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 Introdução 
 

A primeira versão do documento “carta educativa do concelho de Faro” foi homologada em 27 de 

março de 2007, consistindo, portanto, num instrumento estratégico de diagnóstico e planeamento 

educativo e visando a prospeção 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 ano letivo 2011/12, passados cinco anos de vigência do documento homologado, a carta 

educativa foi revista e atualizada, tendo sido enriquecida com novos conteúdos e complementada 

com a redefinição de prioridades, nomeadamente as que dizem respeito ao parque escolar da rede 

pública. 

 

As atuais mudanças do sistema educativo, nomeadamente no reordenamento da rede escolar, tem 

resultado em novas agregações, abrangendo os estabelecimentos de ensino secundário, e exigindo 

também uma reorganização dos serviços. 

 

Para melhor sustentar este processo de mudanças tem sido reforçada a parceria entre o Município 

e os Agrupamentos de Escolas, procurando assim delinear as melhores estratégias de resolução de 

problemas e de promoção do desenvolvimento educativo. 

 

Importa considerar que a carta educativa deve ser atualizada e monitorizada, no sentido de 

acompanhar, controlar e avaliar o processo de reordenamento da rede escolar, tendo em atenção as 

obras projetadas e consideradas no documento. Este planeamento é efetuado, de acordo com a 

realidade vigente e consequente redefinição de objetivos e prioridades estratégicas da política 

educativa municipal, que inevitavelmente se depara com novas competências na área da educação.  

 

O grupo de trabalho responsável pela atualização e monitorização do documento em questão 

reúne-se e partilha opiniões e contributos, no sentido de complementar o registo de informação e 

para que sirva de base de consulta, de reflexão e de acompanhamento das medidas previstas 

implementar. 
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O facto de, em cada ano letivo, se elaborar um relatório de atualização e de monitorização permite 

registar as variações referentes à frequência de alunos dos estabelecimentos de ensino das redes 

pública e privada, anotando, desde modo as problemáticas existentes e perspetivando meios e 

medidas para preencher as principais lacunas identificadas. 

 

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

de cada ano letivo, 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 atualização e monitorização anual da carta educativa através da realização do 

relatório possibilita atualizar a informação relativa ao sistema educativo, nomeadamente  os dados 

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

por ano letivo, 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, o qual deve resultar de um trabalho de equipa 

interdisciplinar. 
  

A atual conjuntura económica nacional e comunitária constituí uma ameaça significativa aos 

propósitos e empreendimentos a que nos propomos concretizar na área da educação e em função 

das atribuições e competências que detemos neste âmbito, estando, por esse motivo, em 

permanente estudo a hipótese de conseguir linhas de financiamento. De igual modo, defendemos 

que tem sido capital a intervenção da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

particularmente no que diz respeito ao levantamento de informação, realização de estudos, e 

indicação de diretrizes relativas ao domínio da educação. 

 

De notar também que a crise mundial cujos efeitos se têm reincidido nas economias nacionais é 

um fator a ter em consideração, devido não só às medidas de austeridade mas também à 

morosidade dos processos de execução dos financiamentos, pois o mundo atual depara-se com 

alguma instabilidade no setor económico, social e político, sendo previsível a redefinição de 

prioridades em várias áreas. 

 

O 5.º relatório de atualização e monitorização que agora se apresenta dá continuidade aos 

anteriores (1.º, 2.º, 3.º e 4.º), contemplando a atualização do documento homologado e 
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complementando o enquadramento legal e teórico vigente, fundamentando assim a redefinição de 

objetivos e prioridades, associados a uma conceção de educação global que fundamente a 

operacionalização eficiente da rede educativa local. 

 

A proposta de criação de um projeto educativo municipal surge no primeiro anexo deste relatório 

como proposta de debate e de contributos para que seja possível projetar Faro como cidade 

educadora. Apresenta-se assim uma proposta de índice de conteúdos que deverá ser objeto de 

análise e se dar início ao processo de elaboração do documento orientador e de planeamento das 

ações. A inclusão deste instrumento de promoção socioeducativa do concelho visa assegurar o 

devido enquadramento na carta educativa. 

 

O trabalho de atualização e monitorização que tem vindo a ser concretizado ao longo dos últimos 

seis anos, desde a homologação da primeira versão da carta educativa, tem permitido atualizar 

dados quantitativos e ajustar a informação qualitativa à realidade. Assente num processo 

construtivo que alia a investigação e o planeamento estratégico, a monitorização da carta 

educativa permite ir enriquecendo e complementando este instrumento em prol da melhoria e 

desenvolvimento educativo do concelho. 

 

Importa ainda anotar que a reorganização da rede educativa do concelho de Faro conduziu à 

constituição de novos agrupamentos de escolas, o que produziu efeitos significativos na gestão 

escolar e exigiu, por parte do município e agrupamentos, um reforço do trabalho de parceria e de 

colaboração. 
 

Nesse sentido e quanto aos objetivos gerais e específicos importa salientar que se mantêm fiéis à 

realidade educativa concelhia, não se justificando a sua redefinição. 

Objetivos 
Face aos objetivos 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 objetivos gerais e 

específicos do processo de acompanhamento e monitorização têm sido os seguintes: 
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objetivos gerais: 

• avaliar a implementação do objetivos propostos na carta educativa e propor a sua 

atualização 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. 

 

objetivos específicos: 

• atualizar os dados quantitativos apresentados no documento homologado; 

• atualizar a informação qualitativa apresentada; 

• completar o documento homologado, enriquecendo os conteúdos abordados; 

• apresentar a proposta de construção e respetivo cronograma de obras dos novos centros 

educativos a construir e dos estabelecimentos de ensino a requalificar. 

 
 

A monitorização da carta educativa consiste num exercício que permite, portanto, atualizar, ao 

longo dos anos, os conteúdos relativos aos dados correspondentes ao sistema educativo, sendo no 

entanto de ressalvar ainda que para esses efeitos estivemos dependentes da disponibilização dos 

dados, por parte de diversas entidades, não tendo sido possível, em alguns casos e por inexistência 

de dados, concretizar a atualização com o rigor pretendido. 

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) 



      5.º Relatório de 

Atualização e Monitorização da Carta Educativa  

 

13

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 ato educativo, a 

ação e a atividade 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 aspetos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade 

...” (Costa e Melo, 1998, p. 580).  

 

A conceção 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 perspetivada 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 conceção 

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 convencional, 

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 iniciativa 

governamental que compreendem cursos técnicos e profissionais especializados. A educação não 

formal abrange as atividades educativas organizadas que não fazem parte do sistema educativo 

estabelecido. Integram-se nesta tipologia as ações de centros escolares para crianças em idade 

pré-escolar, os programas de equivalência escolar, os cursos de alfabetização para adultos e as 

atividades dos clubes desportivos e recreativos, entre outras modalidades. 
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Face à dimensão utópica da educação importa refletir que tal 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 deve ser salientado 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 perspetiva 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 que conhecemos. 

 

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 

autoconscientes, 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 respeitando uma perspetiva 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 conceções distintas e totalmente antagónicas de 

educação: a conceção bancária e a conceção problematizadora, sendo que a primeira é definida 

como encarando o educando como um sujeito passivo, depositando nele conhecimentos estéreis, 

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

assumem apenas uma função normalizadora e promovem no mesmo uma ação mecânica, visando 

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

problematizadora vai ao encontro de uma prática dialógica e reflexiva entre educadores e 

educandos e promove o desenvolvimento de uma consciência crítica, impulsionadora para que os 

educandos se tornem sujeitos ativos na sua história, no seu percurso de vida. 
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Saliente-se ainda que a abordagem crítica e reflexiva de Freire, fortemente conotada pela utopia, 

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

acontece com o artigo 26.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que no n.º 2 do referido 

artigo determina que: “A educação deve visar a 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 atividades 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 interacionista. 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 perspetiva interacionista 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 atores 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 coletiva”. (n.º 

2 do artigo 73.º da CRP). 

 

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

resultados duradouros. A este aspeto 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 

efetivamente 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 de ações estruturadas de educação para a 

cidadania, para o desenvolvimento, para a saúde, para a segurança e para o ambiente,  pois estas 

variantes empreendem processos fortemente condicionados pela dimensão educativa, pelo que 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, principalmente nas lacunas detetadas,  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. 

 

Neste âmbito, os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM) contemplados na Declaração 

do Milénio das Nações Unidas e cuja concretização foi perspetivada para o horizonte temporal de 
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2015 também se enquadram na promoção da sustentabilidade e de uma cidadania global. Com 

efeito, o conteúdo temático de cada um visa fomentar a qualidade de vida do ser humano e 

pressupõe a salvaguarda dos direto fundamentais, pelo que passamos a citar: 

1- Erradicar a pobreza extrema e a fome; 

2- Alcançar a educação primária universal; 

3- Promover a igualdade do género e capacitar as mulheres; 

4- Reduzir a mortalidade infantil; 

5- Melhorar a saúde materna; 

6- Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças; 

7- Assegurar a sustentabilidade ambiental; 

8- Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 

Com efeito, os ODM fundamentam não só a cooperação com os países do hemisfério sul mas 

também nos países ditos desenvolvidos, atingidos nos últimos anos pelo impacto de uma 

instabilidade económica e financeira, que levou ao aparecimento de novos pobres, famílias 

endividadas e aumento do desemprego.  

O Guia Prático para a Educação Global – Um manual para compreender e implementar a educação 

global, elaborado pela Global Education Week Network em coordenação com o Centro Norte-Sul 

do Conselho da Europa, é dirigido a educadores e decisores políticos, focando os pressupostos de 

uma: 

 “perspectiva educativa que decorre da constatação de que os povos contemporâneos vivem e 

interagem num mundo cada vez mais globalizado. Este facto faz com que seja crucial dar aos 

aprendentes oportunidade e competências para reflectirem e partilharem os seus próprios pontos de 

vista e papeis numa sociedade global e interligada, bem como compreenderem e discutirem as 

relações complexas entre questões sociais, ecológicas, políticas e económicas que a todos dizem 

respeito, permitindo-lhes descobrir novas formas de pensar e de agir. Contudo, a educação global 

não deverá ser apresentada como uma perspectiva a aceitar universalmente de forma acrítica, pois 

são bem conhecidos os dilemas, tensões, dúvidas e diferenças de percepção presentes em qualquer 

processo de educação sempre que se lida com questões globais.” (p. 10). 

 

Assim, o referido manual considera que a educação para o desenvolvimento, a educação para os 

direitos humanos, a educação para a paz, a educação para a sustentabilidade, a educação 

intercultural e a educação para a cidadania, estão englobadas na educação global, enriquecendo 

uma visão integral sobre a realidade. Deste modo as áreas de conteúdo sugeridas incidem no 

conhecimento do processo de globalização e no seu impacto sobre o desenvolvimento, na 
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contextualização histórica e filosófica de conceitos universais da humanidade e nas semelhanças e 

nas diferenças (cultura, língua, religião…). 

 

O Decreto-Lei n.º 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 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 n.º 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 atividades sociais, económicas e culturais e ainda de instituições de 

caráter 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 n.º 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 objetivos 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 n.º 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 redação 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. 
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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 objetivos deste documento estratégico e o 

respetivo objeto, 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 

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”, “atividades de enriquecimento 

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

básico”, “ação 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 16/09/08 foi celebrado o 

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

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

escolar, as atividades 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 celebração de protocolos com os agrupamentos de escolas e que contemplam 



      5.º Relatório de 

Atualização e Monitorização da Carta Educativa  

 

20

a transferência de verbas para cada um, com o objetivo destes utilizarem a verba transferida na 

resolução de problemas de manutenção dos edifícios e recintos escolares. De facto e quanto a este 

aspeto 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.  

 

O Despacho n.º 20956/2008, de 11 de agosto, determinou novas diretrizes no âmbito da regulação 

das condições de aplicação das medidas de ação 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. 

 

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova 

do estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 

regime jurídico do associativismo autárquico.  Este diploma revogou a Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro e parcialmente a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

 

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 princípio da subsidiariedade. 

 

 

2. 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 
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perante um documento que resulta essencialmente de um trabalho de acompanhamento e 

monitorização realizado com uma periodicidade anual e que assume uma tipologia mais 

relacionada com um trabalho de caracterização e diagnóstico. O documento que agora se apresenta 

resulta, por conseguinte, do resultado do trabalho de atualização e de monitorização que foi sendo 

feito ao longo deste ano letivo, por forma a atualizar os conteúdos e monitorizar as ações 

realizadas. 

 

No seguimento do sucedido com a revisão da carta educativa para a elaboração deste documento 

foi necessário recorrermos a algumas técnicas que também são utilizadas em determinados 

métodos de investigação e que se revelaram úteis para sintetizar, apresentar e atualizar 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, atas, manuais e folhetos informativos, cartas e jornais, sites de escolas ou faculdades, de 

entre outros.  

 

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 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região 

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 se procurou selecionar 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 sobreinformação, subinformação ou pseudoinformação.  

 

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

tínhamos identificado aquando da realização do documento homologado em março de 2007, bem 

como dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º relatórios de monitorização e ainda na última revisão da carta (ano 

letivo 2011/12) e que voltámos a encontrar, reside no facto da informação não nos ser 

disponibilizada de forma coerente, notando-se também a carência de informação e de dados 
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necessários para poder fazer comparações entre dois anos letivos. 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 aspeto temos consciência de que a disponibilização de alguns dados e o tratamento 

minucioso dos mesmos exige planificação e disciplina. 
 

Este relatório de atualização e de monitorização surge no seguimento do que foi apresentado nos 

relatórios antecedentes, incindido sobretudo no capítulo correspondente à “análise do sistema 

educativo”. Nesse sentido procurou-se não alterar o padrão e estrutura do documento, sendo ainda 

de salientar 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. 

3. Análise do sistema educativo 
 

No ano letivo de 2013/2014 o parque escolar da rede pública é constituído por 5 jardins-de-

infância, 17 Escolas do 1º ciclo do ensino básico, 6 escolas com 2º e 3º ciclos do ensino básico  e 3 

escolas secundárias. A redefinição da rede escolar que decorreu no ano letivo transato resulta, 

assim, na constituição de cinco agrupamentos de escolas, dos quais 3 que agregam as escolas 

secundárias, com as escolas básicas e os jardins-de-infância: 

Agrupamento de Escolas de João de Deus 

Escola Secundária João de Deus - (sede) 

Escola EB 2,3 de Santo António  

Escola EB1 de Faro n.º 4 ( Penha) 

Escola EB1 de Areal Gordo 

Escola EB1 da Ferradeira 
 

 

Agrupamento de Escolas de Tomás Cabreira 

      Escola Secundária Tomás Cabreira (sede) 

      Escola E.B.2,3 Dr. Joaquim de Magalhães  

Escola EB1 de S. Luís 

Escola EB1 do Bom João 

Escola EB1/EBM da Ilha da Culatra 
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Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa 

      Escola Secundária Pinheiro e Rosa (sede) 

Escola EB 2,3 Dr. José Neves Júnior  

Escola EB 2,3 Poeta Emiliano da Costa  

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

Escola EB1 e JI de Santa Bárbara de Nexe 

Escola EB1 e JI da Conceição 

Escola EB1 de Estoi 

Escola EB1 e JI da Bordeira 
 

Agrupamento de Escolas D. Afonso III 

Escola EB 2,3 D. Afonso III – (sede) 

Escola EB1 do Alto Rodes 

Escola EB1 e JI do Carmo 
 
 

Agrupamento de Escolas de Montenegro 

Escola EBI e Jardim de Infância do Montenegro (escola sede que engloba o Pré-

Escolar, o 1.º Ciclo e 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico) 

Escola EB1 da Ilha do Ancão 

Escola EB1 de Marchil 

Escola EB1 do Patacão 
 

 

 

 

3.1.Evolução na educação pré-escolar1  
 

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. Esta é uma 

etapa importante, particularmente para estimular as funções cognitivas e comportamentais, 

cativando as crianças para a concretização de aprendizagens e interação com os seus semelhantes 

e com o meio envolvente. É nesta fase que se inicia o despertar do pensamento crítico e as 

orientações curriculares (Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto) incidem em 3 áreas fundamentais, 

designadamente a formação pessoal e social, a expressão e a comunicação e o conhecimento do 

mundo, sendo os domínios de destaque as expressões motora, dramática, plástica e musical, a 

linguagem oral e a abordagem à escrita e a matemática. 

                                                 
1 Os dados da Educação Pré-Escolar não contemplam a Unidade de Surdos da EB1 da Penha, pois esta valência 
merece uma análise específica neste documento. 
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No contexto da educação pré-escolar é conveniente salientar que nesta fase da infância, ou seja 

dos 3 anos até à idade de ingresso na educação básica,  assume particular relevância a intervenção 

precoce, de modo a garantir as devidas condições de crescimento e formação pessoal e social das 

crianças em risco de atraso de desenvolvimento. 
 

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

diretamente 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. A rede social abrange as valências de instituições particulares de 

solidariedade social e outro tipo de associações. 
 

A rede pública de equipamentos de educação pré-escolar revela-se  insuficiente para dar resposta 

às exigências, mas tem sido uma prioridade do Município construir novos espaços, ampliar alguns 

estabelecimentos de ensino com a disponibilização de salas de pré-escolar e projetar a construção 

de novos estabelecimentos de ensino que respeitem uma tipologia integrada, ou seja escolas de 1.º 

ciclo de ensino básico com jardim-de-infância. A crise financeira dos últimos anos que tem 

abalado a estrutura financeira dos países membros da União Europeia afetou de modo significativo 

o cenário económico e social nacional, condicionando inclusivamente o acesso a linhas de 

financiamento comunitário que têm impedido concretizar obras já anteriormente projetadas e que 

o Município considera prioritárias. 
 

Ainda assim, importa salientar que a construção (em curso) da Escola EB1/JI da Lejana irá 

reforçar a oferta educativa da rede pública, na área urbana, onde se concentra o maior número de 

agregados familiares residentes, que pressionam a crescente procura por estabelecimentos de 

educação pré-escolar. 

Quadro n.º 1 – Evolução da frequência de alunos na educação pré-escolar da rede pública 
 

 

Estabelecimentos 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Rede pública 
Jardim de Infância de Faro 60 60 60 60 70 75 70 69 

Jardim de Infância de Stª. 
Bárbara 

25 25 25 25 25 24 25 24 

Jardim de Infância da Conceição 75 65 65 75 76 75 75 73 

Jardim de Infância do 
Montenegro 

75 70 69 65 71 75 65 75 

Jardim de Infância da Bordeira ___ ___ ___ ___ 19 23 25 25 
Total 235 220 219 225 261 272 260 266 

       Fonte: Agrupamentos de Escolas/Divisão de Educação  
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Quadro n.º 2 – Evolução da frequência de alunos na educação  pré-escolar das redes 
solidária e privada 

      Fonte: Direção Geral de Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região do Algarve  
 

Estabelecimentos 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Rede solidária 
Jardim Escola João de Deus 83 75 81 75 75 86 78 88 

Associação N.Srª dos Navegantes 18 18 17 19 18 17 5 8 

Centro de Bem Estar Infantil Nª. Srª. de 
Fátima 

108 110 110 112 110 110 110 108 

Caritas Diocesana  do Algarve – JI O 
Despertar 

75 75 75 75 75 75 75 75 

Casa de Stª Isabel 84 86 86 85 84 86 86 86 

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

52 50 50 50 50 66 69 67 

Centro Cultural e Social de St.ª Bárbara 
de Nexe - JIA Joaninha 

29 20 25 20 20 37 36 49 

Centro Infantil do Hospital de Faro 36 33 34 34 33 40 42 33 
Centro Social Paroq. de S. Luís 21 21 21 21 21 21 21 21 

Centro Social Nª Srª. do Carmo 45 45 43 45 45 45 47 45 

Cooperativa de Consumo Popular de 
Faro -Coopofa  

73 75 75 75 75 75 65 56 

 Fundação Algarvia de Desenvolvimento 
Social - Os Vivaços 

75 75 75 75 74 75 75 75 

Fundação António Silva Leal  - Centro 
Infantil Estrela do Mar 

20 20 22 20 20 20 20 20 

St.ª Casa da Misericórdia de Faro 92 99 99 100 74 86 98 97 
St.ª Casa da Misericórdia – Torre de 
Natal  

22 25 25 24 25 ___ ___ ___ 

Instituto D. Francisco Gomes – O 
Relógio 

33 34 74 69 75 70 43 49 

Arco-Íris ___ ___ ___ ___ 65 91 87 78 
Sub-Total 866 861 912 899 939 1000 957 955 

Rede privada  
Os Amorzinhos 25 25 27 25 50 50 24 25 
Colégio Algarve 75 75 75 75 75 27 23 ___ 
Colégio N. Srª do Alto 24 75 75 74 75 70 88 58 
Externato Menino Jesus 76 50 75 75 50 70 68 60 

Jardim de Infância A Casa da Avó 66 73 73 74 73 74 70 43 
Oficina Divertida 71 50 100 75 50 87 66 61 
O Arco Íris 31 28 36 33 ___ ___ ___ ___ 
Jardim de Infância O Giroflé 32 32 32 33 32 18 10 ___ 

Chão de Estrelas ___ ___ ___ 75 12 12 ___ ___ 
Super Escola ___ ___ ___ ___ 17 23 16 20 
O Cantinho de São Pedro ___ ___ ___ ___ 9 14 9 6 
Bela Infância Unipessoal Ld.ª ___ ___ ___ ___ ___ ___ 17 26 

Planeta da Fantasia Ld.ª ___ ___ ___ ___ ___ ___ 16 24 

Sub-Total 400 408 493 539 443 445 407 323 

Total Global (incluindo Rede Pública) 1501 1489 1624 1663 1643 1717 1624 1544 



      5.º Relatório de 

Atualização e Monitorização da Carta Educativa  

 

26

Verifica-se que das 1544 crianças que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar 

17% frequentam os estabelecimentos da rede pública, 62% os estabelecimentos da rede solidária e 

21 % da rede privada. 

 

Entre 2006/07 e 2013/14 registou-se uma taxa de crescimento de 3 % na rede total do pré-escolar 

(rede pública, privada e social), sendo que 13,1 % correspondem ao aumento na rede pública e 

10,3 % à rede social.  e -19,25 % à rede privada. 

 

Nos últimos dois anos letivos, ou seja entre 2012/13 e 2013/14 registou-se uma diminuição, cerca 

de – 4,9 % na frequência de crianças, em idade pré-escolar, na rede total do pré-escolar no 

concelho. 

 

3.1.1 Distribuição do número de crianças do pré-escolar no ano letivo 2012/13 

 
Gráfico n.º1 – Distribuição do número de alunos no pré-escolar, por freguesia 
 

 
             Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

 

Tal como mostra o gráfico regista-se um maior número de alunos no pré-escolar nas freguesias 

urbanas, União de Sé e S. Pedro, respetivamente. Das restantes freguesias destaca-se a União da 

Conceição e Estoi (140), bem como a de Montenegro (125). Nos últimos anos  tem-se 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.  
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A exemplo dos anos anteriores, também no presente ano letivo 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 fator 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 setor privado, 

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

Quadro n.º 3– Taxa de crescimento entre 2006/07 e 2013/14 
 

Taxa de crescimento comparativa entre os anos letivos 2006/07 e 2013/14 

Redes de educação pré-escolar 
Taxa de crescimento entre 2006/07 e 

2013/14 
Rede pública 13,2 % 

Rede solidária 10,2 % 
Rede privada - 19,25 % 

Rede total 2,9 % 
   Fonte: Divisão de Educação 
 

Apesar de, entre os anos letivos de 2006/07 e 2007/08, se ter registado um decréscimo do número 

de alunos, desde 2007/08 que se verifica, anualmente, um aumento gradual até ao ano letivo 

2012/13 das crianças em frequência nos estabelecimentos de educação pré-escolar. Todavia, este 

ano letivo, 2013/14, os dados mostram uma diminuição de 80 alunos. 
 

Quadro n.º 4 – Capacidade na educação pré-escolar – ano letivo 2013/14 

Freguesias 
Capacidade 

Total Rede 
solidária 

Rede privada Pública 

Conceição e Estoi 67  73 140 

St.ª Bárbara de Nexe 49  49 98 

Montenegro  50 75 125 

Sé e S. Pedro 839 273 69 1181 

Total 955 323 266 1544 
            Fonte: Divisão de Educação  
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 Quadro n.º 5 – Projeção da capacidade futura 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Divisão de Educação 

 

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

disponibilizadas mais 13 salas na rede pública contribuindo com um aumento na capacidade de 

325 crianças. Uma vez que este ano (2013/14) se regista uma frequência de 1544 crianças na rede 

total e sabendo que ao aumentar a capacidade para 325 crianças vamos obter o valor de 1869, 

correspondente à capacidade na rede total (pública, social e privada) com as obras projetadas 

realizar, espera-se responder de modo eficaz à crescente procura, por parte dos pais que pretendem 

integrar os filhos em estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 
3.1.1.1. A Educação pré-escolar na Unidade de Apoio a Crianças e Jovens 

Surdos de Faro 

 
Esta unidade foi criada, no ano letivo 1999/2000, em conformidade com o Despacho Normativo 

n.º 7520/98, de 6 de maio, permitindo assim apoiar pedagogicamente a educação de crianças e 

jovens surdos ou portadores de surdez. 

 
Estando sediada na Escola EB1 da Penha possui uma sala destinada a apoiar as crianças que se 

encontram em idade pré-escolar, contando com o apoio de uma educadora, de uma formadora de 

língua gestual portuguesa e de terapia da fala. 

 
Verifica-se que de 2006/2007 para 2007/2008 o número de crianças aumentou significativamente, 

ao que se sucedeu um decrescimento igualmente significativo. Desde o ano letivo 2008/09 que se 

regista aumento gradual. 

 

Freguesias Projetos CMF – Espaços a construir 

Capacidade 

Total existente na 
rede pública 

Total 
projeção 

Conceição e Estoi 75 73 148 

St.ª Bárbara de Nexe 25 49 74 

Montenegro 75 75 150 

Sé e S. Pedro 150 69 219 

Total 325 266 591 
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No presente ano letivo não se verifica um aumento significativo de alunos, comparativamente aos 

dois anos anteriores. Importa anotar que o tamanho das turmas também deve ser reduzido, pois 

além de surdez há crianças que apresentam outras deficiências, exigindo assim máxima 

disponibilidade das educadoras e do pessoal auxiliar.  

 

A Unidade de Surdos permite dar resposta ao concelho e à região, já que há crianças que 

frequentam este tipo de apoio e que são residentes em outros concelhos algarvios. 

 

 
Gráfico n.º 2- Evolução do número de crianças em idade pré-escolar na Unidade de Surdos 
 

  
  Fonte: Agrupamento de Escolas de João de Deus 
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3.2. Evolução da frequência de alunos no 1.º ciclo do ensino básico 

Quadro n.º 6 – Evolução da frequência de alunos no 1.º ciclo do ensino básico da rede 
pública, por Freguesia 
 

Juntas de 
Freguesia 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Sé 1.308 1.278 1.316 1.294 1.260 1.312 1.327 
1.945 

S. Pedro 765 735 759 784 715 710 657 
Conceição 139 139 155 147 158 163 148 

274 
Estoi 116 108 119 116 115 123 124 

St.ª Bárbara de 
Nexe 

107 109 128 123 109 119 116 114 

Montenegro 222 250 272 264 264 279 270 253 
Total 2.657 2.619 2.749 2.728 2.621 2.706 2.642 2.586 

Nota: Os dados de 2013/14 foram contabilizados, de acordo com a nova divisão administrativa do Concelho (4 
Juntas de Freguesia: União de Freguesias Sé e S. Pedro, União de Freguesias Conceição e Estoi, St.ª Bárbara de 
Nexe e Montenegro). 

 
Fonte: Agrupamentos de Escolas  

 

Da análise do quadro apresentado verifica-se, em todos os anos letivos considerados, que as áreas 

correspondentes à União de Freguesias Sé e 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. 

 

O atual ano letivo, 2013/14, confirma uma maior concentração nas áreas urbanas, pelo que a 

União de Freguesias de Sé e São Pedro expressa bem essa realidade ao refletirem uma frequência 

de alunos significativa relativamente às restantes freguesias. Da totalidade dos alunos que 

frequenta o 1.º ciclo do ensino básico 75,2% estão matriculados nos estabelecimentos de ensino 

localizados na área urbana. Os restantes 24,8 estão distribuídos pelas freguesias rurais (St.ª 

Bárbara de Nexe e União de Freguesias Conceição e Estoi) e pela Freguesia do Montenegro que, 

apesar de estar afastada do centro urbano, apresenta uma crescente urbanização, um dinamismo 

comercial relevante e uma localização favorável ao turismo e fixação de nichos empresariais. 
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Quadro n.º 7 – Evolução da frequência de alunos no 1.º ciclo da rede pública  
 

Freguesias 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

União Sé e S. Pedro 

Escola E.B.1 de Areal Gordo 74 70 73 67 72 70 61 66 

Escola E.B.1 da Ilha da Culatra 29 32 27 23 28 26 27 23 

Escola E.B.1 de S. Luís 450 448 430 450 447 430 442 449 

Escola E.B.1 do Bom João 261 261 281 307 281 299 314 288 

Escola E.B.1 da Penha 290 263 282 235 230 253 241 221 

Escola E.B.1 de Vale Carneiros 204 204 223 212 202 234 242 267 

Escola E.B.1 do Alto Rodes 344 341 334 351 339 357 328 317 

Escola E.B.1 de Mar e Guerra 39 36 49 39 35 34 ___ ___ 

Escola E.B.1 de Mata Lobos 14 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Escola E.B.1 de Marchil 34 16 33 41 37 37 52 52 

Escola E.B.1 do Patacão 59 60 70 60 53 53 56 58 

Escola E.B.1 /JI do Carmo 275 282 273 293 251 229 221 204 

Total 2.073 2.013 2.075 2.078 1.975 2.022 1.984 1.945 

Montenegro 

Escola E.B.I/J.I do Montenegro 199 231 250 243 245 263 255 236 

Escola E.B.1 da Ilha do Ancão 23 19 22 21 19 16 15 17 

Total 222 250 272 264 264 279 270 253 

União de Conceição e Estoi 

Escola E.B.1 Conceição 98 97 114 119 130 139 123 130 

Escola E.B.1 Ferradeira 41 42 41 28 28 24 25 29 

Escola E.B.1 Estoi 116 108 119 116 115 123 124 115 

Total 255 247 274 263 273 286 272 274 

St.ª Bárbara de Nexe 

Escola E.B.1/JI da Bordeira 18 16 26 24 33 31 35 45 

Escola E.B.1 Medronhal 16 18 19 15 ___ ___ ___ ___ 

Escola E.B.1 Stª. Bárbara de Nexe 73 75 83 84 76 88 81 69 

Total 107 109 128 123 109 119 116 114 

Total Global 2.657 2.619 2.749 2.728 2.621 2.706 2.642 2.586 

             * Escolas que viram suspenso o seu funcionamento 
              Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 
Entre o ano letivo 2006/07 e 2013/14 verificou-se um decréscimo de – 2,7 %. Em 2007/08  

registou-se uma diminuição do número de alunos (– 1,4) seguido de um aumento de 5% em 

2008/09, ao que se sucedeu um decréscimo de - 0,76% em 2009/10 e outro de -3,9 em 2010/11. 

No entanto, entre 2010/11 e 2011/12 regista-se um aumento do número de alunos, cerca de 3%, ao 

que se seguiu um decréscimo de – 2,4, assinalável em 2012/13, acentuado no ano letivo 2013/14 (-

2,1). 
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3.2.1 Distribuição do número de alunos do 1.º ciclo no ano letivo 2013/14 

 

Quadro  n.º 8 – Número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede 
pública – ano letivo 2013/14 
 

Número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública – ano letivo 2013/2014 

Escola 1º 
ano 

2º 
ano 

3º 
ano 

4º 
ano 

Total 
N.º de 
Salas 

Taxa 
Ocupação alunos turmas 

EB1 de Ferradeira 8 7 11 3 29 2 2 100% 
EB1 e JI do Carmo 47 56 41 60 204 9 6 150% 
EB1 de S. Luís 128 106 123 92 449 18 12 150% 
EB1 do Patacão  11 16 15 16 58 3 3 100% 
EB1 e JI de St.ª Bárbara de 
Nexe 

6 30 22 11 69 3 3 100% 

EB1 de Vale Carneiros 77 58 76 56 267 10 10 100% 
EB1 da Culatra 2 8 7 6 23 2 2 100% 
EB1 da Penha 26 65 65 65 221 12 14 85,7% 
EB1 de Marchil  52   52 2 2 100% 
EB1 de Areal Gordo 16 11 21 18 66 3 4 75% 
EB1 do Bom João 70 74 73 71 288 12 9 133% 
EB1 da Ilha do Ancão 8 3 2 4 17 1 1 100% 
EB1 de Alto de Rodes  67 74 91 85 317 14 8 175% 
EB1 de Estoi 21 33 32 29 115 62 5 100% 
EB1/JI da  Bordeira 18 16 7 4 45 2 2 100% 
EB1 do Montenegro (antiga) 70    70 3 3 100% 
EBI/JI de Montenegro  24 81 61 166 7 8 87,5 % 
EB1 e JI da Conceição 37 27 32 34 130 6 6 100% 

Total 612 660 699 615 2.586 115 100 115% 
Fonte: Agrupamentos de Escolas/Divisão de Educação 

 

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

alunos matriculados é o 3.º ano, seguindo-se o 2.º e o 4.º. No entanto, de um modo geral deteta-se 

a existência de um número significativo de alunos no 1.º ciclo que também se reflete no número 

de turmas e provoca efeitos nas taxas de ocupação, dada a escassez de salas para as turmas 

existentes. 

                                                 
2 Uma turma da EB1 de Estoi, constituída por alunos de vários anos, tem aulas na Escola EB2,3 Poeta Emiliano da 
Costa. 
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Verifica-se assim  que a sobrelotação é, de facto, um problema que se deteta de forma significativa 

nas escolas que se localizam na zona urbana, designadamente a EB1 de S. Luís, a EB1 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 profissionais que trabalham nas áreas geográficas abrangidas por estes equipamentos 

educativos, como já foi referido. 

 

O recente aumento do número de alunos que se tem registado na Escola EB1 do Bom João 

também tem conduzido a que algumas turmas funcionem em regime de horário duplo e que a 

escola, devido ao excesso de alunos face ao número de salas, não reúna as devidas condições para 

que as atividades de enriquecimento curricular se realizem dentro do recinto escolar, pelo que 

algumas da turmas têm as atividades numas instalações exteriores, devidamente adaptadas para o 

efeito, suportando o Município os encargos relativos ao seu aluguer e articulando com a 

Associação de Pais e de Encarregados de Educação a utilização e gestão desse espaço. 

 

Todavia é também de acrescentar que as obras realizadas na Escola EB1 de S. Luís contribuíram 

significativamente para melhorar as infraestruturas existentes e favoreceram as condições para a 

prática pedagógica, nomeadamente, para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento 

curricular. O problema de sobrelotação neste estabelecimento de ensino não é passível de ser 

resolvido através de obras de ampliação e requalificação, devendo ser combatido através da 

construção dos novos centros educativos projetados para a área urbana. Não podemos também 

ignorar que no caso específico da Escola EB1 de S. Luís, estamos perante um estabelecimento de 

ensino estrategicamente localizado “próximo” do centro urbano da cidade, ou seja nas 

proximidades de áreas residenciais e também de serviços e empresas que são os locais de trabalho 

de inúmeros encarregados de educação, sendo assim previsível, ao longo dos anos, a permanente 

pressão que se regista na procura por matricular os alunos neste estabelecimento de ensino. 

 

A recentes obras de ampliação e de requalificação, realizadas no decurso do ano letivo 2010/11 na 

Escola EB1 de Vale Carneiros permitiram disponibilizar mais 2 salas de aula do 1.º ciclo do 

ensino básico possibilitando, desse modo, que todas as turmas passassem a funcionar o regime de 

horário normal. 
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O fecho da Escola EB1 de Mar e Guerra, no presente ano letivo, confirma a reestruturação da rede 

escolar, que tem vindo a ocorrer nos últimos anos. A Escola EB1 de Mar e Guerra, localizada em 

zona rural registava uma frequência instável de alunos, anotando-se alguns casos de abandono 

escolar e de falta de assiduidade, decorrentes da situação de mobilidade de algumas famílias. A 

suspensão do funcionamento deste estabelecimento de ensino permitiu assim a integração dos 

alunos nas escolas próximas da sua área de residência, com um quadro de turmas consolidado, 

favorável ao desenvolvimento educativo e processo de socialização de todas as crianças. 
 

3.3. Evolução da população escolar nos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo 
da rede privada e cooperativa, com paralelismo pedagógico. 
 

Quadro n.º 9 – 1.º Ciclo da rede privada e cooperativa com paralelismo pedagógico 

Escolas 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Sé 

Colégio do Alto 114 116 115 115 105 109 105 109 

Externato Menino 
Jesus 

88 90 90 93 92 95 90 90 

Jardim Escola João 
de Deus 

109 108 110 112 112 111 105 109 

Oficina Divertida ___ ___ ___ ___ ___ 18 20 51 

Total 311 314 315 320 309 333 320 359 

S. Pedro 

Colégio Algarve 82 79 71 75 72 70 49 ___ 

Total global 393 393 386 395 381 403 369 359 

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

No ano letivo 2013/14, dos 2.945 alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do 1.º 

ciclo do ensino básico, 87,8 % frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pública e 12,2 % 

os estabelecimentos de ensino da rede privada. 
 

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

matrículas sofreu um decréscimo de – 8,7 % se compararmos os anos letivos de 2006/07 e 

2013/14, 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. 
 

O decréscimo de – 2,71 alunos entre os dois últimos anos letivos (2012/13 e 2013/14) ilustra 

assim uma significativa diminuição da frequência de alunos no setor privado mas não podemos 
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olvidar que na rede pública também se registou um decréscimo do número de alunos e no último 

ano identificaram-se mais famílias em situação de crise financeira. Em alguns casos, tratam-se de 

famílias que tinham um bom nível de vida e que devido ao desemprego de ambos os conjugues 

entraram em asfixia ou até mesmo em insolvência. 
 

O encerramento do Colégio Algarve retrata as dificuldades com que os estabelecimentos de 

educação da rede particular e cooperativa deparam para garantir o seu funcionamento e a 

disponibilização da oferta formativa.  
 

3.3.1. Distribuição do número de alunos no 1.º ciclo do ensino básico, por 

freguesia 
 

Gráfico n.º 3 – Distribuição do número de alunos no 1.º ciclo (redes pública e privada) por 
freguesia 
 

 
 

 Fonte: Agrupamentos de Escolas; 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 União de 

Freguesias da Sé e S. Pedro detêm um maior número de matrículas seguindo-se a União de 

Freguesias da Conceição e Estoi, Montenegro e  St.ª Bárbara de Nexe. O cenário é, deste modo, 

marcado por aspetos 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, afetadas por problemas de isolamento e de frequência reduzida. 
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3.4. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

Quadro n.º 10 – Evolução da frequência de alunos nos 2 e 3.º ciclos do ensino básico (ensino 
regular) 
 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 
 

 

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 2006/07 e 2007/08 (0,7%), entre 

2007/08 e 2008/09 (-1%), entre 2008/09 e 2009/10 (1,76 %), entre 2009/10 e 2010/11 (3 %), 

registando-se uma diminuição entre 2010/11 e 2011/12 (-0,8%) do número total de alunos 

inscritos no 2.º e 3.º ciclos, seguindo-se um acréscimo pouco significativo (de 0,73 %)  entre 

2011/12 e 2012/13 e de 2,3 % em 2013/14. 

Escola 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

 N.º de Alunos 

2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2ºC 3ºC 2º C 3.º C 

E.B.2.3. 
Afonso III 

250 376 266 386 283 348 238 405 241 384 224 386 201 357 202 304 

E.B.2.3.Ne
ves Júnior 

235 341 237 333 189 330 199 340 234 286 209 266 169 257 169 280 

E.B.2.3. J. 
Magalhães 

298 393 306 359 336 379 304 380 301 428 333 442 404 455 448 468 

E.B.2.3. 
Montenegro 

181 219 201 213 186 241 184 266 215 252 214 249 193 258 194 282 

E.B.2.3. de 
Stº António 

231 331 250 335 267 308 262 335 285 329 305 350 329 377 329 383 

E.B.2.3. 
Poeta 

Emiliano da 
Costa 

167 169 169 158 130 183 135 188 169 196 134 180 132 184 157 177 

Sub-total 1362 1829 1429 1784 1391 1789 1322 1914 1445 1875 1419 1873 1428 1888 1.499 1.894 

Total 3.191 3.213 3.180 3.236 3.320 3.292 3.316 3.393 
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Quadro n.º 11 – Número de alunos que frequentam o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico – ano 
letivo 2013/14 

                 Fonte: Agrupamentos de Escolas 
 

 

Em 2013/14 detetámos que as Escolas E.B.2,3 Dr. Joaquim de Magalhães e a E.B.2,3 Santo 

António já indiciam sobrelotação, uma vez que já registam a existência de 40 e 36 turmas quando 

a sua capacidade se limita às 38 e 29 turmas. É ainda de considerar a importância de anotar que 

para além dos alunos que frequentam o 2.º e 3.º ciclos (regular) há também os que frequentam os 

cursos de educação e formação (CEF’s); Percursos Curriculares Alternativos (PCA) e vocacionais. 
 

Número de alunos que frequentam o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico – ano letivo 2013/14 

Escolas 5º 
ano 

6º 
ano 

7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano 

PCA CEF VOC PIEF EFA 
Total alunos / 

turmas 
Capa

c. 
Taxa de 

ocupação 
Alunos Turmas 

EB23 D 
Afonso III 

102 100 94 113 97  31    537 24 22,38 28 85,7 % 

EB23 
Joaquim 

Magalhães 
257 191 182 149 137 18 31 22   987 40 24,7 38 105,5 % 

EB23 José 
Neves Júnior 

81 88 101 100 79 37   40  526 23 22,9 35 65,7 % 

EB23 Santo 
António 

165 164 144 129 110 20 26   57 815 36* 22,3* 29 117,2 %* 

EB23 Poeta 
Emiliano 

Costa 
70 87 39 81 57 34  24 29  421 20 21,0 21 95,2 % 

EBI/JI 
Montenegro 

96 98 108 93 81      476 23 20,7 23 100 % 

Total 771 728 668 665 561 109 88 46 69 57 3.762 166* 22,3* 174 94 % 
*Não foram considerados os 57 alunos (2 turmas de EFA) porque estes funcionam em regime noturno 
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3.4.1. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico nos 

estabelecimentos de ensino da rede privada e cooperativa 
 

Quadro n.º 12 – Evolução da frequência de alunos no ensino privado e cooperativo 
 

Estabelecimentos 
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

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

Colégio Algarve 21  36 --- 43 --- 36 ---- 25 
---
- 

18 ---- 9 ---- --- --- 

Colégio de Nª Srª 
do Alto 

59 87 63 85 58 85 58 85 57 81 54 72 52 74 59 70 

Total por Ciclo 80 87 99 85 101 85 94 85 82 81 72 72 61 74 59 70 

Total 167 184 186 179 163 144 135 129 

Fonte: 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. No entanto, os dados do quadro 

apresentado mostram que entre 2008/09 e 2009/10 se verifica uma diminuição (-3,7), assim como 

sucede entre 2009/10 e 2010/11 onde se registou um decréscimo de -8,9. De igual modo, entre os 

anos letivos 2010/11 e 2011/12 regista-se um decréscimo do número de alunos que ronda os -11,7, 

seguindo-se nova descida no número de alunos (- 6,25) entre 2011/12 e 2012/13.No presente ano 

letivo, 2013/14, acentua-se um ligeiro decréscimo (-4,4). 

 

Quanto à comparação da taxa de crescimento entre os anos de 2006/07 e 2013/14 verifica-se um 

decréscimo de -22,8 confirmando-se uma significativa diminuição do número de alunos que 

frequenta os estabelecimentos de ensino da rede privada e cooperativa. 

 

A este respeito é de salientar que em Faro existem dois estabelecimentos de ensino privados com 

2.º ciclo e um com 3.º ciclo, no entanto muitos alunos acabam por frequentar o ensino público, 

completando consecutivamente, no mesmo estabelecimento de ensino, os anos de cada ciclo até ao 

transitar para o ensino secundário. 
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Gráfico n.º 4 – Distribuição do número de alunos do 2.º e 3.º ciclos (redes pública e privada e 
cooperativa, ensino mediatizado) – ano letivo 2013/14 
 

 
Fonte: Agrupamentos de Escolas/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 à União de Freguesias de Sé e 

S. Pedro, seguindo-se a do Montenegro e a União de Freguesias de Conceição e Estoi. 

 
3.5. 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 n.º 13 – Evolução do número de alunos no ensino mediatizado 

E.B.M. 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Ilha da Culatra 17 13 18 19 15 15 15 13 

 Fonte: Agrupamento de Escolas de Tomás Cabreira 

 
 
Relativamente às taxas de crescimento, refira-se que nos últimos sete anos letivos, é visível um 

ligeiro decréscimo, mantendo-se o número constante nos últimos três anos letivos e acentuando-se 

a diminuição do número de alunos no ano letivo 2013/14. 

 

O ensino básico mediatizado é, a nível continental o único caso em funcionamento atualmente, 

pelo que em várias sessões de reunião do Conselho Municipal de Educação tem sido debatida a 
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hipótese de cessar com esta modalidade naquela ilha, pois em termos de aproveitamento e de 

sucesso escolar tem-se verificado que estes alunos se confrontam com mais dificuldades e, por 

conseguinte, com insucesso escolar, comparativamente aos alunos que frequentam o 2.º ciclo 

regular nos devidos estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos, em Olhão ou Faro. Porém, esta 

reflexão tem resultado ainda na necessidade de este assunto ser debatido com a comunidade local, 

com o objetivo de, a partir desse diálogo e comunicação, resultar a decisão mais apropriada para 

promover a educação e a formação das crianças e jovens da Ilha da Culatra. Neste contexto, o 

facto de a escola EB1/EBM da Ilha da Culatra ter transitado do Agrupamento João da Rosa (em 

Olhão) para o Agrupamento Joaquim Magalhães (recentemente extinto para se agregar ao 

Agrupamento de Escolas de Tomás Cabreira), em Faro, também contribuiu para reforçar os laços 

já histórica e socialmente existentes, entre as comunidades da ilha e da cidade de Faro. 
 

3.6. Evolução da frequência de alunos no ensino secundário 
 

Quadro n.º  14 – Evolução da frequência de alunos  no ensino secundário 
 

Escolas 
secundárias 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

N.º de Alunos 

João de Deus 698 711 809 824 839 933 870 820 

Tomás 
Cabreira 

407 504 762 861 866 871* 866* 1.093* 

Pinheiro e 
Rosa 

754 932 879 802 731 667 649 531 

Total 1859 2147 2450 2487 2436 2471 2385 2.444 

**Inclui todas as modalidades, nomeadamente ensino recorrente por unidades capitalizáveis, cursos EFA e Português para estrangeiros 

Fonte: Escolas Secundárias Tomás Cabreira, Pinheiro e Rosa e João de Deus 

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

compararmos os anos 2006/07 e 2013/14 a taxa de crescimento ronda os 31,5 %. A transição do 

último ano letivo (2012/13) para o atual (2013/14) reflete um ligeiro aumento do número de 

alunos (2,47 %).   

Anote-se que a diversa e numerosa oferta de cursos profissionais tem possibilitado que os jovens 

enveredem por cursos que lhes confiram certificação de término do ensino secundário e 

qualificação profissional, preparando-os para ingressar no mercado de trabalho e deixando ainda a 

oportunidade de continuarem os estudos superiores. 
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Quadro n.º15 – Número de alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino secundário 
– ano letivo 2013/14 

 
*Não contempla os  alunos matriculados no regime noturno (ensino recorrente por módulos capitalizáveis, educação e formação de adultos 
e Português para estrangeiros) 
Fonte: Escolas Secundárias João de Deus, Tomás Cabreira e Pinheiro e Rosa 

  
No ano letivo 2013/14 é na Escola Secundária Tomás Cabreira que se regista um número superior 

de alunos, comparativamente aos da Escola Secundária João de Deus e da Escola Secundária 

Pinheiro e Rosa. 

 
Gráfico n.º 5 – Frequência do número de alunos no 10.º ano – ano letivo 2013/14 
 

 
                     Fonte: Escolas Secundárias João de Deus, Tomás Cabreira e Pinheiro e Rosa 
 

 

No presente ano letivo e analisando os dados das três escolas secundárias existentes verifica-se 

que a Escola Secundária Tomás Cabreira é a que regista um maior número de alunos, nos cursos 

científico humanísticos, sendo ainda de anotar que neste estabelecimento de ensino a área 

dominante é a de ciências e tecnologias, seguindo-se as ciências socioeconómicas e artes visuais. 

Na Escola Secundária João de Deus, também é a área de ciências e tecnologias que regista um 

número superior de alunos, seguindo-se a de línguas e humanidades e a área socioeconómica. Na 

Escolas 
Secundárias 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano CEF Cursos 

Profissionais Turmas Alunos alunos / 
turmas Capac. Tx 

ocupação 

João de 
Deus 

210 257 256  97 28 820 29,28 35 80 % 

Tomás 
Cabreira* 

268 132 135 53 368 36 956 26,60 59 61 % 

Pinheiro e 
Rosa 

69 133 94  235 20 531 26,55 32 62,5% 

Total 547 522 485 53 700 84 2.307 27,46 126 66,7% 
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Escola Secundária Pinheiro e Rosa, regista-se no 10.º ano, uma frequência de alunos também 

superior nas áreas de ciências e tecnologias, seguindo-se as línguas e humanidades.  

Gráfico n.º 6 – Frequência do número de alunos no 11.º ano – ano letivo 2013/14 
 

  
                Fonte: Escolas Secundárias João de Deus, Tomás Cabreira e Pinheiro e Rosa 
 
 

Em 2013/2014 os três estabelecimentos de ensino secundário apresentam, no 11.º ano uma 

frequência considerável nos cursos científico-humanísticos. No entanto, na Escola Secundária 

Tomás Cabreira, no 11.º ano, existe um maior número de alunos a frequentar as artes visuais, 

seguindo-se as ciências e tecnologias, as ciências socioeconómicas.  

 
Gráfico n.º 7 – Frequência do número de alunos no 12º ano – ano letivo 2013/14 
 

 
Fonte: Escolas Secundárias João de Deus, Tomás Cabreira e Pinheiro e Rosa 

 

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

frequência, comparativamente aos cursos tecnológicos e ao ensino artístico especializado.  
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Na Escola Secundária João de Deus, no 12.º ano regista-se também um maior número de alunos a 

frequentar a área das ciências e tecnologias, tal como acontece na Escola Secundária Pinheiro e 

Rosa e na Escola Secundária Tomás Cabreira. 

 
Gráfico n.º 8  - Frequência do número de alunos, por área 

 
             Fonte: Escolas Secundárias Tomás Cabreira, João de Deus e Pinheiro e Rosa  
 

Em suma, podemos concluir que os cursos científico-humanísticos (ciências e tecnologias, 

ciências socioeconómicas e línguas e humanidades) registam, na generalidade, uma maior 

frequência de alunos, comparativamente às restantes áreas (cursos artísticos especializados), 

oferecidas nos estabelecimentos de ensino secundário do concelho. A área de ciências e 

tecnologias é a que regista um maior número de alunos em frequência, seguindo-se as línguas e 

humanidades, as ciências socioeconómicas e artes visuais. 

Gráfico n.º 9 - Frequência do número de alunos no ensino profissional 
 

 
Fonte: Escolas Secundárias João de Deus, Tomás Cabreira e Pinheiro e Rosa. 
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Os cursos profissionais têm vindo a ter cada vez mais projeção nas opções dos alunos, quando 

estes transitam para o ensino secundário. Atualmente, é na Escola Secundária Tomás Cabreira que 

se verifica que existe um maior número de alunos, seguindo-se a Escola Pinheiro e Rosa e, por 

último a Escola João de Deus. 
 

Gráfico n.º 10 - Cursos de Educação e Formação (Escola Secundária Tomás Cabreira) 
 

 
 Fonte: Escola Secundária Tomás Cabreira 

 

A Escola Secundária Tomás Cabreira oferece ainda cursos de educação e formação (Tipos 3 e 5) 

de modo a preparar os jovens com capacidades técnicas que favoreçam a integração no mercado 

de trabalho. 
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3.7. Alunos oriundos de outras nacionalidades – ano 2013/14 

Quadro n.º 16 – Alunos de outras nacionalidades – educação pré-escolar e ensino básico 
País de Origem Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo CEF PIEF PCA EFA CVM Totais 

África do Sul    1      1 
Alemanha 2 3 1 1      7 

Angola  4 2 5    1  12 
Brasil  27 19 28 1 1 7 5  88 

Bulgária    3      3 
Cabo-Verde  7 7 7 1  1  3 26 
China  7 2 2 1     12 
Colômbia    1      1 

Cuba    1      1 
E.U.A    1      1 
Espanha    7      7 
França 1 4  2     1 8 
Guiné  5 5 1      11 
Guiné-Bissau   4    1 1  6 
Holanda  1 1 1      3 
Iémen  1        1 
Índia 2 1 2       5 
Inglaterra 1 5  1      7 
Lituânia       1   1 
Marrocos  7 2 3      12 

Moçambique  1 1       2 
Moldávia 4 26 14 34    1  78 
Perú   1       1 
Polónia    1      1 
Roménia 1 23 19 24 3  1 1  72 
Rússia  2 2 2      6 
Bielo-Rússia   1 1      2 
Senegal    1      1 
Sérvia  1        1 
Ucrânia 2 32 23 23 1     81 
Venezuela  2        2 

Uruguai  1        1 
Total 13 160 106 151 7 1 11 9 4  
Total Global 462 
Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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Gráfico n.º 11 - Número de alunos estrangeiros na educação pré-escolar e no ensino básico 

 
Fonte: Divisão de Educação/Agrupamentos de Escolas 

 

O número de alunos oriundos de países estrangeiros tem vindo a diminuir, acompanhando assim o 

ritmo de regresso das famílias emigrantes aos países de origem. No entanto, continua a ser 

significativo o número de crianças e jovens que frequentam os nossos estabelecimentos de ensino. 
 

No que concerne às nacionalidades verificamos que se regista um número superior de alunos 

oriundos do Brasil e dos países da Europa de Leste, nomeadamente da Ucrânia, Moldávia e 

Roménia. 

 

Saliente-se, portanto, que desde o ano letivo 2010/11 se tem notado uma diminuição gradual do 

número de alunos estrangeiros a frequentar a educação pré-escolar e o ensino básico. Inúmeras 

famílias têm regressado à terra natal para se reinstalarem nos países de origem e isso pode também 

refletir-se nos números apresentados. 
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 Quadro n.º 17 – Alunos de outra nacionalidade –  ensino secundário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: Escolas Secundárias Tomás Cabreira, Pinheiro e Rosa e João de Deus 

País de origem Ano 2010/11 Ano 2011/12 Ano 2012/13 Ano 2013/14 
África do Sul 0 1 1 1 

Alemanha 9 7 9 6 

Angola 11 4 5 3 

Argentina 0 1 1  

Austrália 1 0   

Áustria 0 1   

Bélgica 2 1 2  

Brasil 36 32 52 34 

Bulgária 2 3 2 1 

Cabo-Verde 17 11 18 10 

Canadá 1 0   

China 1 1 3 2 

Colômbia    1 

Congo 1 1 1  

Cuba 0 1 1 1 

E.U.A 2 3 2  

Espanha 5 3 4 3 

França 10 6 11 5 

Finlândia    1 

Guiné 8 14 11 8 

Guiné-Bissau    2 

Holanda 5 4 3 3 

Inglaterra 4 5 14 2 

Irão 1 0   

Irlanda    1 

Itália 2 2 1 1 

Marrocos 0 2 1  

Moçambique 0 2 1 2 

Moldávia 30 18 26 27 

Noruega 0 1 1  

Paraguai   1  

Reino Unido 2 4  4 

Roménia 15 24 26 20 

Rússia 4 5 4 5 

S. Tomé e Príncipe   1  

Sérvia   1 1 

Suíça 6 2 4 4 

Timor 0 1 1  

Ucrânia 35 46 61 62 

Venezuela 3 2 2 2 

Total 213 208 271 212 
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Gráfico n.º 12 – Alunos com outra nacionalidade – ensino secundário 
 

 
 
Fonte: Escolas Secundárias Tomás Cabreira, Pinheiro e Rosa e João de Deus 

 
De um modo geral, o corrente ano letivo regista uma diminuição de -21,8% comparativamente ao 

ano letivo transato. Todavia, na Ucrânia e no Brasil  verificam-se números de destaque, seguindo-

se a Moldávia, a Roménia e Cabo-Verde. 

 
Como já foi referido, vários cidadãos emigrantes, oriundos do Brasil e da Europa de Leste já 

regressaram aos países de origem, todavia, alguns dos alunos que há alguns anos frequentavam a 

educação pré-escolar e o ensino básico, frequentam agora o ensino secundário. Estes alunos 

enquadram-se, efetivamente, nas famílias que se instalaram em Portugal por tempo indeterminado 

ou definitivamente, já que alguns dos estudantes acabam por completar o ensino secundário e 

ingressar no ensino superior português. 
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3.8. Frequência de alunos na educação e formação de adultos 
 
 

Gráfico n.º 13 – Frequência na modalidade de educação e formação de adultos e ensino 
recorrente – ano letivo 2013/14 
 

 
        Fonte: Escola Secundária Tomás Cabreira/Agrupamento de Escolas João de Deus 
 

 
No que diz respeito à educação e formação de adultos, observamos em 2013/14 que a maioria dos 

alunos opta por esta modalidade (EFA), na Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos de Santo António, 

onde se regista um maior número de formandos. 

 

 Na Escola Secundária Tomás Cabreira, verifica-se a frequência de alunos também na modalidade 

de educação e formação de adultos, na de ensino recorrente por módulos capitalizáveis e ensino de 

Português para estrangeiros. 

 

Estas modalidades consistem em oportunidades para os cidadãos adultos completarem os estudos 

que não puderam frequentar anteriormente, deixando ainda em aberto a possibilidade de 

progredirem estudos, no ensino profissional ou superior. 
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3.9. Evolução da frequência de alunos no ensino profissional 
  
 

Quadro n.º 18 – Evolução da frequência no ensino profissional 
 

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

 

Gráfico n.º14 – Evolução da frequência no ensino profissional 

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

 

Da análise dos dados apresentados verifica-se que a Escola de Hotelaria e Turismo regista uma 

procura significativa por áreas profissionais ligadas ao turismo, embora a oferta formativa tenha 

deixado de ser financiada, estando os alunos condicionados a suportar os custos. No Instituto 

Estabelecimento 
de Ensino 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Escola de 
Hotelaria e 

Turismo 
296 292 304 268 257 230 222 285 

Escola 
Profissional 
D. Francisco 

Gomes de Avelar 

128 130 131 104 57 84 108 105 

Instituto Técnico 
Seguros 

80 80 53 27 32 15 7 25 

Escola Secundária 
João de Deus 

0 87 134 166 121 117 115 97 

Escola Secundária 
Tomás Cabreira 

11 121 216 293 303 331 328 368 

Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa 

0 110 155 238 261 258 260 235 

Total 515 820 993 1.096 1.031 1.035 1.040 1.115 
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Técnico de Seguros verifica-se um aumento do número de formandos, comparativamente ao ano 

anterior. 

 

A Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar apresenta uma estabilização do número de 

alunos, nos últimos dois anos. Esta é uma escola de referência, no concelho, para a formação 

profissional na área social. 

 

Das três escolas secundárias existentes a Tomás Cabreira é que detém o maior número de alunos a 

frequentar cursos profissionais, seguindo-se a Pinheiro e Rosa e a João de Deus. 

 

Os cursos profissionais enquanto modalidade do ensino secundário, caracterizam-se por ter uma 

estreita ligação ao mundo profissional, conciliando a teoria e a prática em contextos reais ou 

simulados de trabalho, habilitando os alunos para ingressarem no mercado de trabalho e 

frequentarem os cursos de especialização tecnológica ou o ensino superior. 

 

O ensino profissional é, portanto, uma modalidade de educação que tem atraído muitos jovens a 

que não é indiferente a saturação do mercado de trabalho em determinadas áreas, nomeadamente 

as de formação superior/académica, pelo que a capacitação e formação técnica permite-lhes 

desenvolver competências específicas. 
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Quadro n.º 19 – Formação no Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Fonte: DAS/Instituto de Emprego e Formação Profissional 
 
 

Em 2008 verificou-se, na grande diversidade de medidas, um número superior de formandos a 

frequentar as formações modular e contínua, bem como os cursos de educação e formação de 

adultos. 

 

De um modo geral verifica-se, à exceção do ano 2007, que se tem registado um aumento do 

número de formandos, bem como do volume de formação. 

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 - Polos 2 2.435 25 17.406 18 24.728 15 19.553 
Aprendizagem - Gestão 

Direta 
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 Ativos 
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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Quadro n.º 20 - Formação no Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Fonte: Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 

Nos anos de 2009 e 2010 também se regista um aumento do volume de formação, todavia entre 

estes dois anos regista-se uma ligeira diminuição do número de formandos. Tal como sucedeu nos 

anos anteriores, as medidas onde se verifica maior número de inscritos são a formação modular e 

os cursos de educação e formação de adultos. Também os anos 2012 e 2013 registam um aumento 

significativo do número de formandos e do volume de formação. 

 

Medida 

Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 

Abrangidos 
Volume de 
Formação 

Abrangidos 
Volume de 
Formação 

Abrangidos 
Volume de 
Formação 

Abrangidos 
Volume de 
Formação Abrangidos Volume de 

Formação 

Formação de 
formadores 

40 1.581 34 1.233     1 5 

Outras medidas: 
sem medida 

52 1.043 46 961 17 372 20 311 30 558 

Cursos de 
especialização 

tecnológica 
  1 933 1 1020   11 1888 

Aprendizagem - 
polos 

61 41.660 86 65.758 140 89167 118 56418 131 94403 

Aprendizagem - 
gestão direta 

82 66.298 104 71.793 121 71231 116 69482 82 63478 

Portugal acolhe 26 977 29 1.431 65 4236 22 1454 30 3994 

Formação 
modular 

915 48.888 861 58.860 886 78974 1907 69246   

Formação 
modular – 

Ativos 
empregados 

        828 31780 

Formação para 
a Inclusão 

    116 23323 95 16973 167 32581 

Formação 
modular – Vida 
Ativa – Gestão 

Direta 

        3138 110692 

Cursos de 
educação e 

formação de 
jovens 

34 16.899 24 13.317 15 5617 45 17969 39 25570 

Cursos de 
educação e 

formação de 
adultos 

259 166.969 232 188.634 304 168507 392 222708 511 290916 

Formação 
Modular – 
Entidades 
Externas 

        310 7802 

Total 1.469 344.315 1.417 402.920 1.665 442.447 2.715 454.561 5278 663.667 
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3.10 Contributos do Estabelecimento Prisional Regional  nas áreas da educação 

e formação 

 
De acordo com os últimos dados recolhidos registam-se 179 reclusos no Estabelecimento Prisional 

Regional de Faro, dos quais 79,3% são de nacionalidade portuguesa e os restantes 20,7 % 

estrangeiros. 
 

Gráfico n.º 15 – Número de reclusos, por país de origem 
 

 
Fonte: Estabelecimento Prisional Regional de Faro 
 
A faixa etária dominante é a dos 31 aos 40 anos de idade, seguindo-se a dos 41 aos 50 anos. A 

média de idades dos reclusos é de 39 anos, tendo o mais novo 19 anos e o mais velho 68 anos. 

É portanto de notar que ao falarmos de educação e formação para esta população estamos a 

referir-nos à educação de adultos, devendo os conteúdos abordados ser adequados a indivíduos  

com experiências e saberes consolidados. 

 
Gráfico n.º 16 – Número de reclusos, por faixa etária 

 
Fonte: Estabelecimento Prisional Regional de Faro 
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O Espaço-Escola do Estabelecimento Prisional Regional de Faro é composto por 3 salas, 1 biblioteca, 

existindo também algum material de apoio, nomeadamente 1 televisor, 1 videogravador, 1 leitor de dvd, 15 

computadores (dos quais estão a funcionar 10), 1 retroprojetor e 1 tela de projeção móvel, quadros 

cerâmicos, secretárias e  cadeiras, armários para arrumação de objetos escolares e 1 vídeo-projetor. 

 

Após análise do Projeto Educativo do Estabelecimento Prisional Regional de Faro importa salientar 

algumas prioridades para as áreas de formação e educação: 

 

• prosseguimento de estudos para reclusos que já têm o 9.º ano; 

o prosseguimento de estudos poderá ser viabilizado através das unidades capitalizáveis, visando a 

conclusão do ensino secundário e a frequência do ensino superior como sucede com um recluso 

que frequenta o curso de Gestão da Universidade do Algarve. 

• dar continuidade académica às necessidades daqueles que já concluíram o 6.º ano; 

revela-se importante criar condições para a conclusão do 9.º ano de escolaridade. 

• assegurar a evolução académica para os reclusos que detêm apenas o 1.º ciclo; 

importa alargar horizontes e possibilitar que os reclusos prossigam estudos ao nível do 2.º e 3.º 

ciclos. 

• luta contra o analfabetismo e melhoria académica para aqueles que não concluíram o 1.º ciclo; 

combater o analfabetismo e assegurar a formação em competências básicas poderá ter impacto 

também nos casos dos indivíduos que cumprem pena por condução sem habilitação legal devido à 

falta de habilitações para tirar a carta de condução. 

• possibilitar a melhoria de conhecimento da língua portuguesa; 

• a percentagem de reclusos de origem estrangeira revela a importância de colmatar necessidades ao 

nível da aprendizagem da língua portuguesa, com vista à reinserção social; 

• assegurar o aumento de conhecimentos de língua inglesa ao nível avançado (secundário); 

A maior parte dos reclusos são oriundos do Algarve, revelando-se importante conhecer a língua 

inglesa, fundamental no mercado de trabalho. 

• assegurar o apoio à prática desportiva, individual e coletiva; 

a prática desportiva produz resultados muito positivos na saúde mas também na sociedade, 

facilitando aprendizagens e promovendo o respeito e o cumprimento por normas e regras. 

• assegurar a prática da atividade lúdica; 

o estímulo da criatividade também contribui para o equilíbrio emocional. 
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Gráfico n.º 17 – Número de formandos no ensino curricular  em associação com o 
Agrupamento João de Deus 
 

 
Fonte: Estabelecimento Prisional Regional de Faro 

 
 

A oferta formativa existente revela-se crucial para a inclusão e reinserção social, sendo por isso 

determinante para os reclusos preventivos, abrangendo também os reclusos condenados, embora o acesso à 

formação profissional seja condicionado por implicar aulas no exterior, por exemplo e entre outras 

metodologias. 

 

A aposta do Estabelecimento Prisional Regional de Faro da educação e formação dos reclusos tem-se 

destacado num quadro de sucesso, sendo todo o processo acompanhado pelos serviços responsáveis pelo 

acompanhamento e execução de penas. 

 

Este é, decididamente, um contributo institucional relevante para a inclusão social, promotor de formação e 

de educação, reforçando-se assim a promoção da educação de adultos permanente e ao longo da vida e 

dando sentido ao facto de a educação ser o pilar basilar de uma sociedade e de um estado reconhecido, 

pelos cidadãos, como sendo democrático. 
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Gráfico n.º 18 – Número de formandos na modalidade de ensino extracurricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Estabelecimento Prisional Regional de Faro 
 
 

3.11 – Oferta formativa da Fundação da Juventude no concelho de Faro 

A Fundação da Juventude tem disponibilizado neste concelho alguns cursos do sistema de 

aprendizagem, na área da formação profissional, conferindo dupla certificação escolar (12.º ano) e 

profissional e abrangendo como destinatários os jovens com idade até aos 25 anos, 3.º ciclo do 

ensino básico ou equivalente, ou ensino secundário incompleto. Esta modalidade pressupõe assim 

a integração dos formandos no mercado de trabalho, permitindo ainda o prosseguimento de 

estudos. 

Quadro n.º 21 – Oferta formativa da Fundação da Juventude 
 

Ação Data de Início Data de Término N.º de Formandos 
Técnico de Instalação e de 
Manutenção de Sistemas 

Informáticos 

Dezembro de 
2009 

Março de 2012 12 

Técnico de Serviços 
Pessoais e à Comunidade 

Dezembro de 
2009 

Outubro de 2012 5 

Técnico de Ação 
Educativa 

Junho de 2010 Outubro de 2012 8 

Técnico de Ação 
Educativa 

Junho de 2011 Outubro de 2013 9 

Técnico Comercial 
Novembro de 

2011 
Janeiro de 2014 12 

Fonte: Fundação da Juventude 
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3.12. Aproveitamento Escolar 
 

Quadro n.º 22 – Aproveitamento escolar no concelho de Faro – 1.º ciclo do ensino básico 
 

 
Fonte: Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve/Agrupamentos de Escolas 

 
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, 

comparativamente aos outros anos 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 13,44% que 

tendencialmente poderá vir a descer nos próximos anos. O abandono escolar aproxima-se, de um 

modo geral, dos 1%, com tendência para diminuir ou estabilizar consoante a progressão nos anos 

de escolaridade. 

Aproveitamento escolar – 1.º ciclo do ensino básico 

Anos 
Letivos 

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 % 

2008/09 97,78% 1,58 % 0,63 % 86,22 % 13,78 % 0,00 % 95,74 % 4,11% 0,15 % 92,67 % 7,33% 0,00 % 

2009/10 96,95 % 1,77% 1,22 % 90,08 % 9,53 % 0,40 % 94,57 % 5,13 %  0,30 % 93,98 % 5,93 % 0,00 % 

2010/11 99,23 % 0,39 % 0,39 %  88,58 % 11,43 % 0,00 % 94,20 % 5,80 % 0,00 % 93,02 % 6,77 % 0,21% 

2011/12 96,72 % 1,56 % 1,72 % 90,56 % 9,01 % 0,42 % 95,32 % 4,35 % 0,33 % 93,60 % 6,40 % 0,00% 

2012/13 97,82% 2,00% 0,18% 86,94% 12,92% 0,15% 90,60% 9,40% 0,00% 90,53% 9,47% 0,00% 

Média 96,61% 1,80% 1,02% 86,54% 13,44% 0,28% 93,45% 5,80% 0,16% 91,57% 7,78% 0,15% 
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Quadro n.º 23 – Aproveitamento escolar no concelho de Faro - 2.º e 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% 

2008/09 88,61% 10,66% 0,73% 93,08% 6,22% 0,69% 80,06% 18,38% 1,57% 85,99% 11,92% 2,09% 87,96% 10,97% 1,08% 

2009/10 85,14% 14,48% 0,36% 90,74% 9,02% 0,22% 77,62% 21,90% 0,47% 86,52% 12,99% 0,48% 83,87% 15,26% 0,87% 

2010/11 87,13% 12,13% 0,74% 89,68% 9,71% 0,61% 81,92% 17,78% 0,29% 88,73% 11,27% 0,00% 85,56% 13,03% 1,41% 

2011/12 84,83 % 14,75 % 0,42 % 90,61 % 9,08 % 0, 31 % 77,82 % 21,77 % 0,40 % 86,48% 13,02% 0,50% 85,71% 13,73% 0,56% 

2012/13 82,82% 16,54% 0,65% 81,82 % 17,47 % 0,71 % 83,22% 15,72% 1,06% 85,17% 14,50% 0,33% 87,06% 14,86% 0,00% 

Média 86,49% 12,84% 0,67% 89,45% 9,93% 0,62% 79,59% 19,45% 0,97% 86,60% 12,40% 1,02% 86,37% 12,80% 1,07% 
Fonte: Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve/Agrupamentos de Escolas 

 

A transição apresenta, regra geral, valores aproximados, com exceção 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 são superiores, 

o que se pode relacionar, mais uma vez, com a mudança de ciclos escolares. 

 

No 2.º ciclo do ensino básico a média de transição é ligeiramente mais baixa 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. 
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Quadro n.º 24 – Aproveitamento escolar no concelho de Faro -  ensino secundário regular -  
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 % 

2008/09 82,54 % 13,05 % 4,41 % 86,24 % 9,68 % 4,09 % 67,65 % 27,94 % 4,41 % 

2009/10 77,90% 16,15% 5,94% 82,94% 11,30% 5,75% 66,30% 30,19% 3,5% 

2010/11 90,61% 6,53% 2,86% 87,62% 8,50% 3,88% 55,88% 39,92% 4,20% 

2011/12 81,74 % 12,95 % 5,31% 83,33% 11,85% 4,82% 61,02% 34,62% 4,36% 

2012/13 89,64% 10,36% 0,00% 92,27% 7,73% 0,00% 63,29% 36,71% 0,00% 

Média 82,13% 12,13% 6,00% 85,73% 9,80% 4,48% 62,43% 33,06% 4,51% 
Fonte: Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve/Agrupamentos de Escolas 
 
A média da taxa de transição é superior no 11.º ano com valores médios a rondar os 86%, 

seguindo-se o 10.º com 82,13 % e o 12.º ano com 62,43 %. 

 

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 aos 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. 

                                                                                     
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 

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. 
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3.12.1 Ranking das Escolas 

 
Relativamente ao sucesso escolar, particularmente no que diz respeito ao desempenho dos 

estabelecimentos de ensino de todo o país, verifica-se que os resultados correspondentes 4.º ano de 

escolaridade indicam uma boa posição do Externato Menino Jesus, comparativamente aos 

restantes estabelecimentos de ensino concelhios. 

Quadro n.º 25 – Ranking 2013 do Ensino Básico – 4.º ano de escolaridade 

Nome Ranking Geral  Média 2013 N.º de Provas 

Externato Menino Jesus - Faro 323 3.39 36 

Colégio Nossa Senhora do Alto 483 3.29 56 

Jardim Escola João de Deus - Faro 832 3.13 52 

Colégio Algarve 1.438 2.96 28 

EB1 do Alto Rodes 1.560 2.93 162 

EB1 de S. Luís 1.588 2.93 240 

EB1 de Vale Carneiros 1.717 2.9 118 

EB1 de Montenegro 1.828 2.87 170 

EB1 de Areal Gordo  1.859 2.86 22 

EB1 do Bom João 2.102 2.81 148 

EB1 da Penha 2.759 2.68 74 

EB1 de St.ª Bárbara de Nexe 2.927 2.64 33 

EB1/JI do Carmo 3.014 2.62 110 

EB1 de Bordeira 3.098 2.6 10 

EB1 do Patacão 3.912 2.36 14 

EB1 de Estoi 3.946 2.34 59 

EB1 da Conceição 4.366 2.1 52 

EB1 da Ilha do Ancão 4.375 2.08 12 

EB1 de Ferradeira 4.562 1.79 14 

EB1 da Ilha da Culatra 4.600 1.5 10 
Fonte: http://expresso.sapo.pt/ranking-das-escolas-2013  
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O 6.º ano de escolaridade regista uma boa posição do Colégio Nossa Senhora do Alto e do 

Colégio Algarve, sendo que na rede pública de estabelecimentos de ensino do concelho é a Escola 

E.B.2,3 Dr. Joaquim Magalhães que detém a posição mais elevada, comparativamente às restantes 

escolas.  

Quadro n.º 26 - Ranking 2013 do Ensino Básico  – exames do 6.º ano 
 

Nome Ranking 

Geral 

Média 

2013 

N.º de 

provas 

Colégio Nossa Senhora do Alto 65 3.57 46 
Colégio Algarve 95 3.43 14 

E.B.2,3 Dr. Joaquim Magalhães 259 2.97 343 

E.B.2,3 Santo António 286 2.94 280 
E.B.2,3 Poeta Emiliano da 

Costa 
762 2.6 72 

E.B.I/J.I. de Montenegro 622 2.68 190 

E.B.2,3 D. Afonso III 834 2.54 183 
E.B.2,3 Dr. José Neves Júnior 995 2.4 169 

Fonte: http://expresso.sapo.pt/ranking-das-escolas-2013 
 

 
Também no término do 3.º Ciclo do Ensino Básico (9.º ano de escolaridade) se verifica a posição 

de destaque do Colégio Nossa Senhora do Alto, bem como da Escola E.B.2,3 Dr. Joaquim de 

Magalhães, seguindo-se a Escola Básica Integrada de Montenegro. 

 

Quadro nº 27 - Ranking 2013 do Ensino Básico  – exames do 9.º ano 
 

Nome Ranking 

Geral 

Média 

2013 

N.º de 

provas 

Colégio Nossa Senhora do Alto 72 3.3 46 

E.B.2,3 Dr. Joaquim Magalhães 275 2.82 267 

E.B.I/J.I. de Montenegro 492 2.64 114 

E.B.2,3 Santo António 546 2.61 198 

E.B.2,3 Dr. José Neves Júnior 677 2.53 91 

E.B.2,3 D. Afonso III 690 2.52 243 

E.B.2,3 Poeta Emiliano da Costa 971 2.34 58 
 Fonte: http://expresso.sapo.pt/ranking-das-escolas-2013 
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Quadro n.º 28 – Ranking 2013 do Ensino Secundário – 11.º e 12.º ano 
 

Nome Ranking 
Geral  

Média N.º de 
Provas 

Escola Secundária João de Deus 307 9.31 854 

Escola Secundária Tomás 
Cabreira 

321 9.24 336 

Escola Secundária Pinheiro e 

Rosa 
412 8.76 346 

Fonte: http://expresso.sapo.pt/ranking-das-escolas-2013 
 

No que  diz respeito ao ensino secundário e considerando as escolas secundárias abrangidas, a 

nível nacional, verifica-se que, das três escolas do concelho, a Escola Secundária João de Deus é a 

melhor posicionada, seguida da Escola Secundária Tomás Cabreira. 
 

3.13. Oferta de formação  

Quadro n.º 29 – Ensino Secundário – cursos científico - humanísticos, tecnológicos e 
especializados - ano letivo 2013/14 
 

Escolas Secundárias Cursos científico humanísticos 
Cursos de Ensino Artístico 

Especializado 

Escola Secundária Tomás Cabreira 

Ciências e tecnologias 

Produção artística 
Design de Comunicação 

 

Ciências socioeconómicas 

Artes visuais 
 

Escola Secundária João de Deus 

Ciências e tecnologias 

 
Ciências socioeconómicas 

Línguas e humanidades 

Escola Secundária Pinheiro e Rosa 

Línguas e humanidades 

 Ciências e tecnologias 

Ciências Socioeconómicas 

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 se candidatarem ao 
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ensino superior. No entanto e apesar de se terem extinguido os cursos tecnológicos, reforçou-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.  

 

Quadro n.º 30–Cursos Profissionais  a funcionar nos estabelecimentos de ensino do Concelho 
- ano letivo 2013/14 
 

Estabelecimentos de Ensino Cursos Certificação 

Público 

Escola Secundária 
Tomás Cabreira 

Secretariado 

12.º ano 

Receção 

Eletrónica, Automação de Computadores 

Técnico de Mecatrónica 

Instalações elétricas 

Intérprete de dança contemporânea 

Artes do Espetáculo - Interpretação 
Análise Laboratorial 
Comércio 
Contabilidade 
Energias Renováveis 

Escola Secundária 
João de Deus 

Apoio Psicossocial 

12.º ano 
Multimédia 

Ótica ocular 

Gestão do Ambiente 

Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa 

Gestão e programação de sistemas informáticos 

12.º ano 
Multimédia 
Auxiliar de Saúde 
Apoio à gestão desportiva 

Turismo ambiental e rural 

Particular e 
cooperativo 

Escola Profissional D. 
Francisco Gomes de 

Avelar 

Animação sociocultural 

12.º ano Apoio à infância 

Turismo 
INETESE - Instituto 
de Educação Técnica 
de Seguros - Pólo de 

Faro 

Restauração – Variante de cozinha e pastelaria 12.º ano 

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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Nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2014 decorreu em Faro, no Jardim da Alameda João de Deus, o 

evento “RoadShow do Ensino Profissional – Projeta o teu futuro”. Esta iniciativa foi organizada 

pela Agência Profissional para a Qualificação e o Ensino Profissional, em parceria com a Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve, contando 

ainda com a parceria do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do Município de Faro e de 

diversas entidades públicas e privadas locais. 

 

Esta iniciativa visou divulgar, principalmente junto dos jovens que se encontram a finalizar o 9.º 

ano de escolaridade, as oportunidades de optar por uma via profissionalizante que vá ao encontro 

das suas expetativas em termos de áreas de interesse e apelo vocacional, bem como que se 

enquadre nas necessidades do mercado de trabalho, pois o ensino profissional visa capacitar os 

jovens para exercer uma determinada profissão, para além de abrir caminho ao prosseguimento de 

estudos no ensino superior. Neste domínio, o ensino profissional deve ser encarado como um 

campo de oportunidades futuras, se for planeado e concretizado, em devida articulação com os 

tecidos social e empresarial local. 

 

O ensino profissional revela-se cada vez mais decisivo para consolidar o tecido social e 

empresarial do concelho e da região, uma vez que permite conciliar, numa perspetiva integrada, 

várias vertentes, nomeadamente a capacitação e aptidão profissional para exercer uma profissão, a 

vocação dos jovens e a possibilidade de continuar a estudar, respeitando os princípios da educação 

e formação ao longo da vida. Por outro lado, as características geográficas, naturais e culturais do 

concelho de Faro e do Algarve dão oportunidade aos diversos atores envolvidos de, através da 

criatividade e iniciativa, contribuírem para o desenvolvimento social, respeitando os princípios 

fundamentais da sustentabilidade e investindo cada vez mais no empreendedorismo. 
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 Fonte: Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 
 

Quadro n.º 31 - 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 
Cursos de Dupla 

Certificação (nível IV) 
(Não se procedeu à abertura de novas 
turmas nas Escolas de Portimão e de 

VRSA) 

Técnicas de Serviço de 
Restauração e Bebidas  

» Titulares do 9º ano de escolaridade 
completo (ou equivalente) 

 
»Jovens até aos 25 anos de idade, desde 

que não seja preterido nenhum aluno 
com idade inferior a 20 anos. 

3 anos letivos 
 

» 6 Semestres 
(com estágios intercalares) 

 
2 Estágios curriculares no verão 

(estágios intercalares). 
 

Certificação escolar do 12º ano de escolaridade Técnico/a de cozinha-
pastelaria Qualificação Profissional de nível IV 

Certificação Profissional para acesso ao exercício da 
profissão de Empregado de Mesa e Empregado de Bar 
Qualificação Profissional de nível IV  

Certificação Profissional para acesso ao exercício da 
profissão de Cozinheiro e de Pasteleiro 

Cursos de Especialização 
Tecnológica (nível V) 

(Faro) 

Gestão Hoteleira – 
Restauração e Bebidas 

» Curso de ensino secundário  
 
Ou 
 
» 11º ano de escolaridade 
e  tendo estado inscrito no 12º ano de 
um curso de ensino secundário e não o 
tenha concluído 
 
ou 
 
» qualificação profissional do nível 4 

3 Semestres 
 

» 1 Estágio Curricular (final do 2º 
Semestre) 

» Diploma de Especialização Tecnológica 
 
» Prosseguir estudos no ensino superior em área afim e 
adquirir Unidades de Crédito reconhecidas no âmbito do 
processo de Bolonha (ECTS). 
 

Assistente de Direção de 
Hotel F&B 

Gestão Hoteleira – 
Alojamento 

Assistente de Direção de 
Hotel - Alojamento 

Gestão de Turismo Técnico Especialista em 
Gestão de Turismo 

Gestão e Produção de 
Cozinha 

Técnico/a Especialista em 
Gestão e Produção de 

Cozinha 

Gestão e Produção de 
Pastelaria 

Técnico/a Especialista em 
Gestão e Produção de 

Pastelaria 
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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 respetiva profissão certificada, na área da restauração e 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 setor do turismo. Esta é uma das áreas promotoras do desenvolvimento 

da região e no âmbito da qual a restauração também assume particular relevo, atendendo às 

qualidades e características da gastronomia algarvia.  

 

A formação contínua é também uma das vertentes da oferta disponibilizada pela Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve, destinando-se a profissionais, de modo a possibilitar que estes 

continuem a apostar na sua formação e qualificação. As opções são variadas e incidem nos 

domínios da hotelaria, restauração e turismo. A aprendizagem de idiomas é ainda uma das áreas 

prioritárias, com o objetivo de fomentar a aquisição e o desenvolvimento de aptidões e 

competências linguísticas que permitam ultrapassar barreiras de comunicação, melhorando o 

serviço de apoio, atendimento e acompanhamento. No domínio comportamental são 

desenvolvidos cursos e ações de formação necessários para o bom sucesso das iniciativas 

empreendedoras na área da restauração, hotelaria e turismo, nomeadamente as que se relacionam 

com a higiene e segurança alimentar, a nutrição, o planeamento e o atendimento, entre outras. A 

formação contínua é, portanto, uma mais valia para os setores empresários e hoteleiros, 

salvaguardando a aprendizagem ao longo da vida, bem como a motivação e qualificação dos 

recursos humanos. 

 

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 

escolaridade, nas escolas EB2,3 e secundárias têm vindo a ser disponibilizados os cursos de 

educação e formação (CEF), cujo objetivo é icentivar os jovens a prosseguirem estudos, 

possibilitando a aquisição de uma qualificação profissional para ingressar no mundo do trabalho. 

A frequência destes cursos visa possibilitar que os jovens desenvolvam competências 

profissionais adequadas às suas aspirações e interesses e às necessidades do mercado de trabalho 
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na região. Estes cursos são dotados de diversas componentes, designadamente a tecnológica, a 

científica, a sociocultural, podendo também integrar estágio. 

Quadro n.º 32 – Ofertas de cursos de educação e formação das escolas EB2,3 e das escolas 
secundárias – 2013/14 

Ofertas de cursos de educação e formação das escolas EB2,3 e das Escolas Secundárias - 2013/14 

Nome do Curso Entidade Formadora Certificação 
Escolar 

Serviço de bar (I e II) EB2,3 D. Afonso III 9.º ano 

Bar e Mesa 
EB2,3 Dr. Joaquim de Magalhães 

9.º ano 
Pré-impressão 9.º ano 
Instalação e manutenção de computadores EB2,3 de St.º António 9.º ano 
Eletricidade de Instalações 

Escola Secundária Tomás Cabreira 9.º ano Instalação e Operação de Sistemas Informáticos 

Práticas Técnico-Comerciais 
Fonte: Agrupamentos de Escolas;  

 
As orientações da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) para a rede educativa 

e formativa do próximo ano letivo, 2014/15, pressupõem a substituição dos cursos de educação e 

formação de nível básico pelos cursos vocacionais de nível básico e que deverão incidir em 

componentes essencialmente práticas. 

 

Alguns dos estabelecimentos de ensino do concelho de Faro já disponibilizaram no ano 2013/14 

cursos vocacionais, conforme se verifica no quadro infra apresentado: 

Quadro n.º 33 – Cursos Vocacionais 

Nome do curso Escola Certificação Escolar 

Curso Vocacional 
E.B.2,3 Dr. Joaquim 

Magalhães 
9.º ano 

Curso Vocacional Multimédia 
E.B.2,3 Poeta 

Emiliano da Costa 
9.º ano 

Fonte: Agrupamentos de Escolas;  

 

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 
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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. 

 
O centro de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional oferece uma diversidade 

de cursos, enquadrados em diferentes modalidades.  

 

Na modalidade de aprendizagem  - gestão direta destacam-se os seguintes: 

 

• Eletrónica, Automação e Computadores; 

• Informação e Animação Turística; 

• Esteticismo – Cosmetologia; 

• Instalações Elétricas; 

• Técnicas Comerciais; 

• Logística; 

• Instalação de Sistemas Solares Térmicos; 

• Manutenção Industrial – Metalurgia e metalomecânica. 

No âmbito da formação básica profissional, EFA (ns – profissional)  têm estado disponíveis os 

cursos de: 

• Técnicas de aquicultura; 

• Técnicas de cosmetologia/esteticismo (ufcd); 

• Técnicas de cozinha/pastelaria (ufcd); 

• Técnicas de logística (ufcd); 

• Tecnologias de informação e comunicação multimédia (ufcd). 

 

Ainda relativamente a cursos tipo EFA (s3 . tipo a) no âmbito da formação profissional  são de 

salientar os cursos de: 

• Técnicas comerciais (ufcd); 

• Técnicas de instalações elétricas (ufcd); 

• Cuidados de saúde (ufcd); 

• Técnicas de vendas (ufcd). 
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Quanto aos cursos de educação e formação (EFA tipo b1) são de referir: 

• Produção agrícola; 

• Costura. 

 

Na tipologia EFA b2 existem os seguintes cursos: 

• Jardinagem e Espaços Verdes (ufcd); 

• Logística e armazenagem. 

 

Relativamente à tipologia EFA b3 existem também os cursos de: 

• Produção agrícola (ufcd); 

• Costura; 

• Manutenção hoteleira. 

 

Por outro lado o IEFP dispõe de uma diversificada oferta de cursos de formação contínua – 

formação  modular certificada, designadamente:  

• TIC e técnicas de procura de emprego; 

• Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego – formação transversal. 

 

No âmbito da formação para a inclusão – competências básicas é de destacar o curso de: 

• Programa de formação em competências básicas. 

 

Na área do desenvolvimento pessoal importa referir Programa Português para Todos. 

 

Relativamente ao sistema de aprendizagem – gestão direta a oferta disponibiliza um leque variado 

de cursos, designadamente: 

• Eletrónica, Automação e Computadores; 

• Informação e Animação Turística; 

• Esteticismo – Cosmetologia; 

• Instalações Elétricas; 

• Técnicas Comerciais; 

• Logística; 
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• Instalação de Sistemas Solares Térmicos; 

• Manutenção Industrial – metalurgia e metalomecânica. 

 

Importa também considerar que, tendo em atenção a crise económica que tem vindo a afetar a 

europa e o resto do mundo, o empreendedorismo aliado à inovoção poderão criar dinâmicas 

impulsionadoras de desenvolvimento económico e social, abrindo assim caminho para que os 

jovens detentores de qualificação profissional possam ser integrados no mercado de trabalho, 

podendo, em paralelo, continuar a apostar na sua formação e, caso haja interesse, em seguir para o 

ensino superior. 

 
3.14. Centros de Novas Oportunidades 

 

Quadro n.º 34 – Alunos certificados  
 

     

Centro RVCC Número de adultos certificados 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centro de Formação Profissional de 
Faro (criado em novembro de 2001) 82 90 220 314 319 319 458 353 505 496 77 

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

____
_ 

44 49 311 315 391 113 412 272 207 * 

Total 82 234 269 625 634 710 571 765 777 703 77 

*O CNO da Escola de Hotelaria e Turismo fechou no final do ano 2011 
Fonte: Centro de Formação Profissional de Faro e Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 

 
  

 
Face aos dados disponíveis, verifica-se um aumento de adultos certificados no CNO da Escola de 

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

decréscimo acentuado mas entre 2008 e 2009 voltamos a deparar-nos com um novo aumento, 

particularmente impulsionado pelo registo do número de alunos certificado pela Escola de 

Hotelaria e Turismo. Em 2010 voltamos a verificar um decréscimo, cerca de 51% relativamente 

ao ano anterior. No Centro de Formação Profissional tem-se registado, na generalidade, um 

aumento do número de inscritos até ao ano 2010. 

 

No ano 2011 verifica-se uma diminuição e em 2012 um decréscimo muito significativo do 

número de alunos certificados, o que se relaciona com a cessação de diversas modalidades e fecho 

de centros de novas oportunidades. 
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3.15. Educação especial 
 
Gráfico n.º 19- Evolução do número de alunos abrangidos pela educação especial 
 

 
Fonte: Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve 
 

Quadro n.º 35 – Alunos com educação especial  
 

 Ano Letivo 2011/12 Ano Letivo 2012/13 

Domínios 
Pré - 

escolar 1.º Ciclo 2. e 3.º Ciclos 
Pré - 

escolar 1.º Ciclo 2. e 3.º Ciclos 

Sensoriais 

Audição 7 19 10 8 15 8 

Visão  2   2  

Audição/Visão       

Mentais 
(globais e 

específicas) 

intelectuais  50 75 8 52 102 

Linguagem  17 39 3 17 55 

Emocionais  5 5 2 1 12 

 psicossociais  11 11  8 14 

Voz e Fala       

Neur.musc. esquel. 1 4 3  3 2 

Ap.cardiov. hemat e imuno e 
respiratório 

  2   2 

Ap.digestivo sist.metab. e 
endócrino 

      

Saúde Física      1 

Multideficiência     1 2 

Total 8 108 145 21 99 198 

       Fonte: Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região do Algarve 
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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 refletem 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 

Conceição e E.B.2,3 Dr. José Neves Júnior, a Escola de Referência para a Educação Bilingue de 

Alunos Surdos que desenvolve a sua atividade nas Escolas EB1 da Penha, EB2,3 de Santo 

António e na Escola Secundária João de Deus. 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 âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância temos 

como referência o Agrupamento de Escolas D. Afonso III. 

 

No que particularmente diz respeito ao pré-escolar verifica-se que os casos existentes 

correspondem às necessidades sensoriais de audição, seguindo-se as do domínio intelectual. 

 

No 1º ciclo do ensino básico denota-se que para além das intelectuais também existe um número 

considerável de alunos com necessidades correspondentes ao domínio da linguagem e da audição. 

 

No 2º e 3º ciclos do ensino básico prevalece um número superior nas necessidades intelectuais, 

seguindo-se as da linguagem, domínio psicossocial e emocionais.  
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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 

letivo 2006/07, dispondo de boas infraestruturas para a prática educativa. 

 

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

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

necessário para trabalhar com a respetiva população daquela unidade. Quanto à proveniência 

importa considerar que, na sua maioria, os equipamentos e materiais têm sido cedidos pela 

Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares/Direção de Serviços Região do Algarve, sendo 

utilizados alguns materiais didáticos fornecidos pela Câmara Municipal de Faro através do 

ProAlgarve e outros materiais adquiridos pela respetiva unidade. Quanto a este aspeto importa 

também realçar que o apetrechamento dos diferentes espaços dos estabelecimentos de ensino é 

efetuado com base num levantamento de necessidades assegurado pelo respetivo professor 

coordenador do estabelecimento, bem como pela direção do respetivo agrupamento de escolas, 

cabendo ao município dar resposta às respetivas 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 (recentemente revogadas pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) . Com efeito, a articulação com os agrupamentos de escolas e 

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 

abrange uma população constituída por alunos que pertencem ao pré-escolar e ao 1.º ciclo.  

 

Nesse sentido é de referir 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 

respetivas competências e atribuições na tentativa de criação das melhores condições para que se 

desenvolva esta oferta educativa. 
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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 Diretores 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. 

                
 

 

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, número que se manteve em 2009/10.  
 

Em 2010/11 e 2011/12 regista-se novo aumento do número de profissionais, contudo os seus 

contributos efetuam-se somente em tempo parcial, o que acaba por não permitir dar resposta, na 

totalidade, às necessidades dos alunos com surdez. Anote-se ainda que alguns dos alunos, para 

além ter terem surdez, também têm outro tipo de deficiências, fator que contribui para o trabalho 

ser ainda mais exigente, no apoio individual e ao grupo. 

 

Em 2012/13 denota-se novamente um ligeiro aumento nas vertentes de professores especializados, 

terapeutas da fala, psicólogos, formadores de LGP e intérpretes de LGP. 
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Quadro n.º 36 – Alunos com apoio na Unidade de Surdos* 
 

Ano 
Letivo 

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 
2009/10 5 0 5 0 3 20 0 20 0 20 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 
2010/11 6 0 6 0 6 20 0 20 0 14 2 2 2 0 0 7 7 7 0 0 
2011/12 7 0 7 0 7 15 0 15 0 13 0 5 5 0 2 0 6 6 0 0 
2012/13 8 0 8 0 7 15 0 15 0 15 0 5 5 0 0 0 4 4 0 0 
2013/14 4 0 4 0 4 12 0 12 0 12 0 12 19 0 10 0 1 1 0 0 

*dados de fevereiro de 2014 
 
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 letivo 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 I: 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. 

Nota III: Em 2011/12 há mais uma aluna com surdez moderada que está numa turma de ouvintes e que não está aqui contabilizada 
 

Fonte: Agrupamento de Escolas de João de Deus 
 

Nota I:    (a) há mais 1 terapeuta da fala do CRI da APPC a tempo parcial que apoia 3 alunos 
                (b) a tempo parcial 
    (c) um dos formadores está a tempo parcial, trabalhando também no ensino secundário 
    (d) Uma auxiliar está a tempo parcial 
    2 (a) 1 terapeuta a tempo parcial do CRI-APPC 
    3 (b) psicólogos a desempenhar funções no Agrupamento 
    2 (c) As Assistentes Operacionais referidas são só as do 1.º ciclo, sendo uma delas a tempo parcial 
Os recursos humanos referidos referem-se aos técnicos que trabalham com todos os alunos surdos do Agrupamento 

 

Quadro n.º 37 – Recursos Humanos da Unidade de Surdos* 

Ano 
Letivo 

Recursos humanos da Unidade de Surdos 

Professores 
especializados 

Educador de 
Infância 

Especializado 

Terapeuta 
da Fala 

Psicólogo Formadores 
de LGP 

Intérpretes 
de LGP 

Auxiliar de 
Ação 

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 

2009/10 3 2 1 1 4 2 1 0 
2010/11 3 2 1(a) 1(b) 5(c) 2 2(d) 0 
2011/12 3 2 1(a) 1(b) 5(c) 2 2(d) 0 
2012/13 5 2 2(a) 3(b) 6 4 2(c) 0 
2013/14 6 1 2(a) 1(b) 4 4 2© 0 

*dados de fevereiro de 2014 
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No pré-escolar observa-se uma diminuição do número de crianças com apoio no ano letivo 

2013/14, de igual modo no 1.º ciclo do ensino básico também se regista um diminuição de 3 

alunos a frequentar este tipo de apoio, comparativamente ao ano letivo transato. No 2.º ciclo do 

ensino básico nota-se um aumento de 7 alunos no apoio com técnicos especializados, respeitando 

as necessidades de cada aluno e de 14 alunos na Língua Gestual Portuguesa. O 3.º ciclo do ensino 

básico também regista uma diminuição do número de alunos a frequentar a Unidade de Surdos na 

Escola E.B.2,3 de Santo António. 
 

 3.16. Contributos institucionais 
 

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 respetivas famílias porque é necessária a intervenção técnica e um acompanhamento 

permanente e personalizado.  
 

Quadro n.º 38– Contributos institucionais (ano letivo 2013/14) 
 

Instituições N.º de Utentes 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) 

Ambulatório 100 
Intervenção Precoce 73 

Centro de Atividades Ocupacionais 35 
Escola de Educação Especial 7 

Centro de Apoio à Vida 15 
Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 101 

Formação Profissional 28 
Lar Residencial 20 

Residência Autónoma 5 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM) 

Escola de Ensino Especial Educacional 0 
Centro de Atividades Ocupacionais (St.ª Bárbara de Nexe) 22 

Centro de Atividades Ocupacionais Laborais 15 
Unidade de Formação Profissional 65 

Lar de Apoio Residência Justa CASA 11 
Clube de Desporto Adaptado 15 

                  Fonte: APPC; AAPACDM 
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A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro, enquanto instituição particular de 

solidariedade social sem fins lucrativos, iniciou a sua atividade 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. 

 

Nesse sentido quanto aos seus principais objetivos, 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 afetiva 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 atividades 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 o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e a 

Intervenção Precoce detém o maior número de utentes, seguindo-se a formação profissional, o 

centro de atividades ocupacionais, a escola de educação especial e por fim o centro de apoio à 

vida. 
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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 objetivos 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 atividades ocupacionais. 

 
3.17. Educação e formação musical e artística 
 

Para além do ensino regular, em Faro destaca-se também o enriquecedor contributo de 

estabelecimentos cuja ação é direcionada 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 letivos a relação de parceria entre o Município e o 

Conservatório tem sido reforçada no âmbito da implementação do Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular, nomeadamente através da disponibilização de docentes para assegurar 

a atividade de música em alguns estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do concelho. 
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Quadro n.º 39 -  Oferta formativa do Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 
 

Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 

Curso* Regime* 

Acordeão Supletivo 

Clarinete Supletivo, Articulado e Livre 

Flauta de Bisel Supletivo, Articulado e Livre 

Flauta Transversal Supletivo e Articulado 

Piano Supletivo, Articulado e Livre 

Saxofone Supletivo, Articulado e Livre 

Trompete Articulado 

Guitarra Supletivo, Articulado e Livre 

Violino Supletivo, Articulado e Livre 

Violoncelo Supletivo e Articulado 

Coro Supletivo, Articulado e Livre 

Formação Musical Supletivo, Articulado e Livre 

Acústica Supletivo 

História da Música Supletivo e Articulado 

A.T. Composição Supletivo e Articulado 

Prática de Teclado Supletivo 

Classe de Conjunto Supletivo e Articulado 

Iniciação Musical  Iniciação 

Iniciação ao Ballet Livre 

Hip Hop Livre 

Dança Clássica Livre 

Dança Contemporânea Livre 

Fonte: Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 
 
 

No ano letivo atual e quanto aos cursos em funcionamento verifica-se a seguinte frequência de 
alunos: 

Quadro n.º 40 – Cursos em funcionamento 
 

Ano 2013 

Nome N.º de formandos 
Curso de Música (flauta de bisel, flauta transversal, piano, saxofone, clarinete, trompete, violino, 

violoncelo, guitarra) 

Iniciação 56 
Básico 136 

Complementar 16 
Livre 6 

Curso de Dança (clássica, contemporânea, hip hop) 

Pre-Escolar 58 
Iniciação 104 

Livre 44 
Fonte: Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 
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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 espetáculos 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. 

 

A Companhia de Dança do Algarve desenvolve, igualmente, desde 2002  um trabalho centrado na 

promoção da dança, que tem possibilitado projetar e concretizar objetivos ambiciosos de jovens  

bailarinos cuja qualidade já foi reconhecida através da atribuição de prémios e da participação de 

concursos internacionais. Assim, o seu coreógrafo e diretor artístico, Evgueni Beliaev, tem 

apostado em criações originais mas inspiradas em textos musicais de grandes compositores como 

Mozart, Bach, Tchaikovsky, Prokofiev, de entre outros.  

 
 

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 ação as 

componentes pedagógica e lúdica que têm contribuído para a afirmação de um papel cada vez 

mais relevante para o público em idade escolar.  

 



      5.º Relatório de 

Atualização e Monitorização da Carta Educativa  

 

82

 
3.18. 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 atividades 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 ações, 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; 

• realização de atividades 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 atividades 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 realização de diversas atividades, das quais são de destacar as 

comemorações do Dia Mundial da Criança, os Encontros Ciência e Cultura, realizados também 

em parceria com a Biblioteca e o Museu Municipal, entre outras iniciativas. 

 

3.19. Educação extraescolar 
 
 

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 ação e atividade 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 sociocultural. 
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A oferta de formações, cursos e workshops é também uma dimensão a considerar, pois hoje em 

dia diversas instituições públicas e privadas promovem eventos cuja natureza metodológica se alia 

à prática educativa, informal e não formal. 

 

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve oferece também diversos cursos de línguas, com o 

objetivo de capacitar os profissionais das diversas vertentes do turismo para responder às 

exigências da realidade da região, pois o Algarve recebe ao longo do ano turistas de vários países 

do mundo e é também foco de afluência de emigrantes (do leste europeu, Brasil e continente 

africano) que se instalam durante um determinado período de tempo em procura de trabalho e 

residência, integrando assim a dinâmica do tecido social e cultural. 

 

A Universidade do Algarve é a instituição de ensino superior que, com excelência e empenho, tem 

participado ativamente na formação dos quadros superiores da região e do país, oferecendo 

também diversos cursos livres sobre temáticas variadas e cursos de línguas, com o objetivo de 

disponibilizar as devidas condições de aprendizagem de uma ou mais línguas, já que o 

multilinguismo é não só uma ponte para a compreensão mútua dos povos mas também um fator 

promissor no mercado de trabalho, que se alia ao desempenho profissional e à eficiência no 

processo de comunicação e de extensão das áreas de atuação de inúmeras empresas nacionais. A 

estratégia da UALG na promoção do multilinguismo é concretizada através do Centro de Línguas 

– Interculturalidade, Multilinguismo e Tradução (CL – IMT) que visa, por conseguinte, oferecer 

diversos cursos de línguas à comunidade académica e local, fomentando a aprendizagem ao longo 

da vida e promovendo o desenvolvimento de competências e a aprendizagem de línguas 

estrangeiras na perspetiva do utilizador/falante.No ano de 2012 cerca de  172 alunos frequentaram 

cursos do Centro de Línguas da Universidade do Algarve. Este centro assegura também, em 

colaboração com o CAPLE (Centro de Avaliação do Português Língua Estrangeira, da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa) a realização dos exames de Português Língua Estrangeira, 

essencialmente destinados a indivíduos estrangeiros que pretendam obter visto de residência ou 

nacionalidade portuguesa. Esta modalidade abrange assim o CIPLE (Certificado Inicial de 

Português Língua Estrangeira), o DEPLE (Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira), 

o DIPLE (Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira), o DAPLE (Diploma Avançado 

de Português Língua Estrangeira) e o DUPLE (Diploma Universitário de Português Língua 

Estrangeira), tendo no ano 2012 registado cerca de 234 candidatos estrangeiros.De igual forma,  é 
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também possível realizar o International English Language Testing System (IELTS), preparado 

para avaliar as capacidades linguísticas de candidatos, cuja atividade estudantil ou profissional é 

mediada pela comunicação em Língua Inglesa. Registaram-se 73 candidatos ao ILTS no ano de 

2012.As línguas estrangeiras dos cursos de formação ministrados no Centro de Línguas da 

Universidade do Algarve têm sido o Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano e a iniciação ao Russo. 

 

No concelho existem ainda diversos centros de formação/academias, destinados ao ensino das 

línguas. Por exemplo a Alliance Française promove diversos cursos de língua francesa, dirigidos a 

adolescentes, adultos e também a profissionais, assegurando ainda os exames oficiais, 

designadamente o DELF (Diploma de Estudos em Língua Francesa), DALF (Diploma 

Aprofundado de Língua Francesa) e TCF (Teste de Conhecimento do Francês), no âmbito do 

Quadro Europeu para as Línguas. Os cursos ministrados contemplam a emissão de um certificado, 

de acordo com o nível e com o número de horas. No ano 2012 registou-se a frequência de 65 

alunos. A oferta formativa é também direcionada para profissionais da área da saúde, assim como 

da hotelaria e de empresas ligadas ao turismo. Todavia, a oferta não se restringe à Língua 

Francesa e garante a lecionação de cursos de Português para estrangeiros que residam em 

Portugal. O centro dispõe ainda de uma mediateca e apoia os docentes de Francês das escolas 

públicas e privadas.O Wall Street Institute (WSI) está sediado em Faro desde o ano de 2004 e os 

seus cursos têm como principal público-alvo os formandos adultos que pretendam melhorar os 

seus conhecimentos de Inglês, motivados por interesses pessoais e profissionais. O CIAL – Centro 

de Línguas tem vindo a desenvolver uma atividade relevante no ensino das línguas (Inglês, 

Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Neerlandês e Russo) a quadros profissionais de empresas 

locais, bem como de Português Língua Estrangeira a estrangeiros. São ainda de destacar a 

Academia de Línguas Mais, o Encounter Learning Centre, o Heron & Heron  e Línguas Online, 

cuja oferta formativa é significativa para promover a aprendizagem de novas línguas e o 

desenvolvimento de competências necessárias ao estabelecimento de uma boa comunicação numa 

língua estrangeira. 

 

 



      5.º Relatório de 

Atualização e Monitorização da Carta Educativa  

 

85

3.20. A Universidade do Algarve 
 
A Universidade do Algarve foi fundada em 1979 e a sua tipologia atual resultou da junção de duas 

instituições distintas, nomeadamente a Universidade do Algarve e o Instituto Politécnico de Faro. 

 

No âmbito do ensino superior é possível frequentar o ensino universitário, nas Faculdades de 

Ciências e Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais e de Economia, bem como o ensino 

politécnico nas Escolas Superiores de Educação e Comunicação (ESEC), Gestão, Hotelaria e 

Turismo (ESGHT), de Saúde (ESS) e Instituto Superior de Engenharia. 

 

Nos seus anos de vigência tem consolidado significativa influência a nível regional e local, 

oferecendo o ensino e a investigação de qualidade através da aposta permanente na inovação e na 

tecnologia. 

 

As instalações desta instituição de ensino superior encontram-se localizadas em dois campus 

distintos, o da Penha e o de Gambelas, funcionando a Escola Superior de Saúde numa outra área 

geográfica, em plena área urbana. 

 

Apesar de oferecer cursos de ensino superior na universidade do algarve é ainda possível 

encontrar os cursos de especialização tecnológica que consistem, essencialmente, em formações 

pós secundárias, não superiores, habilitadas para conferir qualificação profissional de nível 4, 

adequando-se aos jovens que procuram cursos onde seja possível aliar as componentes 

tecnológica e científica. Contabilizam-se 14 cursos de especialização tecnológica (CET) na 

Universidade do Algarve. 

 
Relativamente à formação superior, é de considerar que as licenciaturas, mestrados e 

doutoramentos existentes incidem nas seguintes áreas: artes, literatura e história, ciências básicas 

e da engenharia, ciências da terra, do mar e do ambiente, ciências sociais, da educação e da 

formação, ciências e tecnologias da saúde, economia, gestão e turismo. A recente aposta em 

Ciências biomédicas e medicina permitiu reforçar a crescente afirmação desta universidade na 

área científica. Neste sentido contabilizam-se cerca de 56 licenciaturas, 2 pós-graduações não 

conferentes de grau, 5 mestrados integrados, 61 mestrados (2.º ciclo) e 22 doutoramentos (3.º 

ciclo), com alunos em frequência. 
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A Universidade do Algarve é, efetivamente, um polo importante de qualificação e formação de 

quadros superiores numa área tão variada como podem ser as hipóteses e oportunidades de 

afirmação e desenvolvimento da região algarvia e de Faro, enquanto capital distrital e enquanto 

concelho.  Dos alunos que frequentam a UALG verifica-se que 69,1 % frequentam licenciaturas, 

seguindo-se 23,4 % relativos ao mestrado. A formação superior inicial continua a ser uma das 

prioridades dos jovens que ingressam no ensino superior com o objetivo de se habilitarem com 

um grau de licenciatura e ingressarem no mercado de trabalho.  

 
Gráfico n.º 20 - Número de alunos, por grau académico 

 
 
Fonte: Universidade do Algarve 
 
 
 
Gráfico n.º 21 – Número de alunos da Universidade do Algarve, por área 
 

 
Fonte: Universidade do Algarve 
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A oferta formativa da Universidade do Algarve é muito diversificada, abrangendo as áreas 

identificadas no gráfico apresentado, sendo assim de referir que da totalidade de alunos registados 

em frequência nos cursos existentes cerca de 29,3 % enquadram-se na área da economia, gestão e 

turismo, seguindo-se 18,6 % nas ciências e tecnologias da saúde, ao que se seguem as engenharias 

e tecnologias, as ciências sociais e da educação, as ciências da terra do mar e do ambiente e as 

artes, comunicação e património. 

 
Para além da diversidade de cursos oferecidos pela UALG esta instituição demarca-se também na 

vanguarda da investigação científica em áreas tão variadas como as ciências do mar, da saúde, da 

física e da química, da linguagem, da história e arqueologia, assim como na vertente das 

engenharias. 

 
A ligação da UALG à comunidade farense e à região do Algarve inscreve-se, por conseguinte, no 

seu papel enquanto centro de produção e de transmissão do conhecimento e também na relação de 

interdependência que estabelece com o local, promovendo iniciativas potenciadoras de 

desenvolvimento económico e de enraizamento do empreendedorismo. 

 
Deste modo se conclui que a relevância da Universidade do Algarve fundamenta a valorização e 

capacitação  não só o capital humano mas também do património local existente, sustentando 

assim as dinâmicas da comunidade autóctone e favorecendo os seus ritmos de crescimento e de 

progresso. 

 
3.21. Recursos humanos nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico 
 

 

Gráfico n.º 22 – Pessoal docente no pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos  - ano letivo 2013/14 

 
 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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Quanto ao pessoal docente e tal como é previsível o maior número de docentes no ensino básico 

(548) leciona no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, seguindo-se o 1.º ciclo com 134 docentes. 

Quanto à educação pré-escolar e tendo em considerações que no concelho existem 5 

estabelecimentos de educação pré-escolar na rede pública o número de educadores contabilizado é 

11.  

 

No âmbito da transferência de competências foram transferidos do Ministério da Educação para o 

Município de Faro funcionários que exercem funções nos estabelecimentos de ensino básico do 

concelho. Atualmente totalizam-se 219, incluindo assistentes operacionais e os que estão 

abrangidos pela modalidade dos contratos de emprego e formação (CEI).  

Quadro n.º 41 – Pessoal da CMF3 
 

Agrupamentos Rácios 
CMF 

Assist. Operacionais 
colocados2 CEI3 

Montenegro 34 38 7 

Pinheiro e Rosa 57 54 8 

Afonso III ¹ 34 31 4 

João de Deus 38 35 3 

Tomás Cabreira 42 36 3 

 
Fonte:  Divisão de Educação 
 
1  A animadora em falta  no Jardim-de-Infância do Carmo foi colocada no âmbito dos CEI’s 
2 atualmente encontram-se quatro funcionários de licença sem vencimento e três funcionários requereram a aposentação 
3Contratos de emprego e inserção 

 

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 mais funcionários que, distribuídos pelas respetivas categorias comprovam 

                                                 
3 Dados atualizados em 30 de junho de 2014 
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que 88,6 % correspondem a assistentes operacionais que englobam os profissionais que 

anteriormente à reforma legal correspondiam aos auxiliares de ação educativa, aos cozinheiros e 

guardas. Para além deste pessoal importa ter em atenção que algumas necessidades são suprimidas 

através do recurso aos contratos de emprego e inserção. 

 

 
3.22. 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 respetivo 

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 respetivo ajustamento é efetuado 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 de Tomás Cabreira; 

• Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa; 

• Agrupamento de Escolas D. Afonso III; 

• Agrupamento de Escolas de João de Deus; 

• Agrupamento de Escolas de Montenegro; 

• Agrupamento Vertical de Escolas João da Rosa - Olhão; 

• Agrupamento Vertical de Escolas José Belchior Viegas - São Brás de Alportel; 

• Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres – Quarteira; 

• Escola Secundária de Loulé; 
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• Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes - Olhão; 

• Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar; 

 
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 letivo 2013/14 são cerca de 987 os alunos utilizam os transportes escolares, sendo 

que 81 pertencem ao 1.º ciclo do ensino básico, 248 ao 2.º ciclo, 306 ao 3.º ciclo e 352 ao ensino 

secundário. 

 
Gráfico n.º 23 – Alunos transportados – 2013/14 

 
   

                        

Fonte: Divisão de Educação 
 
 

A maioria dos alunos (89%) são transportados pelos autocarros da empresa EVA, que assegura os 

percursos que se incluem nos circuitos da zona rural e da zona urbana, garantido o Município o 

pagamento dos passes dos alunos que se encontram na escolaridade obrigatória e a 

comparticipação em 50% do valor respetivo dos passes dos alunos que já não se encontram na 

escolaridade obrigatória.  
 

Os veículos municipais asseguram o transporte de cerca de 8,8 % dos alunos onde não existem 

transportes das carreiras públicas e as carreiras fluviais transportam os alunos da Ilha da 

Culatra/Farol para Olhão e Faro (1,93%). 
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Gráfico n.º 24 – Alunos transportados, por ciclos 

 
Fonte: Divisão de Educação 
 

Dos alunos transportados, 56,1 % pertencem ao 2.º e 3.º ciclos e 35,7 % ao ensino secundário, 

correspondendo os restantes 8,2 % ao 1.º ciclo. 
 

A rede de transportes escolares no cumprimento dos respetivos 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, José Celestino Lopes Guerreiro e Marevento. 
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Quadro n.º42 – Alunos transportados 
 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Alunos transportados pela 
CMF 

35 33 38 36 52 51 57 90 

Alunos transportados pela 
EVA 

818 803 785 775 766 773 878 878 

Barco 36 39 38 32 35 38 21 11 

Circuito especial  20 35 21 32 35 38 21 8 

Estabelecimentos de 
ensino abrangidos 

15 14 14 15 15 14 13 20 

1º ciclo 3 3 6 6 4 4 6 7 

2.º3.ºciclos 7 8 8 9 9 9 9 5 

Secundário (inclui 
profissional) 5 6 6 6 6 5 6 8 

Alunos com necessidades 
educativas especiais 

6 6 6 18 9 7 12 7 

Total de alunos 
transportados 

895 881 867 861 853 870 956 987 

Encargos financeiros*  190.725,17 € 194.863,76 € 177.351,32 € 181.186,83 € 279.085,08 € 211.923,61 € 497.926,89 € 546.768,83 € 

*Plano de Transportes Escolares                                                                                             
  Fonte: Divisão de Educação 

 
 
3.23. Ação 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 

ação social escolar. 

 

O Despacho n.º 20956/2008, de 11 de agosto, determinou novas diretrizes no âmbito da regulação 

das condições de aplicação das medidas de ação 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 
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à transição definitiva de atribuições que anteriormente eram do domínio do Ministério da 

Educação. 

 
Gráfico n.º 25– Alunos carenciados  

 
                                                                                                                                          

Fonte: Divisão de Educação 
 
                                                                                                                                                 

O número de alunos com escalão A diminuiu entre os anos letivos 2010/11 e 2011/12 devido à 

alteração do per capita dos escalões e no escalão B aumentou, uma vez que se incluiu o escalão 3 

da segurança social. Em 2013/14 verifica-se um aumento pouco significativo de alunos com 

escalão A, comparativamente ao último ano letivo. 

 
Em 2013/14 cerca de 1436 crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo usufruem de apoio financeiro, 

sendo que dessas crianças e como se observa no gráfico 822 foram abrangidas pelo escalão A e as 

restantes 614 pelo escalão B.  A atribuição de apoios no âmbito dos escalões A e B  implicou, no 

presente ano letivo, à disponibilização de uma verba no valor de € 76.160,00. Anote-se que a 

Câmara Municipal de Faro, por ter averiguado o agravamento das situações económicas de muitas 

famílias do concelho, decidiu abranger o escalão 3 da segurança social nos apoios a prestar aos 

alunos, incluindo-os no escalão B. 

Quadro n.º 43 – Alunos carenciados 
 

 

 

 

Fonte: Divisão de Educação 

 

  
Valor pago por 

criança/ano 
Total anual 

Total global 
Pré-escolar 1.º ciclo 

Escalão A € 70,00 € 5.775,00 € 70.385,00 € 76.160,00 
Escalão B € 35,00 
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Anualmente são estabelecidos protocolos de transferência de verbas entre o Município de Faro e 

os agrupamentos de escolas, sendo que as rubricas contempladas nos respetivos protocolos 

abrangem diversas áreas, designadamente a ação social escolar no que se refere ao escalão A e 

escalão B, o material didático e de desgaste, os consumíveis para impressoras, documentos 

administrativos, projetos educativos e ainda conservação e manutenção dos edifícios e do 

equipamento informático. 

Quadro  n.º 44 – Transferência de verbas – ano 2014 
 

Rubrica Ano de 2014 Observações 

Material didático e de desgaste € 33.996,00 
As verbas são transferidas em 2 tranches 

(março e outubro) 

 

Consumíveis para impressoras € 11.048,70 

Projetos educativos/espólio para bibliotecas € 7.082,50 

Impressos administrativos/documentos € 3.682,90 

Conservação e manutenção dos edifícios (EB1 

e pré-escolar) 
€ 92.500,00 

As verbas são transferida em 2 tranches 

(maio e outubro) 

Conservação e manutenção dos edifícios 

(E.B.2,3) 
€ 90.000,00 

As verbas são transferidas em 3 tranches 

(março, maio e setembro) 

Conservação e manutenção do sistema 

informático 
€ 4.800,00 

É transferida a verba de 100,00/mês para 

os Agrupamentos Tomás Cabreira, 

Pinheiro e Rosa e João de Deus 

Projeto de folclore infantil € 6.185,08 

Em fevereiro é transferida a verba de € 

1.546,27 para os Agrupamentos 

envolvidos (Tomás Cabreira, João de 

Deus e Afonso III) 

Total €249.295,18  

       Fonte: Divisão de Educação 

O parque escolar da rede pública dispõe de 13 refeitórios, consignados a uma empresa 

responsável por garantir o serviço de refeições confecionadas e pré- confecionadas das escolas 

EB1 e JI do concelho.  
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3.24. 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 atividades adequadas  antes e após 

o final da componente letiva. 

No entanto, pretende-se rever o regulamento atual 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 2013/14 regista-se um total de 154 crianças a frequentar o prolongamento de horário, dos 

quais 22 têm escalão A e 33 escalão B. 

Gráfico n.º 26 – N.º de alunos que frequentam a componente de apoio à família 

 

Fonte: Divisão de Educação 

3.25. Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia 
 
O princípio de subsidiariedade permitiu também reequacionar o trabalho de parceria e 

colaboração entre a Câmara Municipal de Faro e as juntas de freguesia, respeitando as 

competências e atribuições de ambos os órgãos em matéria de educação, particularmente no que 
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diz respeito à manutenção e conservação do parque escolar do pré-escolar e do 1.º ciclo. Nesse 

sentido, apresentamos no gráfico seguinte os valores transferidos, de acordo com o número de 

espaços contemplados. 

 

Gráfico n.º 27 – Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia – ano 2013 

 

Fonte: Divisão de Educação 
 

4. Diagnóstico 
 
 

No ano letivo de 2013/2014 a população escolar dos estabelecimentos de ensino da rede pública 

do concelho de Faro atingiu um total de 9.071 alunos, distribuídos pela educação pré-escolar e 

pelos ensinos básico e secundário.  

 
No que diz respeito à rede pública não se preveem oscilações significativas, sendo de esperar um 

crescimento estável em todos os ciclos. 

 

4.1. Diagnóstico estratégico 
 
A primeira evidência, que resulta da análise do sistema educativo e da caracterização da situação 

atual do concelho, é a distribuição demográfica assumir dois padrões distintos, podendo ser 

delimitadas duas zonas distintas, quanto à densidade populacional. 
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Este aspeto é particularmente relevante para a reorganização da rede educativa, porque exige uma 

atenção diferenciada aos dois territórios. 

 

4.1.1. Análise por nível de ensino 

 
� As matrículas no 1º ciclo do ensino básico apresentam um acréscimo assinalável de 

2006/07 a 2011/12, apesar de se ter registado um decréscimo entre os anos letivos de 

2006/07 e 2007/08, bem como entre 2009/10 e 2010/11 e ainda em 2012/13. O ano 

letivo 2013/14 regista uma ligeira diminuição, no entanto a generalidade das escolas 

denota uma tendência para o aumento do número de alunos matriculados, 

particularmente as que se localizam na área urbana. Algumas apresentam as 

frequências estabilizadas ou com pequeno crescimento, enquanto que outros 

estabelecimentos inseridos na zona urbana, nomeadamente as EB1 de Faro de S. Luís, 

Carmo, Alto Rodes e Bom João registam, na generalidade, um gradual aumento do 

número de alunos matriculados, ao longo dos anos. Outro exemplo é a Escola EBI/JI do 

Montenegro que, apesar de ser recente, já não comporta espaços suficientes para dar 

resposta à procura, projetando-se, por isso a construção de um novo estabelecimento de 

ensino.  

 
� A frequência do 2º ciclo do ensino básico apresenta uma ligeira estabilização;  

 
�  Nas matrículas do 3º ciclo verifica-se uma tendência para se manter relativamente 

estável a frequência de alunos ou para se registar um ligeiro crescimento nos próximos 

anos; 

� Ainda que os valores apresentados confirmem uma estabilização prevê-se que a 

frequência do ensino secundário se desenvolva ao longo dos próximos anos com um 

crescimento positivo, sendo de considerar, também para esses efeitos, a crescente 

procura que se tem vindo a registar ao nível da frequência dos cursos de formação 

profissional. 
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4.2.     Zonamento geográfico 
  
4.2.1   Zonas de alta densidade 
 

As denominadas zonas de alta densidade, na União de  Freguesias da Sé e S. Pedro e do 

Montenegro, são caracterizadas pela existência de grandes concentrações populacionais, 

configurando uma problemática específica. Na maior parte dos casos, as condições físicas das 

escolas do 1º ciclo situadas em centros urbanos registam um desajustamento estrutural face às 

necessidades de espaços e equipamentos exigidos pelas obrigações que atualmente o processo 

educativo impõe à Escola, denotando uma clara sobrelotação. 

 

Partindo deste pressuposto, a intervenção a efetuar nas escolas inseridas em zonas de alta 

densidade visam a criação de novos centros, ampliação e requalificação das escolas existentes, no 

sentido de dotá-las de um conjunto de espaços interiores e exteriores que deem resposta às 

exigências do ponto de vista educativo, administrativo, de gestão e de ocupação dos tempos livres.  

 
O centro educativo com jardim-de-infância proporciona um percurso escolar articulado e 

sequencial, ao mesmo tempo que possibilita operacionalizar uma lógica de rentabilização de 

recursos, uma vez que, neste contexto, a comunidade educativa daqueles níveis de ensino partilha 

os mesmos espaços e recursos. 

 

A abertura, no próximo ano letivo (2014/15) da Escola E.B.1/J.I. da Lejana irá contribuir para 

reduzir a pressão que se faz sentir nas escolas urbanas, uma vez que as 12 salas de 1.º ciclo 

poderão garantir a frequência de mais de 300 alunos, sendo este um passo significativo para 

reduzir os casos de sobrelotação e o funcionamento de algumas turmas em regime de horário 

duplo. 
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4.2.2   Zonas de baixa densidade 

 

Tendo em conta que as zonas de baixa densidade se situam em contextos rurais ou periféricos, 

demograficamente pouco povoados caracterizados por uma elevada dispersão da rede escolar e 

com uma frequência escolar bastante reduzida, torna-se evidente a necessidade de reordenamento 

da rede escolar e a inevitável suspensão do funcionamento de algumas escolas do 1º ciclo com 

frequência reduzida bem como a implementação de uma política direcionada para a fixação da 

população. 

 

O reordenamento da rede de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico nas zonas de 

baixa densidade poderá ser equacionado sob três perspetivas: 
 

1- requalificação e reapetrechamento da Escola EB1/JI de Santa Bárbara de Nexe, 

dotando-a de um conjunto de meios propícios à prática pedagógica e que dê resposta às 

necessidades educativas dos alunos, complementado o papel das respetivas famílias e 

oferecendo-se como alternativa para os casos de alunos deslocados de outras escolas, 

extintas por motivos expressos de frequência muito reduzida.  
 

2- considerando igualmente a localização central relativamente à área da freguesia 

viabilizar a construção de uma nova Escola EB1/JI em Estoi, assegurando assim a 

disponibilização de um equipamento socioeducativo integrado e multifuncional, que 

permita dar resposta às necessidades dos alunos do 1.º ciclo, principalmente para que 

estes usufruam de boas infraestruturas, pois o atual edifício da Escola EB1 de Estoi 

está a sofrer um processo de degradação muito acentuado e já se apresenta insuficiente 

para dar cobertura à procura existente, bem como resposta às devidas exigências do 

processo educativo. 
 

3- Nas localidades onde tal se justifique, equacionar a possibilidade de extinguir as escolas 

com fraca frequência de alunos e procurar integrá-los nos estabelecimentos de ensino 

mais próximos da sua área de residência, assegurando assim as devidas condições para 

que prossigam, com sucesso, no trajeto educativo. 
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A requalificação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 

deverá ter diferentes respostas, consoante estes se enquadrem em zonas de alta ou de baixa 

densidade. 

 
 
 
4.3.      Constrangimentos a ultrapassar 

 

A rede de educação pré-escolar do concelho apresenta uma oferta muito deficitária, com 

principal incidência na rede pública, face à crescente procura que se tem vindo a registar. 

Apesar de a rede social, constituída por IPSS’s e associações, disponibilizar o maior 

número de vagas, comparativamente às redes pública e privada, a crescente procura 

reforça a necessidade de se disponibilizarem mais vagas, principalmente na rede pública, 

pois com o agravamento da situação económica também compromete a disponibilidade 

financeira das famílias para procurarem outras opções.  

 
Para otimização do 1º ciclo do ensino básico existe ainda um conjunto de 

constrangimentos que urge ultrapassar: 

 

•   escolas do 1º ciclo sobrelotadas nos centros urbanos e a funcionar em regime 
duplo, devido à sobre utilização dos espaços; 

 

•   instalações desajustadas face às novas exigências pedagógicas; 
 

•   ausência de espaços educativos polivalentes e multifuncionais; 
 

•   espaços exteriores pouco atrativos; 
 

  
No ensino secundário, verifica-se que e apesar de se ter reforçado e ajustado à realidade a 

entrada em funcionamento de diversos cursos profissionais, há ainda algumas áreas que se 

considera que deveriam ser aprofundadas, nomeadamente o ordenamento do território e o 

design de equipamentos. 

 

Também na área dos cursos de educação e formação/cursos vocacionais ou dos cursos 

profissionais se julga importante disponibilizar um curso de calceteiros, já que esta é uma 
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das áreas que continua a ser imprescindível para garantir a manutenção e qualidade da 

imagem das calçadas das cidades portuguesas. 

 

O trabalho de sensibilização junto dos jovens que querem optar por um curso profissional 

deve ser feito no sentido de responder às necessidades do mercado de trabalho, tendo em 

conta as tendências, os interesses e a vocação de cada um e inscrevendo-se, sobretudo, 

numa estratégia empreendedora e inovadora de promover o desenvolvimento. O 

desemprego atual e a precariedade que caracteriza uma grande parte dos vínculos laborais 

domina negativamente a camada juvenil, acabando por condicionar a sua capacidade de 

iniciativa. 

 

Deverá ser dada maior visibilidade à educação especial, nomeadamente do trabalho 

desenvolvido pela Unidade de Surdos de Faro e cuja intervenção se estende a toda a região 

do Algarve. Seria importante a criação, em Faro, do curso de tradução e interpretação da 

língua gestual portuguesa (LGP) e de cursos profissionais de formação de LGP destinados 

a professores, psicólogos e auxiliares de ação educativa. Apesar de se reconhecer as 

potencialidades da existência do curso de terapia da fala, admitimos que será necessário 

sensibilizar as instituições locais para a importância destes profissionais na fase 

terapêutica e de tratamento das crianças surdas. Para além de ser necessário sensibilizar as 

instituições locais importa impulsionar a área económica os vínculos laborais. 

 

A educação ao longo da vida, a educação de adultos e a educação para a cidadania 

assumem cada vez mais um papel importante na evolução social e cultural das populações, 

pelo deverá ser dada prioridade à realização de ações e projetos nessas áreas. 

 

Como síntese apresentam-se no quadro que se segue os pontos fortes e os pontos fracos 

que caracterizam a rede educativa do concelho de Faro: 
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Quadro n.º 45 – Pontos fortes e pontos fracos da rede educativa 
 

Pontos fortes Pontos fracos 
  

hRede de educação pré-escolar 
pública com oferta insuficiente. 
 

 

hProblemas de sobrelotação e de falta 
de espaços adequados ao 
funcionamento de atividades 
extracurriculares nas escolas básicas 
do 1.º ciclo da zona urbana. 

 

 

hEscolas da zona rural caracterizadas 
por uma frequência escolar reduzida. 

 
 

 
 

 

• Crescente dificuldade na obtenção de 
fundos comunitários e de financiamento.  

 
 
 

hO plano de ampliação/requalificação da 
rede pública do pré-Escolar e do 1.º 
ciclo do ensino básico, em curso e 
implementado nos últimos anos. 
 

 

hPromoção de iniciativas no âmbito 
do desenvolvimento sustentável, da 
educação ambiental, da educação para a 
cidadania e da democracia participativa. 

 
• A preparar a abertura da Escola EB1/JI 

da Lejana – ano letivo 2014/15. 
 

• Projeção de construção de novas 
Escolas EB1 na Senhora da Saúde, 
Gambelas e Estoi. 

 

 
 

5. Propostas 
 

5.1. 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 diretrizes europeias e nacionais assim o exigem, visando sobretudo, a 

concretização de objetivos 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 efetivem 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 perspetiva entende-se que a 



      5.º Relatório de 

Atualização e Monitorização da Carta Educativa  

 

103

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.  
 

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 atual e propende para a 

salvaguarda dos recursos naturais, bem como para a adoção de estilos de vida 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 perspetiva 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 diretrizes 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 corresponsabilização. 
 

Para além das reuniões de trabalho que se realizam periodicamente com os agrupamentos de 

escolas têm sido também realizadas reuniões com as associações de pais sobre diversos assuntos. 
 

A participação é uma das prioridades do processo de planeamento que tem vindo a ser 

implementado pelo Pelouro da 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 aspeto 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). 
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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, fatores 

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, para além dos grupos de trabalho existentes, as sessões de reunião têm sido 

operacionalizadas de forma mais interativa, contado com a colaboração de palestrantes que 

apresentam uma comunicação sobre uma determinada temática, seguindo-se um debate. Esta é 

uma metodologia mais dinâmica que exige  o contributo de cada um dos representantes e é 

propícia à apresentação de novas propostas de projetos, iniciativas e medidas de intervenção. 

 

 
5.2. Uma educação pré-escolar para todos 

 
No quadro da requalificação da rede do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar a 

construção de novos centros educativos (EB1 e Jardim de Infância) nomeadamente na “zona 

norte-nascente”(Lejana)  em Estoi, e “zona norte-poente”(Senhora da Saúde) e  Gambelas, bem 

como a ampliação e de St.ª Bárbara de Nexe permitirão dar resposta às necessidades detetadas no 

âmbito da educação pré-escolar, disponibilizando mais 13 salas.  

 

Há ainda a considerar que foram disponibilizadas 4 salas do pré-escolar na creche e jardim-de -

infância que se situa no recinto do Polo Universitário da Penha (POEFDS) e outras 3 salas do 

Centro Paroquial de St.ª Bárbara de Nexe (PARES I), bem como de 1 sala de pré-escolar na 

Escola E.B.1/JI da Bordeira, permitindo assim incrementar a resposta às necessidades das 

famílias. 
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Pretende-se até 2021/22 criar as devidas condições para receber mais 325 crianças, possibilitando 

assim a previsão de uma capacidade da rede total para 1873 crianças, uma vez que as 75 salas 

existentes atualmente (11 da rede pública, 20 da rede privada e cooperativa e 44 da rede social) 

irão sofrer um acréscimo 13 (da rede pública), perfazendo, em 2021, 88 salas do pré-escolar. 

 

5.3. 1º Ciclo do ensino básico 
 
A política educativa municipal converge para os pressupostos da política educativa do atual 

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 letivo existem escolas EB1 na zona urbana que funcionam em regime de horário 

duplo, nomeadamente a Escola EB1 de S. Luís, a Escola EB1 Bom João, a Escola EB1/JI de 

Carmo e a Escola EB1 do Alto Rodes. 

 

Os dois novos equipamentos educativos a construir na área urbana do concelho (Lejana e Senhora 

da Saúde) permitirão combater, de forma eficaz, o problema da sobrelotação que tem conduzido 

aos horários duplos e projetar 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 atividades de enriquecimento curricular nas escolas que até ao momento se tem 

deparado com mais dificuldades como é o caso da EB1 S. Luís, EB1/JI do Carmo e EB1 de Alto 

Rodes. 
 
 
 

A construção dos 4 novos centros educativos, 1 em Estoi, 1 em Gambelas e 2 na zona urbana 

(zona norte – nascente – Lejana) e (zona norte-poente – Senhora da Saúde) e a 

ampliação/requalificação da EB1/JI de St.ª Bárbara de Nexe 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. É, no entanto, necessário ter em consideração que a 

construção dos referidos centros educativos está dependente do financiamento e de algumas 

diligências burocráticas, em cumprimento do quadro legal em vigor, além de ser também 

necessário projetar as construções de modo a que finalizem em condições dos alunos poderem 

iniciar a frequência logo no início do ano letivo. 
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A ampliação e requalificação das Escolas EB1 de V. Carneiros e EB1/JI da Bordeira contribuiu 

para melhorar as condições pedagógicas também ao nível do 1.º ciclo do ensino básico. 

 

O fecho da Escola EB1 de Mar e Guerra fez com que no ano letivo 2012/13 os alunos fossem 

integrados nas Escolas EB1 mais próxima da área de residência de cada um. Este estabelecimento 

de ensino localizado na zona rural era caracterizado por uma frequência instável de alunos, 

registando-se alguns casos problemáticos na assiduidade. 

 

5.4.  2 e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
 

O investimento em infraestruturas 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 tem assegurado o levantamento das obras que é necessário a 

efetuar nas escolas E.B.2,3 do concelho assim como as carências ao nível do mobiliário e 

equipamentos de cozinha e refeitório, pelo que têm sido resolvidas as situações mais emergentes 

através de uma ação concertada entre diversos agentes, nomeadamente os agrupamentos de 

escolas e as juntas de freguesia e de um acompanhamento direto dos técnicos camarários. 
 

 

 5.5. Uma adequada rede de equipamentos até 2022 
 
 

Para além das obras consideradas nas candidaturas a fundos comunitários estão também a ser 

realizadas continuamente obras de melhoria das condições das escolas e jardins-de-infância 

existentes, bem como a aquisição/renovação de mobiliário e material didático. 

 

A ampliação e requalificação, em 2010, da EB1/JI da 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 também foi concretizada com o objetivo de contribuir para a 

fixação da população e valorização local e dar resposta às necessidades das famílias ao nível da 

educação pré-escolar. 
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A ampliação e requalificação, em 2010/11, da EB1 de Vale Carneiros, com a construção de mais 

duas 2 salas de aula, 1 biblioteca e 1 sala de professores possibilitou a transição do funcionamento 

em regime duplo e normal para regime normal, oferecendo melhores condições para a prática 

pedagógica. 

   

Pretende-se que até 2022 seja dada prioridade a algumas obras que irão resultar na melhoria do 

parque escolar da rede pública, a saber: 
 

• 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 (obra em curso) e 

Senhora da Saúde (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 atividades letivas 

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 vez 

que também no decurso do corrente ano letivo houve necessidade de manter 3 turmas da 

EBI e JI do Montenegro nas instalações da EB1 do Montenegro (edifício antigo); 
 

• 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, face ao número de alunos que  tem 

que comportar. Localiza-se numa área, que apesar de rural, se demarca por ser muito 

movimentada, concentrando alguns empreendimentos de destaque como o Palácio de 

Estoi, o Mercado Abastecedor, o Estádio do Algarve, bem como o acesso à Via do 

Infante. É também cada vez mais procurada para residência e isso deve-se à fácil 

acessibilidade e ao património natural e cultural que lhe é característico, bem como a 
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qualidade de vida que proporciona, pelo que o número de alunos no 1.º ciclo pode 

aumentar tendencialmente e se as condições, ao nível de equipamentos, o permitirem;  
 

 

• a extensão da EB1 e JI de St.ª Bárbara de Nexe com a construção de 1 sala de aula, 1 sala 

de pré-escolar, a requalificação do espaço exterior, permitirá colmatar as necessidades ao 

nível do pré-escolar e também de infraestruturas 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 didáticos a dimensão pedagógica das atividades 

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 projeção 

escolar em 2022 prevê-se a existência de 138 salas, resultando numa capacidade para 3.450 

alunos. 



      5.º Relatório de 

Atualização e Monitorização da Carta Educativa  

 

109

 

 No anexo II – Obras de Construção e Requalificação, apresentam-se os dados relativos aos novos 

estabelecimentos a construir, bem como os que foram propostos para requalificação.

                                                 
4 Os valores de custo apresentados são estimativas, podendo sofrer reajustamentos 

Quadro n.º 46 – Intervenções no parque escolar 
 

Freguesias 

Intervenções a efetuar no parque escolar da rede pública 

Linhas de financiamento: 
 Construção da EB1/JI de Lejana 
 Programa POAlgarve – Fundo FEDER (50% de 

comparticipação) 
Programa PRODER – Fundo FEADER (75 % de 
comparticipação) 

Construção da EB1/JI de Estoi e ampliação da 
EB1 de St.ª Bárbara de Nexe 

Estabelecimento de 
Ensino 

N.º de salas 
previstas 
construir Ampliação/nov

os espaços 
Ponto de Situação 

Custo Global 
Previsto4 

Pré-
Escolar 

1.º 
Ciclo 

União de F. 
Sé e 

S.Pedro 

EB1 e JI Lejana                             
(edifício a construir de 
raiz) 

3 12 n.a Obra em fase de finalização € 2.392.866,58 

União de F. 
Conceição 

e Estoi 

EB1 e JI Estoi                                       
(edifício a construir de 
raiz) 

3 8 n.a 

Está a ser elaborado o projeto de 
execução de Arquitetura e o caderno 
de encargos para concurso dos 
projetos das especialidades 

€ 1.941.550,00 

União de F. 
Sé e 

S.Pedro 

EB1 da Senhora da 
Saúde 
(edifício a construir de 
raiz) 

3 12 n.a 
Não se encontra definido o terreno 
para implantação da escola 

 € 2.522.167,14 

Montenegr
o 

EB1 e JI de 
Gambelas                         
(edifício a construir de 
raiz) 

3 8 n.a 
Não se encontra definido o terreno 
para implantação da escola 

€ 2.000.000,00 

St.ª 
Bárbara 

EB1 e JI de St.ª 
Bárbara de Nexe 1 1 

n.a 
Apresentada candidatura ao 
Programa PRODER 

€ 344.400,00 

Sé EB1 do Areal Gordo 0 0 1 biblioteca Em estudo € 60.000,00 

Total 13 41 n.a n.a € 9.260.983,72 
Fonte: Divisão de Educação 
n.a. Não se aplica 
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5.6. Desenvolvimento de iniciativas de educação e sensibilização socioeducativa 
 
5.6.1. Divisão de Educação: projetos e atividades socioeducativas programadas 

 
A Divisão de Educação da Câmara Municipal de Faro organiza algumas atividades anuais e colabora 

com outras entidades no desenvolvimento de diversos projetos e atividades de cariz pedagógico. 

 

O objetivo 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 letivo, como é o caso das comemorações do Dia Mundial da Criança, o Desfile de 

Carnaval e o Festival de Folclore Infantil e o Prémio de Mérito, 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 projetos cujas ações são desenvolvidas ao longo do ano letivo, 

pressupondo assim a concretização de objetivos 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. Para além disso ao longo do ano letivo a Divisão de Educação colabora com 

diversas propostas que têm surgido, servindo de mediador entre os promotores do projeto e os 

estabelecimentos de ensino envolvidos. Os encontros Ciência e Cultura contaram com o envolvimento 

do Museu Municipal, da Biblioteca e do Centro de Ciência Viva do Algarve. 
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Quadro n.º 47 – Iniciativas de cariz socioeducativo – Divisão de Educação 
     

At. Socioeducativas Nº. Participantes Custos Data de realização 
Desfile de Carnaval 2.292  28 de fevereiro de 2014 
II Concurso de cartazes 
“25 de abril – um olhar 
sobre a Liberdade 

6 turmas 
(150 alunos) 

€ 450,00 25 de abril de 2014 

Comemorações do Dia 
Mundial da Criança 

1.179 € 226,25 30 de maio de 2014 

XXI Festival de Folclore 
Infantil 

10 grupos (302 
dançarinos) 

€ 132,94 6 e 11 de junho de 2014 

VI Prémio António 
Labóia 

125 _____ 25 de julho de 2013 

Prémio de 
Mérito/Receção ao 
Professor 

300 ______ 12 de setembro de 2013 

 
Fonte: Divisão de Educação 

 

5.6.2. Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 

 
Até ao ano letivo 2007/08 o Programa de Atividades 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 

atividades é determinado que o acesso ao valor mais elevado só se efetiva mediante a oferta do inglês, 

da música e da atividade física e desportiva. Recentemente foi publicado na 2.ª série do Diário da 

República, n.º 122, de 28 de junho de 2011 o Despacho n.º 8683/2011, de 16 de junho, que alterou 

algumas partes do disposto no despacho anteriormente referido, inclusivamente o conteúdo respeitante 

às habilitações exigidas para os técnicos das atividades de enriquecimento curricular.  
 

Atendendo à situação de desequilíbrio financeiro estrutural que afeta este município foi elaborado um 

plano de reequilíbrio, aprovado pelo Despacho n.º 7398/2011 da Presidência do Conselho de Ministros 

e Ministério das Finanças e da Administração Pública, publicado na Parte C do Diário da República, 

n.º 96, 2.ª série, de 18 de março, submetendo assim o Município a um rigoroso controlo financeiro, 

interno e externo. 
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A entrada em vigor da Lei dos Compromissos veio complexificar e dificultar os procedimentos e 

diligências contabilísticas, nomeadamente no que diz respeito à assunção de encargos, inclusivamente 

os que se relacionam com a implementação das atividades de enriquecimento curricular e aos custos 

que daí advêm.  

 

Face ao exposto e considerando que não foi emitido parecer positivo, por parte do Ministério das 

Finanças, para executar despesa relativa à disponibilização de técnicos para desenvolver as atividades 

de enriquecimento curricular, no ano letivo 2012/13 o Município deixou de assumir o papel de 

entidade promotora de AEC, passando essa competência a ser assegurada por outras entidades locais 

(Associações de Pais e Encarregados de Educação, Agrupamentos de Escolas e IPSS’s), conforme 

também é previsto na legislação em vigor. Assim e no caso específico do concelho de Faro o Programa 

de Atividades de Enriquecimento Curricular passou, no referido ano letivo, a ser implementado pelas 

seguintes entidades promotoras: 

• Agrupamento de Escolas de Montenegro;  

• Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Joaquim de Magalhães; 

• Agrupamento de Escolas D. Afonso III; 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação do Alto Rodes; 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação do Bom João;  

• Associação de Pais e de Encarregados de Educação da Escola EB1 de Vale Carneiros; 

• Casa do Povo de Estoi. 

Recentemente foram comunicadas, pela Associação Nacional de Municípios, novas alterações a este 

programa e ao regime vigente, passando as atividades de enriquecimento curricular a ser desenvolvidas 

pelos agrupamentos de escolas, assumindo os municípios o papel consultivo no que respeita à realidade 

social e cultural concelhia e em conformidade com o Despacho n.º 9265 – B/2013, de 12 de julho. 

 

Apesar de o Município já não ser entidade promotora, tem sido assegurado o devido acompanhamento 

e colaboração com os agrupamentos de escolas e associações de pais, no sentido de apoiar o trabalho 

em desenvolvimento e salvaguardar a devida ocupação dos períodos extracurriculares com atividades 

lúdicas e pedagógicas. 
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5.6.3. Serviço de Bibliotecas 

5.6.3.1. Uma Rede de Bibliotecas Escolares  

 

A Biblioteca Escolar 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 coleções 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 projeto educativo da escola.  

 

O Projeto de Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) funciona desde 1997 com o objetivo 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 respetiva 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 

seleção do fundo documental, seleção e utilização de software, etc.). 
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5.6.3.2. O Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares da Biblioteca Municipal 

(SABE) 

 

O SABE existe na biblioteca municipal de Faro António Ramos Rosa desde 1999. Este serviço foi criado 

com o intuito de fornecer apoio técnico especializado às bibliotecas escolares na área da Biblioteconomia, 

procurando apoiar e complementar o trabalho desenvolvido pelos docentes responsáveis por essas 

bibliotecas e contribuir para o desenvolvimento sustentado da Rede de Bibliotecas Escolares 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 do fundo documental, 

utilização de software de gestão documental, formação profissional e da dinamização de atividades de 

promoção da leitura, e a promoção do estreito relacionamento entre instituições através do 

estabelecimento permanente de parcerias e ações em cooperação. 

 

Quadro n.º 48 - Diagnóstico – Ensino Secundário 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

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 
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Quadro n.º 49 – Diagnóstico – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
 

  
 
 
    
 
 

Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 

Quadro n.º50 – Diagnóstico – 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Diagnóstico – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Escolas 

Integração na 
RBE 

Estado Verbas 
Tipo de Protocolo 

ME/CM-BM 
1º Ciclo de S. Luís SIM A funcionar  Instalação Tratamento do 

Fundo e Apoio Técnico 
1º Ciclo do Carmo SIM A funcionar  Instalação Tratamento do 

Fundo e Apoio Técnico 
1º Ciclo de Alto Rodes SIM A funcionar 

 
20.000€ (executado 

em 2007) 
Instalação Tratamento do 
Fundo e Apoio Técnico 

(2006/2007) 

1º Ciclo da Penha SIM A funcionar 
 

22.500€ (executado 
em 2007) 

 

Instalação Tratamento do 
Fundo e Apoio Técnico 

(2006/2007) 

1º Ciclo do Bom João SIM A funcionar   13.000€ (executado 
em 2007) 

Instalação Tratamento do 
Fundo e Apoio Técnico 

(2007/2008) 
1º Ciclo da Conceição SIM A funcionar  Verba executada 

pelo Agrupamento 
Tratamento do Fundo 

Documental e Apoio Técnico 
(2008/2009) 

1º Ciclo de Montenegro NÃO Não se prevê 
candidatura* 

  

1º Ciclo de Areal Gordo NÃO **   
1º Ciclo da Ferradeira NÃO **   

1º Ciclo de 
Vale Carneiros 

Sim A funcionar 12.500€ (executada 
em 2011) 

Instalação Tratamento do 
Fundo e Apoio Técnico 

(2011) 
1º Ciclo de Estoi NÃO Não se prevê 

candidatura* 
  

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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1º Ciclo de Bordeira NÃO Possui em espaço 
equipado para BE.  

 Mobiliário adquirido pela Div. 
de Educação no âmbito de uma 

candidatura ao QREN 
1º Ciclo de S. Bárbara NÃO **   

1º Ciclo de Ancão NÃO **   
1º Ciclo de Marchil NÃO **   
1º Ciclo de Patacão NÃO **   
1º Ciclo da Culatra Sim A funcionar 

 
Verba OE 9.500€ 

executada pelo 
Agrupamento João 

da Rosa (Olhão) 
 

Tratamento do Fundo e Apoio 
Técnico 
(2011) 

1º Ciclo da Lejana NÃO Candidatura só poderá 
avançar quando a obra 

estiver concluída 
(conclusão prevista no 
ano letivo 2014/2015) 

  

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. 
** Atualmente não tem número de aluno suficiente para fazer parte da Rede de Bibliotecas Escolares e o edifício não dispõe de um 
espaço para o efeito. Nas condições atuais, 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.  

 

Quadro n.º 51 – Atualização dos Fundos Documentais 1º Ciclo 
 
       

Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 
Para as Escolas que não pertencem, nem têm condições para aderir à Rede de Bibliotecas Escolares 
propõe-se:  

 

Quadro n.º52 – Estratégias 
 

Estratégias 

 
Estratégia 1 

- Avaliar todas as situações e tendências de evolução; 
- Garantir que todas as Escolas que reúnam as condições mínimas, ou se 

perspetive uma evolução nesse sentido, apresentem a sua candidatura de 
adesão à Rede de Bibliotecas Escolares, candidatura que deverá ser feita 
com o apoio da biblioteca municipal. 

Estratégia 2 
- Avaliar todas as situações e tendências de evolução 
- Detetar casos cuja evolução indicie o encerramento a curto prazo (evitar 

investimento). 
Estratégia 3 - Garantir em todas as outras situações a criação de um “espaço” de leitura 

Atualização dos Fundos Documentais 

Escolas Integração 
da RBE Plano Verbas 

1º Ciclo de S. 
Luís SIM Atualização de Fundo 

Documental 3.000€ (executado em 2008) 

1º Ciclo do 
Carmo SIM Atualização do Fundo 

Documental 3.000€ (executado em 2007) 

1º Ciclo da 
Conceição SIM Atualização do Fundo 

Documental 
2.500€ (executado em 2010) 
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– da responsabilidade física e financeira da autarquia; 
- Ajudar a complementar os fundos das bibliotecas escolares através do 

empréstimo de fundos da biblioteca municipal, empréstimos de um maior 
n.º de documentos e por períodos mais longos; 

- Promover e fomentar o empréstimo inter-bibliotecas, fomentando a 
circulação dos fundos das próprias bibliotecas escolares 

 
       Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 
 
5.6.3.3- Plano Nacional de Leitura 

O Plano Nacional de Leitura tem como objetivo 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 ações no Âmbito 

da Educação para Leitura, é especialmente dirigido aos alunos do ensino básico.  

 
A Biblioteca Municipal surge como parceiro das escolas neste projeto, propondo-se adquirir para a sua 

coleção, 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 objetivos 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 atividades 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 
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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; 

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 projetos e iniciativas de promoção da leitura, realizados a nível 

autárquico, para possibilitar a respetiva 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 atividades 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 n.º53 – Plano Nacional de Leitura 
 

Protocolo Plano Verba 

PNL 2007/2008 Executado em 2007 3000 € 

PNL 2008/2009 Executado em 2009 3000 € 

PNL 2009/2010 Executado em 2010 1000 € 

PNL 2010/2011 Executado em 2011 1000€ 

PNL 2011/2012 
Ainda não foi executado por 

falta de cabimento 
 

       Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 
5.6.3.4- Serviço Educativo  

O Serviço Educativo da Biblioteca Municipal de Faro consciente da importância do livro e da leitura 

juntos das crianças e jovens procura desenvolver programas regulares junto destes públicos com o 

intuito de criar e consolidar hábitos de leitura, estimulando a utilização da biblioteca através da 

divulgação das suas coleções. Este serviço apoia e colabora com outras instituições do concelho na 

dinamização de projetos e atividades, além de procurar estreitar relações entre a biblioteca e as 
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famílias. O Serviço Educativo procura também descentralizar os seus serviços fomentando a 

proximidade aos utilizadores.  

 
MAIOS E MAIAS (1º Ciclo) 
 
Este projeto anual tem como objetivo relembrar e promover as tradições locais do Algarve e 

festejar a chegada da Primavera. Além da vertente tradicional procura-se também promover a 

proteção ambiental ao elaborar os Maios e Maias recorrendo a diferentes materiais reutilizáveis, 

promovendo desta forma a educação ambiental e cívica.  

 

“ESTÓRIAS À VOLTA DO 25 DE ABRIL” – Comemorações dos 40 anos da Revolução de Abril 

(1º ciclo – alunos do  4º ano) 

Esta atividade tem como objetivo comemorar o 25 de Abril de 1974 através de histórias sobre a 

liberdade. A partir da obra da escritora Margarida Fonseca Santos as histórias são contadas através de 

objetos inanimados, simbolicamente ligados à Revolução de Abril, próximos do universo infantil, que 

ganham vida e contam-nos o que se passou nas primeiras horas do 25 de Abril de 1974. 

 
C@MINET – BIBLIOTECA SOBRE RODAS (1ºCiclo – escolas do meio rural) 

O Project “C@minet: Biblioteca sobre rodas” é dinamizado mensalmente pela Biblioteca Municipal e 

dirigido às escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Faro, situadas no meio rural. Este 

projeto tem por objetivo divulgar os recursos da biblioteca e criar competências para a utilização e 

pesquisa do catálogo bibliográfico, promovendo a descentralização dos serviços da Biblioteca junto 

das crianças do concelho. 

 

À DESCOBERTA DA BIBLIOTECA (1º Ciclo ao ensino Secundário) 

A Biblioteca Municipal de Faro consciente do seu papel fundamental no acesso à informação e ao 

conhecimento realiza, mediante marcação, a catividade “À Descoberta da Biblioteca”, uma atividade 

de Formação de Utilizadores, dirigida a todos os níveis de ensino. Pretende-se, de uma forma lúdica, 

dar a conhecer os recursos existentes na Biblioteca, ensinar os alunos a utilizá-los de modo a 

rentabilizar todos os instrumentos de pesquisa disponíveis. O objetivo é dotar os alunos com as 

ferramentas que lhes permitam realizar da melhor forma os seus trabalhos escolares. 

 

LIVROS SOBRE RODAS – Empréstimo Coletivo (1º Ciclo) 
Projecto dirigido a turmas do ensino pré-escolar e do 1º Ciclo do concelho de Faro. O objetivo deste 

projeto é disponibilizar às turmas e às Bibliotecas Escolares livros do fundo bibliográfico da 
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Biblioteca Municipal, permitindo o acesso a pequenas bibliotecas itinerantes organizadas por várias 

temáticas aconselhadas à aprendizagem e adequadas ao desenvolvimento curricular. Pretende-se 

também fomentar o gosto pelo livro e pela leitura e promover a descentralização dos serviços de 

empréstimo da Biblioteca.  

 

LER A BRINCAR - CLUBE DE LEITURA (Famílias) 

Encontro mensal entre pais e filhos que se encontram para ler uma história e falar das leituras 

que foram feito ao longo do mês. Com esta atividade o Serviço Educativo pretende envolver os 

pais no desenvolvimento da leitura dos filhos, orientando-os nas escolhas e técnicas de animação 

da leitura demonstrando-lhes que os pais têm um papel fundamental como mediadores na 

relação entre as crianças e os livros. 

 

POESIA AOS PEDAÇOS (2º/3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Atelier de escrita criativa, dirigido a alunos do 2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário, onde se dá a 

conhecer a poesia de autores portugueses e estrangeiros. A partir de poemas previamente 

selecionados os participantes são convidados a escrever, ler e interpretar poemas. O objetivo 

deste atelier é aproximar os jovens da poesia e mostrar a importância da linguagem poética na 

formação do sujeito e também do leitor. 

 

AO SABOR DAS PALAVRAS (3º Ciclo e Secundário) 

Atelier que tem como objetivo incentivar para a leitura e para a escrita através de atividades de 

escrita criativa e leitura participada com o objetivo de estabelecer um diálogo constante e interativo 

com os participantes, promovendo o livro como fonte de conhecimento e prazer. Como materiais de 

suporte serão utilizados os contos tradicionais e contos de autores portugueses e estrangeiros. 

 

SEIC – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA – BIBLIOTECA 

FORA DE PORTAS  

A Biblioteca Municipal de Faro disponibiliza aos munícipes do concelho de Faro atividades de 

promoção do livro e da leitura a todos os que não podem deslocar-se ao nosso espaço, procurando 

desta forma, ser um serviço inclusivo que promove a descentralização dos serviços da biblioteca. Com 

este intuito realiza atividades em creches, lares de idosos, nos CATI (Centros de Apoio à Terceira 

Idade), na Pediatria do Hospital de Faro e no Estabelecimento Prisional de Faro, no Gabinete de Bairro 

e nas IPSS. 
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5.7. Informatização das escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
 
Continua a ser prioritária a melhoria da informatização e modernização das escolas do concelho de 

Faro, nomeadamente em áreas como os equipamentos de cópia e impressão, equipamentos 

informáticos, quadros interativos, acesso à internet e redes locais. 

 

Assim e após a instalação em todas as salas de aula de novos equipamentos informáticos (pc’s) e 

quadros interativos, prossegue o apoio aos professores na sua utilização de forma a que possam tirar 

maior partido destas novas ferramentas. 

 

Após a instalação em todas as escolas de postos de trabalho informatizados, para venda de senhas de 

refeição, transporte, atividades extra curriculares, etc., prossegue o apoio do município em garantir a 

atualização contínua do software neles instalados, conforme legislação em vigor, bem como na 

formação dos seus utilizadores.    

 

Outra área prioritária que será tida em conta no próximo ano letivo será o da cópia e impressão, pelo 

que após um levantamento exaustivo das necessidades existentes, já estão preparadas as peças para a 

realização de um concurso público com o objetivo de dotar todas as escolas com novos equipamentos e 

mais eficientes (concentração da cópia e impressão em equipamentos de maior capacidade e 

partilhados em rede por todos os utilizadores da escola). 

 

De forma a melhorar o apoio e gestão dos equipamentos informáticos instalados nas escolas, será feito 

um investimento em software de forma a que grande parte dos problemas possam ser solucionados por 

intervenção remota e, portanto, sem necessidades de deslocação de um técnico ao local da avaria, 

melhorando desta forma os tempos de resposta. 

Em síntese, no âmbito das melhorias que se têm vindo a promover e às quais pretendemos dar 

continuidade é de considerar que: 

� Foram instalados 114 novos computadores nas escolas; 

� Foram instalados 103 quadros interativos e estão a ser preparados os procedimentos para a 

aquisição de mais 12 quadros interativos a distribuir pelas salas de 1.º ciclo da Escola EB1/JI da 

Lejana; 

� Estão em curso as diligências relativas à  aquisição de 19 equipamentos multifunções de cópia e 
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impressão A3 e 5 impressoras laser A4, incluindo assistência técnica e fornecimento dos 

consumíveis; 

� Foram instalados 25 equipamentos informáticos para vendas das senhas em todas as escolas do 

concelho. 
 

Ainda relativamente aos quadros interativos é de considerar que o Município tem vindo a assegurar 

também a formação dos recursos humanos, particularmente dos docentes que trabalham com este tipo 

de equipamento, facilitando assim a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 

competências. 
 

Será dada prioridade à conjugação, com as direções dos Agrupamentos, de dotar as escolas do 1.º ciclo 

de software de gestão, associado à utilização de recursos educativos. 
 

5.8. 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 letivo diversas ações 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 letivo 2012/13 desenvolveram-se diversas ações destinadas às crianças e jovens, fortemente 

marcadas pela componente pedagógica e cultural que deve sustentar a educação patrimonial.  

Quadro n.º54 – N.º de participantes no Programa Educativo 2012/13 
 

Atividade N.º participantes 

A Casa da Freira Francisca 164 

Romanos e Árabes em Glória 110 

A Lenda das Amendoeiras em flor 195 

Os Bastidores do Museu 55 

Imaginação em Tela 240 

Roda das Formas 185 

Peixinho aos quadradinhos 557 

A Arte da Azulejaria 261 
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À Descoberta do Tesouro do Museu 273 

Parabéns ao Arco da Vila 208 

Convento em Dominó 50 

O Franco dos Carvões 275 

Percurso: “À descoberta da Vila 

Adentro” 

202 

Dança nos claustros 122 

Pintura nos claustros  
 

45 

Teatro nos claustros 145 

Desenho nos claustros 39 

Projeto: El Rei D. Afonso III 397 

Projeto: Lendas do Algarve 58 

Projeto: O Museu é para todos. O 

Meio Rural no Museu 

99 

O Museu sai à Rua 248 

Comemorações do Ano Internacional 

de Cooperação pela água 

83 

Comemorações do Dia do Turismo 206 

Comemorações do Dia Internacional 

dos Direitos Humanos 

50 

Visitas orientadas a escolas 859 

Total 5126 

        Fonte: Museu Municipal de Faro 
 
 

Relativamente ao Programa Escolar 2013/2014, a decorrer e que iniciou em outubro de 2013 e terá o 

seu término em junho 2014 é de destacar que no referido programa constam as seguintes atividades: 

- Romanos e Árabes em glória  

- A Lenda do Arco do Repouso 

- A Lenda de Santa Maria 

O Convento em Dominó 

A Lenda do Tacho do Tesouro 

- À Descoberta do Tesouro do Museu 
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- Histórias que pintaram 

- Histórias e mais histórias 

- O Arco da Vila 

- Nos Bastidores do Museu 

- À Descoberta da Cidade Perdida 

- À Descoberta do Museu 

- Visitas orientadas 

- Aulas Temáticas: Arqueologia na Escola e Viva El Rei D. Afonso III 

 

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 letivo 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; 

• 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. 
 

O Museu Regional do Algarve, desenvolve ao longo do ano letivo ações de caráter lúdico e 

pedagógico, 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 letivo 2012/2013, foram desenvolvidas ações, cuja temática está relacionada com os usos e 

costumes da nossa região, tendo por base a educação patrimonial.  
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Quadro n.º  55 – N.º de participantes no Programa Educativo 2012/13 
 

Atividade N.º participantes 

A História da carochinha e do João Ratão 458 
O Ciclo da água 414 

Reciclar reciclando 322 
Às voltas com a lã 418 

Chaminés e platibandas 151 
Viagens pela história do Algarve 152 
Peddy Paper ao Museu Regional 59 

Percurso ao Museu Regional do Algarve 152 
Profissões de ontem 189 

A calçada Portuguesa 273 
A amêndoa da flor ao sabor 350 

Casas e equipamentos da tua freguesia 235 
Se eu fosse uma abelha 451 

O mercado de Alte 29 
Natal Algarvio 60 

Chegou a Primavera 23 
Dia Internacional dos monumentos e 

sítios 25 
Celebrar a liberdade 49 

Visitas Orientadas -p e 350 
Total 4160 

Fonte: Museu Regional do Algarve 
 

  
O serviço educativo do Museu Regional, dando seguimento aos objetivos propostos, elaborou um 

programa escolar diversificado, para o ano letivo de 2013/2014, conforme abaixo se menciona: 

-Os três porquinhos; 

-O ciclo da água; 

-Reciclar reciclando; 

-Às voltas com o tear; 

-Com a mão na massa; 

-Chaminés e platibandas Algarvias; 

-Viagens pelas histórias do Algarve; 

-Peddy Paper ao Museu Regional; 

-Percurso ao Museu Regional; 

-Se eu fosse uma abelha; 

-Baú das relíquias; 

-Alfarroba, chocolate saudável; 
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-A Amêndoa da flor ao sabor: 

-O Acordeão: O Rei do corridinho; 

-Era uma vez… Uma saia de riscas e uma blusa de xadrez; 

- De mãos dadas com a Europa; 

- Visitas orientadas; 

Foram também incluídos dias e semanas comemorativas, tais como: Dia s. martinho, A romã, Natal 

Algarvio, semana do dia do pai, semana do dia da mãe, Semana do 25 de abril. 

 

Dá-se continuidade ao projeto “O museu vai à tua escola”, onde são incluídas atividades cujos temas 

permitem dar a conhecer, ao público escolar, o património construído da freguesia, onde residem e, que 

importa preservar. 

As atividades são as seguintes: 

- Chaminés e Platibandas Algarvias. 

- Casas e equipamentos da tua freguesia, e também 

-Viagens pelas histórias do Algarve; 

-As voltas com o tear; 

Mantendo-se assim a parceria com o serviço de regeneração urbana, da Câmara Municipal de Faro, da 

Fagar e também com o ED – Europe direct da CCdr - algarve. 

 
 

5.9. Serviço Educativo do Teatro Municipal 
 

O Serviço Educativo do Teatro Municipal procura, no âmbito da respetiva programação de atividades: 

- apresentar regularmente propostas nas áreas performativas, entre outras; 

-estimular a participação e o envolvimento na atividade artística e cultural da comunidade circundante. 
 

Nesse sentido e para além da apresentação de espetáculos, 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 atividades direcionadas aos estabelecimentos de 

ensino, verificando-se assim o acréscimo de espetáculos e atividades de cariz formativo. 
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Quadro n.º 56 – Atividades dirigidas à comunidade em geral – ano letivo 2012/13 
 

Atividades dirigidas à comunidade em geral 
Mês Evento Data N. de espet. 

Novembro Vassilissa 10 67 

 
Teatro O Bando 

  
Janeiro Concerto Promenade 27 409 

 
Orquestra do Algarve 

  
Fevereiro Concerto Promenade 1 362 

 
Orquestra do Algarve 

  
Março Concerto Promenade 10 309 

 
Orquestra do Algarve 

  
Abril Concerto Promenade 14 344 

 
Orquestra do Algarve 

  
Junho Music'Abrincar 1 32 

 
Fonte: Teatro Municipal de Faro 
 
 

Quadro n.º57- Atividades dirigidas aos estabelecimentos de ensino – ano letivo 2012/13 
 

Atividades dirigidas aos estabelecimentos de ensino 
Mês Evento  Data  N. de espet. 

Outubro Visitas Encenadas 10 76 
  Associação ArQuente     

Novembro Vassilissa 21 264 
  Teatro O Bando     

Dezembro Branca de Neve  21 387 

  
Companhia de Dança do 

Algarve     
Fevereiro Visitas Encenadas 20 48 

  Associação ArQuente     
Março Concerto Pedagógico 5 460 

  Orquestra do Algarve     
  Visitas Encenadas 13 58 
  Associação ArQuente     

Abril Concerto Pedagógico 9 650 
  Orquestra do Algarve     

Maio Concerto Pedagógico 14 606 
  Orquestra do Algarve     
  Visitas Encenadas 15 71 
  Associação ArQuente     

 
 Fonte: Teatro Municipal de Faro 
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5.10. 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. A constituição desse grupo de trabalho implicou o envolvimento de 

representantes dos serviços públicos de saúde, dos serviços públicos da área da juventude e desporto, 

do ensino básico público, das associações de pais e encarregados de educação, do pessoal docente de 

educação pré-escolar pública, da Direção - Geral de Estabelecimentos Escolares –Direção de Serviços 

Região do Algarve, da Divisão de Educação e da Divisão de Desporto e do ensino superior público. 

 

O Projeto Escola Ativa tem sido operacionalizado através de uma estreita articulação entre a Direção 

de Serviços da Região do Algarve, a Câmara Municipal de Faro e os agrupamentos de escolas. Nesse 

sentido, têm sido desenvolvidas ações de formação para os professores, com o objetivo de garantir uma 

abordagem integral das temáticas relacionadas com os bons hábitos alimentares e com a prática da 

atividade física e desportiva, no contexto das atividades curriculares e também das atividades de 

enriquecimento curricular. 

 

Por outro lado, a integração do Projeto Saber Nadar na componente curricular insere-se na promoção 

da saúde através da prática da atividade física e desportiva, prevenindo e combatendo os casos de 

obesidade existentes. 

 

A Administração Regional de Saúde desenvolve um trabalho primordial na área da intervenção, sendo 

que o Plano de Ação do Aces Central – Unidade Cuidados da Comunidade de Faro destaca as 

seguintes vertentes. 

 

• “Intervenções em programas no âmbito da proteção e promoção de saúde e prevenção da 

doença na comunidade, tais como o Programa Nacional de Saúde Escolar;  

• Projetos de intervenção com pessoas, famílias e grupos com maior vulnerabilidade e sujeitos a 

fatores de exclusão social ou cultural, pobreza económica, de valores ou de competências, 

violência ou negligência; 

• Projectos de intervenções com indivíduos dependentes e famílias / cuidadores, no âmbito da 
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Rede Nacional Cuidados Continuados Integrados (RNCCI); 

• Projetos de promoção de estilos de vida saudável com intervenções a nível de programas de 

saúde já existentes, ou a implementar e desenvolver, em parceria com outras instituições que 

podem ajudar na aquisição de hábitos de saúde saudáveis da população ao longo do ciclo de 

vida.” 

Merece igual destaque o Projeto de Intervenção Comunitária em Saúde Escolar  que visa promover a 

saúde em meio escolar, abrangendo os estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e 

ensino secundário. Esta iniciativa visa operacionalizar diversas atividades com o objetivo de cumprir 

os pressupostos do Plano Nacional de Saúde Escolar, envolvendo enfermeiros, higienistas orais e 

psicólogos na realização e acompanhamento das ações. 

 

5.11. Associações de Pais e Encarregados de Educação  
 
 

Pretende-se continuar a 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 detetado que é também notória a fraca articulação entre os pais e as 

associações de pais e encarregados de educação.  
 

 

No presente ano letivo 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 efetuar algumas melhorias, uma 

vez que estes participam ativamente, dando conhecimento de algumas situações e sugerindo soluções 

que também têm vindo a ser consideradas. 

 

As associações de pais e encarregados de educação desempenham um papel decisivo no seio da 

comunidade farense, já que se tornam agentes ativos no diagnóstico da realidade educativa local e 

apresentam soluções para a resolução de determinados problemas. Neste contexto é também e mais 

uma vez privilegiado o princípio de subsidiariedade na mediação do trabalho de parceria entre o 

município, os agrupamentos e as referidas associações.  

 

As Associação de Pais e Encarregados de Educação têm vindo a aprofundar os âmbitos da sua 
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intervenção nomeadamente no que diz respeito à implementação do Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular que tem merecido também a colaboração do Município.  

 

Importa no entanto notar que o Município depara frequentemente com a necessidade de dar resposta a 

solicitações, requerimentos, reclamações e pedidos de informação de pais/encarregados de educação 

que não estão ligados a nenhum movimento associativo mas que resolvem contactar a Divisão de 

Educação para diversos fins que geralmente estão relacionados com o funcionamento do 

estabelecimento de ensino que o seu educando frequenta. Efetivamente que nestes casos é facultado ao 

munícipe a devida informação e assegurado devido acompanhamento exigido para o caso.  

 

Tal como é previsto no processo de monitorização, no decurso do presente ano letivo foram 

distribuídos pelos pais/encarregados de educação inquéritos por questionário  que permitiram recolher 

informação sobre a opinião e visão daqueles sobre diversos aspetos da área educativa do concelho de 

Faro. A aplicação dos referidos inquéritos por questionário permitiu constatar que os pais/encarregados 

de educação se encontram atentos a vários aspetos relacionados com o parque escolar da rede pública, 

nomeadamente conservação e manutenção dos edifícios, o pessoal não docente, o serviço de refeições 

e também as atividades de enriquecimento curricular e oferta de outras iniciativas de cariz 

socioeducativo. De notar também que as opiniões mais críticas assumem um cariz construtivo que vai 

ao encontro dos esforços que têm sido mobilizados para melhorar o parque escolar. Nesse sentido, 

considera-se que este é um  instrumento importante a utilizar, para efeitos de monitorização anual da 

carta educativa, devendo ser adequado à realidade. Não se trata de um modelo que siga um padrão 

rígido mas sim flexível, sujeito a alterações e melhorias. 

Este ano conseguimos obter 190 respostas de pais e encarregados de educação aos questionários 

distribuídos em papel e em formato digital. 

Enquanto munícipes e encarregados de educação o seu contributo é relevante para diagnosticar 

necessidades e ir ao encontro da suas prioridades, adequando de modo mais favorável a resposta às 

diferentes exigências e solicitações. 

 

5.12. Educação física e desporto escolar 
 
A promoção da atividade física e desportiva alia-se à necessidade de promover a adoção de hábitos de 

vida saudáveis e contribuir para o desenvolvimento salutar das crianças. Neste âmbito as diretrizes que 

fundamentam os projetos e ações desenvolvidas centram-se fundamentalmente na motivação das 

crianças para a prática de exercício físico para que os mesmos não a encarem como uma imposição. 
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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 ação que garanta as 

condições de acesso para a prática desportiva da população em geral. Daí que a promoção da atividade 

física deva ser coordenada e implementada em função dos vários segmentos da população.  

 

A diversidade de equipamentos destinados à prática desportiva apresenta-nos diversas possibilidades 

para que os munícipes possam praticar desporto e manter um estilo de vida ativo. Está em fase de 

finalização a carta desportiva, um documento estratégico de caracterização e planeamento, a ser 

considerado como referencial na área desportiva. 

 

A Divisão de Desporto atua mediante a definição de orientações e objetivos 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 atividade 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; 

 
5.12.1. Projeto Crescer Ativo 

 
O Projeto Crescer Ativo 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 e Bordeira.  

 

As atividades deste projeto desenvolvem-se de forma regular, duas vezes por semana, garantindo assim 

um acompanhamento ao longo do ano letivo de todas as crianças envolvidas e contribuindo para o seu 
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desenvolvimento psicomotor. 

 

Este projeto visa o envolvimento das crianças do pré-escolar em ações que reforcem o contributo da 

motricidade infantil em hábitos de vida saudáveis, dando-se prioridade à concretização dos seguintes 

objetivos: 

•  promover o desenvolvimento da prática desportiva no concelho; 

•  fomentar a adoção de hábitos de vida saudáveis desde a primeira infância; 

•  sensibilizar os pais, encarregados de educação, educadores e alunos para a importância 

da prática de atividade física; 

•  proporcionar diferentes formas de atividade motora, devidamente adequadas às crianças 

do pré-escolar; 

•  possibilitar o desenvolvimento das crianças e a formação de uma identificação positiva 

da autoimagem; 

•  promover a aquisição de hábitos de higiene, organização, disciplina face à prática da 

atividade; 

• desenvolver um conjunto de experiências motoras dentro das perícias e manipulações, 

deslocamentos e equilíbrios, percursos na natureza e atividades rítmicas e expressivas. 

 

As atividades desenvolvidas abrangem diferentes áreas de intervenção, nomeadamente os jogos, as 

atividades gímnicas, as atividades rítmicas e expressivas, as atividades de exploração da natureza e as 

atividades aquáticas. 

 
 

5.12.2. Escolas de natação 

 
Nas piscinas municipais procura-se promover o desenvolvimento sustentado da natação, junto de 

utentes de diferentes faixas etárias. Este projeto destina-se aos munícipes que tenham como objetivo 

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.  
 

5.12.3. Atividades aquáticas 

 
Decorre ainda nas piscinas municipais, para além da natação, outras atividades aquáticas importantes 
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para melhorar ou recuperar a condição física, designadamente a hidroginástica, aquajogging, 

hidroaqua, hidroterapia e hidrográvidas.  

 

5.12.4 Projeto Saber Nadar 

 
 O Projeto Saber Nadar é dirigido aos alunos do 1. e 2.º anos de escolaridade e no ano letivo 2009/10 

passou a ser integrado na componente curricular, permitindo integrar todos os alunos das turmas 

respetivas, não se excluindo alunos e contribuindo para a concretização dos objetivos da expressão 

física e motora. 

 

Quanto à periodicidade nesta modalidade as atividades do Projeto Saber Nadar decorreram, com uma 

periodicidade quinzenal, permitindo que o docente titular de turma gerisse as atividades a realizar de 

acordo com as cinco horas direcionadas para a expressão física e motor, visual, artística, cívica, de 

entre outras. 

 

No presente ano letivo, 2013/14, registaram-se cerca de 1.068 alunos envolvidos do 1.º e 2.º ano de 

escolaridade das escolas do concelho a frequentar as aulas do Projeto Saber Nadar. 

 
5.12.5. Gabinete Faro Ativo 
 

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 atividades em função de dois 

pilares fundamentais: o atendimento ao munícipe e a sensibilização para a prática da atividade 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 promocionais do IDP, da oferta 

desportiva do concelho, assim como da organização de outros eventos que se incluem no “Faro Ativo”.  

 
5.12.6. Sensibilização da população para os desportos aquáticos e náuticos 

 
A sensibilização dos alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho para a prática de atividades 

aquáticas e desportivas é também uma prioridade, decorrendo as atividades nas piscinas municipais e 

também no Centro Náutico da Praia de Faro. 
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O Centro Náutico da Praia de Faro oferece também aos interessados aulas de windsurf, vela e 

canoagem, dispondo também de atividades direcionadas para pessoas com necessidades especiais. 

 

O programa de atividades do Centro Náutico visa, essencialmente, envolver todos os interessados em 

iniciar ou aperfeiçoar a aprendizagem de atividades náuticas como a canoagem, a vela e o windsurf. 

Nesse sentido a Escola Náutica disponibiliza uma oferta direcionada para o ensino das atividades 

náuticas. 

 

O projeto “Grupos” é desenvolvido no Centro Náutico e visa dar resposta às necessidades da 

população na aprendizagem de atividades náuticas, privilegiando a prática do desporto em grupo. 

 
5.12.7. Faro a andar e Faro a pedalar – À descoberta do  concelho 

 
Trata-se de uma atividade física de cariz lúdico-desportivo, que visa dar a conhecer uma rede de 

percursos pedestres e cicláveis nas seis freguesias do concelho que permitem aos caminhantes o 

contacto com o património natural, cultural, rural e urbano local.  

 

5.12.8. Sénior ativo  

 
Este projeto 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 

atividades: ginástica, aquajogging, hidroginástica, tai-chi, danças de salão, yoga, pilatos, dança 

criativa, chi kung e marcha-passeio. 

 

Esta iniciativa foi criada com o objetivo 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.  

 

5.12.9. Apoio ao desporto adaptado 

 
Este apoio é direcionado para populações especiais e é sustentado pela cedência de instalações para o 

uso da piscina municipal, da pista de atletismo e do Centro Náutico, possibilitando que desenvolvam as 

suas atividades. Atualmente as referidas instalações são disponibilizadas a diversas instituições do 
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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). 

 

5.12.10. Verão ativo 

 
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 atividades direcionadas à primeira infância, à população sénior 

e a populações especiais de atividades náuticas e BTT. 

 

5.12.11. Lazer e bem estar  

 
Este projeto destina-se aos utentes livres e visa contribuir para uma melhoria da qualidade de vida, 

promovendo competências e fornecendo meios de utilização livre, de modo a que os utentes adotem 

comportamentos salutares. 

 

5.13. 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: 

• 2013 – Redução da Pobreza e Projetos sobre o Desenvolvimento Sustentável; 

• 2014 – Justiça e Ética Intergeracional . 

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. 
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Os estabelecimentos de ensino apresentam uma diversidade de atividades e projetos que se enquadram 

na promoção do desenvolvimento sustentável através da educação, destacando-se diversos projetos 

ligados às temáticas do ambiente, da cidadania, da qualidade de vida. A comemoração de dias 

temáticos, as visitas de estudo e outros projetos de cariz pedagógico que decorrem ao longo do ano 

letivo são algumas das estratégias de trabalho com os alunos que refletem também o importante papel 

socializador da Escola. 

Os agrupamentos de escolas elaboram anualmente um plano anual de atividades onde se perspetiva o 

tipo de atividades a desenvolver em cada estabelecimento de ensino, bem como os respetivos 

intervenientes, os objetivos a concretizar e as datas da realização. De um modo geral e através da 

consulta dos planos anuais de atividades dos estabelecimentos de ensino verificamos que os mesmos 

apostam numa oferta integral e diversificada de ações/atividades que incidem em temáticas atuais 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 

atividades de leitura nas bibliotecas, de entre outras. A cooperação de parceria tem exigido 

paralelamente interesse e empenho por parte dos estabelecimentos de ensino que estão cada vez mais 

abertos à promoção de projetos 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 detetamos uma aposta significativa na promoção dos estilos de vida 

saudáveis, no estímulo ao exercício da cidadania e da participação ativa através das assembleias de 

alunos. Acresce ainda a esta lógica de planeamento uma incidência no trabalho direto com os 

encarregados de educação ou com os representantes destes sob a forma jurídica de associações de pais, 

o que reflete uma dicotomia e uma dinâmica interativa, ambas suportadas por uma mútua influência 

entre uma educação curricular e extracurricular e a formação, a corresponsabilização e o envolvimento 

parental no processo de desenvolvimento dos alunos e, por conseguinte, do desenvolvimento educativo 

sustentável. 
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Figura 1 – Esquema  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Efemérides: Comemoração de dias temáticos;  
• Promoção da leitura; 
• Promoção das atividades desportivas; 
• Visitas de estudo; 
• Promoção de hábitos de vida saudável; 
• Promoção do contacto e integração na escola; 
• Concursos e exposições; 
• Projetos de cooperação; 
• Sessões de esclarecimento sobre diferentes temas; 
• Intercâmbios entre escolas: 
• Assembleias de alunos; 
• Articulação com encarregados de educação e 

associações de pais; 

Agrupamentos de Escolas 

Planos Anuais de Atividades 
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5.13.1. Educação para o desenvolvimento 
 

A educação para o desenvolvimento é suscetível de ser retratada de forma global e sistémica no 

trabalho que se desenvolve ao nível do desenvolvimento local, por exemplo. Considere-se, por 

conseguinte que cada município ou cada concelho possui determinadas características e desenvolve 

um conjunto de iniciativas que apesar de não serem associadas à ED poderão ser aí devidamente 

enquadradas. Como exemplo podemos destacar determinados programas ou projetos que são 

promovidos pelos municípios, quase sempre em parceria com os estabelecimentos de ensino e 

outras Instituições, e que incidem na educação para a saúde, na educação ambiental, na promoção 

cultural, entre outras temáticas. 

 

De facto, as autarquias podem concretizar inúmeras iniciativas porque representam o nível político 

mais próximo dos cidadãos, podendo abranger todas as faixas etárias. Nesse sentido, reúnem 

condições para sensibilizar a população local para os problemas territoriais e identificados no 

tecido social, assim como para os principais problemas mundiais, nomeadamente os que estão 

relacionados com os recursos naturais e que produzem efeitos em qualquer parte do globo. Desse 

modo é muito fértil e promissor o campo de atuação através da implementação de ações de 

informação/sensibilização conducentes com a abordagem de diversas temáticas, designadamente a 

escassez de recursos naturais, o analfabetismo, os direitos humanos, o comércio justo, a formação e 

qualificação profissional, o diálogo intercultural e inter-religioso, a aplicação do direito, o consumo 

sustentável, o empreendedorismo, os movimentos associativos, de entre outros.  

 

Julga-se importante ter em consideração o Despacho n.º 25931/2009, de 26 de novembro, que 

aprova a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (2010-2015), particularmente 

quando é referido que: “a ED implica continuidade contemplando não só sensibilização, mas 

também, reflexão, formação e ação – ou seja a dimensão educativa é central e não acessória”. De 

igual modo é preciso ter presente a ligação existente entre a ED e as outras Educações para…, pois 

deve ser dado substancial significado à ED que “partilha com outras «educações para…» o objetivo 

geral da transformação social e da educação para determinados valores, procurando transformar 

convicções e atitudes, tanto a nível individual como coletivo”. Uma das características da ED é a 

sua transdisciplinaridade, fator que também poderá reforçar as características comuns com outras 

“educações para”. Todavia e conforme consta na Estratégia Nacional de Educação para o 

Desenvolvimento importa ter em atenção que: “entram assim na sua vasta lista de conceitos e 
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conteúdos a ligação local/global, o conceito de desenvolvimento e de desenvolvimento sustentável, 

a cooperação para o desenvolvimento e a ajuda humanitária, a cidadania global, a 

interculturalidade, os direitos humanos, a inclusão social, as questões ambientais, de género, de 

consumo sustentável ou de comércio justo, por exemplo”. Com efeito, os âmbitos da ED são 

passíveis de ser aplicados na educação formal, não formal e informal e as principais formas de 

intervenção são a “sensibilização”, “a intervenção pedagógica” e a “influência política”. 

No caso das ações/atividades desenvolvidas em Faro reconhecemos que incidimos particularmente 

na sensibilização, no entanto temos consciência que os docentes nas aulas também aprofundam a 

vertente da intervenção pedagógica. 

 

Sobre este domínio destaca-se a parceria do Município de Faro com a Associação In Loco no 

âmbito do Projeto Dear Student, assegurando no decurso do presente ano letivo, 2013/14, a 

divulgação da Oficina “Educação para o Desenvolvimento Sustentável” junto da comunidade 

docente do concelho e técnicos do município, com o objetivo de se adquirirem novos 

conhecimentos e desenvolver competências que permitam assegurar no decurso do próximo ano 

letivo a realização de ações e atividades integradas de educação para o desenvolvimento sustentável 

no seio da comunidade educativa local. 

 

 

5.13.2. 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 atividades propõem diversas atividades de cariz 

formal e não formal que contribuem para que as crianças desenvolvam competências e adotem 

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 projetos 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. 

 

5.14. 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 
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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 extracurriculares das escolas, assim como nas iniciativas de cariz não formal 

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. 

 

No ano letivo transato foi implementado o Projeto “Bullying Prevention in School Life”, aprovado 

na candidatura ao Programa Comenius Regio Partnerships, sendo parceiros locais o Município de 

Faro, o Agrupamento Vertical de Escolas Neves Júnior e a Associação Algarvia de Pais e Amigos 

de Crianças Diminuídas Mentais. Até maio de 2013 decorreram diversas iniciativas que visaram 

prevenir os casos de bullying na comunidade escolar, em intercâmbio com o Município e a 

comunidade educativa de Birzai. 

 

Este Projeto foi premiado com a atribuição de uma estrela Star Project, já que foi considerado um 

exemplo de boas práticas e as atividades realizadas são referenciadas a nível europeu na plataforma 

European Shared Treasure. 

 

Também no presente ano letivo e no âmbito dos trabalhos e dinâmicas e parcerias do Município 

com outras entidades foram desenvolvidas ações de sensibilização sobre diversos temas, 

designadamente os que se relacionam com o bullying e a segurança na internet, no âmbito dos quais 

é reforçada a parceria com os agrupamentos de escolas, as forças policiais (GNR, PSP, PJ) e a 

Direção de Serviços da Região do Algarve – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares.  

 

Para o próximo ano letivo e seguintes pretendemos reforçar a nossa colaboração neste tipo de 

projetos e a outras temáticas de igual modo contempladas nos planos anuais de atividades 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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6. Síntese programática 
 

Face às propostas apresentadas e uma vez que para o próximo ano letivo pretende-se dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido nas diferentes áreas de intervenção apresentamos de seguida 

uma atualização da síntese programática e respetiva estimativa da previsão de custos: 

 

Quadro n.º 58 – Síntese programática 
 

Síntese programática 

 
Alunos 

envolvidos* 
Investimento* Período 

 
Propostas  

 

Reordenamento da Rede Escolar  
Reforço e Qualificação dos Equipamentos 
 Programa POAlgarve, Fundo FEDER e Programa PRODER, 
fundo FEADER 

4.324  € 9.260.983,72 Até 2022 

Sistema Socioeducativo 

Divisão de Educação – Iniciativas de cariz socioeducativo 
Eventos e Projetos  

8.000 €10.000,00 2013/14 

Áreas a desenvolver  com novos projetos e campanhas de 
sensibilização 

  
 

Promoção da Saúde 3000 € 1000,00 2014/15 
Educação para o Desenvolvimento 3000 € 1000,00 2014/15 

Educação Ambiental 3000 € 1000,00 2014/15 
Educação para a Cidadania 3000 € 1000,00 2014/15 

Educação para o Empreendedorismo 3000 € 1000,00 2014/15 
Prevenção da Criminalidade e Segurança 5000 € 1000,00 2014/15 

Educação Parental e Mediação Familiar 2000 € 1000,00 2014/15 
    

Fonte: Divisão de Educação 
 

* Estimativas 

 

7. Monitorização / avaliação do processo 
 

A carta educativa do concelho é um documento estratégico em constante reorientação e 

reformulação, uma vez que é influenciado pela evolução e transformação da realidade local e 

nacional. Nesse sentido é necessário planificar um esquema metodológico de avaliação que 

permita medir o grau de concretização dos seus objetivos. 
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7.1.     Fases do processo de monitorização 

 
O processo de monitorização deverá ir ao encontro da metodologia de continuidade e 

atualização permanente a que está sujeita a carta educativa pelo também deverá ser um processo 

contínuo e sujeito a alterações, com vista a um aperfeiçoamento metodológico e uma produção 

eficiente de resultados. 

 

As diferentes fases do processo de monitorização implicam um acompanhamento do processo 

que visa aperfeiçoar a operacionalização dos serviços que atuam na área educativa, 

nomeadamente a componente socioeducativa (transportes escolares, ação social escolar, 

refeitórios, prolongamento de horário no pré-escolar e ações/atividades no âmbito da educação 

para a cidadania e educação ambiental), patrimonial (edifícios escolares e equipamentos 

educativos), Obras (manutenção dos edifícios escolares).  

 

  Recolha, organização e disponibilização da informação 
 

O processo de recolha, organização e disponibilização da informação deverá ser feito em cada 

ano letivo, devendo ser complementado com as informações recolhidas mediante a metodologia 

e instrumentos de ação a utilizar. 

 

Metodologia e instrumentos de ação: 
 

� Consulta sistemática documental e estatística disponibilizada pelas diversas entidades, 

nomeadamente no que se refere ao número de alunos/turmas e respetivas taxas de 

ocupação.                                                                                                                                                             

 

� Reuniões trimestrais do Conselho Municipal de Educação com vista a diagnosticar 

necessidades e a elaborar planos de intervenção/ação; 

 

� Reuniões de autodiagnóstico com a comunidade educativa. 

 
� Reuniões de avaliação periódicas. 

 

 
Tratamento da informação  

  

O tratamento sistemático da informação irá permitir redefinir objetivos, bem como clarificar e 

aperfeiçoar estratégias de atuação que contribuam para a otimização da rede educativa.  
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A avaliação quantitativa da evolução da frequência escolar comparativamente à projeção 

efetuada será assegurada por uma equipa de trabalho nomeada pelo Conselho Municipal de 

Educação, e que no final de cada ano letivo fará uma apreciação dos dados relativos ao número 

de alunos/ turmas. Os dados serão apresentados num dispositivo de monitorização/grelha em 

ficheiro excel elaborado pela Divisão de Educação do Município e dessa grelha irá constar o 

número de alunos/turmas bem como outros dados conducentes a uma minuciosa sistematização 

de análise. Deste modo serão avaliadas as intervenções efetuadas, diagnosticados problemas e 

apresentadas novas propostas de intervenção. 

 

Esta avaliação contribuirá para aprimorar a resolução de determinados problemas 

nomeadamente problemas de sobrelotação. 
 

A análise e o tratamento do conteúdo das atas das reuniões trimestrais do Conselho Municipal 

de Educação irão permitir auscultar a comunidade e dar resposta às necessidades emergentes. 
 

Outro instrumento a considerar é o inquérito por questionário que se apresenta em anexo e que 

vai ao encontro dos modelos que se aplicaram no ano letivo 2009/10 aos encarregados de 

educação. Considera-se assim que este tipo de questionário deveria ser aplicado com a 

periodicidade anual, adequando-se à realidade, para ir atualizando a informação resultante da 

interpretação e das inferências relativas à análise quantitativa e qualitativa dos dados. 
 

As reuniões de autodiagnóstico, instrumento cada vez mais utilizado numa democracia 

participativa, serão realizadas trimestralmente. Nessas reuniões irão participar, representantes 

do Município, dos órgãos executivos dos estabelecimentos de ensino e dos encarregados de 

educação.  
 

Considera-se que uma forma inovadora de registar informação será a realização de reuniões de 

avaliação periódica, assumindo um cariz de avaliação contínua, terão como base de trabalho as 

propostas e conclusões das reuniões de autodiagnóstico. Nessas reuniões irão participar 

representantes do Município, dos estabelecimentos de ensino e da comunidade. O registo de 

dados que irá permitir avaliar o processo, deverá ser feito com base no preenchimento da tabela 

que se segue: 
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Quadro n.º 59 – Registo de avaliação periódica 
 

 Obras de 
construção 

 e requalificação 

Refeitórios 
escolares 

Rede de 
transportes 

escolares 

Ação Social 
Escolar 

Segurança Outras 

Dificuldades e 
problemas 
detetados 

      

Aspetos a 
melhorar; opções 
e decisões a 
tomar 

      

Alterações e 
mudança de 
estratégia 
utilizada 

      

Concretização de 
objetivos 
previstos  

      

 
Com a realização destas reuniões dar-se-ia continuidade à metodologia já utilizada pelo no 

pelouro da educação e que pressupõe a realização periódica de reuniões de trabalho e 

planeamento com os órgãos executivos dos agrupamentos de escolas. 
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Considerações finais 
 

No seguimento dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º relatórios de atualização e monitorização da carta educativa, dá-se 

continuidade ao processo de monitorização com a apresentação deste 5.º relatório de atualização e 

monitorização. 

  

Mantém-se assim como  objetivo do presente documento: dar continuidade ao trabalho iniciado com 

a carta educativa e para que, anualmente, seja considerada a atualização dos dados, bem como, a 

inclusão de novos conteúdos, facilitando deste modo a organização da informação quando se 

proceder à revisão da carta educativa.  

 

Importa considerar que a elaboração de um relatório anual de atualização e monitorização exige que ao 

longo do respetivo ano letivo 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 objetivos e estratégias que visem resolver os problemas detetados. 

 

Note-se ainda que a elaboração destes documentos de atualização 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 suscetível 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.  

 

No âmbito da elaboração deste relatório deparámo-nos novamente com alguns constrangimentos 

relativos à obtenção dos dados. Este aspeto está relacionado com o facto de estarmos dependentes da 

disponibilidade de outras entidades que nos facultam os dados/informação a atualizar e inserir no 

documento, não sendo sempre possível apresentar os dados de forma coerente de ano para ano. Neste 

domínio deparámos com dificuldades na obtenção de dados atualizados. Todavia, resta-nos ainda 

destacar quanto a este aspeto 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 ano anterior.  

 

Deparámos mais uma vez com o problema da sobrelotação do 1.º ciclo do ensino básico, o que pode 

ser encarado como um desafio para os próximos anos letivos, durante os quais se prevê que seja parcial 
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ou totalmente ultrapassado com a construção de novos equipamentos educativos e também com as 

obras de ampliação abrangidas pela requalificação do parque escolar.  

 

O problema das elevadas taxas de ocupação mantem-se nos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo da 

zona urbana e o último ano letivo não permitiu fazer significativos progressos, porque o agravamento 

da situação económica do país e da Europa tem implicado novas medidas de contenção e 

impossibilitado o acesso a linhas de financiamento. 

 

A parceria e colaboração têm sido, efetivamente, duas prioridades já destacadas nos documentos 

antecedentes de atualização 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 das associações de pais, de entre outros. 

 

O parque escolar da rede pública do concelho de Faro é constituído por cinco agrupamentos de escolas, 

em conformidade com a reorganização impulsionada pelo Ministério da Educação e da Ciência no ano 

letivo transato. Assim, três dos agrupamentos estão sediados em escolas secundárias e outros dois 

mantêm-se inalterados (Afonso III e Montenegro). O processo de verticalização organizacional da rede 

escolar impôs mudanças na gestão e administração escolar e abriu portas à verticalização pedagógica, 

exigindo dos órgãos a concertação de medidas conducentes com a necessidade gerir, com autonomia, 

as novas comunidades educativas. De igual modo, a uniformização das estratégias de prosseguimento 

de estudo dos alunos, desde a educação pré-escolar, até ao ensino secundário, deve concretizar-se de 

forma integral, visando o sucesso educativo e enraizando a identidade da população escolar na 

comunidade local. Daí que as outras instituições locais, designadamente as autarquias (câmara 

municipal e juntas de freguesia), as associações de pais e de encarregados de educação, entre outras, 

devam coadjuvar todo o processo, adequando estratégias e linhas de intervenção. Por esta via, tem sido 

apontada, em sede de Conselho Municipal de Educação, a necessidade de criar um projeto educativo 

concelhio alicerçado nos contributos institucionais da comunidade e demais agentes educativos, por 

forma a que o mesmo seja operacionalizado e monitorizado a curto, médio e longo prazo, consoante os 

objetivos definidos. A lógica da participação e do trabalho multidisciplinar está bem patente neste 

projeto futuro, uma vez que o mesmo deverá dar lugar às sinergias criativas e à promoção das 

condições ideais de aprendizagem, relacionando a aquisição do conhecimento com a experiência dos 

educandos. As escolas, as bibliotecas, os museus, os espaços ao ar livre, os polos 

universitários…Configuram uma realidade multifacetada de laboratórios de realização de 
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aprendizagens e de desenvolvimento de competências que devem ser devidamente valorizados pelos 

cidadãos. Nesse sentido, o projeto educativo concelhio também deve ser encarado como um 

observatório de estratégias locais de educação, visando a multiplicação de boas práticas. 

  

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 atualizar e monitorizar a carta.Com efeito é 

necessário clarificar que este documento se apresenta 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 atualizá-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 e 

apresentar a informação de forma clara e percetível.  

 

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 letivo 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 interajuda. Nesse sentido, convém destacar que este documento não deve 

ser entendido como uma imposição mas antes de mais como o que efetivamente 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, tal como os que são emanados no conteúdo deste documento. 

 
 

Por outro lado há que considerar que o processo de monitorização implica naturalmente que os atores 

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 
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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 respetivos relatórios de 

atualização e de monitorização, consideramos primordial focar que os casos de sobrelotação existentes 

nas escolas da área urbana afetam direta e indiretamente a vida das famílias da comunidade local, uma 

vez que impedem que os alunos usufruam de espaços adequados para as atividades 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 na realidade educativa local impedem-nos de perspetivar 

planos de ação mais ambiciosos, em prol do progresso educativo.  

 

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. 

 

Outro aspeto importante reside no facto de ser também uma das políticas educativas municipais apostar 

cada vez mais na área da educação para o desenvolvimento, o que irá permitir aprofundar as vertentes 

da educação para a cidadania e educação ambiental, incidindo particularmente nos estabelecimentos de 

ensino do concelho. Quanto a este aspeto deve ser ressaltado o impacto das ações de sensibilização que 

têm vindo a ser concretizadas nos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e, em alguns casos, nos 2.º e 

3.º ciclos. São diversos os temas que podem ser objeto de abordagem, complementando as 

aprendizagens escolares e trazendo para o contexto escolar a comunidade, já que os docentes e alunos 

se têm mostrado muito recetivos a este tipo de iniciativas. 

 

Para terminar queremos reforçar mais uma vez que, tal como os relatórios antecedentes este relatório é 

um documento em aberto, passível de ser melhorado e enriquecido com o contributo dos membros do 

grupo de atualização e de monitorização e dos do Conselho Municipal de Educação, já que a finalidade 

principal é ir assegurando a preparação de documentos completos e que possam ser reais suportes de 

revisão da carta educativa que, segundo a lei em vigor, está sujeita a um processo de atualização e 

validação, após vingarem os cinco anos de vigência. Poderemos assim concluir que a elaboração e 

preparação deste tipo de documentos são um bom exercício de tratamento, análise e apresentação 
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da informação, pois a dificuldade de obtenção dos dados de natureza quantitativa é uma das principais 

limitações identificadas ao longo destes três anos de atualização e de monitorização. 

 

Em resumo e para terminar este relatório julga-se imperioso relembrar as principais metas para os 

próximos anos e que se passam a detalhar: 

 

• dotar o parque escolar de equipamentos que permitam dar resposta às necessidades das famílias 

na área da educação pré-escolar; 

• reforçar o número de estabelecimentos de 1.º ciclo do ensino básico, resolvendo os problemas 

de sobrelotação existentes nas escolas da área urbana, garantindo que todos os estabelecimentos 

de ensino funcionem em regime de horário normal e diminuindo o isolamento, tendo em vista 

uma melhor socialização e interação entre docentes e alunos e proporcionando melhores 

condições para a prática educativa; 

• Assegurar as devidas condições (infraestruturas e espaços educativos) de funcionamento dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; 

• Assegurar a modernização tecnológica dos estabelecimentos de ensino, em termos de 

equipamento informático e de natureza didática e interativa, contribuindo para a melhoria de 

utilização das tecnologias da informação e da comunicação e para a divulgação e partilha de 

boas práticas; 

• Promover medidas de combate ao insucesso, ao absentismo e à exclusão social, em articulação 

com as estruturas dos agrupamentos e através do reforço da ação social; 

• Rentabilizar e racionalizar os meios e os recursos disponíveis, integrando o rigor na gestão dos 

recursos humanos. 
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n.º 169/99, de 18 de setembro. 
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Anexo I – Projeto Educativo Municipal de Faro - Proposta 

 

 



 

Projeto Educativo Municipal de Faro (PEMF) 

Periodicidade: bianual (2015 e 2017) 

Proposta estrutural de conteúdos 

 

1. Introdução 

2. Objetivos 

3. O Município de Faro 

3.1. Competências Municipais em matéria de educação 

3.2. O papel do Conselho Municipal de Educação de Faro (CMEF) 

4. Faro, Cidade Educadora: desafios e prioridades 

5. Eventos e Projetos municipais 

6. Os Agrupamentos de Escolas do Concelho e as suas áreas de domínio 

6.1.Ações/Atividades promovidas pelas escolas 

7. Monitorização do PEF 
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Anexo II – Obras de construção e requalificação 

 

 



AAANNNEEEXXXOOO   IIIIII   ---   OOOBBBRRRAAASSS   DDDEEE   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÃÃÃOOO   EEE   RRREEEQQQUUUAAALLLIIIFFFIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO      
 

 

 

 

Requalificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar 
Previsão dos Encargos financeiros (estimativa) 
Instalações: € 8.103.853,62 
Mobiliário e Material Didático: € 213.130,10 
Equipamento Informático: € 91.000,00 
Espaços exteriores a usufruir pela comunidade: € 853.000,00 
Investimento Global: € 9.260.983,72 

Construção de Novas Unidades 

Fonte: DE 

  

Escola EB1 Completa na Zona Norte-Poente* (Senhora da Saúde) 
(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 
Entrada Área de atividades educativas da 
 Átrio       3 salas de atividades 
        1 Arrecadação 

Área de Atividades educativas no 1.º Ciclo do 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 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 atividades, com um 
2 instalações sanitárias Horta pedagógica 
Arrumos 2 Arrecadações 
        Vedação 

Custos 
Instalações: € 2.153.767,14 
Mobiliário Escolar: € 27.700,00 
Material Didático: € 23.700,00 
Equipamento Informático: € 17.000,00 
Arranjos exteriores: € 300.000,00 
Total: € 2.522.167,14 
* zona compreendida entre a Estrada Nacional 125 e a Estrada da Senhora da Saúde 



AAANNNEEEXXXOOO   IIIIII   ---   OOOBBBRRRAAASSS   DDDEEE   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÃÃÃOOO   EEE   RRREEEQQQUUUAAALLLIIIFFFIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO      
 

 

 

Escola EB1 Completa na Zona Norte-Nascente* (Lejana) 
(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 
                

Entrada Área de atividades educativas da 
 Átrio       3 salas de atividades 
        1 Arrecadação 

Área de Atividades educativas no 1.º Ciclo do 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 atividades, com 

um campo de jogos /polidesportivo 2 instalações sanitárias Horta pedagógica 
Arrumos 2 Arrecadações 
        Vedação 

Custos 
Instalações: € 2.300.636,48 
Mobiliário Escolar: € 46.063,40 

Material Didático: € 10.166,70 

Equipamento Informático: € 36.000,00 

Arranjos exteriores: Não definido – valor incluído na verba das instalações 
instalações Total: € 2.392.866,58  

* zona compreendida entre a Estrada da Senhora da Saúde e a Estrada Nacional 2 
 

  



AAANNNEEEXXXOOO   IIIIII   ---   OOOBBBRRRAAASSS   DDDEEE   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÃÃÃOOO   EEE   RRREEEQQQUUUAAALLLIIIFFFIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO      
 

 

 

Escola EB1 Completa de Estoi 
(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 
                

Entrada Área de atividades educativas da 
 Átrio       3 salas de atividades 

        1 Arrecadação 

Área de Atividades educativas no 1.º Ciclo do 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 atividades, 
com um campo de jogos /polidesportivo 2 Instalações sanitárias Horta pedagógica 

Arrumos 2 Arrecadações 

        Vedação 

Custos 
Instalações: € 1.662.750,00 
Mobiliário Escolar: € 22.500,00 
Material Didático: € 19.300,00 
Equipamento Informático: € 17.000,00 
Arranjos exteriores: € 220.000,00 
Total: € 1.941.550,00 
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Escola EB1 Completa de Gambelas 
(Centro Educativo a construir de raiz) 

Compartimentação das Áreas: 
                

Entrada Área de atividades educativas da 
 Átrio       3 salas de atividades 

        1 Arrecadação 

Área de Atividades educativas no 1.º Ciclo do 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 atividades, 
com um campo de jogos /polidesportivo 2 Instalações sanitárias Horta pedagógica 

Arrumos 2 Arrecadações 

        Vedação 

Custos 
Instalações: € 1.631.600,00 
Mobiliário Escolar: € 27.700,00 
Material Didático: € 23.700,00 
Equipamento Informático: € 17.000,00 
Arranjos exteriores: € 300.000,00 
Total: € 2.000.000,00 
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Obras de Ampliação/Requalificação/Construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EB1 e JI de St.ª Bárbara de Nexe 
   Obras de ampliação/requalificação/construção 

Novas Salas de 
aula/Atividade 

1.º Ciclo* 1 

Pré-Escolar* 1 

  Custos 

Instalações € 300.000,00 

Mobiliário € 5.700,00 
Material Didático € 5.700,00 
Equipamento 
Informático 

€ 3.000,00 

Arranjos 
Exteriores 

€ 30.000,00 

Total € 344.400,00 
 

EB1 do Areal Gordo 
Obras de ampliação/requalificação/construção 
Novos 

espaços 
 Biblioteca 1 

Custos 

Instalações € 55.100,00 
Mobiliário Escolar € 900,00 
Material Didático € 0,00 
Equipamento 
Informático 

€ 1.000,00 

Arranjos Exteriores € 3.000,00 
Total € 60.000,00 
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Anexo III – Tabela de monitorização/registo de avaliação 

periódica 
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Monitorização– Registo de avaliação periódica (Síntese – Ano Letivo 2013/14) 
 
 Obras de construção 

 e requalificação 
Refeitórios escolares Rede de transportes escolares Ação Social Escolar Segurança Outras: 

Projetos Socioeducativos 
Educação Ambiental 

Educação para a Saúde 
Eventos Comemorativos 

 
Dificuldades e 
problemas detetados 

-Inexistência de linhas de 
financiamento disponíveis; 
- medidas de austeridade que 
comprometem a 
disponibilização de verbas; 

-Irregularidades pontuais no 
serviço prestado pela 
empresa contratualizada; 

- Elevado número de alunos a 
transportar; 
-Custos excessivos com a manutenção 
da frota automóvel; 
- escassez de pessoal disponível para 
assegurar a vigilância, exigindo assim 
mobilidade temporária de pessoal para 
estes serviços; 
- Dificuldades no transporte de alunos 
da ilha da Culatra, após o final de 
junho, por cessação de carreiras 
públicas; 

- Aumento do número de casos de 
famílias carenciadas no concelho; 
- Aumento do número de alunos 
com escalão A; 
 

- Diagnóstico de casos de manifestação 
de violência em alguns 
estabelecimentos de ensino; 

- Escassez de recursos financeiros; 
- dificuldades na requisição e 
disponibilização de transporte; 
 

Aspetos a melhorar; 
opções e decisões a 
tomar 

- Aprofundar o estudo dos 
eixos de financiamento 
comunitário para 
fundamentar as construções 
prioritárias; 

-A empresa deverá melhorar 
os critérios de qualidade na 
aquisição dos produtos a 
confecionar; 

-  assegurar a médio e longo prazo a 
substituição da frota automóvel por 
veículos de baixo consumo; 

- estudar a possibilidade de 
aumentar o valor correspondente a 
cada escalão A e B; 

- Dar continuidade a medidas de 
intervenção e prevenção, em 
articulação com as forças de 
segurança; 

- Diversificar ainda mais as ações e 
reforçar a oferta com a abordagem a 
novas temáticas de trabalho; 

Alterações e 
mudança de 
estratégia utilizada 

- alteração e reajustamento 
dos protocolos de 
transferência de 
competências e meios, de 
acordo com o novo mapa da 
rede escolar (agregações); 

- Reforço do processo de 
comunicação com a empresa 
contratualizada; 
- Visitas de acompanhamento 
e avaliação periódica dos 
técnicos autárquicos aos 
refeitórios escolares; 

- Foi garantido o transporte dos alunos 
das Ilhas Barreira para Faro durante o 
período escolar, garantindo a sua 
frequência nos estabelecimentos de 
ensino do 2.º e 3.º ciclos; 

- Foram abrangidos também no 
escalão B os alunos sinalizados nos 
agregados familiares com escalão 3 
da segurança social; 

- desenvolvimento de ações de 
sensibilização sobre segurança 
rodoviária, segurança na internet; 
 

- Reforço da parceria com várias 
entidades para fazer face às 
necessidades logísticas; 
- envolvimento de diversos técnicos, 
criando equipas multidisciplinares 
para desenvolvimento e 
acompanhamento das ações; 
 

Concretização de 
objetivos previstos  

-Acompanhamento 
permanente de uma técnica 
(Eng.ª Civil) no diagnóstico 
de necessidades nas 
estruturas dos 
estabelecimentos de ensino; 
- Devida articulação com os 
Agrupamentos de Escolas e 
Juntas de Freguesia relativa a 
situações de requalificação e 
manutenção do parque 
escolar. 

- Funcionamento do serviço 
de refeições escolares; 
- Disponibilização de lanche 
intercalar às crianças dos 
estabelecimentos de ensino; 

- É cumprido o transposte dos alunos, 
de acordo com o estipulado na 
legislação em vigor; 

- São assegurados os apoios 
pecuniários aos alunos oriundos de 
famílias cuja condição 
socioeconómica seja de carência 

- Informação aos pais, alunos e 
docentes; 
- Reforço do processo de colaboração 
com as polícias (PSP, GNR e PJ); 
- Atribuição de estrela “Star Project” 
ao Projeto “Bullying Prevention in 
School Life”. 
 

- Realização de todas as ações 
programadas; 
- boa adesão das turmas escolares às 
iniciativas; 
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Anexo IV – Quadros resumo de apresentação dos dados (Pré- 

Escolar/1.º Ciclo e 2.º3.º Ciclos/Ensino Secundário) 

 

 



ANEXO IV

Pré-
Escolar♣♣♣♣

1.º Ciclo 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Escalão 

A
Escalã

o B

REDE PÚBLICA

JI Faro 3 3 92% 3 n.a 60 60 60 60 70 75 70 69 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 35 8
JI Conceição 3 3 97% 3 n.a 75 65 65 75 76 75 75 73 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 13 10
JI Montenegro 3 3 100% 3 n.a 75 70 69 65 71 75 65 75 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 7 16
JI Bordeira 1 1 100% 1 n.a n.a n.a n.a n.a 19 23 25 25 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5 8

JI St.ª  Bárb. de Nexe 1 1 96% 2 n.a 25 25 25 25 25 24 25 24 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 9 4

Total 11 11 97% 11 n.a 235 220 219 225 261 272 260 266 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 69 46

Areal Gordo 3 4 75% 0 4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 74 70 73 67 72 70 61 66 29 17

Ilha da Culatra 2 2 100% 0 2 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 29 32 27 23 28 26 27 23 13 7

 São Luís 18 12 150% 0 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 450 448 430 450 447 430 442 449 94 66
Bom João 12 9 133% 0 9 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 261 261 281 307 281 299 314 288 84 73

Penha 12 14 86% 0 14 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 290 263 282 235 230 253 241 221 112 52
V. Carneiros 10 10 100% 0 10 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 204 204 223 212 202 234 242 267 44 47
 Alto de Rodes 14 8 175% 0 8 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 344 341 334 351 339 357 328 317 55 71
 Mar e Guerra n.a n.a n.a 0 2 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 39 36 49 39 35 34 0 0
 Marchil 2 2 100% 0 2 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 34 16 33 41 37 37 52 52 2 9
 Patacão 3 3 100% 0 3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 59 60 70 60 53 53 56 58 33 7
Carmo 9 6 150% 0 6 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 275 282 273 293 251 229 221 204 81 49
 Ilha do Ancão 1 1 100% 0 1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 23 19 22 21 19 16 15 17 7 6
 Montenegro [Centro 10 11 91% 0 11 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 199 231 260 243 245 263 255 236 38 47
Conceição 6 6 100% 0 6 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 98 97 114 119 130 139 123 130 49 47
Ferradeira 2 2 100% 0 2 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 41 42 41 28 28 24 25 29 16 7
Estoi 6 5 100% 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 116 108 119 116 115 123 124 115 56 32
Bordeira 2 2 100% 0 2 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 18 16 26 24 33 31 35 45 9 14

St.ª Bárbara de Nexe 3 3 100% 1 4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 73 75 83 84 76 88 81 69 31 17

Total 115 100 115% 1 98 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2627 2601 2749 2728 2621 2706 2642 2586 753 568

 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

 [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

 [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

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

Total n.a n.a n.a 13 40 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

Nota: Uma das turmas da E.B.1 de Estoi tem aulas na E.B.2,3 Poeta Emiliano da Costa

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Em projecto e/ou em construção - Novos Centros Educativos
n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

18
5

154

1.º Ciclo do Ensino Básico - Escolas EB1
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.º de alunos

Pré-escolar - Jardins de Infância
31
43
57

EDUCAÇÃO
N.º de 

turmas

N.º de 
salas de 

aula

Tx 
Ocup

Quadro - Resumo de apresentação de dados

Alunos 
Carenciados

Prolong. 

Horário - Pré 

Escolar

Previsão do n.º de salas 
em 2020/21 Pré-Escolar 1.º Ciclo



2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

REDE PÚBLICA

Dr. Joaquim  

Magalhães
40 38 105% 724 702 745 741 782 836 947 987 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Santo António 34 29 117% 624 647 646 683 738 918 955 815 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Afonso III 24 28 86% 650 681 676 670 666 649 594 537 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Dr. José Jesus 

Neves Júnior
23 35 66% 626 616 563 588 605 543 501 526 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Montenegro 23 23 100% 412 432 445 450 487 504 463 476 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Poeta Emiliano 

da Costa
20 21 95% 368 355 363 400 411 350 344 421 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Total 164 174 94% 3404 3433 3438 3532 3689 3800 3804 3762 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

João de Deus 28 35 80% n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 698 711 809 824 839 933 870 820

Tomás Cabreira 36 59 61% n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 407 504 762 861 866 871 866 1.093

Pinheiro e Rosa 20 32 63% n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 754 932 879 802 731 667 649 531

Total 84 126 67% n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1859 2147 2450 2487 2436 2471 2385 2444
Fonte: DE

n.a - não se aplica

s.d - sem dados

ANEXO IV

Secundário

2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Outras Modalidades (CEF,VOC, PIEF e PCA) - Escolas EB 2,3

EDUCAÇÃO
N.º de 

turmas
Capacidad

e
Tx. 

Ocup

nota: Na E.B.2,3 de Santo António não estão contabilizados os 57 alunos (2 turmas) de EFA para efeitos de cálculo da taxa de ocupação

Ensino Secundário - Escolas Secundárias

2.º e 3.º Ciclos
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Anexo V – Inquérito por questionário 

 

 



Monitorização da Carta Educativa - ano letivo 2013/14

 

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 da rede pública do Concelho de Faro e 

tem como principal objetivo a avaliação dos serviços e bens prestados. 

 

 

 

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. 

 

*Obrigatório

Para responder às questões basta assinalar a opção que corresponde à sua (as) resposta (s). Ao responder 

a certas perguntas será pedido que passe diretamente para outra pergunta, conforme indicação. 

 Sim 

 Não (Passe por favor para a questão x) 

I - Caracterização sociodemográfica. 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. *

1. Sexo

 

2. Faixa Etária *

 Menos de 25 anos 

 25-29 anos 

 30 - 34 anos 

 35 - 39 anos 

 40 - 44 anos 

 45 - 49 anos 

 50 - 54 anos 

 55 - 59 anos 

 60 ou mais 

3. Estado Civil *
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 Solteiro (a) 

 Casado (a) / União de Facto 

 Divorciado (a) 

 Viúvo (a) 

4. Residência (Indicar o Concelho) *

 

5. Habilitações Literárias *

 Não sabe ler nem escrever 

 1.º Ciclo 

 2.º Ciclo 

 3.º Ciclo 

 Secundário 

 Superior 

6. Com que frequência costuma contactar com o Professor responsável pelo seu Educando? 

 Todas as semanas 

 Todos os meses 

 1 vez por período escolar 

 Somente quando solicitado 

 Outra:  

7. É membro de alguma Associação de Pais? 

 Sim 

 Não 

7.1. Se respondeu sim indique a que associação pertence e partilhe os motivos que o/a levam a ser 

membro. 

 

II - Infraestruturas e Equipamentos. Neste âmbito o objetivo é fazer o levantamento das impressões 

relativas às infraestruturas existentes nos estabelecimentos de ensino e também dos equipamentos 

disponibilizados e obras que estão projetadas realizar. 

1. Qual o grau de satisfação em relação ao número de salas e espaços educativos existentes?

 Muito Bom 

 Bom 

 Razoável 

 Insuficiente face às necessidades 

 Muito Insuficiente 

2. Qual o grau de satisfação em relação ao estado de conservação interior e exterior dos edifícios? 

 Muito Bom 

 Bom 

 Razoável 

 Insuficiente face às necessidades 

 Muito insuficiente 

3. Como caracteriza o aproveitamento dos espaços existentes no estabelecimento de ensino que o seu 

educando frequenta? 

 Muito Bom 

 Bom 

 Razoável 

 Insuficiente face às necessidades 

 Muito insuficiente 
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4. Tem conhecimento das intervenções projetadas para o Parque Escolar que implicam a requalificação de 

edifícios e a construção de novos centros educativos? 

 Sim 

 Não (Passe para a questão n.º 6) 

5. Indique, na sua opinião, qual o nível de urgência dos seguintes objetivos das intervenções a realizar: 

Muito Urgente Urgente Pouco Urgente

Reduzir os casos de 

sobrelotação de salas

Reforçar a oferta na 

Educação Pré-Escolar

Criar melhores espaços 

educativos para o 

funcionamento das aulas

Garantir uma maior 

segurança do recinto 

escolar

Assegurar a 

disponibilização de 

espaços para o 

desenvolvimento de 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular

6. Indique quais os espaços do estabelecimento de ensino que o seu educando frequenta e que, em sua 

opinião, carecem de remodelação e/ou ampliação: 

 Átrio e recinto escolar 

 Salas de atividade (pré-escolar) ou de aula (1.º ciclo) 

 Sala de Estudo/Biblioteca 

 Instalações Sanitárias 

 Refeitório/Cozinha 

 Outra:  

7. Tem conhecimento do mobiliário, material didático e equipamento informático existente no 

estabelecimento de ensino que o seu educando frequenta? 

 Sim 

 Não 

 Parcialmente 

8. Como caracteriza o serviço de refeições? 

 Muito Bom 

 Bom 

 Razoável 

 Insatisfatório 

 Péssimo 

9. Indique o seu grau de satisfação para cada um dos seguintes tópicos relativo ao serviço de refeições: 

Não Satisfaz Satisfaz Satisfaz Bastante

O cumprimento rigoroso 

do horário de almoço

A temperatura a que são 

servidas as refeições
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Não Satisfaz Satisfaz Satisfaz Bastante

A quantidade de comida 

servida

A diversidade de 

alimentos

A qualidade da confeção 

dos alimentos

A higiene e a limpeza

Acompanhamento/Apoio 

dos funcionários

III - Recursos Humanos, Ação Social Escolar e Transportes.Neste ponto pretende-se fazer o 

levantamento das opiniões dos inquiridos no que diz particular respeito aos recursos humanos, à ação 

social escolar e aos transportes, possibilitando, deste modo, obter informação conducente com a realidade 

e, por conseguinte, retratada pelo ponto de vista dos inquiridos que são elementos importantes no 

diagnóstico das necessidades. 

1. Está satisfeito com o serviço prestado pelos funcionários no estabelecimento de ensino que o seu educando 

frequenta?

 Sim 

 Não 

2. Dos sequintes tópicos assinale aquele(s) que considera que pode ser melhorado. 

 Reforçar o número de funcionários 

 Apostar na formação dos funcionários 

 Apostar na mobilidade e rotatividade dos funcionários 

 Criar uma bolsa de pessoal para substituição de funcionários em casos de faltas, férias e licenças 

 Outra:  

3. O seu educando usufrui do apoio subsidiado pelo Escalão A ou B? 

 Escalão A 

 Escalão B 

 Não (passe para a pergunta n.º 5) 

4. Como classifica o apoio disponibilizado? 

 Muito Insuficiente 

 Suficiente 

 Bom 

5. Que meio de transporte utiliza o/a seu/sua filho/filha para se deslocar para a escola? 

 Nenhum, desloca-se a pé 

 Veículo automóvel dos pais ou de terceiros 

 Veículo camarário 

 Autocarro da EVA transportes 

 Outra:  

IV. Iniciativas de cariz socioeducativo 

1. Tem conhecimento dos projetos/eventos promovidos e/ou apoiados pela Câmara Municipal?

 Sim 

 Não (passe para a questão n.º 4 ou 5 consoante o grau de ensino do seu educando) 

2. Indique quais os projetos/eventos em que o seu educando já participou? 

 Desfile de Carnaval das Crianças 

 Dia Mundial da Criança 
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Com tecnologia 

 Festival de Folclore Infantil 

 Concurso Prémio António Labóia 

 Prevenção do bullying 

 Ações de sensibilização sobre ambiente, alimentação saudável... 

 Champimóvel 

 Educação para o conhecimento científico e tecnológico no Centro de Ciência Viva do Algarve 

 Outra:  

3. Como classifica o grau de importância destas atividades? 

 Muito Importante 

 Importante 

 Nada Importante 

4. Para encarregados de educação de crianças que frequentam o Pré-Escolar. 

4.1. O seu educando frequenta o prolongamento de horário no Pré-Escolar?

 Sim 

 Não 

4.2. Qual é a sua opinião sobre o funcionamento do prolongamento de horário? 

 Muito Bom 

 Bom 

 Satisfatório 

 Insatisfatório 

 Péssimo 

5. Para encarregados de educação de crianças que frequentam o 1.º Ciclo. 

5.1. O seu educando frequenta as Atividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas no 1.º Ciclo?

 Sim 

 Não 

5.2. Quais são as atividades que frequenta? 

 Inglês 

 Música 

 Atividade Física e Desportiva 

 Outra:  

5.3. Qual a sua opinião sobre o Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular? 

 Muito importante 

 Importante 

 Insignificante 

5.4. Expresse a sua opinião sobre o funcionamento das atividades de enriquecimento curricular que o seu 

educando frequenta. 

 

100%: terminou.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.  

Denunciar abuso - Termos de Utilização - Termos adicionais

Enviar  

Nunca envie palavras-passe através dos Formulários do Google.

Editar este formulário
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Anexos 
 

 

Anexo VI – Resultados do questionário 
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MONITORIZAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA 

DADOS OBTIDOS POR INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO A 190 
PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO COM CRIANÇAS A FREQUENTAR 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO 

 

I-CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

 

1. Sexo 

 

 

2. Faixa etária 
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3. Estado Civil 
 

 

 

4. Residência 
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5. Habilitações Literárias 

 

6. Com que frequência costuma contactar com o Professor responsável pelo 
seu Educando? 
 

 
 
Outro: “Assim que achar necessário” 

 “Bimestralmente” 

              “Quando existe alguma situação a contactar” 

              “Quinzenalmente” 

              “Sempre que se justifique” 

              “Todos os dias” 
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7. É membro de alguma Associação de Pais? Qual e Porquê? 
 

        “Associação de Pais da Escola do Carmo”; 
 

 “Várias. Contribuir para a melhoria da resposta educativa proporcionada aos meus 
educandos”; 
 
“Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Conceição de Faro. O 
triângulo relacional entre escola - alunos-encarregados de educação é mais consistente e 
efetivo quando existe uma associação de pais. Fazer parte de uma associação é fazer parte 
da resolução de inúmeros problemas que existente no sistema de ensino atual”; 
“Associação de Pais e Encarregados de Educação do agrupamento de escolas do 
montenegro. Os motivos relacionam-se essencialmente que cada participação de um 
encarregado de educação na vida escolar torna mais ativa e mais dinâmica essa escola, 
promovendo também a qualidade da mesma”; 
 
“Do agrupamento do Montenegro. Penso que é um dever dos pais participar ativamente nas 
associações de pais”; 
 
“APEEAM porque acredito que todos juntos conseguimos o melhor para os nossos filhos”; 
“Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de escolas do 
Montenegro.Para estar mais próximo dos nossos filhos e para tentar ajudar a colmatar 
algumas questões menos boas do agrupamento”; 
 
“S. Luís. Manter informada”; 
 
“Associação de Pais da Escola de S. Luís”; 
“Bom João”; 
 
“BJAPEE - Bom João”; 
 
“S. Luís”; 
 
“Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 3. 
Bairro Bom João. Apoio no horário pós-escolar”; 
 
“APEJM de Faro. Como representante de pais de uma turma do 9.º ano que venho 
acompanhando desde há pelo menos 3 anos e como a Associação de Pais estava desativada  
não descansei até que finalmente chegaram à E.B.2,3 J.M. um grupo de pais  que 
acolheram o desafio de reativarmos a associação com o objetivo de melhor acompanhar o 
progresso  escolar dos nossos educandos  e apoiar  a escola perante  os desafios  que o 
ensino encerra. A minha motivação prende-se com o facto de querer aproveitar o meu 
tempo para dar algum contributo válido para a comunidade escolar onde os meus 
educandos encontram-se inseridos”; 
 
 “Associação de Pais do Bom João”; 

        “BJAPEE”; 
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        “Acreditar nos movimentos coletivos”; 

 
        “Associação de Pais do 1.º Ciclo das Escolas da Penha, Areal Gordo e Ferradeira”; 

 
        “Bom João”; 

 
        “BJAPEE para contribuir com os serviços que presta em prol dos alunos”; 

 
        “Associação de Pais da Escola de S. Luís”; 

 
        “Projeto a decorrer”; 

 
        “Associação de Pais da Escola do Bom João”; 

 
       “Pode estar permanentemente em contacto com a escola e a docente”; 

 
       “APEECF”; 

 

  “APEECF - Penso que desta forma estamos mais envolvidos, e mais inteirados e mais 
responsabilizados no processo educativo dos nossos filhos quando  pertencemos a uma 
associação, quer a nível da relação com o agrupamento, quer a nível do município, quer a 
nível da direção e funcionamento da escola. Nós os pais temos outro "peso" quando há 
assuntos para resolver”; 
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II - INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

 

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? 
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3. Como caracteriza o aproveitamento dos espaços existentes no 
estabelecimento de ensino que o seu educando frequenta? 

 
 

 
 
 
 
 
4. Tem conhecimento das intervenções projetadas para o Parque Escolar 

que implicam a requalificação de edifícios e a construção de novos 
centros educativos? 
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5. Indique, na sua opinião, qual o nível de urgência dos seguinte objetivos das 
intervenções a realizar: 

 

 

6.Indique quais os espaços do estabelecimento de ensino que o seu educando 
frequenta que, em sua opinião, carecem de remodelação e/ou ampliação: 

 

 

 

Outros: “Espaços cobertos”, “Pavilhão desportivo”, “Na minha opinião a escola frequentada 
pelo meu educando não necessita de ampliação/remodelação em termos de infra-estruturas. O 
que está muito deficitário são os recursos humanos que faltam em número, nomeadamente 
auxiliares e animadores. 
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7.Tem conhecimento do mobiliário, material didático e equipamento informático 
existente no estabelecimento de ensino que o seu educando frequenta? 

 

 

 

8.Como caracteriza o serviço de refeições? 
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9.Indique o seu grau de satisfação para cada um dos seguintes tópicos relativo ao 
serviço de refeições? 
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III  - Recursos Humanos, Ação Social Escolar e Transportes 

1.Está satisfeito com o serviço prestado pelos funcionários no estabelecimento de 
ensino que o seu formando frequenta? 

 

 

 
2. Dos seguintes tópicos assinale (X) aquele (s) que considera que pode ser 
melhorado. 

 

 

Outro: “Nada a assinalar”
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3. O seu educando usufrui do apoio subsidiado pelo Escalão A ou B? 
 

 

 

4. Como classifica o apoio disponibilizado? 
 

 



                                                   ANEXO VI                                                                                                                

 

 

 

 

5. Que meio de transporte utiliza o seu filho para se deslocar para a escola? 
 

 

 

 

 

 

 

IV - Iniciativas de cariz socioeducativo 
 
1. Tem conhecimento dos Projetos/Eventos promovidos e/ou apoiados pela Câmara 
Municipal? 
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2. Indique quais os Projetos/Eventos em que o seu educando já participou. 

 

 

Outro: “Prevenção de bullying”, “Sensibilização para o uso da Internet”, “Massagens”, 
“Música” e “Higiene Oral”. 
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3. Como classifica o grau de importância destas atividades? 

 

 

 

4. - Para encarregados de educação de crianças que frequentam o Pré-Escolar 
4.1.O seu educando frequenta o Prolongamento de horário no Pré-escolar? 
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4.2.Qual a sua opinião sobre o funcionamento do Prolongamento de Horário? 

 

5. Para encarregados de educação de crianças que frequentam o 1.º Ciclo. 

5.1.O seu educando frequenta as Atividades de Enriquecimento Curricular 
desenvolvidas no 1.º Ciclo? 
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5.2. Quais as atividades que frequenta? 
 

 

 

5.3.Qual a sua opinião sobre o Programa de Atividades de Enriquecimento 
Curricular? 
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5.4. Expresse a sua opinião sobre o funcionamento das atividades de 
enriquecimento curricular que o seu educando frequenta. 
 
“Funcionam bem”; 
 
“Funciona mal. A maior parte das vezes o professor falta ou chega tarde.A falta de 
organização destas atividades tem sido vergonhoso”; 
 
“A ideia do sistema de ensino oferecer a possibilidade de AEC é muito 
positiva.Contudo,a forma de funcionamento atual (ou pelo menos este ano)é muito 
pobre e disfuncional.Aponto alguns aspetos:1-grande maioria dos professores colocados 
nas AECs estão desmotivados e contrariados;2- há faltas recorrentes das aulas 
agendadas e não há substituição;3-não existe a mínima comunicação entre as atividades 
desenvolvidas no âmbito das AECs e os encarregados de educação”; 
 
“Os professores destas atividades não têm pedagogia ou não têm interesse nestas 
atividades. São professores que estão só a preencher horário. Faltam muito. Sendo 
atividades não principais os professores não se esforçam para manter o aluno 
interessado. Chegam a colocar alunos do 1.º ano na rua, como se faz no secundário. A 
meu ver estas atividades não estão a resultar por estas e por outras razões. E foi por 
estes motivos que retirei os meus filhos das AEC’s”; 
 
“Não gosto da falta dos professores”; 
 
“Complementam atividades que de outra forma não teriam”; 
 
“Satisfatória”; 
 
“Não satisfatórias. Não concordo com as atividades escolhidas. Seria muito mais 
interessante o inglês em vez da educação física”; 
 
“Com dois filhos no 1.º ciclo posso referir que funcionam de forma deficiente em que os 
professores mudam com regularidade ou faltam. As atividades de enriquecimento não 
funcionam e a oferta das mesmas é deficiente uma vez que este ano nem sequer é 
possível escolher inglês mas foram aproveitados os recursos existentes e não foi tida em 
conta a necessidade dos alunos”; 
 
“A forma de colocação de professores deveria ser mais rápida e a partir do 1.º ano todos 
os alunos deveriam ter acesso à atividade de inglês”; 
 
“Desajustado, sem conteúdo e acaba por ser mais um passatempo do que oura coisa. A 
investir em atividades como a música, teatro, inglês, entre outras”; 
 
“Este ano retiraram as que eram mais educacionais e que os miúdos gostavam mais”; 
 
“Penso que poderiam ter maior enfoque nas atividades físicas”; 
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“Estas atividades só serão enriquecedoras dependendo do professor que as dá. Existem 
professores que estimulam e motivam os alunos. Estes professores deveriam ser 
avaliados pelos pais dos alunos. Deveria haver maior facilidade/rapidez na substituição 
quando estes professores faltam nunca alterando os horários já estipulados”; 
 
“A substituição de professores das AEC’s por professores que não são da mesma área”; 
 
“O Inglês é uma atividade de extrema importância que deveria estar integrada nas 
atividades letivas”; 
 
“A minha opinião sobre o funcionamento das AEC’s é boa, meu filho adora  frequentar 
estas atividades. Deixava só a advertência para se possível nesse dia não houvesse muita 
carga de tpc, pois chegam a casa muito tarde e cansados de estarem todo o dia ocupados 
na escola”; 
 
“Pobres”; 
 
“Positiva”; 
 
“São um complemento importante à frequência das aulas”, 
 
“Faz falta o inglês, importante”; 
 
“São áreas que deveriam integrar o curriculum base do 1.º ciclo e não serem tratadas 
como área “extra” à formação das crianças”; 
 
“Acho muito importante. O acompanhamento é que poderia ser um pouco melhor 
quando as crianças estão no recreio”; 
 
“Satisfeita”; 
 
“Razoável”; 
 
“Inexistência de plano de trabalhos e relatório de conhecimentos adquiridos”; 
 
“Muito bom” 
 
“Razoável, deveria existir mais exigência nestas atividades”; 
 
“O Educando gosta muito das aulas, mas como ainda só tem 6 anos, não sabe dizer bem 
o que às vezes lá se passa, no entanto, sei que está satisfeito”; 
 
“Penso que deviam inserir logo no início a língua de inglês, muito importante nos dias 
de hoje. Deviam ter um espaço fechado para praticarem a ginástica e até mesmo quando 
chove. As Atividades começaram muito tarde, deviam começar no início das aulas. As 
atividades são muito reduzidas – devia haver mais diversidade”; 
 
“Muito importante”; 
 



                                                   ANEXO VI                                                                                                                

 

 

“De uma maneira geral penso que as atividades funcionam bem, no entanto não 
concordo com a inexistência de expressão físico-motora – Educação Física, na turma da 
minha educanda, uma vez que se apela tanto ao desporto e à vida saudável”; 
 
“Satisfatório”; 
 
“O porquê de não terem inglês, é muito importante principalmente nesta região”; 
 
“O meu educando não frequenta porque tem a possibilidade de vir para casa, pois os 
pais têm o horário compatível. Mas acho que é muita carga horária para as crianças, mas 
compreendo que quem não tem possibilidade de os i buscar, acaba por ser benéfico”; 
 
“Poderia haver mais variedade destas atividades, o meu filho só tem educação física que 
considero extremamente importante, mas são três vezes por semana e duas vezes 
educação visual e talvez se pudesse ter outra atividade como inglês ou outra seria 
melhor. Penso que seria de extrema importância  extrema importância existir um horário 
de saída escolar pelas 18 horas, pois os horários laborais por norma são saída às 18 
horas e para mães solteiras e que os pais/avós também trabalhem e saiam a esse horário, 
ou pelo menos que os meninos  pudessem  estar na escola até às 18 horas é muito difícil 
ter alguém que os vá buscar às 17h30 bem como, com a vida dificultada, também não há 
verba  para colocar os meninos em ATL’s”; 
 
“Considero importante e urgente o regresso das aulas de Música”; 
 
“Bom”; 
 
“Quando o período escolar inicia, as atividades deveriam estar asseguradas num período 
razoável e não iniciam após vários meses. Essa responsabilidade é a da escola e não das 
associações de pais. As atividades deveriam ser mais variadas, exemplo apenas Música 
e Atividade Física”; 
 
“Estou bastante satisfeita com as AEC’s. Na minha opinião funcionam bastante bem 
pois tenho um feedback muito positivo por parte tanto os professores, como do meu 
educando. Acho que são atividades importantes que complementam o programa 
curricular”; 
 
“Apenas atividade física muito pouco”; 
 
“Este ano devido à falta de sala na escola os alunos têm que se deslocar para a Escola 
Secundária Tomás Cabreira, o que dificulta toda a rotina”, 
 
“Boa” 
 
“O meu educando infelizmente não frequenta o programa porque inicialmente não 
existia oferta, tive de optar por não o colocar. Depois fiquei a saber que só ia existir 2 
atividades; logo não o pude inscrever  uma vez que nos outros dias não teria onde o 
colocar e pagar um ATL por umas poucas horas não dá, ainda mais nos dias que 
correm”; 
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“Importante e Razoável”; 
 
“Falta de professores para substituição em caso de faltas”; 
 
“Boa”; 
 
“A minha opinião é o reflexo do que a minha filha transmite, ou seja, é a aprendizagem 
de coisas novas e divertidas!”; 
 
“Julgo que todas as atividades são importantes com que a criança assim se interesse, o 
meu educando adora e vive uma das atividades que frequenta, essa ele fala muito, a 
outra ele não se identifica e ao questionar o que trabalharam ele não sabe nada, não 
querendo dizer que esse docente não esteja a fazer o seu trabalho, simplesmente ele não 
se identifica com ela, em suma o funcionamento das AEC’s deve ser bom a que respeita 
a criança”; 
 
“Muito importante para o desenvolvimento multifacetar do indíviduo, aumentando os 
recursos”; 
 
“Parece-me que não desenvolvem muito o Inglês. Aprendem poucos vocábulos”; 
 
“As atividades podiam ser 1 por dia, por forma a que possam selecionar as que mais 
lhes interessa. E não 2 por dia, que algumas vezes impossibilita a sua frequência”; 
 
“Considero que não está tão sistematizada como outras disciplinas tais como a 
matemática ou a Língua Portuguesa ou Estudo do Meio. O Inglês por exemplo deveria 
ser mais consistente, e ser lecionado pelo menos 2 vezes por semana para ser mais 
reforçada a língua. Claro que está a Escola Secundária é que é a sede de agrupamento e 
não está pensada para receber os alunos do 1.º ciclo com o grau de segurança que eles 
precisam. Ainda mais sabendo que o número  de funcionários por escola foi 
dramaticamente reduzido por questões “trokianas”/económicas. A segurança é 
fundamental”; 
 
“É uma mais valia para ele, onde pode aprender. E é também uma maneira de nós os 
pais conseguirmos ter os nossos filhos mais tempo na escola, quando estamos a 
trabalhar”; 
 
“Na minha opinião acho que as atividades muito boas para os alunos”; 
 
“Conhecimentos muito bons”; 
 
“O meu educando não frequenta as AEC. Apesar de frequentar o horário normal, tive de 
colocar as crianças num ATL porque o horário de funcionamento das AEC não é 
compatível com o meu horário de trabalho e não tenho como ir buscar as crianças à 
escola às 17h30 nem quem me fique com elas depois dessa hora. Para a minha família 
as AEC são inúteis. Além disso nunca começam na mesma altura que as aulas, havendo 
sempre várias semanas de setembro em que não percebo o que é suposto que os pais 
façam às crianças já que têm que sair da escola às 16h00. Só para quem não 
trabalha…Além disso quando o professor da AEC falta também não há o que fazer às 



                                                   ANEXO VI                                                                                                                

 

 

crianças. As AEC poderiam ser uma mais-valia importante, mas da forma como 
funcionam, não servem”; 
 
“Até ao momento não tenho nada a dizer, pelo que sei que funcionam bem”; 
 
“Na minha opinião a atividade física é muito importante e este ano não está a ser 
lecionada na turma devido a falta de professor e está a ser lecionado ciências em que as 
falhas do professor são frequentes”; 
 
“Quando o professor falta não há ninguém que o vá substituir. Não há um espaço 
interior para quando chove fazer a ginástica. De resto corre bem”; 
 
“Muito bom. Tenho pena que este ano a minha filha não tenha atividade física. O 
professor de música não está habituado a lidar com crianças! Se eu mandasse era 
dispensado”; 
 
“Penso que é uma mais valia para a formação psicossocial do meu filho”; 
 
“Felizmente não tenho nada a registar, apenas quero acrescentar que de um modo geral 
estou muito satisfeita com a escola, as AEC’s estão muito bem estruturadas e a minha 
educanda gosta muito dos professores todos e nota-se a  sua evolução dia após dia, pela 
positiva”; 
 
“Pouca formação para a faixa etária”; 
 
“Só tem atividade física, é pouco mas é melhor que nada. É muito importante a 
atividade física, principalmente nos dias de hoje”; 
 
“A minha educanda vai deixar de frequentar esta atividade porque a escola não garante 
a substituição do professor na ausência do mesmo, como também não avisa previamente 
o encarregado de educação e permite que alunos de 9 anos circulem, sem o devido 
acompanhamento de um professor na escola 2/3 o que me leva a questionar a 
organização, a falta de recursos humanos e a segurança da escola”; 
 
“Deveriam ser mais frequentes, no caso da atividade física e desportiva é de 15 em 15 
dias, deveriam ser no mínimo 2 vezes por semana”; 
 
“Muito importante para o seu futuro”; 
 
“Não tenho ainda feedback da parte dos professores, no entanto o meu educando 
mostra-se satisfeito e nunca mostrou intenção de interromper a frequência nestas 
atividades”; 
 
“O Inglês deve ser a 1.ª opção”; 
 
“Considero que o trabalho realizado é satisfatório”; 
 
“Importante na área da “Educação para a cidadania”; insignificante na atividade de 
“Inglês” considerando o grau de exigência; inexistência de opção de Música”; 



                                                   ANEXO VI                                                                                                                

 

 

“Muito bom”; 
 
“Começaram com as atividades muito tarde e esse ano as crianças têm que se deslocar 
para outra escola para as mesmas e isso é um transtorno para os pais e encarregados”.  
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Anexo VII – Caracterização dos estabelecimentos de ensino 

 

 



 

 

 

ANEXO VII  

PARQUE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

Agrupamento de Escolas de João de Deus 
 
Escola Sede: Escola Secundária João de Deus 
 

Esta Escola inaugurada em 1948, está localizada no topo da Avenida 5 de Outubro, na Cidade de Faro 
envolvida por um espaço verde conhecido por Mata do Liceu. 

Escola Secundária João de Deus 

Horário de funcionamento Das 8h30 às 18h30 

Número de turmas 28 

Capacidade 35 salas de aula 

Espaços Escolares 

Laboratório protésico, laboratório de ótica ocular, laboratório de fotografia, 6 salas de ciências, 4 salas TIC 

ginásio  

Sala de expressão dramática 

Oficina de informática 

Oficina de manutenção 

Sala multimédia 

Sala de desenho 

Sala – professores de educação Física 

Salas de pausa - professores 

Salas de pq. Grp. 

Gabinete de Pais e Encarregados de Educação 

Psicologia e Orientação Educativa 

Gabinete de coordenação 

Gabinete de assessoria 

Salas de reuniões - Professores 

Salas de trabalho - Professores 

Gabinete - Diretor 

Sala – grandes grupos 

Nucleo da memória 

Balneários masculinos e femininos 

Arrumos 

Arrecadações 

Antecâmara 

palco 

Áreas técnicas 

Instalações sanitárias, masculino, feminino  e para portadores de deficiência 

Área Técnica painéis solares 

Área Técnica Caldeira 

Palco 

Reprografia, papelaria, bufete, refeitório, cozinha 



 

 

 

 

 

Escolas básicas abrangidas: 

E.B. 2, 3 de Santo António 
Escola EB1 da Penha 
Escola EB1 do Areal Gordo 
Escola EB1 de Ferradeira 

Situada na Freguesia da Sé, a Escola E.B. 2, 3 de Santo António é constituída por 13 salas de aulas, 2 salas de 
Educação Visual., 1 sala de Educação Tecnológica, 2 salas de Educação Visual e Tecnológica, 1 sala de 
Educação Musical, 3 gabinetes, 3 seminários, 3 laboratórios de ciências e 1 anexo de preparação, sala de 
pessoal auxiliar, sala de alunos, bar de alunos, refeitório, cozinha com sala de pessoal e 2 despensas, papelaria, 
gabinete médico, sala de professores, biblioteca, auditório, reprografia, gabinete de SASE, gabinete de Gestão, 
secretaria com arquivo, 1 pavilhão gimnodesportivo, 2 balneários, campo de futebol e basquetebol exteriores, 
4 arrecadações de material didático e instalações sanitárias para alunos e professores. 

Na Cidade a Escola estende a sua influência a sul da Avenida Cidade de Hayward, para este da Rua Capitão 
José Vieira Branco, para sul da Rua Dr. Emiliano da Costa, a este da Rua Ataíde de Oliveira, a sul da Rua 
General Humberto Delgado, a este da Rua Dr. Cândido Guerreiro, a norte da Avenida 5 de Outubro e a este da 
Avenida de Olivença. Esta Escola estende a sua influência às seguintes áreas rurais: Bela Curral, Braciais, 
Chão de Cevada, Ferradeira, Gambelas, Galvana, Marchil, Praia de Faro, Rio Seco e Torre Natal. 

A Escola EB1 da Penha localiza-se na área urbana, estando relativamente próxima do Hospital Distrital de 
Faro, do quartel dos Bombeiros Municipais e do campus da Penha da Universidade do Algarve. É constituída 
por dois edifícios, um do Plano Centenário cuja data de construção é de 1969 e outro do tipo urbano que foi 
construído nas traseiras, em 2006, para dar resposta às necessidades de salas de aula para o 1.º ciclo e para a 
Unidade de Surdos que também funciona nesta escola que, por incluir alunos de toda a Região do Algarve foi 
considerada Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos. O recinto escolar é espaçoso 
para a diversão de recreio e também tem uma horta pedagógica. Esta Escola possui um total de 14 salas e de 
12 turmas, funcionando em regime de horário normal. 

A Escola EB1 de Areal Gordo, sita no Areal Gordo é constituída por um edifício Tipo P3 construído em 1986, 
tendo 4 salas e 4 turmas, funcionando em regime de horário normal. A sua localização, em área rural e 
industrial, permite acolher alunos daquela área. O recinto escolar é consideravelmente amplo e propício às 
diversões de recreio dos alunos. 

A Escola EB1 de Ferradeira situa-se no meio rural, a cerca de sete km de Faro sendo constituída por um 
edifício cuja arquitetura se enquadra no plano centenário rural, constituído por 2 salas de aula que acolhem 2 
turmas, funcionando em regime de horário normal. O recinto escolar é amplo, com um pátio coberto, um 
campo de jogos cimentado, um jardim relvado e vários canteiros com flores e algumas árvores.  



 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Tomás Cabreira 

Escola Sede: Escola Secundária Tomás Cabreira 

Este estabelecimento de ensino está localizado na área correspondente à União de Freguesias da Sé e S. Pedro, 
na baixa da cidade, numa zona mista com habitação, comércio e serviços confinando com uma ampla área 
verde chamada Jardim da Alameda. Esta Escola tem vindo a desempenhar um importante papel na cidade e na 
região no que se refere à formação de quadros médios, predominantemente de vocação tecnológica e artística, 
procurando colocar os jovens no mercado de trabalho. 

Escola Secundária Tomás Cabreira 

Horário de funcionamento Diurno: das 8h30 às 18h25; Noturno: Das 19h25 às 23h:30  

Número de turmas 

39 turmas (36 em regime diurno - 14 de Cursos Científico-Humanísticos, 18 de Cursos Profissionais, 2 de Cursos de 
Ensino Artístico Especializado, 2 de Cursos de Educação e Formação-; 3 em regime noturno - 1 de Ensino 
Recorrente por Módulos Capitalizáveis. 1 de Curso de Educação e Formação de Adultos e 1 de Português para 
Estrangeiros) 

Capacidade 59 salas (27 salas de aula normais + 9 salas de pequenos grupos + 4 salas de informática + 7 laboratórios + 3 oficinas 
+ 9 salas específicas - dança(1), teatro(1), artes visuais(5), design(1) e administração(1) 

Espaços Escolares 

Laboratórios de física, química, biologia, mecânica, eletricidade e polivalentes. 

Salas de aula normais e de pequenos grupos 

Salas de informática 

Oficinas de Eletricidade e Mecânica 

Salas de artes visuais - desenho e oficinas de artes 

Oficina de design 

Sala de dança 

Sala de teatro 

Sala para ensino profissional de administração 

Instalações gimnodesportivas (ginásio e 1 campos exterior polidesportivo) 

Gabinetes de trabalho. 

Gabinetes de diretores de turma/coordenadores pedagógicos 

Gabinetes de atendimento aos pais e encarregados de educação 

Sala de professores. 

Sala da associação de estudantes 

Gabinetes dos serviços de orientação escolar e ensino especial. 

Biblioteca 

Sala de estudo 

Salas de reuniões 

Sala da Associação de Pais 

Posto médico 

2 auditórios (um dos quais por acabar - falta bancada) 

1 auditório exterior 

Gabinete do Presidente do Conselho Geral 

Gabinetes da direção (Diretor, Subdiretor e adjuntos) 

Gabinete dos serviços de Acão social escolar. 



 

 

 

Reprografia e papelaria. 

Sala da coordenadora de pessoal auxiliar 

Sala de assistentes operacionais. 

Bufete 

Refeitório 

Cozinha 

Sala de convívio 

Arrecadações 

Serviços administrativos. 

Arquivos 

Instalações sanitárias 

Balneários 

Espaços exteriores 
 

 
Escolas básicas abrangidas: 

Escola E.B. 2, 3 Dr. Joaquim de Magalhães 
Escola EB1 de S. Luís 
Escola EB1 de Bom João 
Escola EB1/EBM da Ilha da Culatra 

A Escola E.B.2,3 Dr. Joaquim de Magalhães situa-se na área correspondente à União de Freguesias da Sé e S. 
Pedro, entre a zona antiga da Cidade (Horta do Ferragial) e alguns bairros novos. Construído em 1987 este 
estabelecimento de ensino procurou dar resposta às necessidades escolares crescentes no 2º e 3º Ciclos do 
Ensino Básico. 

O edifício é constituído por 7 blocos individualizados, dos quais 3 são constituídos por salas de aulas e 1 pelos 
serviços administrativos. Tem polivalente refeitório, cozinha, papelaria, bufete e sala de convívio e pavilhão 
gimnodesportivo com campo de jogos e balneários. 

Na Cidade a sua influência estende-se a sul da Rua Comunidade Lusíada, D. Francisco Gomes, S.to António, 
Avenida 5 de Outubro e a oeste da Avenida de Olivença. 

A Escola EB1 de S. Luís situa-se no seio da zona urbana, estratégica por estar rodeada por uma zona comercial 
que se estende ao centro da cidade, bem como por outros organismos públicos e privados e ainda de áreas 
residenciais. O edifício escolar foi construído em 1947/8 e enquadra-se no Plano Centenário. Este 
estabelecimento de ensino sofreu obras de ampliação e de requalificação durante os anos letivos de 2006/07 e 
2007/08, sendo constituída por 3 blocos. O recinto escolar é pavimentado e tem um campo de jogos. As aulas 
do 1.º ciclo do ensino básico desenvolvem-se em 12 salas, existindo 18 turmas, motivo que justifica o 
funcionamento em regime de horário duplo. Este estabelecimento de ensino é dos mais afetados pela taxa de 
ocupação (150 %) devido à sobreutilização de espaços, designadamente as salas de 1.º Ciclo.  

A Escola EB1/EBM da Ilha da Culatra localiza-se na Ilha da Culatra, sendo constituída por um edifício 
urbano, de construção moderna, datado de 2001. Tem 2 salas de aula, 1 biblioteca e 1 sala de professores, 
sendo utilizada para o 1.º Ciclo do Ensino Básico e para o Ensino Mediatizado (2.º Ciclo). 

 



 

 

 

Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa 

Escola Sede: Escola Secundária Pinheiro e Rosa 

A Escola Secundária Pinheiro e Rosa, situada na área correspondente à União de Freguesias da Sé e S. Pedro, 
é um dos três estabelecimentos de ensino secundário do Concelho, tendo sido inaugurada no ano letivo 
1994/95. Inicialmente designava-se Escola Secundária da Penha, no entanto em 1995/96 foi-lhe atribuído um 
patrono, alterando-se assim a sua designação, em honra e memória do Prof. Pinheiro e Rosa, um intelectual 
farense que dedicou a vida à investigação da história local e ao ensino. 

Escola Secundária Pinheiro e Rosa 

Horário de funcionamento Das 8h30 às 18h10 

Número de turmas 20 
Capacidade 32 

Espaços Escolares 

Laboratórios de física, química, biologia e geologia, matemática,  informática 

Sala destinada às artes plásticas 

Instalações gimnodesportivas (ginásio grande e ginásio pequeno) 

Gabinetes de trabalho  dos grupos disciplinares  

Uma sala de professores 

Sala da associação de estudantes 

Gabinete dos serviços de orientação escolar e psicologia 

Sala para alunos com currículo específico individual 

Biblioteca 

Um auditório 

Sala de trabalho da direção (Diretor (a), Subdiretor (a) e adjuntos) 

Uma sala da direção para reuniões e atendimento 

Dois gabinetes de trabalho para diretores de turma, diretores de curso e coordenadores de curso 

Dois espaços pequenos para atendimento dos encarregados de educação 

Gabinete dos serviços de Acão social escolar 

Reprografia 

Papelaria 

Gabinete dos assistentes operacionais 

Bufete 

Refeitório 

Cozinha 

Sala de convívio - alunos 

Arrecadações 

Serviços administrativos 

Arquivo 

Instalações sanitárias/balneários 

Sala para as lideranças intermédias 

Duas Salas de Estudo 

Espaços exteriores 

  



 

 

 

 

Escolas básicas abrangidas: 

Escola E.B. 2, 3 Dr. Neves Júnior 
Escola E.B. 2, 3 Poeta Emiliano da Costa 
EB1 de Vale Carneiros 
Escola EB1/JI da Conceição 
Escola EB1/JI de St.ª Bárbara de Nexe  
Escola EB1 de Estoi 
Escola EB1/JI de Bordeira 

A Escola E.B. 2, 3 Dr. Neves Júnior situa-se na área correspondente à União de Freguesias da Sé e S. Pedro. O 
edifício é constituído por 7 blocos, dos quais três são constituídos por salas de aulas e um de serviços 
administrativos. Possui polivalente refeitório, cozinha, papelaria, bufete e sala de convívio, auditório, 
biblioteca-mediateca, centro de recursos Informáticos, e pavilhão gimnodesportivo com balneários. 

Na Cidade a sua área de influência estende-se a norte da Avenida Calouste Gulbenkian, a este da Rua do 
Alportel, a norte da Rua General Teófilo Trindade, à praça Coronel Pires Viegas, a norte da Rua Dr. Emiliano 
da Costa e a norte da Avenida Cidade de Hayward. 

Os transportes são frequentes, não obrigando à longa espera dos jovens no regresso aos locais de residência. 
Esta Escola estende a sua influência às seguintes áreas rurais: Bela Curral, Bela Salema, Bordeira, Braciais, 
Campinas e Mar e Guerra. 

Situada na União de Freguesias da Conceição e Estoi a Escola Poeta Emiliano da Costa é constituída por 10 
salas de aulas, sala de Educação Visual, sala de Educação Tecnológica, sala de Desenho, sala de Educação 
Musical, sala de informática, gabinete da direção, sala de reuniões, sala de diretores de turma, 3 seminários, 2 
laboratórios de ciências e 1 de físico-química e 1 anexo de preparação, 1 laboratório de fotografia, sala de 
pessoal auxiliar, sala de alunos, bar de alunos, refeitório, cozinha com sala de pessoal e despensas,  papelaria,  
gabinete médico,  sala de professores,  biblioteca,  auditório,  reprografia,  secretaria com arquivo, pavilhão 
gimnodesportivo com balneários,1 campo de jogos exterior, 10 arrecadações de material didático, 3 
arrecadações de material de limpeza e instalações sanitárias para alunos e para professores. 

Para além da Aldeia de Estoi esta Escola estende a sua influência às seguintes áreas: Alcaria Branca, Alcaria 
Cova, Agostos, Alface, Arjona, Azinheiro, Bela Salema, Besouro, Bordeira, Campinas, Cancela, Chaveca, 
Conceição de Faro, Falfosa, Gorjões, Mata Lobos, Medronhal, Paço Branco, Sambada e St.ª Bárbara de Nexe. 

A Escola EB1 de Vale Carneiros localiza-se na área urbana, correspondente à União de Freguesias da Sé e S. 
Pedro, próximo da Escola EB1 da Penha, do campus da Penha da Universidade do Algarve, bem como do 
Hospital Distrital de Faro e do quartel dos Bombeiros Municipais. È constituída por um edifício do Tipo P3 
que, durante o ano letivo 2010/11, sofreu obras de ampliação e de requalificação com a construção de mais 2 
salas de 1.º ciclo, bem como de 1 biblioteca e de 1 sala de professores. O espaço exterior é constituído por um 
campo de jogos. Esta escola acolhe cerca de 10 turmas do 1.º ciclo do ensino básico e funciona em regime de 
horário normal. 

 
 
 



 

 

 

 

Agrupamento de Escolas D. Afonso III  

 
Escola Sede: E.B.2,3 D. Afonso III 

Escolas E.B.1 e JI abrangidas:  
EB1 do Alto Rodes 
EB1/JI do Carmo 

A Escola E.B. 2,3 D. Afonso III situada na área correspondente à União de Freguesias da Sé e S. Pedro é 
rodeada por um amplo espaço arborizado onde se situam os campos de jogos, o ringue de patinagem e o 
pavilhão gimnodesportivo. 

Os serviços desta Escola distribuem-se por uma área dispersa formada por 30 salas de aula, sala de 
Professores, sala de Diretores de Turma, Secretaria, refeitório, bufete, polivalente, papelaria, reprografia, 
gabinete dos Serviços de Acão Social Escolar, gabinete Médico, gabinete de Atendimento de Alunos e 
Anfiteatro, Biblioteca, sala de Audiovisuais, a sala de Computadores e a sala de Estudo. 

Relativamente à Cidade esta Escola tem a sua área de influência confinada a sul da Avenida Calouste 
Gulbenkian, a oeste da Rua do Alportel, para sul da Rua General Teófilo Trindade, norte da Rua da 
Comunidade Lusíada/Avenida da República, a norte da Praça D. Francisco Gomes, Rua de Stº António e 
Largo dos Combatentes da Grande Guerra e a este da Rua Dr. Cândido Guerreiro.  

A E.B1/JI do Carmo pertence à União de Freguesias da Sé e S. Pedro e está situada no Largo do Campo da 
Feira, a Norte da Igreja do Carmo, importante monumento da cidade. Trata-se de um edifício cuja traça 
arquitetónica se enquadra no Plano dos Centenários, datando a sua fundação de 1949. O recinto escolar e um 
segundo edifício foram construídos em 1960. Os dois edifícios separados foram utilizados para o ensino 
primário, separando as raparigas dos rapazes. Atualmente o primeiro edifício é utilizado para o 1.º ciclo do 
ensino básico e o segundo para o pré-escolar. Trata-se de um estabelecimento de ensino que detém 6 salas do 
1.º Ciclo e 3 salas de Pré-Escolar, localizando-se no seio da área urbana da cidade, debatendo-se, por isso com 
uma crescente procura e indiciando sobrelotação, já que no 1.º Ciclo acolhe cerca de 9 turmas de 1.º Ciclo e o 
Jardim de Infância é o único da Rede Pública que se localiza na cidade. Em consequência da elevada taxa de 
ocupação (150%) este estabelecimento de ensino funciona em regime de horário normal e duplo (manhã e 
tarde). 

A Escola EB1 do Alto Rodes também pertence à União de Freguesias da Sé e S. Pedro e localiza-se na Rua D. 
Diogo Mendonça Corte Real, no Bairro do Alto de Rodes. A sua construção data de 1982. O edifício 
enquadra-se no Tipo P3 e num espaço urbanizado, possuindo um pátio de recreio amplo e espaçoso com um 
campo polidesportivo e uma horta pedagógica. Contabilizam-se 8 salas de aula, existindo também um pequeno 
pátio interior aberto devidamente arborizado e com algumas plantas, assim como um espaço polivalente que 
permite o desenvolvimento de diversas atividades de cariz lúdico e pedagógico. Este estabelecimento de 
ensino também se localiza numa área potencialmente estratégica, o que justifica o elevado número de turmas 
(cerca de 14) face ao número de salas do 1.º ciclo (8) e implica que a escola funcione em regime de horário 
duplo (manhã e tarde). 



 

 

 

 
Agrupamento de Escolas de Montenegro 

 
Escola Sede: Escola EBI/JI do Montenegro 
Escolas EB1 abrangidas: 
Escola EB1/JI de Montenegro 
Escola EB1 do Patacão 
Escola EB1 de Marchil 
Escola EB1 da Ilha do Ancão 

O 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico de Montenegro (funciona na Escola E.B.I/J.I do Montenegro, localizada na 
Freguesia do Montenegro) iniciou a sua atividade no ano letivo de 1990/1991 em instalações provisórias no 
Seminário em Faro, tendo passado para as atuais instalações no ano letivo de 1991/1992 e em 2006 sido 
integrada na Escola E.B.I/J.I do Montenegro que abrange o pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico. 

O 1.º ciclo é constituído por 10 turmas, estando 3 a funcionar no antigo edifício da EB1 do Montenegro, pois a 
crescente procura por este estabelecimento de ensino não permite acolher todos os alunos no mesmo edifício. 

A Escola é constituída por 12 salas de aula, laboratórios de Ciências da Natureza/Naturais e de Ciências 
Físico-Química, sala de Educação Visual e Tecnológica, sala de Educação Visual, sala de Educação Musical, 
Anfiteatro; campos desportivos e balneários; 1 ginásio polidesportivo com balneários.  

Para além da área urbana do Montenegro esta Escola estende a sua influência às seguintes áreas rurais: 
Arneiro, Falfosa, Gambelas, Patacão, Praia de Faro, Pontes de Marchil e Vale da Venda.  

 


