de Apoio à Família 

A Educação Pré-escolar contribui de forma significativa para o desenvolvimento das crianças, 

assumindo-se como o ponto de partida do percurso escolar e devendo ser encarada como uma 

etapa fulcral da educação básica que engloba três dimensões fundamentais: social, educativa e 

preventiva. 

De acordo com o Art.º 2.º do Regulamento do Prolongamento de Horário, o prolongamento 

consiste numa componente de apoio à família, devendo ser comparticipada pelas famílias, de 

acordo com a sua condição socioeconómica. Deverá incidir em actividades adequadas  antes e 

após o final da componente lectiva. 

No entanto, pretende-se rever o regulamento actual e elaborar, conjuntamente com os 

representantes das Associações de Pais e dos representantes dos Conselhos Executivos dos 

Agrupamentos de escolas um novo regulamento que também abranja o 1.º Ciclo de Ensino 

Básico, procurando assim reforçar as condições para a implementação da Escola a Tempo Inteiro. 

Em 2008/09 registou-se um total de 176 crianças no Prolongamento de Horário. 

2.21. Transferência de Verbas para as Juntas de Freguesia 
 
Em 03/02/94 foi aprovada em Assembleia Municipal a delegação de competências nas Juntas de 

Freguesia, designadamente no que diz respeito à conservação e manutenção dos edifícios 

escolares, tendo o Executivo Municipal aprovado em 05/12/06 as adendas aos respectivos 

Protocolos de Colaboração no âmbito dos quais é contemplado o valor de € 750,00 por espaço 

educativo, perfazendo a verba total de € 127.500,00 a ser transferida para as Juntas de Freguesia, 

conforme se apresenta no gráfico seguinte: 
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Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia - 
2008/09

€ 18.750,00

€ 13.500,00

€ 4.500,00

€ 7.500,00

€ 53.250,00

€ 30.000,00

Montenegro

Conceição

Estoi

St.ª Bárbara de Nexe

Sé

S. Pedro

 

 

Gráfico 29 – Transferência de Verbas para as Juntas de Freguesia – Ano Lectivo 2008/09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Divisão de Educação 

 
3. Propostas 

 

3.1. Planeamento e Governança: Contributos para a Política Educativa 
Municipal 
 
Neste âmbito importa destacar que o planeamento em educação assume cada vez mais 

importância, não só devido a um acréscimo de competências das Autarquias na área da Educação 

mas também porque as directrizes europeias e nacionais assim o exigem, visando sobretudo, a 

concretização de objectivos mais ambiciosos relacionados com a igualdade de oportunidades, a 

promoção do desenvolvimento sustentável e o aprofundamento da democracia participativa.  

 

Neste sentido o planeamento é encarado como a melhor solução para operar mudanças que de 

facto se efectivem em função das necessidades dos cidadãos que estando cada vez mais 

insatisfeitos indiciam uma significativa falta de confiança nas instituições. Face a esta notória 

necessidade de aproximação aos cidadãos e de credibilizar as instituições o Livro Branco sobre 

governança europeia assenta, sobretudo, em propostas de abertura e envolvimento das pessoas e 

organizações na elaboração das políticas da União Europeia. Nesta perspectiva entende-se que a 

governança implica planeamento e portanto está condicionada por todo um conjunto de normas, 

processos mediante os quais persiste uma articulação de interesses que se resumem ao serviço do 

Estado face aos seus cidadãos. Deste modo o planeamento assume particular relevância porque 

deve ser norteado por transparência e pela participação dos envolvidos, contextualizando-se num 

novo modo de governação – Governança.  
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A Declaração do Milénio das Nações Unidas e do Consenso de Monterrey reconheceu a 

importância da governança para o desenvolvimento sustentável que está intimamente ligado à 

Educação, uma vez que se fundamenta em várias dimensões da realidade actual e propende para a 

salvaguarda dos recursos naturais, bem como para a adopção de estilos de vida humanistamente 

fecundos e prósperos no que diz respeito à qualidade de vida. 
 

Importa ainda salientar que a governança assenta em cinco princípios fundamentais, 

designadamente o Princípio da Transparência, o Princípio da Participação, o Princípio da 

Responsabilidade, o Princípio da Eficácia e o Princípio da Coerência. 
 

Face ao exposto e mediante uma perspectiva que se fundamenta essencialmente num nível macro 

de análise é necessário transpor para um nível micro estratégias que se apresentam como sendo o 

melhor caminho para operacionalizar directrizes e linhas de orientação que se alicerçam nos 

princípios de governança atrás enunciados e que convergem para metodologias de planeamento de 

cariz mais participativo e assentes num diálogo aberto com os intervenientes e num processo de 

decisão marcado pela co-responsabilização. 
 

Neste âmbito é importante referir que a Divisão de Educação do Município de Faro sofreu uma 

reestruturação ao nível de pessoal técnico e que também foram alteradas as estratégias, 

metodologias e procedimentos de trabalho interno e também de parceria com as entidades 

devidas. O planeamento passou a ser operacionalizado de forma mais participativa, 

principalmente com os representantes dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho que são actores privilegiados, uma vez que conhecem de forma particular a realidade 

educativa dos estabelecimentos de ensino respectivos, favorecendo assim o diagnóstico das 

necessidades, a exposição dos problemas e a proposta de medidas e soluções.  

 

No decurso do presente ano lectivo foram realizadas reuniões periódicas de trabalho com os 

Agrupamentos de Escolas que também contaram com a presença de outros elementos 

representantes de Entidades que também intervêm no processo de forma decisiva; Direcção 

Regional de Educação do Algarve, ACTA, Centro de Ciência Viva, Axal e também de outras 

divisões e serviços camarários. 
 

 

Para além das reuniões de trabalho com os Agrupamentos de Escolas foram também realizadas 

reuniões com as Associações de Pais sobre diversos assuntos. Note-se ainda que foram efectuadas 

reuniões especificas sobre os Refeitórios Escolares, com a presença dos representantes dos  
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encarregados de educação e das Associações de Pais e com a Empresa Uniself responsável pelo 

fornecimento de refeições escolares pré-confeccionadas e a confeccionar nas cantinas escolares.  

 

Quadro 38 – Reuniões sobre os Refeitórios Escolares 

Fonte: Divisão de Educação 

 
 

Datas Assuntos Abordados Intervenientes 

6/08/08 

Mapa de Controlo de Senhas; 
Limpeza dos Refeitórios; 
Reposição de Equipamento; 
Relatório de Análise das Ementas; 
Aquisição de Equipamento de Cozinha. 

Divisão de Educação; 
Empresa Uniself; 
Equipa de Saúde Escolar; 
Empresa Qualigénese. 

11/11/08 Serviço de Refeições Escolares na Escola EB1 de 
Faro n.º 5 (Vale de Carneiros) 

Associação de Pais da Escola EB1 de Faro n.º 5 (Vale 
Carneiros; 
Encarregados de Educação; 
Divisão de Educação; 
Auxiliares de Acção Educativa; 
Coordenadora da Escola EB1 de Faro n.º 5 (Vale Carneiros); 
Presidente do Agrupamento Vertical de Escolas Neves Júnior; 
Equipa de Saúde Escolar; 
Empresa Qualigénese. 
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Quadro 39 – Reuniões de Trabalho e Planeamento – 2008 

Fonte: Divisão de Educação 

Reuniões de Trabalho e Planeamento – 2008 

Datas Assuntos Abordados Intervenientes 

3 de Setembro de 2008 

Ponto de Situação da Implementação do Programa de Generalização do 
Ensino de Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular 2008/09 

Directos do DASEDJ 

Projectos Saber Nadar e Crescer em Movimento, 2008/09 Escola Activa - 
Informações Gerais 

Divisão de Educação 

Obras nas Escolas - Ponto da Situação Agrupamento de Montenegro 

Refeitórios Escolares Agrupamento de Estoi 

Transferência de Competências Agrupamento D. Afonso III 

Auxiliares de Acção Educativa Agrupamento Dr. Joaquim Magalhães 

Acção Social Escolar Agrupamento Dr. Neves Júnior 

Programas e Projectos Sócioeducativos - Análise Conjunta de Propostas 
Agrupamento João da Rosa 

Agrupamento da Sé 

13 de Outubro de 2008 

Início do Projecto Saber Nadar Vereador do Pelouro da Educação 

Transferência de Competências - Levantamento de questões e dúvidas no 
âmbito do protocolo do contrato execução 

Directora do Departamento de Finanças e 
Património 

Director do DASEDJ 

Chefe de Divisão de Recursos Humanos  
Chefe de Divisão de Obras e 
Equipamentos Municipais 

Divisão de Educação 

Divisão de Desporto e Juventude 

Agrupamento de Estoi 

Agrupamento D. Afonso III 

Agrupamento Dr. Joaquim Magalhães 

Agrupamento Dr. Neves Júnior 

Agrupamento da Sé 

Agrupamento João da Rosa 

21 de Outubro de 2008 

Processo de Transferência de Competências Director de Departamento 

Actividades de Enriquecimento Curricular Chefe de Divisão de Recursos Humanos  

Pessoal não docente 
Chefe de Divisão de Obras e 
Equipamentos Municipais 

Refeitórios 

Divisão de Educação 

Agrupamento Dr. Neves Júnior 

Agrupamento Dr. Joaquim Magalhães 

Agrupamento de Estoi 

Agrupamento D. Afonso III 

Agrupamento da Sé 

Agrupamento de Montenegro 

Agrupamento João da Rosa 
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Quadro 40 – Reuniões de Trabalho e Planeamento - 2009 

Fonte: Divisão de Educação

Reuniões de Trabalho e Planeamento - 2009 

Datas Assuntos Abordados Intervenientes 

15 de Janeiro de 2009 
Processo de Transferência de Competências para os Municípios em matéria 
de Educação 

Presidente da CMF 

Vereador do Pelouro da Educação 

Director do DASEDJ 

Chefe de Divisão de Recursos Humanos  

Divisão de Recursos Humanos 

Divisão de Educação 

DREAlg 

Agrupamento Dr. Neves Júnior 

Agrupamento Dr. Joaquim Magalhães 

Agrupamento de Estoi 

Agrupamento D. Afonso III 

Agrupamento de Montenegro 

Agrupamento João da Rosa 

5 de Fevereiro de 2009 

Processo de Transferência de Competências para os Municípios em matéria 
de Educação Director do DASEDJ 

Pessoal não docente 

Chefe de Divisão de Recursos Humanos  

Divisão de Educação 

Agrupamento Dr. Joaquim Magalhães 

Agrupamento Neves Júnior 

Agrupamento de Estoi 

Agrupamento D. Afonso III 

Agrupamento da Sé 

Agrupamento de Montenegro 

10 de Julho de 2009 

Escola Activa Director do DASEDJ 

Obesidade Zero Divisão de Educação 

Projecto Saber Nadar Divisão de Desporto 

Crescer Activo Agrupamento da Sé 

Transferência de Competências Agrupamento Dr. Neves Júnior 

Actividades de Enriquecimento Curricular Agrupamento Dr. Joaquim Magalhães 

Acção Social Escolar Agrupamento de Estoi 

Obras/Equipamentos nas Escolas 
Agrupamento D. Afonso III 

Agrupamento do Montenegro 
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A participação é uma das prioridades do processo de planeamento que tem vindo a ser 

implementado pelo Departamento de Educação. Falamos assim de um enfoque participativo que 

também tem sido aperfeiçoado ao longo do tempo, uma vez que: 

 

 “o Enfoque Participativo enfatiza  o desenvolvimento de processos de transformação e de 

mudança, principalmente no aspecto comportamental dos indivíduos e, em consequência, 

nas suas instituições (…) também procura  mudar as relações entre os diferentes níveis de 

poder, compartilhando responsabilidades, maior compromisso e envolvimento de todos, 

potencializando o capital humano” (Cordioli, 2001, p.31). 

 

A transparência no processo decisório, bem como a busca de soluções para os problemas 

diagnosticados credibilizam-se pelo trabalho conjunto, em equipa e mediante o envolvimento dos 

parceiros ou stakeholders e nesta medida justificam-se as reuniões de trabalho periódicas como 

forma de obrigar ao diálogo e por conseguinte ao aumento da confiança e à motivação, factores 

importantes para a anulação de divergências e conflitos.  

A complexidade do método participativo não permite que o mesmo se restrinja ao contributo 

passivo e alienado, exigindo sobretudo o estabelecimento de compromissos dos envolvidos e a 

responsabilização destes na execução de determinadas tarefas. Neste sentido saliente-se que “ Na 

medida em que todos os stakeholders relevantes se encontram presentes sempre que as decisões 

são tomadas, o próprio processo é transparente. A transparência aumenta a confiança nas decisões 

alcançadas desta forma, tanto interna como externamente” (A.A.V.V., 2006, p. 27). 

 

A operacionalização do Conselho Municipal de Educação é também uma das prioridades e por 

isso foram definidos Grupos de Trabalho sobre determinadas áreas de intervenção, 

nomeadamente: 

• Grupo de trabalho para o estudo e definição de Proposta de Quadro de Valor e Excelência 
para o Ensino Básico e Secundário do Município. 

 
• Grupo de Trabalho para a Promoção da Saúde no Ensino Básico e acompanhamento do 

Programa de Combate à Obesidade Infantil. 
 
• Grupo de Trabalho para monitorização da Carta Educativa. 
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3.2. Uma Educação Pré-Escolar para todos 

 
No quadro do Programa Nacional de Requalificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da 

Educação Pré-escolar - QREN a construção de novos Centros Educativos (EB1 e Jardim de 

Infância) nomeadamente em Estoi, “Zona Norte-Nascente”(Lejana) e “Zona Norte-

Poente”(Fórum),  Gambelas e Braciais, bem como a ampliação e requalificação da EB1 de 

Bordeira e de St.ª Bárbara de Nexe permitirão dar resposta às necessidades detectadas no âmbito 

da Educação Pré-Escolar, disponibilizando mais 17 salas. Há ainda a considerar mais 4 salas do 

Pré-Escolar na Creche e Jardim de Infância que se situa no recinto do Pólo Universitário da Penha 

(POEFDS) e outras 3 salas do Centro Paroquial de St.ª Bárbara de Nexe (PARES I) sendo que até 

2012 serão disponibilizadas mais 24 salas com capacidade para 600 crianças, possibilitando assim 

a previsão de uma capacidade da Rede Total para 2224 crianças (1624+ 600), uma vez que as 69 

salas existentes actualmente (10 da Rede Pública, 20 da Rede Privada e Cooperativa e 39 da Rede 

Social) irão sofrer um acréscimo de 24 (17 da Rede Pública e 7 da Rede Social), perfazendo, em 

2012, 93 salas do Pré-Escolar. 

 

3.3. 1º Ciclo do Ensino Básico 
 
A Política Educativa Municipal converge para os pressupostos da Política Educativa do actual 

Governo, visando assim a implementação da Escola a Tempo Inteiro através de uma resposta 

eficaz às exigências da realidade vigente, nomeadamente no que diz respeito às necessidades das 

famílias residentes no concelho de Faro. 

 

No presente ano lectivo existem nas Escolas EB1 da Zona Urbana 62 turmas que funcionam em 

regime de horário duplo; 20 turmas na Escola EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís), 8 turmas na EB1 de 

Faro n.º 3 (Bom João), 4 turmas na EB1 de Faro n.º 4 (Penha), 12 turmas na EB1 de Faro n.º 2 

(Carmo), 16 turmas na EB1 do Alto Rodes e 2 turmas na EB1 de Faro n.º 5 (Vale Carneiros). 

 

Os dois novos equipamentos educativos a construir na área urbana do Concelho (Lejana e Fórum) 

permitirão combater, de forma eficaz o problema da sobrelotação que tem conduzido aos horários 

duplos e projectar o Município para a vanguarda da política educativa fundamentada na Escola a 

Tempo Inteiro e pelo princípio da igualdade para todas as turmas, designadamente ao nível da 

oferta das Actividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas que até ao momento se tem 

deparado com mais dificuldades como é o caso da EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís), EB1 de Faro n.º 2 

(Carmo) e EB1 de Alto Rodes. 
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Por outro lado surge uma nova proposta para construção de uma EB1 e JI no triângulo 

Patacão/Mar e Guerra/Braciais para solucionar o previsível aumento do número de alunos em 

resultado da implantação de novos bairros residenciais e que se irá reflectir fundamentalmente ao 

nível do 1.º Ciclo e também do Pré-Escolar cuja oferta, na referida área é até ao momento 

inexistente. 
 

A construção dos 5 novos Centros Educativos, 1 em Estoi, 1 em Gambelas e 2 na Zona Urbana 

(Zona Norte – Nascente - Lejana) e (Zona Norte-Poente - Fórum), 1 na zona de Braciais/Patacão e 

Mar e Guerra e a ampliação/requalificação da EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís), EB1 de Faro n.º 5 

(Vale Carneiros), EB1 de Bordeira, e Extensão da EB1 de St.ª Bárbara de Nexe e EB1 de 

Medronhal proporcionarão as condições necessárias para que a “Escola a Tempo Inteiro” seja 

uma realidade com funcionamento das Escolas até às dezassete horas e trinta minutos. 
 

No que diz respeito ao 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, para resolver os problemas 

de sobrelotação evidenciada nas taxas de ocupação, bem como para garantir o alargamento da 

escolaridade obrigatória para 12 anos será necessária a criação de novas escolas para estes anos de 

escolaridade. O investimento em infra-estruturas deverá obedecer a algumas orientações 

estratégicas com o necessário reordenamento da rede escolar e com o contributo dos 

Agrupamentos de Escolas. No entanto e no âmbito do processo de transferência de competências 

na área da Educação para as Autarquias, a Divisão de Educação está a fazer o levantamento das 

obras que é necessário a efectuar nas Escolas E.B.2,3 do Concelho assim como as carências ao 

nível do mobiliário e equipamentos de cozinha e refeitório. 
 

 

 3.3.1. Uma adequada rede de Equipamentos até 2012 
 

Para além das obras consideradas na Candidatura ao QREN estão também a ser realizadas 

continuamente obras de melhoria das condições das Escolas e JI existentes, bem como a 

aquisição/renovação de mobiliário e material didáctico. 

 

Em 15 de Junho de 2009 foram inauguradas as novas instalações da Escola EB1 de Faro n.º 1 (S. 

Luís) que sofreu obras de ampliação e requalificação com a construção de mais 5 salas de aula, 1 

cozinha, 1 refeitório, 1 sala de professores, 1 sala de aula de audiovisuais, 1 sala de apoio 

pedagógico que veio a contribuir para que os alunos e professores usufruíssem de melhores 

condições para o desenvolvimento das actividades curriculares e de enriquecimento curricular, 

favorecendo o processo de aprendizagem, de aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de  
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novas competências. No entanto e apesar de terem sido construídas novas salas de aula não ficou 

resolvido o problema da sobrelotação porque duas das novas salas são utilizadas para o 

desenvolvimento do Inglês (Actividade de Enriquecimento Curricular), evitando, assim, que os 

alunos se desloquem à Escola Secundária para ter a referida actividade. Assim, mantêm-se o 

mesmo número de turmas (20) para 10 salas de 1.º Ciclo, o que é retractado numa taxa de 

ocupação de 200%. 

  

No seguimento das obras de manutenção que têm vindo a ser realizadas, em 2009/10 será 

requalificado o espaço exterior da Escola EB1 de Alto Rodes, com o objectivo de proporcionar 

um espaço propício à prática de actividades que habitualmente se realizam durante os recreios 

escolares, garantindo, desse modo e no que diz respeito às estruturas físicas a segurança dos 

alunos, aquando da sua livre circulação por aquele espaço. 

   

Pretende-se que até 2012 seja dada prioridade a algumas obras que irão resultar na melhoria do 

Parque Escolar da Rede Pública, a saber: 

 

• A ampliação e requalificação da EB1 de Bordeira com a disponibilização de 1 sala de 

Pré-Escolar, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 sala de professores, 1 sala de aula de audiovisuais, 

1 sala de apoio pedagógico e 1 biblioteca irá contribuir para a fixação da população e 

valorização local e dar resposta às necessidades das famílias ao nível da Educação Pré-

Escolar; 
 

• A requalificação, o apetrechamento e a manutenção do Parque Escolar é uma prioridade 

do Município de Faro, sendo que a médio e longo prazo, pretende-se dar prioridade à 

construção de novos estabelecimentos de ensino e à ampliação e requalificação de outros; 
 

 

 

 

• A construção de dois novos Centros Educativos na zona urbana, Lejana (Zona Norte – 

Nascente) e Fórum (Zona Norte-Poente) dispondo cada um deles de 12 salas do 1.º Ciclo 

e 3 salas do Pré-Escolar, contribuirá para ultrapassar os problemas de sobrelotação nas 

escolas na zona urbana, permitindo o funcionamento do regime de horário normal em 

todas as Escolas, de modo a que as crianças possam usufruir de actividades lectivas 

curriculares e não curriculares de forma adequada; 
 

• A construção de um novo Centro Educativo na zona das Gambelas, dispondo de 8 salas 

do 1.º Ciclo e 3 salas do Pré-Escolar, permitirá ultrapassar os problemas de sobrelotação 

nas Escolas nesta área, permitindo o funcionamento em regime de horário normal, uma  
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vez que no decurso do corrente ano lectivo houve necessidade de transferir 3 turmas da 

EBI e JI do Montenegro para a EB1 do Montenegro (edifício antigo); 
 

• A construção de um novo Centro Educativo na zona de Braciais, dispondo de 8 salas do 

1.º Ciclo e de 3 salas do Pré-Escolar permitirá dar resposta ao afluxo populacional 

previsto para a referida área nos próximos anos, uma vez que a Câmara Municipal de 

Faro está a desenvolver dois Programas Habitacionais – Habitação Social para 

Realojamento e Habitação a Custos Controlados para venda, visando dar resposta a 

problemas de algumas famílias mais carenciadas do Concelho de Faro. Deste modo, 

importa considerar que será construído um Loteamento Municipal nos Braciais com 315 

moradias unifamiliares, sendo que 158 dessas moradias se destinam ao realojamento de 

famílias que residem em habitações precárias e outros 157 fogos serão para venda, de 

acordo com um Contrato de Desenvolvimento da Habitação e destinando-se às famílias 

que não dispõem de meios financeiros para as adquirir no mercado. Acrescente-se ainda 

que a construção do Loteamento Municipal da Estrada Senhora da Saúde com Av. 

Calouste Gulbenkian irá abranger 144 fogos (tipologias T2 e T3), em curso, destinando-

se aos jovens cuja condição financeira comprove que não dispõem de recursos 

financeiros para adquirir imóveis desta natureza no mercado. Face ao exposto importa ter 

em atenção que em 2008/09 as Escolas EB1 do Patacão e de Mar e Guerra registavam 

uma taxa de ocupação de 100%, denotando-se uma pressão crescente ao nível da procura 

e levando a prever que estes dois estabelecimentos de ensino não reúnem condições para 

dar resposta às necessidades que se perspectivam no âmbito do realojamento de 

agregados familiares na área referida, justificando-se assim a necessidade de construir um 

novo Centro Educativo; 

• A construção de novo Centro Educativo em Estoi com 8 salas de aula destinadas ao 1.º 

Ciclo e 3 para o Pré-Escolar vai dar resposta às necessidades, uma vez que o edifício da 

EB1 de Estoi já se encontra em crescente degradação;  
 

• A ampliação e requalificação da EB1 de Faro n.º 5 (Vale Carneiros), com a construção de 

mais duas 2 salas de aula, 1 biblioteca e 1 sala de professores irá possibilitar a transição 

do funcionamento em regime duplo e normal para regime normal; 

• A requalificação da EB1 de Medronhal com mais 1 sala de aula, 1 refeitório e 1 

biblioteca irá possibilitar que os alunos usufruam de condições favoráveis às actividades 

curriculares e de enriquecimento curricular, bem como de um espaço condigno para o 

consumo de refeições; 
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• A Extensão da EB1 e JI de St.ª Bárbara de Nexe com a construção de 2 salas de aula, 1 

sala de Pré-Escolar e de um polidesportivo permitirá colmatar as necessidades ao nível 

do Pré-Escolar e também de infra-estruturas ao nível das salas do 1.º Ciclo, bem como de 

estruturas desportivas; 
 

• A remodelação da EB1 do Areal Gordo com a construção de uma biblioteca irá favorecer 

em termos de recursos literários e didácticos a dimensão pedagógica das actividades 

curriculares, de enriquecimento curricular, bem como de outras iniciativas 

socioeducativas de cariz não formal. 
 

 

Contando com as propostas de intervenção apresentadas e tendo em atenção os dados da 

projecção escolar em 2012 prevê-se a existência de 149 salas, resultando numa capacidade para 

3576 alunos, considerando no entanto que se projecta que para o ano 2012/13 que o número de 

alunos do 1.º Ciclo ronde os 3501 (projecção calculada em função da taxa média de crescimento 

anual dos últimos cinco anos), garantindo-se assim o funcionamento de todos os estabelecimentos 

de ensino em horário normal. 
 

No anexo I – Obras de Construção e Requalificação consideradas na candidatura ao QREN 

apresentam-se os dados relativos aos novos estabelecimentos a construir, bem como os que foram 

propostos para requalificação. 
 

 

Face às propostas apresentadas no âmbito da construção de novos Centros Educativos e de 

requalificação das Escolas EB1 e JI, o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

(GEPE) emitiu um parecer favorável à construção dos novos Centros Educativos na Lejana, 

Fórum, Gambelas, Estoi e à requalificação/ampliação das Escolas EB1 de Vale  

Carneiros, St.ª Bárbara de Nexe. No entanto, aguarda-se parecer face à proposta de requalificação 

da EB1 de Bordeira e as propostas apresentadas para a Escola EB1 de Medronhal e Areal Gordo 

mereceram parecer desfavorável. 
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Quadro 41 – Intervenções no Parque Escolar 

 
 

Freguesia 

Intervenções a efectuar no Parque Escolar da Rede Pública 

Estabelecimento de 
Ensino 

N.º de salas 
previstas 
construir Ampliação/novos 

espaços 
Ponto de Situação 

Custo Global 
Previsto 

Pré-
Escolar 

1.º 
Ciclo 

S.Pedro 
EB1 e JI Lejana                             
(edifício a construir de 
raíz) 

3 12 n.a 
Projectos todos concluídos, em 
preparação o lançamento de concurso 
para a obra 

€ 2.522.167,14 

Estoi 
EB1 e JI Estoi                                       
(edifício a construir de 
raíz) 

3 8 n.a 

Está a ser elaborado o projecto de 
execução de Arquitectura e o 
caderno de encargos para concurso 
dos projectos das especialidades 

€ 1.941.550,00 

S. Pedro 

EB1 e JI de Braciais-
Patacão/Mar e Guerra♠♠♠♠ 
(edifício a construir de 
raiz) 

3 8 n.a 
Não se encontra definido o terreno 
para implantação da escola 

€ 2.000.000,00 

EB1 do Fórum  
(edifício a construir de 
raiz) 

3 12 n.a 
Não se encontra definido o terreno 
para implantação da escola 

 € 2.400.000,00 

Montenegro 
EB1 e JI de Gambelas                         
(edifício a construir de 
raíz) 

3 8 n.a 
Não se encontra definido o terreno 
para implantação da escola 

€ 2.000.000,00 

Sé EB1 de V. Carneiros 0 2 
1Biblioteca 

Obra a iniciar. Adjudicada à Obrecol € 550.500,00 
1 Sala de Professores 

St.ª Bárbara EB1 de Bordeira 1 0 

1 cozinha 

Projectos de Arquitectura e 
especialidades executados 

€ 657.402,00 

1 refeitório 
1 Sala de Professores 
1 sala de aula de 
audiovisuais 
1 sala de apoio 
pedagógico 
1 Biblioteca 

St.ª Bárbara EB1 de Medronhal 0 1 

1 polivalente Projectos de Arquitectura e 
especialidades executados, existe um 
problema relativamente ao projecto 
de estabilidade 

€ 189.484,54 
1 biblioteca 

St.ª Bárbara 
EB1 e JI de St.ª 
Bárbara de Nexe 1 2 

1 polidesportivo em estudo € 344.400,00 

Sé EB1 do Areal Gordo 0 0 1 biblioteca Projecto ainda não iniciado € 60.000,00 
Total 17♣♣♣♣ 53 n.a n.a € 12.665.503,68 

Fonte: Divisão de Educação 
♠♠♠♠  A construção da nova EB1/JI de Braciais/Patacão/Mar e Guerra deverá ser contemplada na candidatura ao QREN, após homologação do Relatório de 
Monitorização da Carta Educativa.  
♣♣♣♣  Para além das obras consideradas, a construir de raiz e a requalificar importa considerar também que a Creche e Jardim de Infância da Penha irá ter 4 salas 
destinadas ao Pré-Escolar e que no âmbito da candidatura ao Pares I a Creche e Jardim de Infância  de Santa Bárbara de Nexe  irá ter 3 novas salas para o Pré-Escolar 
n.a. Não se aplica 
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Quadro 42 – Cronograma das Intervenções a efectuar no Parque Escolar 
 

 

             Fonte: DE 
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3.4. Desenvolvimento de Iniciativas de Educação e Sensibilização 
Socioeducativa 
 
3.4.1. Divisão de Educação: Projectos e Actividades Socioeducativas 

Programadas 

 
A Divisão de Educação da Câmara Municipal de Faro organiza algumas actividades anuais e 

colabora com outras entidades no desenvolvimento de diversos projectos e actividades de cariz 

pedagógico. 

 

O objectivo vai ao encontro das competências da referida Divisão e enquadra-se nas estratégias da 

Política Educativa Municipal que visam não só a criação e manutenção de um Parque Escolar da 

Rede Pública mas também complementar a aprendizagem dos alunos em contexto escolar, 

recorrendo para isso à educação não formal. Neste âmbito importa considerar os eventos que se 

realizam pontualmente em cada ano lectivo, como é o caso das comemorações do Dia Mundial da 

Criança, o Desfile de Carnaval e o Festival de Folclore Infantil que sendo organizadas pela 

Divisão de Educação em articulação com outros serviços camarários já se incluem numa tradição 

deste Município, sendo três eventos de considerável envergadura, especificamente planeados e 

concretizados a pensar nas crianças deste Concelho. Paralelamente, a Divisão de Educação 

colabora e coopera com outras entidades na Implementação de Projectos cujas acções são 

desenvolvidas ao longo do ano lectivo, pressupondo assim a concretização de objectivos mais 

ambiciosos e que apesar de não dispensarem a vertente lúdica se fundamentam substancialmente 

nas novas aprendizagens, no desenvolvimento de competências, tendo forte impacto no processo 

de socialização das crianças e no seu processo de desenvolvimento humano. Deste tipo de 

projectos destacamos, por exemplo, o VATE – Vamos Apanhar o Teatro e o Veículo de Educação 

Ambiental da ALGAR. Para além disso ao longo do ano lectivo a Divisão de Educação colabora 

com diversas propostas que têm surgido, servindo de mediador entre os promotores do projecto e 

os estabelecimentos de ensino envolvidos. 
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Quadro 43 – Iniciativas de cariz socioeducativo – Divisão de Educação 
 

Act. Socioeducativas Nº. Participantes Custos Data de realização 
Circo Dallas 1.905 ______ 15 e 16 de Dezembro 
Desfile de Carnaval 1.920 € 4.998,00 20 de Fevereiro 

VATe 100 ___ 
22 e 23 de Janeiro (1.ª sessão) 
16 e 17 de Abril (2.ª sessão) 

Prémio António Laboia 19 ____ 30 de Julho 
Veículo Ambiental 1.200 ____ 4,5,6,9,12 e 13 de Fevereiro 
Mostra Educativa 24 € 1.308,73 4 e 5 de Junho 
Comemorações do Dia 
Mundial da Criança 

1.379 € 3.313,91 1 de Junho 

XVI Festival de Folclore 
Infantil 

445 € 2.021,27 5 de Junho 

Fonte: DE 

 
  Para além dos eventos e projectos que se têm vindo a desenvolver anualmente, em 2008/09 

realizou-se, pela primeira vez, a Mostra Educativa que consistiu numa iniciativa desencadeada 

através de um trabalho de parceria e que causou impacto, dado que possibilitou dar a conhecer aos 

visitantes o trabalho desenvolvido pelas diversas instituições públicas e privadas, existentes no 

Concelho de Faro e cuja acção incide na área da educação. Por outro lado, contribuiu para 

informar os jovens que se encontram em fase de decisão para escolher determinados cursos, quer 

no âmbito do Ensino Secundário, quer no âmbito do Ensino Superior. 

 

3.4.2. Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 

 
Até ao ano lectivo 2007/08 o Programa de actividades de Enriquecimento Curricular era 

regulamentado pelo Despacho n.º 12 591/2006 (2.ª série), de 16 de Junho. Contudo em 26 de 

Maio de 2008 foi publicado em Diário da República o Despacho n.º 14460/2008 que demarca 

assim um rol de alterações que têm efeitos na candidatura ao referido Programa, nomeadamente 

no que diz respeito ao acesso à comparticipação financeira, uma vez que para além de terem sido 

eliminados pacotes de oferta de actividades é determinado que o acesso ao valor mais elevado só 

se efectiva mediante a oferta do Inglês, da Música e da Actividade Física e Desportiva. 
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Gráfico 30 – Alunos inscritos nas AEC´s – 2008/09 

Alunos inscritos nas AEC's - 2008/09
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Fonte: DE 

 

No ano lectivo 2008/09 verificamos que o Inglês e a Actividade Física e Desportiva são as 

actividades que apresentam um maior número de alunos inscritos, seguindo-se depois a Ciência 

Viva, sendo que esta actividade substituiu os horários de Música para os quais não foi possível 

recrutar docentes. 
 

Durante este ano lectivo registou-se um total de 1880 inscritos nas AEC’s, valor que corresponde 

a 68,4% dos alunos matriculados no 1.º Ciclo do Ensino Básico, registando-se, assim, um 

aumento de inscritos (8,9%). De notar que cada aluno pode inscrever-se em três actividades em 

simultâneo, sendo a condição ideal que possa frequentar Inglês, Actividade Física e Desportiva e 

Música ou Outra Actividade (Ciência Viva, Expressões, Xadrez…) que a substitua. 
 

Para assegurar o desenvolvimento das AEC’s e mediante os horários propostos foram recrutados 

64 docentes; 17 de Inglês, 9 de Música, 23 de Actividade Física e Desportiva, 3 de Expressões, 9 

de Ciência Viva e 1 de Xadrez. Os docentes de Inglês, Música e Actividade Física e Desportiva 

foram contratados directamente pelo Município de Faro através da abertura de concurso e o 

recrutamento de docentes/monitores de Ciência Viva, Expressões, Xadrez e dança efectivou-se 

através da celebração de Protocolos entre o Município de Faro e o Centro de Ciência Viva, a 

Academia de Xadrez do Algarve e A Companhia de Teatro do Algarve – Acta e o BCC Beliaev 

Centro Cultural. 
 

O Inglês na Escola EB1 do Alto Rodes é assegurado pela Associação de Pais que garante as 

diligências necessárias à contratação do respectivo docente. Em 2008/09 cerca de 254 alunos 

frequentaram a referida actividade, confirmando um crescente aumento do número de alunos 

inscritos, relativamente a anos anteriores. A Associação de Pais é, portanto, um parceiro 

importante do Município no processo educativo, uma vez que contribui significativamente no 

diagnóstico de necessidades e na apresentação de propostas para resolução dos problemas 

existentes, assumindo as suas responsabilidades no campo de acção que lhe é devido. 
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3.4.3. Serviço de Bibliotecas 

3.4.3.1. Uma Rede de Bibliotecas Escolares  
 

A criação de uma rede de bibliotecas entendida como um centro de recursos multimédia de livre 

acesso. 

 

3.4.3.2. O Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares da Biblioteca Municipal 
 
A Biblioteca Escolar / Centro de Recursos surge integrada na Escola como um serviço de apoio, 

transversal a toda a comunidade escolar. Um espaço agradável, acolhedor, multifacetado, com 

documentação variada e em vários suportes, facilmente acessível a todos. Dotado de mobiliário, 

equipamento e equipas especializadas, assim como colecções adequadas aos programas escolares, 

colaboram na transmissão de conhecimentos e competências, em todas as áreas, combatendo o 

analfabetismo, a iliteracia e a infoexclusão, servindo docentes e discentes na sua função de ensinar 

e aprender. Trata-se de um espaço que está ao serviço do sucesso do projecto educativo da escola.  

 

O Projecto de Rede de Bibliotecas Escolares funciona desde 1997 com o objectivo de dotar todas 

as Escolas de uma Biblioteca Escolar / Centro de Recursos. Podem integrar a rede escolas com 

mais de 100 alunos e que disponham de um espaço com cerca de 50 m2 para instalação da 

Biblioteca. A adesão parte da iniciativa da escola, através de uma candidatura, da 

responsabilidade da sede do seu agrupamento escolar e entregue no Ministério da Educação. Após 

aprovação esta dá origem a um protocolo entre o Ministério da Educação, a Escola e a Autarquia. 

Em que o primeiro financia a instalação (fundo documental, mobiliário e equipamento) e a 

autarquia executa a respectiva verba através da Biblioteca Municipal, assumindo o compromisso 

de adquirir, tratar e organizar o fundo documental, através do seu Serviço de Apoio às Bibliotecas 

Escolares (SABE), no caso das Escolas do 1º ciclo. Para as restantes este protocolo limita-se à 

prestação de apoio técnico (formação, apoio na selecção do fundo documental, selecção e 

utilização de software, etc.). 



Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do Concelho de Faro                             Documento de Trabalho 

Carta Educativa – Faro                                                                                                                    

 
95

 

Quadro 44 – Diagnóstico – Ensino Secundário 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 
 
Propõe-se a manutenção, no âmbito do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares) da 

Biblioteca Municipal, do apoio técnico ao nível do tratamento e organização de fundos 

documental, utilização de software de gestão documental, formação profissional e da dinamização 

de actividades de promoção da leitura. Assim como a promoção do estreito relacionamento entre 

instituições através do estabelecimento permanente de parcerias e acções em cooperação. 

 

Quadro 45 – Diagnóstico – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 

Propõe-se a manutenção, no âmbito do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares) da 

Biblioteca Municipal, do apoio técnico ao nível do tratamento e organização de fundos 

documental, utilização de software de gestão documental, formação profissional e da dinamização 

de actividades de promoção da leitura. Assim como a promoção do estreito relacionamento entre 

instituições através do estabelecimento permanente de parcerias e acções em cooperação. 

Diagnóstico – Ensino Secundário 

Escolas 
Integração da Rede de 
Bibliotecas Escolares Estado 

Tipo de Protocolo 
ME/CM-BM 

Sec. João de Deus SIM A funcionar Apoio Técnico 
Sec. Pinheiro e 

Rosa 
SIM A funcionar Apoio Técnico 

Sec. Tomás 
Cabreira 

SIM A funcionar Apoio Técnico 

Diagnóstico – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

Escolas Integração da Rede de 
Bibliotecas Escolares 

Estado Tipo de Protocolo 
ME/CM-BM 

EB 2,3 Dr. Joaquim 
Magalhães 

SIM A funcionar Apoio Técnico 

EB 2,3 de Santo 
António 

SIM A funcionar Apoio Técnico 

EB 2,3 Afonso III SIM A funcionar Apoio Técnico 
EB 2,3 Dr. Neves 

Júnior 
SIM A funcionar Apoio Técnico 

EB 2,3 do 
Montenegro 

SIM A funcionar Apoio Técnico 

EB 2,3 Poeta 
Emiliano da Costa 

SIM A funcionar Apoio Técnico 
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Quadro 46 – Diagnóstico – 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Diagnóstico – 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Escolas 
Integração da Rede de 
Bibliotecas Escolares 

 
Estado 

Tipo de Protocolo 
ME/CM-BM 

1º ciclo de 
S. Luís 

SIM A funcionar Instalação e Apoio 
Técnico 

1º ciclo do 
Carmo 

SIM A funcionar Instalação e Apoio 
Técnico 

1º ciclo de 
Alto Rodes 

SIM A funcionar Instalação e Apoio 
Técnico 

1º ciclo da 
Penha 

SIM A funcionar Instalação e Apoio 
Técnico 

1º ciclo do 
Bom João 

SIM A funcionar Instalação e Apoio 
Técnico 

1º ciclo da 
Conceição 

SIM A funcionar Tratamento do Fundo 
Documental e Apoio 

Técnico 
1º ciclo de 

Montenegro 
NÃO Candidatura em estudo*  

1º ciclo de 
Areal Gordo 

NÃO Candidatura em estudo 
(espaço em construção)** 

 

1º ciclo da 
Ferradeira 

NÃO **  

1º ciclo de 
Mar e 

Guerra 

NÃO **  

1º ciclo de  
Vale 

Carneiros 

NÃO Pré-Candidatura RBE 
2010/2011 

 

1º ciclo de 
Estoi 

NÃO Pré-Candidatura RBE 
2010/2011 

 

1º ciclo de 
Bordeira 

NÃO Pré-Candidatura RBE 
2010/2011*** 

 

1º ciclo de 
Medronhal 

NÃO **  

1º ciclo de 
S. Bárbara 

NÃO Pré-Candidatura RBE 
2010/2011*** 

 

1º ciclo de 
Ancão 

NÃO Pré-Candidatura RBE 
2010/2011*** 

 

1º ciclo de 
Marchil 

NÃO Pré-Candidatura RBE 
2010/2011*** 

 

1º ciclo de 
Patacão 

NÃO Pré-Candidatura RBE 
2010/2011*** 

 

1º ciclo da 
Culatra 

NÃO Candidatura em estudo 
(espaço já construído)**  

 

1º ciclo da 
Lejana 

NÃO Pré-Candidatura RBE 
2010/2011 

 

 Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 
 

* embora tenha o número de alunos (mínimo 100) para fazer parte da Rede de Bibliotecas Escolares, o edifício não dispõe de um 
espaço para o efeito. 
**  Actualmente não tem número de aluno suficiente para fazer parte da Rede de Bibliotecas Escolares. Nas condições actuais, a 
instalação de qualquer espaço/serviço de Biblioteca teria que ser suportado integralmente pela autarquia Todas estas situações 
terão que ser avaliadas individualmente e acompanhada a sua evolução.  
*** Actualmente não tem número de aluno suficiente para instalar uma Biblioteca Escolar com todas valências. Prevê-se a adopção 
de um modelo alternativo. 
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Quadro 47 – Proposta 
 

     Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 
Para as Escolas que não pertencem, nem têm condições para aderir à Rede de Bibliotecas 
Escolares propõe-se:  

 
Quadro 48 – Estratégias 

 
Estratégias 

 
Estratégia 1 

- Avaliar todas as situações e tendências de evolução 
- Garantir que todas as Escolas que reúnam as condições mínimas, ou se 

perspective uma evolução nesse sentido, apresentem a sua candidatura de 
adesão à Rede de Bibliotecas Escolares 

Estratégia 2 
- Avaliar todas as situações e tendências de evolução 
- Detectar casos cuja evolução indicie o encerramento a curto prazo (evitar 

investimento) 

Estratégia 3 

- Avaliar todas as situações e tendências de evolução 
- Garantir em todas as outras situações a criação de um “espaço” de leitura 

– da responsabilidade física e financeira da autarquia (projecto 2007-
2010) 

 
       Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 

Proposta 

Escolas Integração 
da RBE 

Plano Verbas 

1º ciclo de S. 
Luís 

SIM 
Actualização de Fundo 
Documental 

3.000€ (executado em 2008) 

1º ciclo do 
Carmo 

SIM 
Actualização do Fundo 
Documental 

3.000€ (executado em 2007) 

1º ciclo de Alto 
Rodes 

SIM Instalação 2006/07 20.000€ (executado em 2007) 

1º c. da Penha SIM Instalação 2006/07 22.500€ (executado em 2007) 
1º ciclo do 
Bom João 

SIM 
Protocolo Assinado / Instalação 
2007/08 

13.000€ (executado em 2007) 

1º ciclo da 
Conceição 

SIM Instalação 2008/09 
Verba executada directamente 
pelo agrupamento escolar 

1º ciclo de 
Montenegro 

NÃO Candidatura em estudo 
 

1º ciclo de 
Areal Gordo 

NÃO 
Candidatura em estudo (em 
construção) 

 

1º ciclo de 
Vale Carneiros 

NÃO Candidatura em estudo 
 

1º ciclo de S. 
Bárbara 

NÃO Candidatura em estudo 
 

1º ciclo de 
Patacão 

NÃO Candidatura em estudo 
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3.4.3.3- Plano Nacional de Leitura 

O Plano Nacional de Leitura tem como objectivo central elevar os níveis de literacia dos 

portugueses e colocar o país a par dos nossos parceiros europeus. 

Destina-se a criar condições para que os portugueses possam alcançar níveis de leitura em que se 

sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita, em qualquer circunstância da vida, possam 

interpretar a informação disponibilizada pela comunicação social, aceder aos conhecimentos da 

Ciência e desfrutar as grandes obras da Literatura.  

Partindo de uma lista de livros para leitura em ambiente escolar e familiar e provendo acções no 

Âmbito da Educação para Leitura, é especialmente dirigido aos alunos do ensino básico.  

 
A Biblioteca Municipal surge como parceiro das escolas neste projecto, propondo-se adquirir para 

a sua colecção, os títulos recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, para empréstimo às 

Escolas. 

 

A Câmara Municipal de Faro assinou, no decurso da deliberação de 26/04/07, o Protocolo Plano 

Nacional de Leitura, cabendo-lhe, designadamente: 

 

a) Contribuir para os objectivos do PNL, concedendo apoio técnico aos programas do Plano, 

dos competentes serviços de Educação e Cultura e através das Bibliotecas Municipais;  

b) Contribuir para a promoção da leitura na sala de aula e em outras actividades das escolas, 

adquirindo através da Biblioteca Municipal e em articulação com as escolas, conjuntos de 

livros recomendados pelo PNL, até 50% do montante definido pelo PNL, até ao limite 

máximo anual de 3.000€/ano, destinados às escolas / bibliotecas escolares que servem os 

agrupamentos, os Jardins-de-infância e as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico do Concelho;  

c) Apoiar o desenvolvimento da Rede de Bibliotecas Escolares; 

d) Promover o financiamento de iniciativas previstas no Plano a realizar pelas Bibliotecas 

Municipais ou por outras organizações culturais ou educativas; 

e) Promover e financiar a realização de eventos destinados à promoção da leitura, e/ou 

disponibilizar apoios logísticos e equipamentos para o mesmo fim; 

f) Divulgar as iniciativas e os programas do PNL junto de potenciais mecenas, parceiros e 

patrocinadores, incluindo empresas municipais ou privadas, IPSS’s, Misericórdias, Centros 

de 3ª idade, e outras instituições que possam associar-se às iniciativas do Plano; 
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g) Divulgar as iniciativas e os programas do PNL através de publicações periódicas, materiais 

informativos, incluindo sítios da Internet e em materiais especificamente produzidos para o 

efeito, outdoors, rádio, placas de editais e outros materiais e equipamentos propriedade do 

município;  

h) Facultar elementos acerca dos projectos e iniciativas de promoção da leitura, realizados a 

nível autárquico, para possibilitar a respectiva divulgação no sítio do PNL; 

i) Apresentar, no prazo de 30 dias úteis a contar da assinatura do presente protocolo, o plano de 

desenvolvimento da sua colaboração, com a calendarização das actividades a seu cargo; 

j) Proceder a uma análise anual da participação de cada uma das partes e propor eventuais 

ajustamentos às condições do presente protocolo. 

 

Quadro 49 – Plano Nacional de Leitura 
 

Protocolo Plano Verba 

PNL 2007/2008 Executado em 2007 3000€ 

PNL 2008/2009 A executar em 2008 3000€ 

                      Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 
3.4.3.4- Serviço Educativo 

O Serviço Educativo da Biblioteca Municipal, tem por objectivo “educar para a leitura”, através 

do desenvolvimento de actividades de promoção, animação e exploração do livro e da leitura, 

dirigidas a grupos escolares e professores do concelho. Este serviço funciona diariamente, 

mediante marcação prévia. 

 
3.4.3.5- Baú das Histórias 

 
O Projecto “O Baú das Histórias”, é dinamizado anualmente pela Biblioteca Municipal e dirigido 

a todas as escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo do Concelho de Faro. Este projecto tem por 

objectivo criar o gosto pelo livro e pela leitura, promover e descentralizar os serviços da 

Biblioteca junto das crianças do concelho, com especial atenção às escolas das zonas rurais. 

 

Acções realizadas no âmbito do projecto: 

- Oferta de livros de um autor português às bibliotecas escolares; 

- Dinamização de actividades de animação da leitura, realizadas nas próprias escolas; 

- Encontro com os escritores na Biblioteca Municipal de Faro. 
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Nesse sentido pretende-se implementar nas Escolas Básicas projectos articulados que envolvam 

temáticas tais como: Prevenção do tabagismo; Prevenção do etnocentrismo e xenofobia; 

Prevenção das toxicodependências e das doenças sexualmente transmissíveis e Promoção da 

participação cívica e democrática. 

 
3.4.3.6. Responder à Letra 

 
O Projecto “Responder à Letra”, é dinamizado anualmente pela Biblioteca Municipal e dirigido a 

todas as escolas do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclos e Escolas Secundárias do Concelho de Faro. 

Este projecto tem por objectivo criar o gosto pelo livro e pela leitura, promover e descentralizar os 

serviços da Biblioteca junto dos jovens do concelho. 

- Dinamização de actividades de animação da leitura, realizadas nas próprias escolas; 

- Dinamização de actividades de animação da leitura, realizadas na Biblioteca 

Municipal de Faro. 

 
Quadro 50 – Calendarização 2008/2009 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 
 

Calendarização 2008/2009 

“Baú das Histórias” 
Animação nas Escolas e oferta dos livros do 
Escritor (a definir) 

 
Janeiro – Fevereiro/09 

“Baú das Histórias” 
Execução de trabalho colectivo em torno da 
obra / Exposição 

Fevereiro – Março/09 

“Baú das Histórias” 
Encontro com o Escritor (a definir) 

 
Março/09 

“Responder à Letra” 
Actividades nas Escolas 

Dezembro/08 

“Responder à Letra” 
Actividades na Biblioteca 

Janeiro/09 
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3.5. Informatização das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
No âmbito da implementação do Projecto Magalhães as Escolas serão dotadas de infra-estruturas 

wireless que faculte o acesso à Internet, gratuito, nas várias salas e edifícios das Escolas. 

 

Na sequência da instalação de redes na Escolas do Concelho de Faro foram substituídos e 

melhorados os equipamentos activos, que permitem aumentar a velocidade da rede e partilha de 

informação. 

 
Considerando que as Escolas detém as condições básicas para procedermos à implementação de 

um sistema de segurança por software que diminua a necessidade de intervenções técnicas e 

implementação de VPN/IP (Virtual Private Network) que garante a possibilidade futura de acesso 

remoto aos equipamentos para gestão e/ou outsourcing. O objectivo é dotar as escolas de sistemas 

informáticos de alta disponibilidade, ou seja, a funcionar na totalidade do tempo evitando as 

situações de falha dos equipamentos quando os alunos necessitam destes. Igualmente pretende-se 

promover a instalação de sistemas de gestão dos acessos a conteúdos Internet, em open source, 

com instalação de um equipamento servidor (firewall ou proxy) em cada Escola. A criação de 

politicas de segurança interna para os computadores, vai reduzir significativamente o número de 

assistências técnicas, já que impedirá a instalação de software nos equipamentos, evitando a 

entrada de software malicioso, phising, vírus com origem em executáveis, entre outros. Esta 

funcionalidade existente a partir do W2000 veio possibilitar a gestão de perfis de utilizador, 

permitindo aos Coordenadores TIC manter um perfil mais elevado para realização de operações 

de Administração. 
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Figura 1 – Autenticação e controlo de perfis a acesso a ferramentas pelos utilizadores. 
 
O Sistema de impressão das Escolas será substituído por equipamentos laser multifunções, mais 

silenciosas, rápidas, aumentando assim a capacidade de produção de documentos no sentido de 

garantir o apoio aos professores e alunos desta área, criando as condições necessárias para a 

digitalização de documentos e envio imediato por e-mail. 

 

Outro objectivo é promover a consciencialização da existência na Internet de conteúdos úteis para 

desenvolver a aprendizagem e a elaboração de trabalhos ou projectos, criando hábitos de pesquisa 

e desenvolvimento de conhecimentos, para além de promover o aumento da percentagem de 

interacções on-line realizadas pelas crianças e professores, como meio de comunicação e partilha 

de experiências. 

 
Estas melhorias contribuirão para capacitar os alunos de conhecimentos básicos que permita dotá-

los da facilidade de utilização da internet como meio para realizar operações de registo, utilização 

de base de dados e obtenção de documentos. O objectivo é dotar as famílias do concelho de Faro 

de conhecimentos que facilitem a utilização de sites institucionais nas operações facultadas pelo 

governo, nomeadamente as matrículas, emissão de certidões, impostos, entre outras. 
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3.6. Educação Cultural e Patrimonial 

 
A Educação Cultural e Patrimonial, assume portanto uma importância fulcral na transmissão do 

conhecimento e no estímulo do interesse das crianças pelo património histórico e cultural local. 

 

Nesse sentido o Museu Municipal desenvolve ao longo do ano lectivo diversas acções de cariz 

pedagógico e destinadas aos Infantários, aos estabelecimentos de Ensino Básico da Rede Pública, 

bem como aos da Rede Privada e a algumas Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

 

No Ano lectivo 2008/09 desenvolveram-se diversas acções destinadas às crianças e jovens, 

fortemente marcadas pela componente pedagógica e cultural que deve sustentar a educação 

patrimonial. No âmbito das actividades realizadas de acordo com o Programa Educativo 

participaram cerca de 2856 crianças. 

 

Gráfico 31 – N.º de participantes no Programa Educativo 2008/09 

N.º de Participantes - Programa Educativo 2008/09

317

225

308

529

350

89

600

185

238

357

20

242

128

255

14

211

4068

Roda das Formas

Ser arqueólogo por um dia

Uma história para Encantar…

Lendas nas Nossas Mãos

As freiras do convento

Um dia no convento

Há vida na pintura antiga

Que histórias conta o Museu

Viagem@ossonoba

Um dia com Romanos e Árabes

Um dia Com Árabes

Tradição dos Maios

Nos Bastidores do Museu

Visitas encenadas Arquente

Percurso Militar

Percuro: À descoberta da cidade perdida

Total

 
Fonte: Museu Municipal de Faro 
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Gráfico 32 – Visitas realizadas no âmbito do Programa Educativo – 2008/09 
 

Visitas realizadas no âmbito do Programa Educativo - 
2008/09

1543

165

219

720

51

2698

Museu

Centro Histórico

Museu/Centro Histórico

Exposição Hans Christian Andersen

Museu Regional

Total

 
Fonte: Museu Municipal de Faro 

 
Ainda no âmbito do Programa Educativo foram realizadas cerca de 2698 visitas, destacando-se 

que 57,2 % foram efectuadas ao Museu. 

Em relação ao que é prioritário na Educação Patrimonial importa sobretudo passar a mensagem, 

"conquistar" a classe docente de que: 

 

• Têm um recurso disponível para o complemento lectivo que é o Património 

Cultural Concelhio (tangível e intangível); 

• A noção de Património é bastante lata e que as questões patrimoniais são questões 

de cidadania; 

• Educar para o Património é construir Identidade, trabalhar memórias e, 

simultaneamente,   delinear o futuro; 

• A Educação Patrimonial não deve estar confinada à disciplina tradicional de Estudo 

do Meio ou História mas pode contribuir para outras disciplinas, Desenho, 

Português, Educação Visual e até Matemática. 

• Ao lado da "minha" escola há património, descobri-lo, trabalhá-lo, motivar o olhar, 

o espírito crítico e o "ser cidadão" são questões importantes e que se cada professor 

for sensibilizado para elas construiremos uma cidade melhor e cidadãos mais 

conscientes. 
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3.7. Serviço Educativo do Teatro Municipal 

 
O Serviço Educativo do Teatro Municipal procura, no âmbito da respectiva programação de 

actividades: 

- apresentar regularmente propostas nas áreas performativas, entre outras; 

- estimular a participação e o envolvimento na actividade artística e cultural da comunidade 

circundante. 

 

Nesse sentido e para além da apresentação de espectáculos, da criação e da condução de oficinas 

de trabalho tem vindo a reforçar as iniciativas cuja natureza permite reforçar o relacionamento 

com o público visitante. 

 

Por outro lado tem sido incrementada a oferta de actividades direccionadas aos estabelecimentos 

de ensino, verificando-se assim o acréscimo de espectáculos e actividades de cariz formativo. 

 
Desde o início do ano lectivo 2008/09, em Setembro de 2008 até ao seu termo, em Junho de 2009) 

foram promovidas cerca de 41 acções, onde se registou um total de 16.212 participações. Desse 

total, verifica-se que os meses onde se observa que houve um maior número de participações 

foram Março e Maio, que contaram com 3683 e 3703 participantes respectivamente, o que 

corresponde a 45,6 % do total de afluências. 

 
De acordo com uma análise geral é observável que determinadas actividades se destacaram pelo 

elevado número de participações, designadamente: “Os Saltimbancos Seiva Trupe, Teatro do 

Campo Alegre”, “O Circo Mágico”, “Sempre que Souberes Ajudar”, “Mostra de Teatro Escolar” 

e “Aldeia das 4 Casas”. 
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Quadro 51 – Serviço Educativo do Teatro Municipal   
 

Meses Actividades desenvolvidas 
N.º de 

Participantes 

Setembro 
Inauguração do Centro Lúdico - Educativo Solar do Capitão - Mor 

 (sd) 

"Retalhos em Viagem" - Teatro Fora de Portas 220 

Outubro 

"Gil e Vicente - Uma viagem de barca ao inferno" 252 

Visitas Encenadas "Atrás do Pano" 95 

"Gira-Mundos" - Musical Infantil 337 

"Da Ideia ao Projecto" - Oficina de Cenografia e Figurinhos 15 

Novembro 

"Aldeia das 4 Casas" 1100 

Visitas Encenadas "Atrás do Pano" 105 

Workshop de Direcção de Fotografia para as artes performativas 15 

Dezembro "Pulos na Rua com os Pés Lua" 499 

Janeiro 

Concerto Promenade - Música de Filmes 426 

Concerto Pedagógico pela Orquestra do Algarve 762 

Mãos Grandes  - Teatro Regional da Serra de Montemuro 119 

Workshop - Break/Street Dance "Envolve-te no Ritmo" 20 

Iniciação Teatral I Oficina 14 

Fevereiro 

História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar - Teatro Art'Imagem 
285 

Visitas Encenadas "Atrás do Pano" 86 

Concerto Pedagógico pela Orquestra do Algarve 576 

Concerto Promenade  "O Lago dos Cisnes, Op.20 de Piotr Ilych Tchaikovsky 
422 

Iniciação Teatral  - II Oficina 16 

Março 

Concerto Promenade para as Escolas pela Orquestra do Algarve 582 

Visitas Encenadas "Atrás do Pano" 97 

Concerto Pedagógico pela Orquestra do Algarve 585 

Concerto Promenade - "A História do Soldado de Igor Stravinsky 439 

Os Saltimbancos Seiva Trupe, Teatro do Campo Alegre 1964 

A Revolta do Teatrinho Enlatado II - Oficina de Teatro para Crianças 
16 

Abril 

musicA' brincar - Oficinas Musicais em Família 39 

Concerto Promenade - "O quebra-nozes" de Piotr Ilych Tchaikovsky 
535 

Maldita Matemática - Dois Pontos Associação Cultural 269 

Concerto Pedagógico pela Orquestra do Algarve 548 
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Meses Actividades desenvolvidas 
N.º de 

Participantes 

Maio 

Oficina de Iniciação Teatral III 11 

Visitas Encenadas "Atrás do Pano" 98 

Mostra de Teatro escolar 1134 

Oficinas Criativas - Histórias Partilhadas 31 

"Sempre que Souberes Ajudar" - Grupo de Teatro Cinderela 1285 

"Peter - Pan na Terra das Artes Perdidas" - Espectáculo de Dança e de Música 
780 

musicA' brincar - Oficinas Musicais em Família 24 

Concerto Promenade- Orquestra do Algarve 340 

Junho 
Concerto Pedagógico pela Orquestra do Algarve 621 

Ginásio do autor - Oficina de Teatro para Crianças 31 

Julho "Circo Mágico" 1419 

 Fonte: Teatro Municipal 

 
3.8. Promoção da Saúde 

 

Na Reunião do Conselho Municipal de Educação realizada em 11/02/2008 foi deliberada a 

criação do Grupo de Trabalho para a Promoção da Saúde no Ensino Básico e o acompanhamento 

do Programa de Combate à Obesidade Infantil. 

 

No decurso do ano lectivo 2008/09 foram substituídos os representantes dos Serviços Públicos da 

área da Juventude e desporto e da DREAlg, pelo que actualmente este grupo de trabalho é 

constituído pelos seguintes elementos: 

• Coordenador – Dr. Francisco Mendonça (representante dos Serviços Públicos de 

Saúde); 

• Dr.ª Susana Rodrigues -  representante dos Serviços Públicos da área da Juventude 

e Desporto; 

• Dr. Francisco Soares – representante do Ensino Básico Público; 

• Dr.ª Maria Alexandra Rodrigues – representante das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação; 

• Dr.ª Maria Adília Lino - representante do Pessoal Docente de Educação Pré-

Escolar Pública; 

• Dr.ª Anabela Martins -  representante da DREAlg; 

• Dr. André Férin e Dr. Sérgio Pedro - Representantes da Divisão de Educação e da 

Divisão de Desporto; 

• Dr.ª Maria Palma Mateus Lopes – Representante do Ensino Superior Público. 
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Em 18 de Março de 2009 foi realizada uma reunião de trabalho e este grupo tem-se debruçado 

sobre as iniciativas e actividades promotoras da saúde e que se enquadram no plano de acção do 

Programa de Combate à Obesidade Infantil. Neste âmbito destaca-se também o Projecto Escola 

Activa que tem incidido nos estabelecimentos de ensino do concelho, nomeadamente na formação 

dos docentes e na monitorização e uso do kit de fitness gram. 

 

O Projecto Escola Activa tem sido operacionalizado através de uma estreita articulação entre a 

Direcção Regional de Educação do Algarve, a Câmara Municipal de Faro e os Agrupamentos de 

Escolas. Nesse sentido, têm sido desenvolvidas acções de formação para os Professores, com o 

objectivo de garantir uma abordagem integral das temáticas relacionadas com os bons hábitos 

alimentares e com a prática da actividade física e desportiva, no contexto das actividades 

curriculares e também das actividades de enriquecimento curricular. 

 

Por outro lado, a integração do Projecto Saber Nadar na componente Curricular insere-se na 

promoção da saúde através da prática da Actividade Física e Desportiva, prevenindo e 

combatendo os casos de obesidade existentes. 

 

3.9. Associações de Pais e Encarregados de Educação  
 

Pretende-se reforçar o papel das Associações de Pais do Concelho, investindo também no trabalho 

de comunicação e articulação entre as Associações de Pais, os Agrupamentos de escolas e os 

Municípios, uma vez que se tem detectado que é também notória a fraca articulação entre os pais 

e as Associações de Pais e Encarregados de Educação.  
 

As Associações de Pais irão ser envolvidas no processo de revisão e alteração do Regulamento do 

Prolongamento de Horário do Pré-Escolar, devendo o mesmo ser adaptado também de forma a 

abranger o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

No ano lectivo 2008/09 deu-se continuidade às reuniões de trabalho com os representantes das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação, o que tem contribuído para reforçar a 

colaboração com aqueles intervenientes no que diz respeito à sinalização e resolução de alguns 

problemas. Assim, o envolvimento dos pais e encarregados de educação tem possibilitado efectuar 

algumas melhorias, uma vez que estes participam activamente, dando conhecimento de algumas 

situações e sugerindo soluções que também têm vindo a ser consideradas. 
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3.10. Educação Física e Desporto Escolar 

 
A promoção da actividade física e desportiva alia-se à necessidade de promover a adopção de 

hábitos de vida saudáveis e contribuir para o desenvolvimento salutar das crianças. Neste âmbito 

as directrizes que fundamentam os projectos e acções desenvolvidas centram-se 

fundamentalmente na motivação das crianças para a prática de exercício físico para que os 

mesmos não a encarem como uma imposição. Daí que o trabalho com as crianças deve ser 

orientando em quantidade e qualidade de forma adequada e flexível. 

 

Importa salientar que as autarquias desempenham um papel importante na dinamização e 

investimento no desenvolvimento desportivo local, o que exige um planeamento e uma acção que 

garanta as condições de acesso para a prática desportiva da população em geral. Daí que a 

promoção da actividade física deva ser coordenada e implementada em função dos vários 

segmentos da população.  

 

A divisão de Desporto actua mediante a definição de orientações e objectivos estratégicos que 

visam promover a prática desportiva no concelho, sendo de realçar as seguintes orientações:  

 

• Sensibilizar a população adulta e idosa para a prática da actividade física e 

desportiva; 

• Criar uma oferta desportiva que dê resposta a toda a população, desde as crianças 

em idade pré-escolar aos idosos; 

• Criar serviços náuticos a partir do Centro Náutico da praia de Faro; 

• Intervir a longo prazo nos estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico; 

• Fomentar a utilização das piscinas municipais; 

• Criar uma rede de serviços de Eco-Desportos, dando destaque ao património 

natural do concelho; 
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Gráfico 33 – N.º de Participantes envolvidos nos vários projectos de Educação Física e Desporto Escolar 

N.º de Participantes envolvidos nos vários projectos

289
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445
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Actividades de enriquecimento curricular
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da actividade física
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Sénior Activo
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Autarquia Activa

Escolas de Natação

Actividades Aquáticas

Saber Nadar

Escola Náutica

Grupos

Actividade Livre
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*De notar que os 9.000 participantes no Projecto “Verão Activo” correspondem ao período de tempo compreendido 
entre Junho e Setembro. 

 
Fonte: Divisão de Desporto e Juventude 

 

Nas actividades desenvolvidas regista-se um total de 14.783 participações, sendo que 61% 

correspondem ao Projecto Verão Activo, seguindo-se o Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular – Actividade Física e Desportiva com 1505 participações, ou seja, 10, 

2 % do total. O Projecto Sénior Activo regista também valores consideráveis, com 796 

participações que correspondem a 5,4 % do total. 
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De referir que o Projecto “Autarquia Activa” se encontra suspenso devido a uma fraca adesão dos 

funcionários autárquicos. 

 

3.10.1. Projecto Crescer Activo 

 

O Projecto Crescer Activo destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos 

de idade que frequentam os estabelecimentos de ensino Pré-Escolar, nomeadamente os Jardins-de-

infância do Carmo, da Conceição, do Montenegro e de Sta. Bárbara de Nexe, abrangendo ainda o 

instituto D. Francisco Gomes.  

 

As actividades deste projecto desenvolvem-se de forma regular, duas vezes por semana, 

garantindo assim um acompanhamento ao longo do ano lectivo de todas as crianças envolvidas e 

contribuindo para o seu desenvolvimento psico-motor. 

 

Este Projecto visa o envolvimento das crianças do Pré-Escolar em acções que reforcem o 

contributo da motricidade infantil em hábitos de vida saudáveis, dando-se prioridade à 

concretização dos seguintes objectivos: 

 

•  Promover o desenvolvimento da prática desportiva no Concelho; 

•  Fomentar a adopção de hábitos de vida saudáveis desde a primeira infância; 

•  Sensibilizar os pais, encarregados de educação, educadores e alunos para a 

importância da prática de actividade física; 

•  Proporcionar diferentes formas de actividade motora, devidamente adequadas às 

crianças do Pré-Escolar; 

•  Possibilitar o desenvolvimento das crianças e a formação de uma identificação 

positiva da auto-imagem; 

•  Promover a aquisição de hábitos de higiene, organização, disciplina face à prática 

da actividade; 

• Desenvolver um conjunto de experiências motoras dentro das perícias e 

manipulações, deslocamentos e equilíbrios, percursos na natureza e actividades 

rítmicas e expressivas. 
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As actividades desenvolvidas abrangem diferentes áreas de intervenção, nomeadamente os jogos, 

as actividades gímnicas, as actividades rítmicas e expressivas, as actividades de exploração da 

natureza e as actividades aquáticas. 

 

Durante o ano lectivo 2008/09 estiveram envolvidos no Projecto Crescer em Movimento cerca de 

280 crianças. 

 

3.10.2. Projecto de Actividades de Enriquecimento Curricular – Actividade 
Física e Desportiva 
 

 

A Actividade Física e Desportiva, enquadrada no Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular é destinada ao 1.º e 2.º ano e ao 3.º e 4.º ano de escolaridade, sendo encarada como 

uma forma de complemento e enriquecimento do currículo escolar, preenchendo algumas lacunas 

existentes nos estabelecimentos de ensino. 

 
Para além de ser necessário cumprir o Currículo de Expressão Física e Motora a Actividade Física 

e Desportiva procura, portanto, estimular nas crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico o gosto pela 

prática do exercício físico. 

 

Em 2008/09 estiveram inscritos 1505 alunos na Actividade Física e Desportiva, o que corresponde 

a 54,7% do total de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (2749) e a 80% do tal de alunos inscritos 

nas Actividades de Enriquecimento Curricular (1880). 

 
3.10.3. Escolas de Natação 
 
Nas piscinas municipais procura-se promover o desenvolvimento sustentado da natação, junto de 

utentes de diferentes faixas etárias. Este projecto destina-se aos munícipes que tenham como 

objectivo aprender a nadar ou aperfeiçoar as técnicas. Nesse sentido são abrangidos os seguintes 

níveis de aprendizagem: bebés elementar/avançado, adaptação ao meio aquático, aprendizagem 

elementar/avançada para crianças e adultos e aperfeiçoamento para crianças e adultos.  

 

3.10.4. Actividades Aquáticas 
 
Decorre ainda nas piscinas municipais, para além da natação, outras actividades aquáticas 

importantes para melhorar ou recuperar a condição física, designadamente a hidroginástica, 

aquajogging, hidroaqua, hidroterapia e hidrográvidas.  
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3.10.5 Projecto Saber Nadar 
 
 O Projecto Saber Nadar é dirigido aos alunos do 1. e 2.º anos de escolaridade e no ano lectivo 

2008/09 funcionou, integrado, na componente curricular, permitindo integrar todos os alunos das 

turmas respectivas, não se excluindo alunos e contribuindo para a concretização dos objectivos da 

expressão física e motora. 

 

Quanto à periodicidade nesta modalidade as actividades do Projecto Saber Nadar decorreram, 

com uma periodicidade quinzenal, permitindo que o docente titular de turma gerisse as 

actividades a realizar de acordo com as cinco horas direccionadas para a expressão física e motor, 

visual, artística, cívica, de entre outras. 

 

Gráfico 34 – Projecto Saber Nadar em 2008/09 

Projecto Saber Nadar em 2008/09

6
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375

 Agrupamentos

Turmas

Alunos

Alulas leccionadas

 
Fonte: Divisão de Desporto e Juventude 

 
3.10.6. Gabinete de aconselhamento e promoção da actividade física  
 

Este gabinete procura dinamizar e sensibilizar a população para a prática desportiva, apostando no 

trabalho de parceria com o Centro de Saúde de Faro, a Universidade do Algarve e o Instituto de 

Desporto de Portugal. Com efeito, esta estrutura desenvolve as suas actividades em função de dois 

pilares fundamentais: o atendimento ao Município e a sensibilização para a prática da actividade 

física regular. No primeiro caso procura-se encaminhar os utentes para o gabinete de avaliação da 

condição física, após consulta com o médico de família, e apoiar no aconselhamento e 

encaminhamento para a prática de exercício físico. O trabalho de sensibilização é complementado 

com o recurso a diferentes instrumentos, dos quais são de destacar a divulgação de materiais  
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promocionais do IDP, da oferta desportiva do concelho, assim como da organização de outros 

eventos que se incluem no “Faro Activo”.  

 

3.10.7. Sensibilização da população para os Desportos Aquáticos e Náuticos 

A sensibilização dos alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho para a prática de 

actividades aquáticas e desportivas é também uma prioridade, decorrendo as actividades nas 

Piscinas Municipais e também no Centro Náutico da Praia de Faro. 

 

O Centro Náutico da Praia de Faro oferece também aos interessados aulas de windsurf, vela e 

canoagem, dispondo também de actividades direccionadas para pessoas com necessidades 

especiais. 

 

O programa de actividades do Centro Náutico visa, essencialmente, envolver todos os 

interessados em iniciar ou aperfeiçoar a aprendizagem de actividades náuticas como a canoagem, 

a vela e o windsurf. Nesse sentido a Escola Náutica disponibiliza uma oferta direccionada para o 

ensino das actividades náuticas. 

 

O projecto “Grupos” é desenvolvido no Centro Náutico e visa dar resposta às necessidades da 

população na aprendizagem de actividades náuticas, privilegiando a prática do desporto em grupo. 

 

O projecto “Actividade Livre” permite que os utentes autónomos realizem as actividades náuticas 

existentes sem depender de acompanhamento técnico.  

 

Os “Passeios na Ria Formosa” visam promover a prática da canoagem através da realização de 

passeios pela Ria Formosa aos Domingos de manhã. 

  

3.10.8. Faro a andar – À descoberta do Concelho 
 
Trata-se de uma actividade física de cariz lúdico-desportivo, direccionada para todas as idades e 

que se realiza no terceiro Domingo de cada mês. Visa implementar uma rede de percursos 

pedestres nas seis freguesias do Concelho que permitem aos caminhantes o contacto com o 

património natural, cultural, rural e urbano local.  
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3.10.9. Sénior Activo  
 
Este projecto destina-se a utentes com mais de 60 anos ou que se encontrem na faixa dos 50-59 

anos e que se encontrem reformados/aposentados, dando oportunidade aos mesmos de praticarem 

as seguintes actividades: ginástica, aquajogging, higroginástica, taichi, danças de salão, yoga, 

pilatos, dança criativa, chi kung e marcha-passeio. 

 

Esta iniciativa foi criada com o objectivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 

idosos, no sentido de, através de uma prática regular de duas a três vezes por semana, melhorarem 

a capacidade física em geral, a independência e a realização de tarefas diárias.  

 

3.10.10. Apoio ao Desporto Adaptado 
 
Este projecto é direccionado para populações especiais e é sustentado pela celebração de 

protocolos de cedência de instalações para o uso da piscina municipal, da pista de atletismo e do 

Centro Náutico, possibilitando que desenvolvam as suas actividades. Actualmente as referidas 

instalações são disponibilizadas a diversas instituições do Conselho, tal como é o caso da 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC); Associação Algarvia de Pais e Amigos de 

Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM); Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL); 

Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) e Associação dos Cegos e Amblíopes de 

Portugal (ACAPO). 

 

3.10.11. Verão Activo 
 
Com esta iniciativa procura-se promover o lazer e a prática do desporto através da realização, 

entre os meses de Junho a Setembro, de diversas actividades direccionadas à primeira infância, à 

população sénior e a populações especiais de actividades náuticas e BTT. 

 

3.10.12. Autarquia Activa 
 
O projecto “Autarquia Activa” é dirigido a trabalhadores autárquicos através do desenvolvimento 

de actividades regulares como o futebol, a ginástica, a natação, hidroginástica, bem como de 

actividades pontuais como é o caso do BTT, canoagem, karting, de entre outros. 
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3.11. Por um Desenvolvimento Local Mais Sustentável 
 
2005-2014 é a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, proclamada pela 

Organização das Nações Unidas, de acordo com a Resolução n.º 57/254, sendo que para o ano 

2007 o tema foi “Saúde e qualidade de vida”, em 2008 “ Água e energias renováveis” e em 2009 “ 

Reservas da Biosfera como locais de aprendizagem”. 

Uma vez que está patente neste processo um trabalho de continuidade e de relação entre as 

temáticas dos diferentes anos, futuramente serão abordados os seguintes temas: 

• 2010 – Sítios Classificados como Património Mundial como locais de 

aprendizagem; 

• 2011 – A Educação para o Desenvolvimento Sustentável na Sociedade do 

Conhecimento; 

• 2012 – Participação Cívica e Boa Governação; 

• 2013 – Redução da Pobreza e Projectos sobre o Desenvolvimento Sustentável; 

• 2014 – Justiça e Ética Intergeracional . 

No âmbito desta iniciativa decorre entre 2007 e 2009 o Ano Internacional do Planeta Terra que 

abrange dois programas distintos; um que se centra em actividades educativas e outro de cariz 

científico e que incide, sobretudo, em temáticas enquadradas no sistema da terra e 

sustentabilidade a longo prazo. Pretende-se, assim, sensibilizar a população para o importante 

contributo das Ciências da Terra na superação de desafios e contribuir para que as gerações 

futuras possam usufruir de qualidade de vida e gerir de forma equitativa os recursos existentes. 

Estando em curso o processo de criação da Agenda 21 Local assente, sobretudo, em metodologias 

de cariz participativo que privilegiam o envolvimento da população, seja na qualidade de cidadãos 

ou de representantes de entidades, importa reforçar que também a Educação é uma das áreas 

transversais a este processo sendo assim muito importante apoiar as iniciativas desenvolvidas 

pelos estabelecimentos de ensino do Concelho. 

Os estabelecimentos de ensino apresentam uma diversidade de actividades e projectos que se 

enquadram na promoção do desenvolvimento sustentável através da educação, destacando-se 

diversos projectos ligados às temáticas do ambiente, da cidadania, da qualidade de vida. A 

comemoração de dias temáticos, as visitas de estudo e outros projectos de cariz pedagógico que 

decorrem ao longo do ano lectivo são algumas das estratégias de trabalho com os alunos que 

reflectem também o importante papel socializador da Escola. 
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Os Agrupamentos de Escolas elaboram anualmente um plano anual de actividades onde se 

perspectiva o tipo de actividades a desenvolver em cada estabelecimento de ensino, bem como os 

respectivos intervenientes, os objectivos a concretizar e as datas da realização. De um modo geral 

e através da consulta dos planos anuais de actividades dos estabelecimentos de ensino verificamos 

que os mesmos apostam numa oferta integral e diversificada de acções/actividades que incidem 

em temáticas actuais e influenciadas por distintas dimensões, seja de cariz cultural, como social e 

até mesmo ambiental. Nesse sentido são de destacar as comemorações dos dias temáticos que vão 

desde as épocas festivas anuais (Natal, Carnaval, Páscoa) aos dias nacionais ou mundiais relativos 

ao ambiente, à saúde, à parentalidade, à leitura e à poesia, assim como à cultura científica e até 

mesmo à política. Note-se ainda que também merecem destaque as visitas de estudo e de 

observação a museus arqueológicos, centros de ciência viva, quintas pedagógicas, zoo’s e parques 

temáticos e de diversão. Saliente-se que cada estabelecimento de ensino investe ainda em 

iniciativas circunscritas a determinado estabelecimento de ensino, como forma de dar a conhecer à 

comunidade local o trabalho desenvolvido ao longo do ano, sendo de destacar como exemplo os 

jornais escolares, as hortas pedagógicas, as actividades de leitura nas bibliotecas, de entre outras. 

A cooperação de pareceria tem exigido paralelamente interesse e empenho por parte dos 

estabelecimentos de ensino que estão cada vez mais abertos à promoção de projectos 

implementados através da celebração de protocolos de cooperação, no âmbito dos quais são 

definidas as obrigações de cada um dos intervenientes. Daí que se assista a um aprofundamento 

do processo de comunicação e cooperação entre os agrupamentos de escolas e os municípios. 

Nesta mesma linha detectamos uma aposta significativa na promoção dos estilos de vida 

saudáveis, no estímulo ao exercício da cidadania e da participação activa através das assembleias 

de alunos. Acresce ainda a esta lógica de planeamento uma incidência no trabalho directo com os 

encarregados de educação ou com os representantes destes sob a forma jurídica de associações de 

pais, o que reflecte uma dicotomia e uma dinâmica interactiva, ambas suportadas por uma mútua 

influência entre uma educação curricular e extra-curricular e a formação, a co-responsabilização e 

o envolvimento parental no processo de desenvolvimento dos alunos e, por conseguinte, do 

desenvolvimento educativo sustentável. 
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Plano Anual de actividades 

Agrupamentos de 
Escolas 

• Efemérides: Comemoração de 
dias temáticos;  

• Promoção da leitura; 
• Promoção das actividades 

desportivas; 
• Visitas de estudo; 
• Promoção de hábitos de vida 

saudável; 
• Promoção do contacto e 

integração na escola; 
• Concursos e exposições; 
• Projectos de cooperação; 
• Sessões de esclarecimento 

sobre diferentes temas; 
• Intercâmbios entre escolas: 
• Assembleias de alunos; 
• Articulação com encarregados 

de educação e associações de 
pais; 
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3.11.1. Agenda 21 Escolar  
 

Durante o presente ano lectivo os representantes dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de 

Escolas têm sido sensibilizados para a importância de se implementar a Agenda 21 Escolar nos 

Estabelecimentos de Ensino. 

 

É importante ter em consideração que a Agenda 21 Escolar é um processo complexo e moroso 

que tem que ser implementado pelos estabelecimentos de ensino interessados, assumindo o 

Município o papel de parceiro, colaborando e apoiando as diferentes fases do processo. 

 
3.11.2. A Educação Ambiental 

 
A Educação Ambiental é uma das áreas que tem merecido particular atenção por parte dos 

estabelecimentos de ensino que no Plano Anual de Actividades propõem diversas actividades de 

cariz formal e não formal que contribuem para que as crianças desenvolvam competências e 

adoptem comportamentos responsáveis e zelosos. Deste modo está-se a criar nestas idades mais 

fecundas uma cultura de defesa e salvaguarda do ambiente, destacando-se o notável empenho dos 

estabelecimentos de ensino em concretizar projectos dos quais emanem as boas práticas. Saliente-

se, por exemplo que alguns estabelecimentos de ensino planeiam a criação de hortas pedagógicas, 

iniciativa que também tem merecido a atenção do Município que tem procurado apoiá-las. 

 

3.12. Rede de Transportes Escolares 

 

O Município de Faro adquiriu dois autocarros de 39 lugares (32 para crianças e 7 para adultos), o 

que reforçou a resposta às necessidades, nomeadamente às solicitações dos estabelecimentos de 

Ensino para as visitas de estudo, bem como para garantir o transporte dos alunos para as Piscinas 

Municipais, no âmbito do Projecto Saber Nadar. 

 

3.13. Educação para a cidadania  
 

A Educação para a Cidadania é uma temática que estando intimamente ligada ao desenvolvimento 

e formação integral das crianças está também associada à educação ambiental, aos direitos 

humanos, ao empreendedorismo, à educação para a sustentabilidade, à educação para o consumo, 

à saúde, à prevenção rodoviária, que sendo áreas transversais merecem ser abordadas nas áreas 

curriculares e extra-curriculares das escolas, assim como nas iniciativas de cariz não formal  
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desenvolvidas pela escola e também por entidades exteriores à escola mas com a qual é 

estabelecida uma relação de parceria que sustente um trabalho de articulação, colaboração e 

apoio. 

 
Considere-se ainda que os princípios orientadores determinados no Decreto – Lei n.º 6/2001, de 

18 de Janeiro definem a Educação para a Cidadania como sendo uma componente de natureza 

transversal do currículo, abrangendo todas as áreas curriculares e todos os ciclos de ensino. 

 

Numa lógica de parceria, o Município de Faro também colaborou na implementação, nos anos 

lectivos 2007/08 e 2008/09 dos programas “Crescer a Brincar” e “PrÉ: Guia de Competências”, 

através do apoio financeiro que possibilitou a realização de acções inerentes a estas iniciativas que 

se fundamentaram na celebração de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de 

Faro, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, o Centro de Formação da Associação de 

Escolas – Ria Formosa (Faro e Olhão) e a Associação Prevenir.  

 

O Projecto Ser Criança, foi dirigido aos alunos do 1.º Ciclo e o PRÉ: Guia de Competências 

destinado ao Pré-Escolar que se incluíram numa lógica de intervenção fundamentada na Educação 

para a Cidadania visando o desenvolvimento de competências necessárias para a formação das 

crianças, contribuindo para a prevenção de comportamentos de risco e também de substâncias 

psico-activas.  

 

Quadro 52 – Programas PrÉ: Guia de Competências e Ser Criança 
 

Programas Escolas Envolvidas N.º de Participantes 

PrÉ: Guia de Competências 

Jardim-de-infância da Conceição 45 crianças  
Jardim-de-infância de Sta. Bárbara 
de Nexe 

25 crianças 

Jardim-de-infância do Montenegro  71 crianças 
Jardim-de-infância “O Relógio” 17 crianças  
Jardim-Escola João de Deus 28 crianças 
Refúgio Aboim Ascensão  13 crianças 
Colégio Nossa Sra. do Alto 50 crianças 

Ser Criança 

Escola E.B.1 de Faro n.º 1 (São 
Luís) 

81 alunos 

Escola E.B.1 de Faro do Alto Rodes 20 alunos 
Escola E.B.1 de Faro do Bom João 34 alunos 
Jardim-Escola João de Deus 17 alunos 

  Fonte: Divisão de Educação
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No âmbito das relações existentes entre os diferentes outorgantes coube ao Município de Faro 

assumir o compromisso de apoiar os programas em questão através  da atribuição de um apoio 

financeiro. O quadro seguinte sintetiza o valor das verbas atribuídas em 2007/08 e 2008/09: 

 

Quadro 53 – Verbas atribuídas  
 

Programas 2007/08 2008/09 Total 

PrÉ: Guia de Competências € 3.125,00 € 2.000,00 € 5.125,00 

Crescer a Brincar € 6.048,00 € 3.832,60 € 9.880,60 

Total € 9.173,00 € 5.832,60 € 15.005,60 

          Fonte: Divisão de Educação 

 

Para o próximo ano lectivo e seguintes pretendemos reforçar a nossa colaboração neste tipo de 

Projectos e a outras temáticas de igual modo contempladas nos Planos Anuais de Actividades e 

abordadas pelas Escolas, considerando assim que deve ser dada prioridade ao trabalho de parceria 

em detrimento de iniciativas isoladas e que apesar de parecerem promissoras não se adequarem à 

realidade local e não responderem às necessidades dos estabelecimentos de ensino. 
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4. Síntese Programática 
 
Face às propostas apresentadas e uma vez que para o próximo ano lectivo pretende-se dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido nas diferentes áreas de intervenção apresentamos de 

seguida uma actualização da síntese programática e respectiva estimativa da previsão de custos: 

 
Quadro 54 – Síntese Programática 
 

Síntese Programática 

 
Alunos 

envolvidos* 
Custo* Período 

 

Propostas  
 

Reordenamento da Rede Escolar  
Reforço e Qualificação dos 

Equipamentos -  3.ª Fase  
(candidaturas QREN) 

2. 104 € 12.665.503,68 Até 2012 

Actividades de enriquecimento 
Curricular 

1.880 € 696.212,50 2008/2009 

   € 13.361.716,18 

Sistema Socioeducativo  

Divisão de Educação – Iniciativas de 
cariz socioeducativo 

8.000 € 11.641,91 2008/09 

PrÉ – Guia de Competências 249 € 5.125,00 Até 2008/09 
Crescer a Brincar 152 € 9.880,60 Até 2008/09 

Serviço de Bibliotecas 7500 € 25.000,00  2008/09 
Educação para o Património 3700 € 25.000,00  2008/09 
Serviço Educativo do Teatro 

Municipal 
10.000 € 30.000,00  2008/09 

Promoção da Saúde 2600 € 25.000,00  2008/09 
Programa”Escola Segura” 2600 € 25.000,00  2008/09 

Informatização das Escolas 2600 € 75.000,00   2006 a 2010 
Desporto 2600     € 50.000,00 2008/09 

€ 281.647,51 

 

Por um Desenvolvimento 
Local mais Sustentável 

 

Agenda Local 21 Escolar  2600 € 25.000,00  2009/10 
Educação Ambiental 2600 € 25.000,00  2008/09 

Rede de Transportes Escolares 861 € 300.028,00  2008/09 

      € 350.028,00 

Fonte: Divisão de Educação 
 

* Estimativa 
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5. Proposta de Projecto de Investigação 
 
Introdução 
 

No seguimento do projecto da Carta Educativa do Conselho de Faro (homologada em 27 de 

Março de 2007), do 1.º Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do 

Concelho de Faro (ano lectivo 2007/2008) e consequente proposta de alteração à Carta Educativa, 

bem como da elaboração do 2.º Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do 

Concelho de Faro (ano lectivo 2008/2009), surge a necessidade de avaliar as medidas 

consideradas na Carta Educativa, bem como em estimar o grau de satisfação da comunidade 

escolar, tendo essencialmente em conta os bens e serviços educativos disponibilizados. Quanto a 

este aspecto convém realçar que no decurso do esforço de colaboração que tem vindo a ser 

estabelecido com os pais/encarregados de educação julgamos que a presente proposta deverá 

incidir no diagnóstico das necessidades identificadas por eles, uma vez que assim será possível 

retratar o cenário existente e ponderar nas melhores propostas que visem satisfazer as lacunas 

detectadas. Nesse sentido anotamos ainda que os pais/encarregados de educação, sendo membros 

de agregados familiares são também cidadãos e particularmente munícipes com direitos e deveres 

decisivos no que respeita à participação activa no âmbito da área educativa. Este estudo permitir-

nos-á aprofundar o conhecimento de que já dispomos, embora considere, de modo particular, a 

perspectiva dos pais e encarregados de educação, designadamente no que corresponde ao seu grau 

de satisfação e às suas propostas de intervenção. Assim e no seguimento do reforço e colaboração 

que tem vindo a ser estabelecidos com os Agrupamentos de Escolas e presentemente com as 

Juntas de Freguesia no que diz respeito às competências em matéria de Educação, consideramos 

fulcral o contributo das famílias enquanto agentes de socialização e assumindo-se como 

microssistema vital na perspectiva da teoria da Ecologia do Desenvolvimento Humano de 

Bronfenbrenner (1979), uma vez que para este autor o desenvolvimento humano consiste num 

processo dinâmico de interacção entre o sujeito e o meio, no âmbito do qual se englobam as inter-

relações entre vários contextos, perspectiva que nos remete para a importância de dignificar o 

serviço público, neste caso da Autarquia, no cumprimento das suas competências e atribuições e 

na colaboração com os diferentes agentes existentes.   
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Deste modo, proceder-se-á a um estudo sociológico de carácter quantitativo, de forma a tentar dar 

resposta aos objectivos inicialmente propostos, cuja pergunta de partida inicial será:  

 

• Qual o grau de satisfação dos Encarregados de Educação dos alunos da Educação 

Pré-escolar e do 1.º Ciclo face  ao Parque Escolar da Rede Pública do Concelho? 

 

Sendo esta uma questão do interesse da comunidade local é imperactivo saber internamente como 

decorre a acção, assim esta problemática torna-se relevante para uma abordagem sociológica, 

pondo de parte as constatacões do senso comum, tentando  entender de uma forma científica e 

específica . 

 
5.1. Problemática 
 
A Carta Educativa consiste num documento estratégico de diagnóstico e de planeamento 

educativo que visa a monitorização dos equipamentos educativos necessários à comunidade 

escolar, bem como a implementação de medidas devidamente enquadradas no cenário de 

desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada Município, conforme determinado no 

Artigo 10.º do Decreto Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro.  

 

A Carta Educativa do Concelho de Faro, homologada no dia 27 de Março de 2007, funciona, 

portanto, como um instrumento de planeamento e ordenamento dos equipamentos educativos 

existentes em todo o concelho, ajustado às ofertas de educação e formação que seja necessário 

satisfazer, tendo em consideração os recursos educativos existentes, num contexto demográfico e 

socioeconómico. 

 

Este documento está dividido em três partes que consistem primeiramente numa vasta análise 

geográfica, socioeconómica, demográfica e da evolução do sistema educativo do concelho, 

posteriormente é traçado um cenário de prospecção dos anos seguintes com ênfase para os 

constrangimentos a ultrapassar e por fim são traçados vários objectivos pedagógicos e estratégias 

de planeamento do espaço educativo. Contém, igualmente, cinco anexos respeitantes aos 

Equipamentos - PER EB1 e QREN, ao Plano de Síntese, aos Equipamentos Educativos do 

Concelho de Faro, às Plantas de localização e às Instalações Desportivas. 

 

A Carta Educativa obedece a uma revisão após cinco anos, contudo a Carta Educativa do 

concelho de Faro cumpre anualmente um processo colectivo de avaliação e monitorização tendo 
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em conta a realidade vigente e as especificidades de cada ano lectivo. Deste modo realizou-se para 

o ano lectivo de 2007/08 o Primeiro Relatório de Actualização e Monitorização da Carta 

Educativa que veio alterar vários pontos no documento homologado em Março de 2007, 

nomeadamente a nível de obras realizadas e equipamentos disponibilizados. 

 
No âmbito da investigação que nos propomos a realizar, cujo ângulo de análise se foca na 

avaliação do Sistema Escolar realizada pelos Encarregados de Educação dos alunos dos 6 

Agrupamentos do Parque Escolar do Município de Faro, a Carta Educativa, constituirá a nossa 

perspectiva teórica principal, atendendo naturalmente aos Relatórios de Monitorização e 

Avaliação da Carta Educativa. A noção de Grau de Satisfação, a nossa variável dependente, 

consiste em avaliar o nível de satisfação dos Encarregados de Educação dos alunos do Parque 

Escolar tendo em conta os serviços prestados. O objectivo é, numa escala de Likert, tentar 

perceber o nível de satisfação da população em estudo que vai de nada (total insatisfação), a 

muito bom (satisfação total), passando por um grau médio de normal (satisfação) e dois 

intermédios de pouco (alguma satisfação) e bom (bastante satisfação). 

 

No que toca às variáveis independentes, seleccionámos o Grau de Esclarecimento/Envolvimento 

do Encarregado de Educação no Meio Escolar, o Agrupamento, o Ciclo e o Sexo, conceitos que 

seguidamente na explicitação do modelo de análise iremos definir, bem como a sua 

operacionalização.  
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Grau de Satisfação dos 

Encarregados de 

Educação 

5.2. Modelo de Análise 
 
 
Grau de Esclarecimento                                                            
 
Agrupamento 
 
Grau de Ensino 
 
Sexo 
  
Quadro 55 - Conceitos de Modelo de Análise 

Fonte: Divisão de Educação 

Conceitos Dimensões  Indicadores 

Grau de Satisfação 

Nada 
Pouco 
Normal 
Bom 
Muito Bom 

Total insatisfação 
Alguma insatisfação 
Satisfação  
Bastante satisfação 
Satisfação total 

Grau de Esclarecimento 

Nada 
Pouco 
Normal 
Bom 
Muito Bom 

Total insatisfação 
Alguma insatisfação 
Satisfação  
Bastante satisfação 
Satisfação total 

Agrupamentos 

Dr. Joaquim Magalhães  Escola EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís) 
Escola EB1 de Faro n.º 3 (Bom João) 

D. Afonso III Escola EB1/JI do Carmo 
Escola EB1 de Alto Rodes 

Sé Escola EB1 de Faro n.º 4 (Penha) 
Escola EB1 de Areal Gordo 
Escola EB1 de Ferradeira 

Neves Júnior Escola EB1 de Faro n.º 5 (vale 
Carneiros) 
Escola EB1 de Mar e Guerra 

Montenegro Escola EBI/JI de Montenegro 
Escola EB1 de Patacão 
Escola EB1 do Ancão 
Escola EB1 de Marchil 

Estói Escola EB1 de Estói; 
Escola EB1 de St.ª Bárbara de Nexe; 
Escola EB1 de Bordeira 
Escola EB1 de Medronhal 
Escola EB1/JI da Conceição 

João da Rosa Escola EB1 da Culatra 

Grau de Ensino 

Pré Escolar; 
 
1.º ano; 
2.º ano; 
3.º ano; 
4.º ano 
 

Pré-escolar  
 
1.º ano do ensino básico; 
2.º ano do ensino básico; 
3.º ano do ensino básico; 
4.º ano do ensino básico 

Sexo 
Homem 
Mulher 
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O conceito de grau de satisfação e as suas respectivas dimensões já foram definidos num ponto 

anterior. O conceito de “grau de esclarecimento” consiste em avaliar o nível de informação e de 

envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos cujas suas 

dimensões vão de nada quando aqueles demonstram um total desconhecimento, pouco nos casos 

em que expressam conhecimento insuficiente, normal quando o nível de conhecimento 

manifestado se enquadra dentro do que se considera satisfatório, bom que já corresponde a um 

nível superior de envolvimento nos temas abordados e muito bom quando o esclarecimento 

manifestado atinge níveis muito elevados comparativamente aos descritos anteriormente.  

 
O conceito de Agrupamento Escolar remete-nos para o que é definido no Artigo 2.º do Decreto 

Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de Agosto, tratando se de “uma unidade organizacional, dotada 

de órgãos próprios de administração e gestão, podendo integrar estabelecimentos de educação pré-

escolar e de um ou mais ciclos do ensino básico, a partir de um projecto pedagógico em comum, 

com vista à realização das finalidades seguintes: 

 
a) Favorecer um percurso escolar sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela 

escolaridade obrigatória numa dada área geográfica; 

b) Superar situações de isolamento de estabelecimentos, prevenindo o abandono escolar e a 

exclusão social; 

c) Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que o integram e o aproveitamento 

racional dos recursos; 

d) Garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e gestão comum aos 

estabelecimentos de educação e ensino que o integram; 

e) Valorizar e enquadrar experiências em curso.” 

 
Nesse sentido, decidimos introduzir esta variável cujas dimensões dizem respeito aos diferentes 

Agrupamentos Verticais do Parque Escolar da Rede Pública do Concelho de Faro, 

nomeadamente: 

• Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Joaquim de Magalhães; 

• Agrupamento Vertical de Escolas da Sé; 

• Agrupamento Vertical de Escolas D. Afonso III; 

• Agrupamento Vertical de Escolas Neves Júnior; 

• Agrupamento de Escolas de Montenegro; 

• Agrupamento Vertical de Escolas de Estói; 

• Agrupamento Vertical da Escola E.B.2,3 João da Rosa – Olhão (EB1 da Culatra). 



Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do Concelho de Faro                             Documento de Trabalho 

Carta Educativa – Faro                                                                                                                    

 
128

 
O gau de ensino corresponde ao nível ou estádio educativo em que se encontra a criança/aluno, no 

processo de escolarização, tendo em consideração que conforme é contemplado na Lei de Bases 

do Sistema Educativo, o percurso escolar inicia-se no Pré-escolar. 

 

O conceito de sexo associa-se a características biológicas que nos permite distinguir o homem da 

mulher.   

 
5.2.1 Apresentação de hipóteses 
 
Hipóteses  

 
A presente investigação irá hipóteses principais através da análise dos questionários, ou seja 

mediante o resultado das questões apresentadas pretendemos dar reposta às seguintes hipóteses: 

 

H1: O grau de satisfação dos Encarregados de Educação varia consoante o sexo. 

H2: O grau de satisfação varia consoante o ciclo de frequência. 

H3: O grau de satisfação das crianças varia consoante a localização do espaço escolar. 

H4: De um modo geral os encarregados de educação estão satisfeitos com os serviços prestados. 

H5: Quanto maior for o nível de esclarecimento e envolvimento no Espaço Escolar do educando, 

maior é o grau de satisfação do Educador. 

 

5.3. Metodologia 
 
Tendo em conta os objectivos iniciais, que passam por avaliar o grau de satisfação da comunidade 

e escolar e as medidas implementadas pela Carta Educativa, optámos pela escolha de um método 

quantitativo que nos permitisse um estudo em quantidade, portanto, que abrangesse o maior 

número de intervenientes, de modo a recolher o maior número de informação. Este método centra-

se no paradigma hipotético-dedutivo, procurando intencionalmente delimitar o estudo e medir 

com precisão as varáveis em causa. 

 

De modo a tentar recolher o maior número de informação e tendo em conta que o nosso objecto 

de estudo apresenta características bastante específicas, optámos como técnica principal de 

recolha de informação o inquérito por questionário auto-administrado por ser a técnica de recolha 

de informação que mais se adequa aos nossos objectivos pois é a técnica que nos permite recolher 

o maior número de informação de modo a tentar responder à nossa pergunta de partida e às 
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hipóteses de investigação. A opção pela aplicação de inquéritos por questionário justifica-se 

também pelas vantagens que caracterizam esta técnica, nomeadamente o facto de ser acessível, de 

ser susceptível de ser aplicado a um grande número de pessoas sem despender muito tempo e 

recursos económicos, bem como a prevenção de casos em que as respostas dos inquiridos são 

influenciadas pelo inquiridor. A fim de melhorar a taxa de preenchimento dos questionários 

pretendemos utilizar uma linguagem simples, directa e clara com o objectivo de evitar erros de 

percepção, bem como chegar aos encarregados de educação com baixos níveis de escolaridade. 

Por outro lado, pretendemos também incluir uma carta de apresentação que contenha os 

objectivos do estudo, a importância do preenchimento do questionário e que garanta total 

anonimato dos participantes, uma vez que também deverá ser colocado dentro dum envelope para 

garantir uma melhor segurança e zelo pela informação disponibilizada, ou seja no sentido de 

prevenir que a mesma não seja violada ou corrompida por terceiros. Pretendemos aplicar um 

questionário graficamente apelativo, pouco denso, com menor número de perguntas abertas.  

 

Relativamente ao desenho de investigação e mais uma vez tendo em conta as características do 

estudo, optámos por um desenho de investigação transversal (cross-sectional) que consiste em 

recolher informação sobre mais que um caso, num determinado ponto do tempo. A informação é 

recolhida em relação a diversas variáveis, que neste caso passamos a mencionar: sexo, grau de 

envolvimento dos encarregados de educação, Agrupamento e grau de ensino do educando e 

pretende-se que toda essa informação seja quantitativa de modo a que após a sua análise seja 

possível detectar padrões de associação. 

 

Quanto à amostra o primeiro passo consistiu em definir a população em estudo e obter uma base 

de amostragem que no nosso caso em específico consiste na listagem de todos os alunos do ensino 

público a frequentarem o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo. Seguidamente houve a definição da dimensão 

da amostra e da taxa de sondagem ou seja, do número total de encarregados de educação e da sua 

probabilidade de inclusão na amostra.  

 

Deste modo procedemos à elaboração do nosso plano de amostragem que consistiu em dividir a 

população em vários estratos e no cálculo da dimensão amostral para cada estrato. Os cálculos 

consistiram em multiplicar o valor de cada estrato pela taxa de sondagem que por sua vez consiste 

na divisão do número total pretendido para a amostra pela população total. Seleccionámos, 
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portanto, uma amostra probabilística estratificada6 a 2 critérios (Agrupamentos e Grau de Ensino) 

de modo a que os resultados possam ser generalizados para a população em estudo. Deste modo, a 

selecção das unidades de observação seguirá o seguinte método:  

• tendo em conta a listagem dos alunos que frequentam o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo no ano 

2009/10 recorreremos ao procedimento informático (Microsoft Excel) de modo a gerar 

numeração aleatória a todos os alunos e posteriormente, seguindo o mesmo processo, 

efectuamos a selecção tendo em conta o plano de amostragem realizado, baseando-nos 

numa taxa de sondagem de 10% para cada estrato.    

 

Nesse sentido, importa ter em atenção que de acordo com Ghiglione e Matalon (1997) a taxa de 

sondagem pode também ser definida como sendo “a percentagem de indivíduos que fazem parte 

da amostra, relativamente à população ou à subpopulação de que foram extraídos” (p. 37). 

Na atribuição dos questionários recorreremos aos Agrupamentos com o objectivo de possibilitar 

que façam chegar os referidos documentos aos encarregados de educação e estipularemos um 

prazo para a retribuição dos questionários devidamente preenchidos. Caso o prazo não seja 

cumprindo recorremos novamente à listagem aleatória dos alunos, fornecida pelo software 

informático, de modo a seleccionar a próxima unidade de observação. Caso tenhamos que optar 

por uma amostra por quotas esta será operacionalizada de modo idêntico à amostra estratificada, 

diferindo apenas no processo de selecção das unidades de observação, isto é, de uma forma 

aleatória. A amostra aleatória “consiste em extrair ao acaso, na população de referência, um 

número de elementos fixados como efectivo da amostra” (Albarello, 1997, p. 58). Deste modo 

procura-se obter uma amostra “estatisticamente pura” que fundamenta a representatividade 

estatística. 

 

Como técnicas de tratamento da informação recolhida iremos optar pela análise de estatística com 

recurso ao software SPSS, por ser a técnica de tratamento de informação que mais se adequa às 

técnicas de recolha de informação seleccionadas e para facilitar a apresentação dos resultados. 

Deste modo, pretendemos analisar de forma rigorosa toda a informação recolhida e assim tentar 

encontrar pontos divergentes ou convergentes, bem como novas questões susceptíveis de serem 

melhoradas e por fim a realização de um relatório final com todos os procedimentos e conclusões. 

 

                                                 
6  No caso de se verificar a impossibilidade de aplicação deste tipo de amostra que requer uma listagem com 
identificação do nome ou número de alunos opta-se por uma amostra por quotas. 
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5.3.1. Plano de Amostragem 
 
O nosso plano de amostragem foi construído a partir da divisão da população em diferentes 

estratos que respeitam dois critérios, designadamente o Agrupamento e o grau de ensino. Além 

disso apresentamos duas colunas diferentes, uma contém os dados referentes à população total e à 

população total e discriminada por cada estrato e outra corresponde à amostra propriamente dita, 

com indicação das unidades amostrais para cada estrato. 

 

A obtenção dos valores apresentados consistiu na selecção da dimensão da amostra, 299 unidades 

de observação, divididas pelos diferentes estratos. Posteriormente procedeu-se ao cálculo da taxa 

de sondagem que consistiu na divisão do número total pretendido para a amostra pela população 

total que no nosso caso foi de 10%. Para chegar ao valor de cada estrato foi necessário multiplicar 

o valor da população de cada um pela taxa de sondagem 

Quadro 56 - Plano de amostragem 

Agrupamento Grau de Ensino População 
(NI) 

Amostra 
(ni) 

Sé 

Pré-Escolar n.a n.a 

1.º Ciclo 345 34 

Total 345 34 

Afonso III 

Pré-Escolar 75 8 

1.º Ciclo 616 62 

Total 691 70 

Joaquim Magalhães 

Pré-Escolar n.a n.a 

1.º Ciclo 753 75 

Total 753 75 

Neves Júnior 

Pré-Escolar n.a n.a 

1.º Ciclo 258 26 

Total 258 26 

Montenegro 

Pré-Escolar 65 7 

1.º Ciclo 370 37 

Total 435 44 

Estói 

Pré-Escolar 101 10 

1.º Ciclo 387 38 

Total 488 48 

João da Rosa - Olhão 

Pré-Escolar n.a n.a 

1.º Ciclo 22 2 

Total 22 2 

Total 2992 299 
Fonte: Divisão de Educação 
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Considerações Finais 
 

No seguimento do 1.º Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do Concelho 

de Faro, aprovado na reunião do Concelho Municipal de Educação 3/12/08, na reunião de Câmara 

de 14/05/09 e em Sessão de Assembleia Municipal de 30/06/09, foi elaborado o 2.º Relatório de 

Actualização e Monitorização, referente ao ano lectivo de 2008/09.  

 

O objectivo do presente documento foi o de dar continuidade ao trabalho iniciado com a Carta 

Educativa e para que, anualmente, seja considerada a actualização dos dados, bem como, a 

inclusão de novos conteúdos, facilitando deste modo a organização da informação quando se 

proceder à revisão da Carta Educativa. Por outro lado há que ter também em consideração que a 

elaboração de um relatório anual de actualização e monitorização exige que ao longo do 

respectivo ano lectivo seja assegurado um trabalho de acompanhamento e de recolha de dados, 

possibilitando assim ter uma visão próxima da realidade, do parque escolar conducente com a 

redefinição de objectivos e estratégias que visem resolver os problemas detectados. 

 

Note-se ainda que a elaboração destes documentos de actualização e monitorização se justificam 

pelo facto do documento da Carta Educativa se enquadrar num processo dinâmico de melhoria, 

não se tratando, portanto, de um documento inalterável mas susceptível de ser melhorado ao longo 

do processo de monitorização e em função dos contributos de todos os intervenientes, 

designadamente os membros do grupo de trabalho de monitorização e os conselheiros.  

 

Quanto ao documento apresentado temos a indicar que procurámos seguir o modelo adoptado no 

ano anterior, embora tentássemos acrescentar novos conteúdos com o fim de enriquecer o seu 

conteúdo. Além disso deparámo-nos ainda com alguns constrangimentos que não nos permitiram 

apresentar os dados do mesmo modo que no documento referente ao ano transacto. Referimo-nos, 

por exemplo, aos dados do Ensino Secundário e do Ensino Recorrente que este ano não nos foi 

possível expor de forma discriminada pelo nome dos cursos mas apenas fazendo a diferenciação 

entre cursos Científico-Humanisticos e cursos Tecnológicos. Este aspecto está relacionado com o 

facto de estarmos dependentes da disponibilidade de outras entidades que nos facultam os 

dados/informação a actualizar e inserir no documento, não sendo sempre possível apresentar os 

dados de forma coerente de ano para ano. Todavia, resta-nos ainda destacar quanto a este aspecto 

que, em determinados pontos onde é referida a legislação e autores teóricos, procurámos não 

eliminar essa informação mas complementá-la, pois este documento foi elaborado no seguimento 

do do ano anterior.  
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Como verificámos, também neste Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa 

deparámos com o problema da sobrelotação do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o que pode ser 

encarado como um desafio para os próximos anos lectivos, durante os quais se prevê que seja 

parcial ou totalmente ultrapassado com a construção de novos equipamentos educativos e também 

com as obras de ampliação abrangidas pela requalificação do Parque Escolar. De facto, as obras 

de ampliação e requalificação da Escola E.B.1 de Faro n.º1 (S. Luís) vieram a contribuir para que 

os alunos e professores dispusessem de melhores condições das actividades curriculares e extra-

curriculares, bem como, do serviço refeitório. Porém, o problema de sobre-ocupação de salas, 

mantém-se porque duas das novas salas são utilizadas para os alunos terem o Inglês (Actividade 

de Enriquecimento Curricular), evitando, assim, que se desloquem à Escola Secundária Tomás 

Cabreira como acontecia. Em contrapartida e apesar da construção das novas salas do 1.º Ciclo, 

devido ao elevado número de alunos que frequenta este estabelecimento verifica-se que o mesmo 

continua a funcionar em regime de horário duplo, registando uma taxa de ocupação de 200%.  

 

O cronograma de obras apresentado neste documento sofre ligeiros ajustes, prevendo-se que até 

2012 estejam asseguradas as obras propostas para melhorar o Parque Escolar.  

 

Saliente-se que o ano de 2008/09 foi também marcado pelo processo de transferência de 

competências do Ministério de Educação para os Municípios, em matéria de educação. Nesse 

sentido, o Município de Faro assinou, em 16/09/2008 o contrato de execução com o Ministério da 

Educação, documento este que veio a definir as condições de transferência relativas às atribuições 

em matéria de pessoal não docente das Escolas Básicas e da Educação Pré-Escolar, actividades de 

enriquecimento curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico e gestão do Parque Escolar no 2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino Básico. Com efeito, importa ressaltar que este processo decorreu dentro da 

normalidade, tendo sido favorecido pelo trabalho de articulação que tem vindo a ser estabelecido 

entre o Município, a DREAlg e os respectivos Agrupamentos de Escolas. Nesse âmbito, foram 

celebrados em 15 de Junho os protocolos de transferência de verbas para os Agrupamentos de 

Escolas, no âmbito da manutenção e conservação dos edifícios escolares.  

 

A parceria e colaboração têm sido, efectivamente, duas prioridades já destacadas no 1.º Relatório 

de Actualização e Monitorização da Carta Educativa, respeitando o princípio de subsidiariedade e 

a autonomia dos diferentes intervenientes. Daí que seja dado destaque e relevo ao papel dos 

Agrupamentos de Escolas, bem como da Associação de Pais, de entre outros. 
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Importa reforçar também que este documento de trabalho deve ser encarado como um processo de 

continuidade iniciado com a elaboração e homologação da Carta Educativa do Concelho de Faro e 

como ponto de partida para a operacionalização do grupo de trabalho definido para actualizar e 

monitorizar a Carta. 

 

Com efeito é imperioso clarificar que este documento apresenta-se como sendo o resultado de um 

processo contínuo de análise e discussão com vista à possível reformulação de estratégias de 

monitorização e reajustamento dos instrumentos de recolha de informação, uma vez que a 

elaboração deste relatório permitiu, mais uma vez, identificar os inúmeros obstáculos com que 

deparamos para recolher os dados e conseguir actualizá-los na íntegra e conforme se apresentam 

na Carta Educativa. Uma vez que verificámos que isso não foi possível optámos por apresentar os 

dados que conseguimos obter. A dificuldade de recolha de dados deveu-se principalmente ao facto 

de também a Direcção Regional de Educação não ter ainda acesso a todos os dados do Gabinete 

de Planeamento e Estatística (GEPE) e também porque nem todas as entidades responderam aos 

ofícios de recolha de dados.  

 

Deste modo um dos pontos cruciais a considerar no âmbito do processo de monitorização 

corresponde à necessidade do Grupo de Trabalho definir timings para recolha da informação ao 

longo do ano lectivo e planificar as reuniões de trabalho. 

 

A definição de prioridades e de estratégias de planeamento merecem uma atenção especial porque 

o facto de ter sido constituído um grupo de trabalho já implica obviamente um trabalho de equipa, 

de articulação, de discussão e de inter-ajuda. Nesse sentido, convém destacar que este documento 

não deve ser entendido como uma imposição mas antes de mais como o que efectivamente é: um 

documento de trabalho. Por esta via deverá merecer uma análise crítica por parte de cada um dos 

elementos do grupo, no sentido de ser melhorado, completado, enriquecido, corrigido ou 

reformulado. No entanto saliente-se também que isso não deve ser entendido como uma forma de 

censura mas sim de diálogo, de partilha de saberes, conhecimentos e experiências, como um 

processo principalmente sustentado por princípios democráticos de participação. 

 

Não sendo a Carta Educativa, nem os respectivos relatórios de actualização e de monitorização 

documentos estanques mas em contínuo processo de melhoria este e outros documentos que se 

venham a produzir deverão ser constituídos apêndices do referido documento, no sentido de o 

melhorar e também como uma forma de ir preparando anualmente uma síntese de informação que  
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posteriormente seja utilizada durante a revisão da Carta Educativa (dentro de um prazo de cinco 

anos). 
 

 

Por outro lado o processo de monitorização implica naturalmente que os actores envolvidos no 

seu processo acompanhem o desenrolar das propostas apresentadas, nomeadamente as que digam 

especial atenção às intervenções no Parque Escolar, bem como outras iniciativas cujas finalidades 

sejam particularmente fundamentadas pela necessidade absoluta de contribuir para que as crianças 

usufruam de condições propiciadoras de um percurso escolar de sucesso e de um desenvolvimento 

e formação integrais. 
 

 

No seguimento das problemáticas abordadas na Carta Educativa e nos respectivos relatórios de 

actualização e de monitorização, consideramos primordial focar que os casos de sobrelotação 

existentes nas Escolas da área urbana afectam directa e indirectamente a vida das famílias da 

comunidade local, uma vez que impedem que os alunos usufruam de espaços adequados para as 

actividades curriculares e de enriquecimento curricular, contrariando assim a Política Educativa 

que deve destacar-se principalmente pelos princípios de igualdade no acesso aos serviços 

educativos e condições físicas e pedagógicas.  

 

Portanto, primeiramente urge resolver de forma eficaz os problemas considerados mais básicos 

mas que ao evidenciarem lacunas significativas impedem-nos de perspectivar planos de acção 

mais ambiciosos.  
 

Deste modo pretendemos resolver os problemas mais emergentes e tomar as medidas necessárias 

e exigidas para a promoção de um desenvolvimento educativo e por conseguinte da 

implementação de boas práticas de gestão do parque escolar da rede pública. 
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Anexo I 
 

Inquérito por Questionário 



 1 

Departamento de Acção Social e Educação 
Divisão de Educação 

 

Este questionário destina-se a recolher informação sobre o grau de satisfação dos 

encarregados de educação de crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Público do 

parque escolar de Faro e tem como principal objectivo a avaliação dos serviços e bens 

prestados pela Câmara Municipal. 

 

Trata-se de um estudo científico, pelo que é da máxima importância e interesse de todos 

que o preencha com sinceridade de modo a que sejam registadas todas as opiniões para 

o ainda melhor funcionamento do sistema educativo.  

 

De salientar que o questionário é anónimo e os dados recolhidos destinam-se 

exclusivamente para tratamento estatístico, sendo garantida a sua total 

confidencialidade. 

 

Agradecemos antecipadamente a sua disponibilidade e o tempo dispendido. 

 

Mais uma vez asseguramos que a suas respostas são confidenciais e serão lidas 

apenas pela equipa de investigação. 

 

Para responder às questões basta colocar um X na caixa que corresponde à sua (as) 

resposta (s). Ao responder a certas perguntas será pedido que passe directamente para 

outra pergunta, conforme indicação. 

 

Sim 

 

Não            (Passe, por favor para a questão 5) 

 

Muito obrigada pela colaboração ☺ 



1. Sexo:

2. Faixa etária:

4. Residência: 

Pag. 2

Homem

Mulher

Solteiro (a)

1 vez por período escolar
Somente quando solicitado

Todos os meses

7. É membro de alguma Associação de Pais? Qual e Porquê?

Nesta primeira parte pretende-se que o inquirido responda a algumas questões que permitam
caracterizá-lo social e demograficamente, com destaque para o sexo, a idade, o estado civil, as
habilitações literárias. De igual modo, são também abordadas duas questões introdutórias e
relacionadas com o envolvimento do encarregado de educação nos assuntos escolares.

6. Com que frequência constuma contactar com o Professor responsável pelo seu Educando?

50 - 54 anos 
55 - 59 anos 

60 e mais anos

3. Estado Civil

Não sabe ler nem escrever

Menos de 25 anos
25 - 29 anos
30 - 34 anos
35 - 39 anos

40 - 44 anos 
45 - 49 anos

1.º Ciclo

Divorciado (a)
Viúvo (a)

Todas as semanas

I - Caracterização sócio-demográfica

2.º Ciclo
3.º Ciclo

Secundário
Superior

5.Habilitações Literárias

Casado (a)/União de Facto



Muito 

Urgente
Urgente

Pouco 

Urgente

Pag. 3

Reduzir os casos de sobre-ocupação de salas

Razoável

Muito Insuficiente

Bom
Razoável

Neste âmbito o objectivo é fazer o levantamento das impressões relativas às infra-estruturas
existentes nos estabelecimentos de ensino e também dos equipamentos disponibilizados e
obras que estão projectadas realizar.

Insuficiente face às necessidades

Muito Bom
Bom

1. Qual o grau de satisfação em relação ao n.º de salas e espaços educativos existentes ?

2. Qual o grau de satisfação em relação ao estado de conservação interior e exterior
dos edifícios?

Muito Bom

Muito Bom

II - Infra-estruturas e Equipamentos

Insuficiente face às necessidades
Muito Insuficiente

3. Como caracteriza o aproveitamento dos espaços existentes no estabelecimento de
ensino que o seu educando frequenta?

Bom
Razoável

Insuficiente face às necessidades
Muito Insuficiente

Assegurar a disponibilização de espaços para o 
desenvolvimento das Actividades de 

Enriquecimento Curricular

4. Tem conhecimento das intervenções projectadas para o Parque Escolar que
implicam a requalificação de edifícios e a construção de novos Centros Educativos?

Sim
Não

5. Indique, na sua opinião, qual o nível de urgência dos seguinte objectivos das
intervenções a realizar:

(passe para a questão n.º 6 )

Reforçar a oferta na Educação Pré-Escolar
Criar melhores espaços educativos para o 

funcionamento das aulas
Garantir uma maior segurança no recinto 

escolar



Não 
Satisfaz

Satisfaz
Satisfaz 
Bastante 

Pag. 4

9. Indique o seu grau de satisfação para cada um dos seguintes tópicos relativo ao serviço de

refeições?

6. Indique (através de X) quais os espaços do estabelecimento de ensino que o seu educando 
frequenta que, em sua opinião, carecem de remodelação e/ou ampliação:

A temperatura a que são servidas as refeições

Insatisfatório
Péssimo

Átrio e recinto escolar
Salas de Actividade (Pré-escolar) ou de Aula (1.º Ciclo)

A quantidade de comida servida

O cumprimento rigoroso do horário de almoço

Sala de Estudo/Biblioteca
Instalações Sanitárias

Refeitório/Cozinha

Bom
Razoável

7. Tem conhecimento do mobiliário, material didáctico e equipamento informático existente 

no estabelecimento de ensino que o seu educando frequenta?

8. Como caracteriza o serviço de refeições?

Muito Bom

Outros (Indique quais):

Parcialmente

Sim
Não

A diversidade de alimentos
A qualidade da confecção dos alimentos

A higiene e a limpeza
Acompanhamento/Apoio dos funcionários 



Sim
Não

2. Dos seguintes tópicos assinale (X) aquele (s) que considera que pode ser melhorado.

Escalão A
Escalão B

Não

Pag. 5

1. Está satisfeito com  o serviço prestado pelos funcionários no estabelecimento de ensino que 

o seu formando frequenta?

III  - Recursos Humanos, Acção Social Escolar e Transportes

Bom

veículo automóvel dos pais ou de terceiros

Muito insuficiente

Passe para a pergunta n.º 5

veículo camarário
autocarro da EVA Transportes

Outro, qual

Neste ponto pretende-se fazer o levantamento das opiniões dos inquiridos no que diz
particularmente respeito aos recursos humanos, à acção social escolar e aos transportes,
possibilitando, deste modo, obter informação conducente com a realidade e, por conseguinte,
retratada pelo ponto de vida dos inquiritos que são elementos importantes no diagnóstico das
necessidades.

Apostar na mobilidade e rotatividade de funcionários

Reforçar o número de funcionários
Apostar na formação dos funcionários

Criar uma bolsa de pessoal para substituição 
de funcionários em casos de faltas, férias e 

Outro, qual

Suficiente

5. Que meio de transporte utiliza o seu filho para se deslocar para a escola?

Nenhum, desloca-se a pé

3. O seu educando usufrui do apoio subsidiado pelo Escalão A ou B?

4. Como classifica o apoio disponibilizado?



Sim
Não

2. Indique quais os Projectos/Enventos em que o seu educando já participou?

4. - Para encarregados de educação de crianças que frequentam o Pré-Escolar

Sim
Não

Sim
Não

Pag. 6

Desfile de Carnaval das Crianças

3. Como classifica o grau de importância destas actividades?

Importante
Muito Importante

Outro, Qual:

Dia Mundial da Criança

5. Para encarregados de educação de crianças que frequentam o 1.º Ciclo.

4.1.O seu  educando frequenta o Prolongamento de horário no Pré-escolar?

4.2.Qual a sua opinião sobre o funcionamento  do Prolongamento de Horário?

Muito Bom
Bom

Satisfatório
Insatisfatório

Péssimo

Nada Importante

5.1.O seu educando frequenta as Actividades de Enriquecimento Curricular
desenvolvidas no 1.º Ciclo?

Concurso Prémio António Labóia

Passe para a pergunta n.º 4 ou 5
consoante o grau de ensino do seu
educando  

Festival Folclore Infantil

1. Tem conhecimento dos Projectos/Eventos promovidos e/ou apoiados pela Câmara
Municipal?

IV  - Iniciativas de cariz sócio-educativo

VATE - Vamos Apanhar o Teatro



Pag. 7

Muito obrigada pela sua participação!

5.4. Expresse a sua opinião sobre o funcionamento das actividades de
enriquecimento curricular que o seu educando frequenta.

5.2. Quais as actividades que frequenta?

Música
Inglês

Insignificante

Actividade Física e Desportiva

Muito importante

5.3.Qual a sua opinião sobre o Programa de Actividades de Enriquecimento
Curricular?

Ciência Viva
Expressões

Dança

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

Importante
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Anexo II 
 

 

Obras de Construção e Requalificação 
consideradas na candidatura ao QREN 
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Programa Nacional de Requalificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação 
Pré-Escolar 

 

Obras a efectuar a partir de 2007 no âmbito do Quadro de Referência Estratégica 
Nacional - QREN 

 

Previsão dos Encargos financeiros (estimativa) 

 
Instalações: € 10.757.519,14 
Mobiliário e Material Didáctico: € 274.700,00 
Equipamento Informático: € 92.000,00 
Espaços exteriores a usufruir pela comunidade: 1.383.000,00 
Investimento Global: € 12.665.503,68 
 

Construção de Novas Unidades 
 

Escola EB1 Completa na Zona Norte-Poente* (Fórum) 

(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 
                

Entrada 
Área de actividades educativas da 
Educação Pré-Escolar 

 Átrio       3 salas de actividades 
        1 Arrecadação 

Área de Actividades educativas no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Sala Polivalente 

 12  salas de aulas Área destinada ao Ensino Básico 
 Áreas de educação plástica Área destinada ao Ensino Pré-Escolar 
Sala de estudo/Biblioteca/informática - internet       
Arrecadação         

Área de Higiene Refeitório/Cozinha 
Instalações sanitárias destinadas ao Ensino Básico Cozinha/Copa 
Instalações sanitárias destinadas ao Pré-Escolar Despensa do Dia 
3 Instalações sanitárias com W.C para deficientes com 
mobilidade condicionada 

Despensa do mês 

Arrumos Vestiário/balneário (pessoal) 
      Instalações Sanitárias 
        Sala de refeições 

Sala de professores/educadores Espaço exterior  
Área destinada ao Ensino Básico e Pré-Escolar Recreio coberto 

Zona de atendimento aos pais 
Área exterior destinada a actividades, 
com um campo de jogos /polidesportivo 

2 instalações sanitárias Horta pedagógica 
Arrumos 2 Arrecadações 
        Vedação 

Custos 

Instalações: € 2.031.600,00 

Mobiliário Escolar: € 27.700,00 

Material Didáctico: € 23.700,00 
Equipamento Informático: € 17.000,00 

Arranjos exteriores: € 300.000,00 
Total: € 2.400.000,00 

* zona compreendida entre a Estrada Nacional 125 e a Estrada da Senhora da Saúde 
Fonte: DE 
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Escola EB1 Completa na Zona Norte-Nascente* (Lejana) 

(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 

                

Entrada 
Área de actividades educativas da 
Educação Pré-Escolar 

 Átrio       3 salas de actividades 
        1 Arrecadação 

Área de Actividades educativas no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sala Polivalente 

 12  salas de aulas Área destinada ao Ensino Básico 
 Áreas de educação plástica Área destinada ao Ensino Pré-Escolar 
Sala de estudo/Biblioteca/informática - internet       
Arrecadação         

Área de Higiene Refeitório/Cozinha 
Instalações sanitárias destinadas ao Ensino Básico Cozinha/Copa 
Instalações sanitárias destinadas ao Pré-Escolar Despensa do Dia 
3 Instalações sanitárias com W.C para deficientes com 
mobilidade condicionada 

Despensa do mês 

Arrumos Vestiário/balneário (pessoal) 
      Instalações Sanitárias 
        Sala de refeições 

Sala de professores/educadores Espaço exterior  
Área destinada ao Ensino Básico e Pré-Escolar Recreio coberto 

Zona de atendimento aos pais 
Área exterior destinada a actividades, com 
um campo de jogos /polidesportivo 

2 instalações sanitárias Horta pedagógica 
Arrumos 2 Arrecadações 
        Vedação 

Custos 

Instalações: € 2.153.767,14 

Mobiliário Escolar: € 27.700,00 

Material Didáctico: € 23.700,00 
Equipamento Informático: € 17.000,00 

Arranjos exteriores: € 300.000,00 
Total: € 2.522.167,14 
* zona compreendida entre a Estrada da Senhora da Saúde e a Estrada Nacional 2 

   Fonte: DE 
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Escola EB1 Completa de Estoi 
(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 

                

Entrada 
Área de actividades educativas da 
Educação Pré-Escolar 

 Átrio       3 salas de actividades 
        1 Arrecadação 

Área de Actividades educativas no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sala Polivalente 

 8 salas de aulas Área destinada ao Ensino Básico 
 Áreas de educação plástica Área destinada ao Ensino Pré-Escolar 
Sala de estudo/Biblioteca/informática - internet       
Arrecadação         

Área de Higiene Refeitório/Cozinha 
Instalações sanitárias destinadas ao Ensino Básico Cozinha/Copa 
Instalações sanitárias destinadas ao Pré-Escolar Despensa do Dia 
3 Instalações sanitárias com W.C para deficientes 
com mobilidade condicionada 

Despensa do mês 

Arrumos Vestiário/balneário (pessoal) 
      Instalações Sanitárias 
        Sala de refeições 

Sala de professores/educadores Espaço exterior  
Área destinada ao Ensino Básico e Pré-Escolar Recreio coberto 

Zona de atendimento aos pais 
Área exterior destinada a actividades, 
com um campo de jogos /polidesportivo 

2 Instalações sanitárias Horta pedagógica 
Arrumos 2 Arrecadações 
        Vedação 

Custos 

Instalações: € 1.666.750,00 

Mobiliário Escolar: € 22.500,00 

Material Didáctico: € 19.300,00 
Equipamento Informático: € 13.000,00 

Arranjos exteriores: € 220.000,00 
Total: € 1.941.550,00 

         Fonte: DE 
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Escola EB1 Completa de Gambelas 
(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 

                

Entrada 
Área de actividades educativas da 
Educação Pré-Escolar 

 Átrio       3 salas de actividades 
        1 Arrecadação 
Área de Actividades educativas no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

Sala Polivalente 

 8 salas de aulas Área destinada ao Ensino Básico 
 Áreas de educação plástica Área destinada ao Ensino Pré-Escolar 
Sala de estudo/Biblioteca/informática - internet       
Arrecadação         

Área de Higiene Refeitório/Cozinha 
Instalações sanitárias destinadas ao Ensino Básico Cozinha/Copa 
Instalações sanitárias destinadas ao Pré-Escolar Despensa do Dia 
3 Instalações sanitárias com W.C para deficientes 
com mobilidade condicionada 

Despensa do mês 

Arrumos Vestiário/balneário (pessoal) 
      Instalações Sanitárias 
        Sala de refeições 

Sala de professores/educadores Espaço exterior  
Área destinada ao Ensino Básico e Pré-Escolar Recreio coberto 

Zona de atendimento aos pais 
Área exterior destinada a actividades, 
com um campo de jogos /polidesportivo 

2 Instalações sanitárias Horta pedagógica 
Arrumos 2 Arrecadações 
        Vedação 

Custos 

Instalações: € 1.725.200,00 

Mobiliário Escolar: € 22.500,00 

Material Didáctico: € 19.300,00 

Equipamento Informático: € 13.000,00 

Arranjos exteriores: € 220.000,00 
Total: € 2.000.000,00 

       Fonte: DE 
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  Fonte: DE 

            Nota: A construção do Centro Educativo em Braciais deverá ser contemplada na candidatura ao QREN, após 
homologação do 1.º Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa. 

  

Escola EB1 Completa de Braciais 
(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 

                

Entrada 
Área de actividades educativas da 
Educação Pré-Escolar 

 Átrio       3 salas de actividades 
        1 Arrecadação 
Área de Actividades educativas no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico Sala Polivalente 

 8 salas de aulas Área destinada ao Ensino Básico 
 Áreas de educação plástica Área destinada ao Ensino Pré-Escolar 
Sala de estudo/Biblioteca/informática - internet       
Arrecadação         

Área de Higiene Refeitório/Cozinha 
Instalações sanitárias destinadas ao Ensino Básico Cozinha/Copa 
Instalações sanitárias destinadas ao Pré-Escolar Despensa do Dia 
3 Instalações sanitárias com W.C para deficientes 
com mobilidade condicionada 

Despensa do mês 

Arrumos Vestiário/balneário (pessoal) 
      Instalações Sanitárias 
        Sala de refeições 

Sala de professores/educadores Espaço exterior  
Área destinada ao Ensino Básico e Pré-Escolar Recreio coberto 

Zona de atendimento aos pais 
Área exterior destinada a actividades, 
com um campo de jogos /polidesportivo 

2 Instalações sanitárias Horta pedagógica 
Arrumos 2 Arrecadações 
        Vedação 

Custos 

Instalações: € 1.725.200,00 

Mobiliário Escolar: € 22.500,00 

Material Didáctico: € 19.300,00 

Equipamento Informático: € 13.000,00 

Arranjos exteriores: € 220.000,00 
Total: € 2.000.000,00 
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Obras de Ampliação/Requalificação/Construção 
 
 
 

EB1 de Faro n.º 5 (V. Carneiros)  

Obras de ampliação/requalificação/construção 

Novas Salas 
de aula 

1.º Ciclo 2 

Novos 
espaços 

Biblioteca 1 
Sala de 
Professores 1 

Custos 

Instalações € 520.000,00 
Mobiliário 
Escolar € 4.300,00 

Material 
Didáctico € 2.200,00 

Equipamento 
Informático € 4.000,00 

Arranjos 
Exteriores € 20.000,00 

Total € 550.500,00 

 

 
 
Fonte: DE 

 
 

 
 

EB1 e JI de St.ª Bárbara de Nexe 
   Obras de ampliação/requalificação/construção 

Novas Salas de 
aula/Actividade 

1.º Ciclo* 2 

Pré-Escolar* 1 
Novos espaços  Polidesportivo* 1 

  Custos 

Instalações € 300.000,00 
Mobiliário 
Escolar € 5.700,00 

Material 
Didáctico € 5.700,00 

Equipamento 
Informático € 3.000,00 

Arranjos 
Exteriores € 30.000,00 

Total € 344.400,00 
* a construir em terreno a disponibilizar próximo da 
Escola EB1 de St.ª Bárbara de Nexe 

EB1 de Bordeira 
Obras de ampliação/requalificação/construção 

Novas Salas de 
aula/Actividade 

Pré-Escolar 1 

Novos espaços 

cozinha 1 
refeitório 1 
sala de professores 1 
sala de aula de 
audiovisuais 1 
sala de apoio pedagógico 1 
Biblioteca 1 

Custos 

Instalações € 635.002,00 

Mobiliário Escolar € 5.900,00 

Material Didáctico € 3.500,00 
Equipamento 
Informático € 3.000,00 

Arranjos Exteriores € 10.000,00 

Total € 657.402,00 
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EB1 de Medronhal 
Obras de ampliação/requalificação/construção 

Novas salas 
de aula 

1.º Ciclo 1 

Novos 
espaços 

Polivalente 
(refeitório) 1 
 biblioteca 1 

Custos 

Instalações € 173.084,54 

Mobiliário Escolar € 3.300,00 

Material Didáctico € 1.100,00 

Equipamento 
Informático € 2.000,00 

Arranjos Exteriores € 10.000,00 

Total € 189.484,54 
 

Fonte: DE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EB1 do Areal Gordo 
Obras de ampliação/requalificação/construção 

Novos 
espaços 

 Biblioteca 1 

Custos 

Instalações € 55.100,00 

Mobiliário Escolar € 900,00 

Material Didáctico € 0,00 
Equipamento 
Informático € 1.000,00 

Arranjos Exteriores € 3.000,00 

Total € 60.000,00 
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PLANO DE SÍNTESE – Reorganização da Rede 

Área de 
Influência 

 
O território educativo de Faro I abrangerá Faro-Cidade e a Freguesia de Montenegro. 
Tem como pólos: 

•   Agrupamento de Escolas do Montenegro 
•   Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Joaquim de Magalhães 
•   Agrupamento Vertical D. Afonso III 
•   Agrupamento Vertical de Escolas Dr. José Neves Júnior 
•   Escola E.B.2,3 Dr. Joaquim Magalhães 
•   Agrupamento de Escolas da Sé 
• As Escolas Secundárias terão âmbito Concelhio. 

População Base 
a Escolarizar 

 
População alvo 
50 030 – estimativa para o ano 2011                                                                                                         
Pré-Escolar – 1350; 1º Ciclo - 2.415 (101 turmas); 2º Ciclo - 1.360 (57 turmas); 3º Ciclo - 1.712 (71 turmas); Secundário – 1.712 (61 turmas) 
TOTAL ALUNOS – 8.549 
Alunos por turma: básico-24;  Secundário-28 

Equipamentos 
Existentes 

 
PRÉ-ESCOLAR 

⇒⇒⇒⇒   24 Estabelecimentos 
• Privados/I.P.S.S./ Cooperativos: 22 
• Rede Pública: 2  

 
 
 

Novos 
Equipamentos 

 
PRÉ-ESCOLAR 
••••   Cidade (Penha) 
 

 
1º CICLO + PRÉ - ESCOLAR 

⇒⇒⇒⇒   Construção de  novos Centros Educativos                                                             
• Zona Norte-Poente (Fórum)                                                                                                                                                                                                       
• Zona Norte-Nascente (Lejana) 

          •  Gambelas 
          •  Braciais                                                                      
                                                                                            
 
 

Fonte: DE 

 
 

1º CICLO 

⇒⇒⇒⇒   17 Estabelecimentos 
           • Rede Pública: 14 
           • Rede Privada: 3 

 

SECUNDÁRIO 

⇒⇒⇒⇒ 3 Estabelecimentos da Rede Pública 
 

 

 

⇒ Criação de novas valências/ampliação 
        •  Escola de Vale Carneiros 

•  Areal Gordo 
•  S. Luís 

 

2º/3º CICLOS 

⇒⇒⇒⇒   7 Estabelecimentos 
  • Rede Pública: 5 

          • Rede Privada:2 
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Fonte: DE 

 
 

Área de Influência O território educativo de Faro II abrangerá as Freguesias de Estoi, Stª. Bárbara de Nexe e Conceição, e ficará centrado na Escola E.B.2,3 Poeta Emiliano da Costa 

População Base a 
Escolarizar 

 
 
12.864 – Estimativa para o ano 2011 
 
População a escolarizar 
Pré – Escolar – 150; 1º Ciclo - 332 – 14 turmas; 2º Ciclo - 146 - 6 turmas ; 3º Ciclo - 205 – 9 turmas;  
 
Total  alunos – 833 

Equipamentos 
Existentes 

 
PRÉ-ESCOLAR 

⇒⇒⇒⇒   4 Estabelecimentos 
          • Rede Pública: 2 
          • Rede Privada: 2 

 

 
1.º CICLO 
⇒⇒⇒⇒ Estabelecimentos:  6 
 
 
 
 

 
2.º/3.º CICLOS 
⇒⇒⇒⇒ Rede Pública: 1 
 
 
 

Novos 
Equipamentos 

 

1.º Ciclo + PRÉ-ESCOLAR 
⇒ Construção de  novos Centros Educativos 
        •1 Estoi 

⇒ Ampliação/requalificação/construção 
        • Bordeira 
        • Extensão da Escola EB1 de St.ª Bárbara de Nexe 
        • Medronhal 
 

 

 
         PRÉ-ESCOLAR 

 
•••• PARES I – St.ª Bárbara de Nexe 
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Anexo IV 
 

Quadro – Resumo de apresentação de 
dados 



Projecto 
Crescer 
Activo

Pré-

Escolar♣

1.º Ciclo
Entre 2005/06 

e 2008/09
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Escalão 

A

Escalão 

B
 N.º Alunos Inglês Música

Activ 

Física
Expres

Ciência 

Viva
Dança Xadrez Inglês Música

Activ 

Física
Expres

Ciênci

a Viva
Dança

REDE PÚBLICA

JI Faro 3 3 80% 3 n.a 3 7 -8 65 60 60 60 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 15 5 60 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

JI Conceição 3 3 87% 3 n.a 3 6 195 22 75 65 65 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 7 3 65 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

JI Montenegro 3 3 93% 3 n.a 4 6 n.a n.a 75 70 69 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 10 9 75 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

JI St.ª  Bárb. de Nexe 1 1 100% 2 n.a 1 3 25 20 25 25 25 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2 2 65 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Total 10 10 88% 11 n.a 11 22 105 107 235 220 219 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 34 19 265 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Areal Gordo 4 4 100% 0 4 4 4 -10 n.a n.a n.a n.a 81 74 70 73 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 35 7 n.a 51 49 52 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

Ilha da Culatra 2 2
100% 0 2

2 0 -18 n.a n.a n.a n.a 33 29 32 27 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 12 9 n.a 27 0 27 0 0 0 27 1 0 1 0 0 0
 n.º 1 ( São Luís) 20 10 200% 0 15 25 12 -2 n.a n.a n.a n.a 440 450 448 430 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 92 29 n.a 229 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
 n.º 3 (Bom João) 13 9 144% 0 9 18 6 23 n.a n.a n.a n.a 228 261 261 281 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 100 26 n.a 162 34 149 56 54 0 0 4 2 7 1 2 0
 n.º 4 (Penha) 14 11 127% 0 11 7 6 6 n.a n.a n.a n.a 265 290 263 282 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 121 39 n.a 171 83 164 0 68 0 0 2 2 5 0 2 0
 n.º 5 (V. Carneiros) 9 8 113% 0 10 14 5 8 n.a n.a n.a n.a 206 204 204 223 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 41 18 n.a 170 75 142 0 62 0 0 3 0 4 0 2 0
 Alto de Rodes 16 8 200% 0 8 19 9 -1 n.a n.a n.a n.a 338 344 341 334 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 37 25 n.a 254 0 108 77 0 87 0 1♠♠♠♠ 0 4 1 0 2
 Mar e Guerra 2 2 100% 0 2 3 2 63 n.a n.a n.a n.a 30 39 36 49 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 26 4 n.a 24 11 24 0 13 0 0 2 1 1 0 2 0
Mata Lobos n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 21 14 n.a n.a. n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0

 Marchil 2 2 100% 0 2 2 2 -6 n.a n.a n.a n.a 35 34 16 33 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 17 3 n.a 25 17 27 0 7 0 0 1 2 2 0 1 0
 Patacão 3 3 100% 0 3 4 2 21 n.a n.a n.a n.a 58 59 60 70 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 34 13 n.a 67 37 65 0 29 0 0 1 2 1 0 1 0
 n.º 2 (Carmo) 12 6 200% 0 6 17 8 -3 n.a n.a n.a n.a 280 275 282 273 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 100 34 n.a 218 0 163 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
 Ilha do Ancão 2 1 200% 0 1 2 1 5 n.a n.a n.a n.a 21 23 19 22 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 14 2 n.a 21 9 21 0 12 0 0 1 1 1 0 1 0
 Montenegro [Centro 11 11 100% 0 11 12 5 67 n.a n.a n.a n.a 156 199 231 260 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 40 23 n.a 238 101 236 0 128 0 0 3 1 3 0 1 0
Conceição 5 6 83% 0 6 8 5 44 n.a n.a n.a n.a 79 98 97 114 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 53 11 n.a 94 94 94 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0
Ferradeira 2 2 100% 0 2 1 1 11 n.a n.a n.a n.a 37 41 42 41 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 23 3 n.a 32 0 32 0 32 0 0 1 0 1 0 1 0
Estoi 5 5 100% 0 0 5 5 1 n.a n.a n.a n.a 118 116 108 119 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 42 15 n.a 87 53 85 20 0 0 0 2 2 3 1 0 0
Bordeira 2 2 100% 1 2 2 1 73 n.a n.a n.a n.a 15 18 16 26 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 6 5 n.a 19 22 22 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Gorjões n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 8 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0 n.a n.a n.a 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0
Medronhal 1 1 100% 0 2 1 1 6 n.a n.a n.a n.a 18 16 18 19 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 8 2 n.a 18 0 18 18 0 0 0 1 0 1 1 1 0

St.ª Bárbara de Nexe 4 4 100% 0 5 4 1 43 n.a n.a n.a n.a 58 73 75 83 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 47 7 n.a 74 76 76 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Total 129 97 133% 1 101 150 54 9 n.a n.a n.a 2525 2657 2619 2749 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 848 275 n.a 1981 661 1505 171 405 87 27 n.a n.a n.a n.a n.a 2

Dr. Joaquim  

Magalhães
35 42 83% n.a n.a 100 n.a 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 746 724 702 745 n.a n.a n.a n.a 179 43 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Santo António 32 26 123% n.a n.a 44 n.a 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 646 624 647 646 n.a n.a n.a n.a 171 15 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Afonso III 29 29 100% n.a n.a 78 n.a 3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 655 650 681 676 n.a n.a n.a n.a 137 88 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Dr. José Jesus Neves 

Júnior
25 33 76% n.a n.a 82 n.a 4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 539 626 616 563 n.a n.a n.a n.a 220 28 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Montenegro 22 23 96% n.a n.a 65 n.a 20 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 370 412 432 445 n.a n.a n.a n.a 109 49 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Poeta Emiliano da 

Costa
19 21 90% n.a n.a 68 n.a 4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 348 368 355 363 n.a n.a n.a n.a 157 58 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Total 162 174 93% n.a n.a 437 n.a 4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 3304 3404 3433 3438 n.a n.a n.a n.a 973 281 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

João de Deus 40 42 95% n.a n.a s.d n.a 34 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 605 698 711 809 s.d s.d n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Tomás Cabreira 52 36 144% n.a n.a s.d n.a 35 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 565 407 504 762 s.d s.d n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Pinheiro e Rosa 48 33 145% n.a n.a s.d n.a 7 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 819 754 932 879 s.d s.d n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Total 140 111 126% n.a n.a s.d n.a 23 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1989 1859 2147 2450 s.d s.d n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

 Estoi n.a n.a n.a 3 8 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

 [Zona Norte-
Poente]

n.a n.a n.a 3 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

 [Zona Norte-
Nascente]

n.a n.a n.a 3 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Gambelas n.a n.a n.a 3 8 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Braciais n.a n.a n.a 3 8 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Creche e Jardim de 

Infância da Penha∗∗∗∗

n.a n.a n.a 4 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Total n.a n.a n.a 31 149 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Fonte: DE

n.a - não se aplica

s.d - sem dados

*

♣♣♣♣

♠♠♠♠

*
No 2.º e 3.º Ciclos, nos anos 2006/07 e 2007/08 foram contabilizados os CEF's, PIEF e PCA (213 alunos no ano lectivo 2006/07 e 220 em 2007/08), uma vez que para o cálculo da taxa de ocupação é  necessário o número total de alunos. No entanto e numa perspectiva de evolução temos que ter em consideração que não dispomos de dados relativos aos CEF's, PIEF's e PCA no ano lectivo 2005/06.

N.º de 

turmas

Apesar de a Creche e Jardim de Infância da Penha ser um Projecto da Câmara Municipal de Faro será integrada na Rede Social

Ao total previsto no Pré-Escolar temos ainda que considerar mais 3 novas salas de Pré-Escolar da Creche e Jardim de Infância de Santa Bárbara de Nexe (Pares I) bem como as 39 salas das IPSS's e 20 salas da Rede Privada e Cooperativa actualmente existentes,  totatizando-se em 2012 93 salas do Pré-Escolar na Rede Total
Na EB1 do Alto de Rodes o Inglês é assegurado pela Associação de Pais , sendo que em 2007/08 134 alunos frequentaram essa actividade

Pré-escolar - Jardins de Infância

n.a

35

Pré-Escolar
Tx 

Ocup

Taxa de 

CrescimentoN.º de 

funcionários 

camarários

EDUCAÇÃO
N.º de 

salas de 

aula

2 e 3.º Ciclos* Secundário N.º de Docentes das AECs

n.a

n.a

1.º Ciclo do Ensino Básico - Escolas EB1

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

18

n.a

n.a

n.a

n.a

157

n.a

Previsão do n.º de salas 

em 2012

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

48

n.a

Quadro - Resumo de apresentação de dados

Ano Lectivo 2008/09

AEC's - Ano Lectivo 2008/09

 n.º de Alunos

Alunos 
CarenciadosN.º de 

docentes

Prolong. 

Horário - Pré 

Escolar

N.º de alunos

1.º Ciclo

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

56

n.a

Ensino Secundário - Escolas Secundárias

Em projecto e/ou em construção - Novos Centros Educativos

n.a

2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico - Escolas EB 2,3

n.a

n.a

n.a

n.a



Xadrez

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

0

1

0

0
0

0
0
0

n.a

0
0
0
0
0
0
0
0
0

n.a

0

0

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a
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Anexo V 
 

Equipamentos Educativos 



P./Campo G./Campo Pavilhão Pista Sala [2] Piscina Ténis

N.º [Ano] N.º [Ano] N.º [Ano] N.º [Ano] N.º [Ano] N.º [Ano] N.º [Ano] N.º [Ano]

Rede Pública
Pré-escolar [4]
Jardim-de-infância de Faro [Escola EB 1 n.º 2 do Carmo] São Pedro Largo do Campo da Feira, 8000-131 289803933 x x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Jardim-de-infância de Montenegro [Centro Educativo] Montenegro Quinta do Pinheiro, Montenegro, 8005-183 289818709 x 2006 2006 x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Jardim-de-infância da Conceição [Centro Educativo] Conceição Rua 25 de Abril, Conceição, 8005-446 289832147 x 2006 2006 1 [2006] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Jardim-de-infância de Santa Bárbara de Nexe [Escola EB 1 de Santa 
Bárbara de Nexe]

Santa Bárbara 
de Nexe Rua de Faro (EM 520), 8005-491 289992753 x x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1.º Ciclo do Ensino Básico [20]
Escola EB 1 do Areal Gordo Sé Areal Gordo, 8005-409 289804742 x 1986 1943 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 da Ilha da Culatra Sé Ilha da Culatra, 8700-283 289701012 x 2000 1957 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 n.º 1 de São Luís Sé Rua João de Deus, 16-B, 8000-368 289804399 x 1949 1911 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 n.º 3 do Bom João Sé Rua Alves Roçadas, 8000-209 289804287 x 1972 1945 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 n.º 4 da Penha Sé Estrada da Penha, 8005-131 289864590 x 1969 1970 1 [1979] n.a. n.a. n.a. 1 [1994] n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 n.º 5 de Vale Carneiros Sé Praceta Doutor Aleixo da Cunha, 8005-160 289801939 x 1987 1987 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 de Alto de Rodes São Pedro Rua Dom Diogo Mendonça Corte Real, 3, 8000-305 289801736 x 1982 1911 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 de Mar e Guerra São Pedro Mar e Guerra, 8005-500 289816795 x 1961 1930 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 de Marchil São Pedro Pontes de Marchil, 8005-518 289805775 x 1977 1926 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 do Patacão São Pedro Rua de Santa Bárbara, 8005-142 289815003 x 1961 1930 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 n.º 2 do Carmo São Pedro Largo do Campo da Feira, 8000-131 289803933 x 1949 1911 1 [1984] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 da Ilha do Ancão Montenegro Avenida Nascente, Praia de Faro, 8005-520 289818914 x 1979 1948 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 de Montenegro [Edifício antigo] Montenegro Rua Professor Doutor Egaz Moniz, 8005-276 289819032 eb1.montnegro@gmail.com 1961 1952 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 de Montenegro [Centro Educativo] Montenegro Quinta do Pinheiro, Montenegro, 8005-183 289818709 x 2006 2006 x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 da Conceição [Centro Educativo] Conceição Rua 25 de Abril, Conceição, 8005-446 289832147 x 2006 2006 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 de Ferradeira Conceição Ferradeira, Conceição, 8005-484 289802437 x 1957 1952 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 de Estoi Estoi Rua de Faro (EN 2-6), 8005-463 289997100 x 1938 1856 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 de Bordeira
Santa Bárbara 
de Nexe

Rua da Escola (CM 3003), 8005-423 289994224 x 1953 1911 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 do Medronhal
Santa Bárbara 
de Nexe

Medronhal, 8005-502 289992751 x 1984 1939 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Escola EB 1 de Santa Bárbara de Nexe
Santa Bárbara 
de Nexe

Rua de Faro (EM 520), 8005-491 289992753 x 1959 1865 1 [1981] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Outros Equipamentos [12] [Presentes nos relatórios do PDM 1995, mas 
actualmente desactivados]

Escola EB 1 de Mata Lobos [Desactivada] São Pedro x x x 1961 1961 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 da Senhora da Saúde [Desactivada] São Pedro x x x 1960 1960 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 n.º 2 de Montenegro [Arábia] [Desactivada antes 1995] Montenegro
x x x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 da Conceição [Edifício antigo - desactivado] Conceição x x x 1953 1911 1 [?] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 de Alcaria Cova [Desactivada 2003] Estoi x x x 1962 1935 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 de Arjona [Desactivada 2003] Estoi x x x 1991 1991 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 de Azinhal e Amendoeira [Desactivada antes 1995] Estoi x x x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 de Azinheiro [Desactivada antes 1995] Estoi x x x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 de Sambada [Desactivada 2003] Estoi x x x 1961 1957 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 n.º 1 de Gorjões [Desactivada 2006]
Santa Bárbara 
de Nexe

x x x 1961 1952 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 n.º 2 de Gorjões - Goldra de Cima [Desactivada]
Santa Bárbara 
de Nexe

x x x 1961 1962 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola EB 1 Pé do Cerro [Desactivada antes 1995]
Santa Bárbara 
de Nexe

x x x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico [6]
Escola EB 2, 3 Dr. Joaquim Peixoto Magalhães Sé Urbanização Horta do Ferragial, 8000-544 289805642secretaria@eb23-dr-joaquim-magalhaes.rcts.pt 1987 1987 4 [1989] n.a. 1 [1988] n.a. 1 [1998] n.a. n.a. n.a. x
Escola EB 2, 3 de Santo António Sé Rua Reitor Teixeira Guedes, 8000-425 289896400 info@eb23-faro-n4.rcts.pt 1998 1998 3 [1998] n.a. 1 [1998] n.a. 1 [1998] n.a. n.a. n.a. x
Escola EB 2, 3 D. Afonso III São Pedro Rua Luís de Camões, 8000-388 289892710info@eb23-d-afonso-iii.rcts.pt 1969 1969 8 [1970] n.a. 1 [1988] 1 [1993] n.a. n.a. n.a. n.a. Sim.

Escola EB 2, 3 Dr. José Jesus Neves Júnior São Pedro Rua Doutor Emílio José Campos Coroa, 8005-218 289892090 geral@escolanevesjunior.pt 1985 1987 11 [1988] 1 [1988] 1 [1988] n.a. 1 [1995] n.a. n.a. n.a. x
Escola EB 2, 3 de Montenegro Montenegro Rua Professor José Sousa Ferradeira, 8005-183 289818894info@eb23-montenegro.rcts.pt 1991 1991 4 [1991] n.a. 1 [?] n.a. 1 [?] n.a. n.a. n.a. Sim.

Escola EB 2, 3 Poeta Emiliano da Costa Estoi Rua do Mercado Abastecedor, 8005-479 289990290cexecutivo@eb23-estoi.rcts.pt 2001 2001 3 [?] n.a. 1 [?] 1 [?] 1 [2001] n.a. n.a. n.a. x

Ensino Secundário [3]
Escola Secundária João de Deus Sé Praceta do Infante, 8005-159 289822030escolajoaodeus@mail.telepac.pt 1948 1948 11 [?] n.a. n.a. 1 [1965] 1 [1969] n.a. n.a. n.a. x
Escola Secundária Pinheiro e Rosa Sé Rua Doutor Pinheiro e Rosa, 8005-546 289894370e.s.pinheirosa@mail.telepac.pt 1994 1994 4 [1995] n.a. 1 [?] n.a. 1 [?] n.a. n.a. n.a. x
Escola Secundária Tomás Cabreira Sé Rua Doutor Manuel de Arriaga, 2, 8000-334 289889570tomascabreira@mail.telepac.pt 1888 1888 6 [1980] n.a. 1 [1969] 1 [1985] 1 [?] n.a. n.a. n.a. Sim.

Ensino Superior [13]
Universidade do Algarve [UAlg] - Campus da Penha Sé Estrada da Penha, Campus da Penha, 8005-139 289800100 n.a. n.a. n.a. 1 [1985] n.a. n.a. n.a. 1 [1985] n.a. n.a. n.a. x
» Complexo Pedagógico da Penha Sé Estrada da Penha, 8005-139 289800100 dsep@ualg.pt 1999 1999 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

» Escola Superior de Educação [ESE] Sé Estrada da Penha, Campus da Penha, 8005-139 289800126 cdese@ualg.pt 1986 1986 1 [1985] n.a. n.a. n.a. 1 [1985] n.a. n.a. n.a. x
» Escola Superior de Tecnologia [EST] Sé Estrada da Penha, Campus da Penha, 8005-139 289800124 cdest@ualg.pt 1986 1986 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

» Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo [ESGHT] Sé Estrada da Penha, Campus da Penha, 8005-139 289800137 cdesght@ualg.pt 1991 1991 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Universidade do Algarve para a Terceira Idade [UATI] Sé Praceta Salgueiro Maia, BI J, r/c, 8000-189 289826884 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Universidade do Algarve [UAlg] - Campus da Saúde São Pedro Avenida Professor Doutor Adelino da Palma Carlos, 8000-510 289800100 n.a. n.a. n.a. 1 [1985] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x
» Escola Superior de Saúde de Faro [ESSaF] São Pedro Avenida Professor Doutor Adelino da Palma Carlos, 8000-510 289895300 cdessaf@ualg.pt 1999 1999 1 [1985] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x
Universidade do Algarve [UAlg] - Campus de Gambelas Montenegro Rua da Universidade, Gambelas, 8000-810 289800100 n.a. n.a. n.a. 1 [1991] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x

» Complexo Pedagógico de Gambelas Montenegro Rua da Universidade, Gambelas, 8000-810 289800100 dsep@ualg.pt 1996 1996 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

» Faculdade de Ciências e Tecnologia [FCT] Montenegro Rua da Universidade, Gambelas, 8000-810 289800905 cdfct@ualg.pt 1994 1995 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

» Faculdade de Ciências Humanas e Sociais [FCHS] Montenegro Rua da Universidade, Gambelas, 8000-810 289800914 cdfchs@ualg.pt 1992 1992 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

» Faculdade de Economia [FEUALG] Montenegro Rua da Universidade, Gambelas, 8000-810 289800064 cdfeua@ualg.pt 2004 2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

» Faculdade de Ciências do Mar e Ambiente [FCMA] Montenegro Rua da Universidade, Gambelas, 8000-810 289800995 cdfcma@ualg.pt 1996 1996 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

» Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais [FERN] Montenegro Rua da Universidade, Gambelas, 8000-810 289800957 cdfern@ualg.pt 2004 2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Cooperativa de Desenvolvimento Universitário Politécnico do Algarve, CRL 
[CEUPA]

Santa Bárbara 
de Nexe

Colmeal, Santa Bárbara de Nexe, 8005-444 289997701 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Em projecto e/ou em construção [5]

Creche e Jardim de Infância da Penha Sé Avenida Cidade de Hayward, 8000-074 x x x x x x x n.a. x n.a. x x Em  construção

Centro Educativo de Faro [Zona Norte-Nascente]
São Pedro x x x x x x x x n.a. x n.a. x x

Projecto executado e 
aprovado

Centro Educativo de Faro [Zona Norte-Poente] São Pedro x x x x x x x x n.a. x n.a. x x Em estudo

Centro Educativo de Montenegro [Gambelas] Montenegro x x x x x x x x n.a. x n.a. x x Em projecto

Centro Educativo de Estoi Estoi x x x x x x x x n.a. x n.a. x x Em Projecto 

Centro Educativo de Braciais S.Pedro x x x x x x x x n.a. x n.a. x x Em projecto

Rede Privada e/ou Cooperativa [32]
A Creche da Paula Sé Largo de S. Luís, 22, 8000-144 969438148 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Associação Nossa Senhora dos Navegantes [Pré- Escolar] Sé Ilha da Culatra, 8700-283 289723869 ansdn@sapo.pt x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Centro de Bem-estar Infantil Nossa Senhora de Fátima [Creche e Pré-
Escolar] Sé

Rua Doutor José de Matos, 8000-504
289803567 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Centro Infantil do Hospital de Faro [Creche e Pré Escolar] Sé Praceta José Afonso, 13, 8000-173 289801177 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Centro Infantil "O Despertar" [Creche e Pré-Escolar] Sé Rua Doutor José de Matos, 8000-234 289823701 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Centro Social e Paroquial da Comunidade Cristã de S. Luís [Pré-Escolar] Sé Rua Dom Jerónimo Osório, 8000-307 289829302 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.
Colégio da Nossa Senhora do Alto [Infantil, Pré Primária, 1.º, 2.º e 3.º 
Ciclos] Sé Quinta de Santo António do Alto, 8005-507 289824020 x x x 6 [*] n.a. n.a. n.a. 1 [1966] 1 [?] 1 [1993] x n.a.

Creche "O Arco Íris" Sé Urbanização Horta do Ferragial, 8000-544 911150024 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Creche "O Girassol" Sé Praceta Engenheiro Duarte Pacheco, 2, 8000-171 289823222 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Creche "O Relógio" [Instituto Dom Francisco Gomes] Sé Rua Doutor José de Matos, 8000-424 289805423 i.d.f.g@mail.telepac.pt x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Creche "Os Amorzinhos" Sé Rua Capitão José Vieira Branco, 2, 8000-239 289820796 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Creche "Chucha e Fraldinha" Sé Urbanização de S. Luís, Lote D-r/c, 8005-333 289823713 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Externato do Menino Jesus [Pré-Escolar e 1.º Ciclo] Sé Rua Reitor Teixeira Guedes, 73, 8000-424 289823601 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Fundação António Silva Leal Sol Nascente [Creche e Pré-Escolar] Sé Urbanização de Santo António do Alto, Lote 53, Loja A, 8000-071 289888188 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Jardim-de-infância "O Arco Íris" [Pré-Escolar] Sé Avenida 5 de Outubro, 8000-075 289802770 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Jardim-de-infância "O Giroflé" [Pré-Escolar] Sé Rua Doutor Francisco Lázaro Cortes, 12, 8000-346 289828096 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Jardim-de-infância "Os Catraios" [Creche] Sé Praceta Doutor Aleixo da Cunha, 13-15, 8005-160 289822462 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.
Jardim-de-infância “Os Vivaços” [Creche e Pré Escolar] - Fundação Algarvia 
de Desenvolvimento Social

Sé Urbanização de Santo António do Alto, Bloco C-r/c, 8000-071 289806261 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Jardim de Infância da Casa de Santa Isabel [Creche e Pré-Escolar] Sé Rua Caçadores Quatro, 8000-236 289805540 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Jardim-Escola João Deus [Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos] Sé Avenida Doutor Júlio Almeida Carrapato, 8000-081 289806206 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia [Creche e Pré-Escolar]
São Pedro Rua Manuel Ascensão, 8000-389 289805993 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Colégio do Algarve [Pré Escolar, 1.º e 2.º Ciclos] São Pedro Rua Filipe Alistão, 9, 8000-434 289822336 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Creche "A Casa da Avó" São Pedro Rua Ferreira Neto, 21, 1º, 8000-342 289822489 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Creche "Gente Gira" São Pedro Rua Dom Diogo de Mendonça Corte Real, 10, 8000-305 911150024 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Creche "O Bom Dia" São Pedro Rua de São Pedro, 63, 8000-286 289806334 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Jardim-de-infância "A Oficina Divertida" [Creche e Pré Escolar] São Pedro Estrada da Senhora da Saúde, 30-A, 1º-Dtº, 8000-500 289820165 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Jardim-de-infância Coopofa [Creche e Pré-Escolar] São Pedro Rua Doutor Emílio Campos Coroa, 8005-218 289862094 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Jardim-de-infância Nossa Senhora do Carmo [Pré-Escolar] São Pedro Largo do Carmo, 8000-148 289820169 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Centro Social da Torre de Natal [Creche] - Santa Casa da Misericórdia de 
Faro Conceição Sítio da Torre de Natal, Conceição, 8005-533 965390903 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

"O Caracol" - Centro cultural e Social da Paróquia de S. Martinho de Estoi 
[Creche e Pré-Escolar] Estoi Largo General Humberto Delgado, 8005-453 289991133 centrobemestar@sapo.pt x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.
"A Joaninha" - Centro Cultural, Social e Paroquial de Santa Bárbara de 
Nexe [Pré-Escolar]

Santa Bárbara 
de Nexe Largo do Rossio, 12, 8005-491 289992779 centrobemestar@sapo.pt x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

Centro de Bem-estar Infantil da Falfosa [Creche]
Santa Bárbara 
de Nexe Sítio da Falfosa, 8005-483 289992734 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x n.a.

EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL [21]
Centro de Formação Profissional de Faro [Areal Gordo] Sé EM 522, Areal Gordo, 8005-409 289899600 x x x 1 [1996] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x
Centro de Formação de Faro [Escola Secundária João de Deus] Sé Praceta do Infante, 8005-159 289822030 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Centro de Formação [AMAL] Sé Rua General Humberto Delgado, 20, 8000-355 289880800 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Centro de Formação [Campus da Penha] Sé Estrada da Penha, Campus da Penha, 8005-139 289800100 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Centro de Formação [Instituto Português da Juventude] Sé Rua da Polícia de Segurança Pública, 8000-408 289891820 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Centro de Formação [Ninho de Empresas] Sé Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, 8005-137 289862902 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Ego Primis - Instituto de Formação e Consultadoria Empresarial Sé Rua Horta Machado, 36, 8000-362 289802054 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve Sé Largo de São Francisco, 8000-142 289810200 x x x 1 [1996] n.a. n.a. n.a. n.a. 1 [1996] n.a. n.a. x
Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia Sé Rua Domingos Guieiro, 8000-311 289805995 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Escola Profissional Dom Francisco Gomes de Avelar [SCM] Sé Rua João Dias, 8-A, 8000-369 289805067 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. x
Formalgarve - Formação e Recursos Humanos Sé Rua do Bocage, 116, 8000-297 289807491 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Futurcad - Formação Profissional Sé Rua Jornal "O Algarve", 62-A, 8005-246 289864700 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Inova - Formação Informática Sé Rua Ataíde de Oliveira, 73-r/c-Loja 14, 8000-223 289821292 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Megadigital - Instituto de Ensino e Formação Técnico-Profissional Sé Rua Jornal "O Algarve", 48-B, 8005-246 289863501 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pcquatro - Formação de Novas Tecnologias Sé Rua Dona Teresa Ramalho Ortigão, 49, 8000-314 289829203 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Centro de Formação Profissional do Patacão [DRAAlg] São Pedro Rua Joaquim Domingos Pereira, 8005-511 289870700 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Instituto de Educação Técnica de Seguros São Pedro Praceta dos Ferroviários, Ed. Riamar, BI 7, 1º, 8000-180 289803904 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Instituto de Formação de Actividades Desportivas [IFAD] São Pedro Rua do Alportel, 96, 1º, 8000-293 289807158 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Instituto Monitor - Cursos Empresariais e Profissionalizantes São Pedro Rua Infante Dom Henrique, 103, 8000-363 289812104 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Serviços de Gestão e Formação Profissional São Pedro Rua da Guiné Bissau, Lote K, 8005-233 289391658 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Centro de Formação [Campus de Gambelas] Montenegro Rua da Universidade, Gambelas, 8000-810 289800100 x x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

EDUCAÇÃO

Instalações Desportivas [1]

Parque Infantil Obs.                                                                 
[Instalações 

deportivas para uso 
externo?]

TelefoneFreguesia
Localização                                                                                                                                                   

[Rua, Número, Porta, Andar, Código Postal]
Correio Electrónico                                         

[E-mail]

Ano de 
construção e/ou 

inauguração

Ano de entrada em 
funcionamento



Ensino Artístico [11]
A Companhia de Teatro do Algarve [ACTA] Sé Rua Antero de Quental, 119-r/c, 8000-210 289878908 geral@actateatro.org.pt x x

Associação de Formação de Teatro e Cultura Sé Rua José Pedro Silva, Lote 16, 7, 3º-C, 8000-384 289873163workshopdeteatro@hotmail.com x x

Clube de Danças de Salão da Escola Secundária João de Deus Sé Rua de São Luís, Bloco F3, 2º E, 8000-285 289812227escolajoaodeus@mail.telepac.pt x x

Companhia Cine-Teatro Farense Sé Rua de Santo António, 20, 1º, 8000-283 289822238 x x x

Conservatório Regional do Algarve Maria Campina Sé Avenida Doutor Júlio Filipe Almeida Carrapato, 93, 8000-081 289870490 rdd58632@mail.telepac.pt x x

Fundação Pedro Ruivo Sé Avenida Doutor Júlio Almeida Carrapato, 93, 8000-081 289873115 fund.p.ruivo@clix.pt x x

Grupo de Teatro Lethes Sé Rua de Santo António, 49, 1º Dto., 8000-282 289822807 x x x

SIN-CERA [Grupo de Teatro da Ualg] Sé Estrada da Penha, Campus da Penha, 8005-139 289803561 sin_cera@hotmail.com x x

Sociedade Recreativa Artística Farense [Os Artistas] Sé Rua do Montepio, 10, 8000-300 289822988 osartistas@hotmail.com x x

Associação Filarmónica de Faro São Pedro Rua Teófilo de Braga, 30, 1º, 8000-438 289807050 affaro@sapo.pt x x

Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve
Santa Bárbara 
de Nexe

Apartado 63, Santa Bárbara de Nexe, 8001-501 289992030 x x x

Ensino Condução [5]
Escola de Condução Academia do Volante Sé Parque das Amoreiras I, Lote 10, BI, Loja D, 8000-??? 289863281 x x x

Escola de Condução Alto de Santo António Sé Rua Doutor Arnaldo Cardoso Vilhena, 27-cv, 8005-216 289804863 x x x

Escola de Condução H L Sé Avenida 5 de Outubro, 90-r/c, 8000-076 289821921 x x x

Escola de Condução António Viegas São Pedro Rua Conselheiro Bívar, 29, 1º, 8000-255 289823423 x x x

Escola de Condução Farense São Pedro Largo de São Pedro, 8, 1º, 8000-145 289813486 x x x

Ensino Especial [4]
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal [ACAPO] Sé Estrada de S. Luís, 8000-123 289806693 tss-algarve@acapo.pt x x

Associação de Saúde Mental do Algarve [ASMAL] Sé Rua General Humberto Delgado, 5, 8000-355 289807306 asmal@mail.telepac.pt x x

Associação Algarvia de Pais e Amigos das Crianças Diminuidas Mentais 
[AAPACDM] São Pedro Rua do Compromisso, 50, 8000-252 289880700 aapacdm@mail.telepac.pt x x

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral [APPC] - Núcleo Regional de 
Faro São Pedro Rua de Moçambique, 8005-203 289828814 x x x

Ensino Linguístico [6]
Alliance Française no Algarve Sé Rua 1º de Maio, 15, 1º, 8000-411 289828881 all.fr.algarve@mail.pt x x

CIAL - Centro de Línguas Sé Rua Almeida Garrett, 44-r/c, 8000-206 289807611 algarve@cial.pt x x

Wall Street Institute de Portugal - Centro de Inglês Sé Avenida 5 de Outubro, 33, 8000-077 808204020 wsi.info@wsi.pt x x

ILF - Instituto de Línguas de Faro Sé Avenida 5 de Outubro, 40, 1º, 8000-076 289812505 x x x

Toc Aprender - Ensino de Línguas Sé Rua Brites de Almeida, 24-r/c, 8000-234 289807599 x x x

Heron & Heron São Pedro Largo do Carmo, 77, 2º-D, 8000-148 289807202 x x x

Centros de Explicações [13]
Athena - Centro de Estudo e Apoio à Formação Sé Urbanização Horta do Ferragial, 8000-544 289828488 x x x

Centro de Explicações da Penha Sé Estrada da Penha, 150-C, 8005-138 289862655 x x x

Educa + Plus Sé Rua Reitor Teixeira Guedes, 8000-424 x x x x

Fórmula Certa - Centro de Explicações Sé Rua João de Deus, 47/9, 8000-368 289816083 x x x

Kás S Aprende Sé Avenida Cidade de Hayward, Lote 7-r/c, 8000-074 289872188 x x x

Lúcia Ferro Dias [Explicadora] Sé Rua Doutor José Filipe Álvares, 15, 8005-220 289828867 x x x

Vítor Coragem Grosa - Explicador Sé Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, Lote 20-C, 8000-339 289873055 x x x

Centro Educativo Carpe Diem São Pedro Avenida Heróis da Pátria, 8005-103 x x x x

Em Nome das Letras São Pedro Rua Manuel Ascensão, 52-B, 8000-389 289807383 x x x

Explicalgarve - Centro de Apoio Escolar e Explicações São Pedro Rua do Alportel, 82, 8000-293 289807656 x x x

Ginásio da Educação Da Vinci São Pedro Largo do Carmo, 51, 8000-148 289108105 x x x

Centro de Explicações do Montenegro Montenegro Rua Bento Jesus Caraça, 20-A, 8000-021 289828820 x x x

ABC na Aldeia Estoi Rua Cândido dos Reis, 8, 8005-457 289994175 x x x

Centros de Actividades de Tempos Livres [3]
Espaço Internet de Faro Sé Urbanização Alto de Santo António, Lote 68-r/c, 289872600 x x x
Centro Lúdico Afonso Baeta São Pedro Rua da Cruz das Mestras, 35, 8000-261 289803791 x x x

Os Flamingos [Centro de Actividades e Tempos Livres] Montenegro Rua Júlio Dinis, 95, 8005-039 289817248 x x x

Centros de Interpretação [2]
Centro de Ciência Viva do Algarve Sé Rua Comandante Francisco Manuel, 8000-250 289890920 x x x

Centro Azul - Centro de Educação Ambiental da Praia de Faro Montenegro Praia de Faro, 8005-520 967953098 x x x

Associações, Sindicatos e/ou Instituições de Educação [14]

Associação de Pais do Infantário da Escola Preparatória de Faro Sé Avenida Doutor Júlio Almeida Carrapato, 8000-081 289806206 x x x

Associação de Solidariedade Social dos Professores Sé Urbanização Horta do Ferragial, Lote 8, r/c-D, 8000-544 289824822 dalgarve@assp.org x x

Fundação de Desenvolvimento da Universidade do Algarve Sé Estrada da Penha, Campus da Penha, 8005-139 289864523 fdualg@ualg.pt x x

Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação Sé Rua da Polícia de Segurança Pública, 8000-408 289812149 x x x

Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação [SINAPE] Sé Rua Ataíde de Oliveira, 101, Loja 24, 8000-218 289812654 x x x

Sindicato Nacional e Democrático dos Professores [SINDEP] Sé Rua Vasco da Gama, 54, 2º-D, 8000-442 289828325 x x x

Associação do Jardim-de-infância da Escola João de Deus São Pedro Rua Luís de Camões, 8000-388 289806670 x x x

Associação Nacional de Professores São Pedro Rua Teófilo Braga, Loja 1, 8000-438 289829106 x x x

Associação para o Ensino e Formação [Inetese] São Pedro Praceta dos Ferroviários, BI, 7-s D, 8000-180 289806337 x x x

Direcção Regional de Educação do Algarve [DREAlg] São Pedro Horta das Figuras, Estrada Nacional 125, 8005-518 289893900 drealg@drealg.min-edu.pt x x

Inspecção Geral da Educação São Pedro Rua Miguel Bombarda, Bl D-r/c, 8000-394 289863777 x x x

Sindicato Democrático dos Professores do Sul São Pedro Rua Ventura Coelho, 14, 2º-D, 8000-443 289812648 x x x

Sindicato dos Professores da Zona Sul São Pedro Rua Miguel Bombarda, Lote 5-r/c, 8000-394 289823154 x x x

Associação Académica da Universidade do Algarve [AAUAlg] Montenegro Rua das Tulipas, Lote 36, 8005-199 289818606 geral@aaualg.pt x x

Agrupamentos [7]

Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Joaquim de Magalhães

Escola EB 2, 3 Dr. Joaquim Peixoto Magalhães Sé Urbanização Horta do Ferragial, 8000-544 289805642secretaria@eb23-dr-joaquim-magalhaes.rcts.pt

Escola EB 1 n.º 1 de São Luís Sé Rua João de Deus, 16-B, 8000-368 289804399 x

Escola EB 1 n.º 3 do Bom João Sé Rua Alves Roçadas, 8000-209 289804287 x

Agrupamento de Escolas D. Afonso III

Escola EB 2, 3 D. Afonso III São Pedro Rua Luís de Camões, 8000-388 289892710info@eb23-d-afonso-iii.rcts.pt

Escola EB 1 n.º 2 do Carmo São Pedro Largo do Campo da Feira, 8000-131 289803933 x

Escola EB 1 de Alto de Rodes São Pedro Rua Dom Diogo Mendonça Corte Real, 3, 8000-305 289801736 x

Agrupamento de Escolas da Sé

Escola EB 2, 3 de Santo António Sé Rua Reitor Teixeira Guedes, 8000-425 289896400 info@eb23-faro-n4.rcts.pt

Escola EB 1 do Areal Gordo Sé Areal Gordo, 8005-409 289804742 x

Escola EB 1 n.º 4 da Penha Sé Estrada da Penha, 8005-131 289864590 x

Escola EB 1 de Ferradeira Conceição Ferradeira, Conceição, 8005-484 289802437 x

Agrupamento Vertical Dr. Neves Júnior

Escola EB 2, 3 Dr. José Jesus Neves Júnior São Pedro Rua Doutor Emílio José Campos Coroa, 8005-218 289892090 geral@escolanevesjunior.pt

Escola EB 1 n.º 5 de Vale Carneiros Sé Praceta Doutor Aleixo da Cunha, 8005-160 289801939 x

Escola EB 1 de Mar e Guerra São Pedro Mar e Guerra, 8005-500 289816795 x

Agrupamento de Escolas do Montenegro

Escola EB 2, 3 de Montenegro Montenegro Rua Professor José Sousa Ferradeira, 8005-183 289818894info@eb23-montenegro.rcts.pt

Escola EB 1 de Montenegro [Centro Educativo] Montenegro Quinta do Pinheiro, Montenegro, 8005-183 289818709 x

Escola EB 1 da Ilha do Ancão Montenegro Avenida Nascente, Praia de Faro, 8005-520 289818914 x

Escola EB 1 de Marchil São Pedro Pontes de Marchil, 8005-518 289805775 x

Escola EB 1 do Patacão São Pedro Rua de Santa Bárbara, 8005-142 289815003 x

Escola EB 1 de Montenegro [Edifício antigo] Montenegro Rua Professor Doutor Egas Moniz, 8005-276 289819032 eb1.montnegro@gmail.com

Agrupamento de Escolas de Estoi

Escola EB 2, 3 Poeta Emiliano da Costa Estoi Rua do Mercado Abastecedor, 8005-479 289990290cexecutivo@eb23-estoi.rcts.pt

Escola EB 1 da Conceição [Centro Educativo] Conceição Rua 25 de Abril, Conceição, 8005-446 289832147 x

Escola EB 1 do Medronhal
Santa Bárbara 
de Nexe

Medronhal, 8005-502 289992751 x

Escola EB 1 de Santa Bárbara de Nexe
Santa Bárbara 
de Nexe

Rua de Faro (EM 520), 8005-491 289992753 x

Escola EB 1 de Estoi Estoi Rua de Faro (EN 2-6), 8005-463 289997100 x

Escola EB 1 de Bordeira
Santa Bárbara 
de Nexe Rua da Escola (CM 3003), 8005-423 289994224 x

Agrupamento Vertical João da Rosa [Olhão]

Escola EB 2, 3 João da Rosa OLHÃO Horta da Espanha, Sítio de Marim, Quelfes, 8700 289700630 info@eb23-joao-rosa.rcts.pt

Escola EB 1 da Ilha da Culatra Sé Ilha da Culatra, 8700-283 289701012 x

[1] Dados recolhidos do SIG Utilidades

[2] Ginástica de manutenção, aeróbica, desportos de combate, etc.

[x] Dado não disponível

[n.a.] Dado não aplicável ou não atribuído.

* [1969, 1970, 1971, 1973, 1974]

Fonte: Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, 2008. De 
acordo com o cruzamento de dados do SIG Municipal, Carta Educativa do 
Concelho (2007), Páginas Brancas e Amarelas 2007/08 da PT 
Comunicações e outros dados fornecidos (e revistos) pela Divisão de 
Educação da CMFaro e Serviços Técnicos da Universidade do Algarve.
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