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 INTRODUÇÃO 
 

A Carta Educativa do Concelho de Faro, homologada, pelo Ministério da Educação, em 

27 de março de 2007, é um instrumento estratégico de diagnóstico e planeamento 

educativo. Em conformidade com os artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de janeiro, este documento visa caracterizar a realidade educativa, projetar a 

construção de novos equipamentos educativos e propor a implementação de medidas, 

ajustadas à identidade territorial demográfica, social e económica de cada município.  

 

No ano letivo 2011/12 concretizou-se a I revisão da Carta Educativa do Concelho de 

Faro (2012-2017), tendo-se redefinido os objetivos e a prospeção de obras de 

conservação e de requalificação do parque escolar consideradas mais urgentes, 

atendendo às necessidades identificadas. Os anos que se sucederam foram 

monitorizados através da realização anual de relatórios de atualização, os quais foram 

validados pelo Grupo de Trabalho de Atualização e Monitorização da Carta Educativa e 

aprovados, por maioria, em plenários do Conselho Municipal de Educação de Faro 

(CMEF).  

 

O Decreto – Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro confere novas competências aos 

municípios e reforça as áreas anteriormente descentralizadas, revogando o Decreto-

Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, que concretizou a vaga de descentralização de 

competências em 2008 e 2009, assim como o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, 

que regulamentava os conselhos municipais de educação e a elaboração das cartas 

educativas. Com a nova legislação salvaguarda-se a importância da manutenção da 

carta educativa municipal e do plano de transportes escolares, enquanto instrumentos 

de planeamento. 

 

 Com efeito, apesar de o n.º 3 do artigo 15.º determinar que a carta educativa deve ser 

revista, com caráter obrigatório, de 10 em 10 anos, a realidade local ilustra mudanças 

significativas no reordenamento da rede escolar nos últimos anos, principalmente 

aquando da abertura, em 2014, da Escola Básica da Lejana e a partir daí, da entrada 

em atividade de novas valências de educação pré-escolar, também na rede pública, 

precisamente nas Escolas Básicas de Penha, Areal Gordo, Estoi e em 2019 do Bom 

João. Atendendo aos pontos 1 e 2 do mesmo artigo a criação de novos 
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estabelecimentos de ensino fundamentam a atualização deste instrumento de 

planeamento.  

 

O documento foi atualizado, com inclusão de dados estatísticos do Anuário Estatístico 

da Região do Algarve, 2018, bem como com dados de evolução do número de alunos 

dos anos 2018/19 e 2019/20. 

 

Nesse sentido este novo documento incorpora o registo da evolução do número de 

alunos, matriculados nas redes pública e particular e cooperativa, no ano letivo 

2019/20, assim como o diagnóstico atual das necessidades do parque escolar da rede 

pública do concelho. Visa ainda apresentar a estratégia municipal para combater o 

abandono escolar, promover o sucesso educativo e planear as ações e atividades 

complementares de ação educativa e assegurar o desenvolvimento do desporto 

escolar.  

 

Impera, portanto, refletir sobre o facto de já terem passado treze anos desde a 

elaboração e homologação, pelo Ministério da Educação, do documento inicial, 

impondo-se a necessidade de analisar o percurso do progresso educativo do concelho 

na última década, observar a realidade atual e projetar, para o futuro, as intervenções 

e projetos que se considerem impulsionadores da evolução educativa de Faro, 

Concelho Educador. 

Esta nova carta enquadra-se, por conseguinte, numa 3.ª geração, incorporando não só 

os dados conducentes com a análise da realidade educativa concelhia mas também 

uma proposta de trabalhos referentes à elaboração do Plano Estratégico Educativo 

Municipal (ver Anexo I), enraizando-se, deste modo, uma nova perspetiva educacional 

do próprio território educativo que é Faro, consolidando-o como Concelho Educador, 

desde a primeira infância à vida universitária, acompanhando igualmente as dinâmicas 

do ensino profissional e os enlaces da educação e formação ao longo da vida. 

 

O trabalho de monitorização efetuado desde 2007 (data de homologação) foi decisivo, 

não só para compilar informação e ampliar visões, mas também para melhorar o 

parque escolar da rede pública, assim como o seu funcionamento e a cooperação com 

os demais agentes locais, designadamente os agrupamentos de escolas e as 

associações de pais e de encarregados de educação. A possibilidade de se debater e 
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discutir informação resultante do trabalho de monitorização têm servido de impulso 

para a operacionalização do Conselho Municipal de Educação de Faro, abrindo espaço 

e oportunidade para dar voz a vários intervenientes locais, não se fechando cada 

plenário em si mesmo mas e primeiramente caminhando na direção dos munícipes. 

 

A monitorização é um processo importante, permanente, moroso e exige um trabalho 

contínuo 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 seus intervenientes. 

 

Refira-se que a atualização e monitorização anual da carta educativa possibilita 

atualizar os dados apresentados e reajustar as propostas existentes, viabilizando, 

assim, a produção de documentos, por ano letivo. 

No âmbito desta nova revisão apresentam-se objetivos a concretizar, no próximo 

decénio, os quais deverão ser também avaliados anualmente. Merecem assim 

destaque os objetivos gerais e específicos, nomeadamente: 

 

Objetivos gerais: 

• Avaliar, periodicamente, a Carta Educativa do Concelho de Faro; 

• Consolidar Faro como Concelho Educador; 

 

Objetivos específicos: 

• Elaborar  e implementar o plano estratégico educativo municipal; 

• Elaborar e implementar a estratégia municipal para a redução do abandono 
escolar precoce e para a promoção do sucesso educativo; 

• Apresentar as atividades de complementaridade da ação educativa e do 
desenvolvimento do desporto escolar; 

• Atualizar os dados quantitativos relativos à educação e formação no concelho; 

• Atualizar a informação qualitativa apresentada; 

• Completar o documento homologado, enriquecendo os conteúdos abordados; 

• Projetar a calendarização de obras dos novos estabelecimentos de ensino a 
construir e dos estabelecimentos de ensino a requalificar. 
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A monitorização da carta educativa consistiu num exercício que permitiu, portanto, 

atualizar, ao longo destes 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. No entanto esse é um dos 

constrangimentos que afeta documentos estratégicos desta natureza e até mesmo 

trabalhos de investigação, exigindo-se um esforço contínuo por ir efetuando melhorias 

e ajustamentos. 

PRINCÍPIOS 

 
“Inclusão e equidade na e por meio da educação são o alicerce de uma agenda de educação 
transformadora e, assim, comprometemo-nos a enfrentar todas as formas de exclusão e marginalização, 
bem como disparidades e desigualdades no acesso, na participação e nos resultados de aprendizagem. 
Nenhuma meta de educação deverá ser considerada cumprida a menos que tenha sido atingida por 
todos. Portanto, comprometemo-nos a fazer mudanças necessárias nas políticas de educação e a 
concentrar os nossos esforços nos mais desfavorecidos, especialmente aqueles com deficiências, a fim de 
assegurar que ninguém seja deixado para trás”. 
 (Declaração de Incheon/Educação 2030: rumo a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e à 
educação ao longo da vida para todos). 

 
“Os municípios deverão exercer com eficácia as competências que lhes cabem em matéria de educação. 

Qualquer que seja o alcance destas competências, elas deverão prever uma política educativa ampla, 
com carácter transversal e inovador, compreendendo todas as modalidades de educação formal, não 
formal e informal, assim como as diferentes manifestações culturais, fontes de informação e vias de 
descoberta da realidade que se produzam na cidade”. 
(Carta das Cidades Educadoras). 

 
“Muitos são os documentos emanados do CNE que referem as finalidades da educação e salientam a 
importância de uma escola autónoma, livre e responsável”.  
(Parecer n.º 4/2017 – Parecer sobre o Perfil dos Alunos para o Século XXI, Diário da República, .II série, 
n.º 104, de 30 de maio de 2017. 

 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra no seu artigo 26.º o direito à 

educação, assim como a gratuitidade do ensino elementar, evocando a plena expansão 

da personalidade humana. 
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A Constituição da República Portuguesa também salvaguarda o direito à educação e ao 

ensino consagrados nos artigos 73º e 74º, em prol de uma educação promotora do 

espírito democrático, pluralista e tolerante, que visa formar cidadãos ativos e 

empenhados no desenvolvimento sustentável da sociedade. Estas prioridades do 

Estado de Direito Democrático fundamentam-se no desenvolvimento de competências 

e da personalidade, relevando a liberdade, a autonomia, o civismo, a disciplina, o 

respeito e o olhar crítico sobre a realidade, de modo a valorizar a dimensão humana do 

trabalho, a favor do bem comum e da paz social. Nessa mesma linha e em 

conformidade com a Lei Fundamental anote-se que a Lei de Bases do Sistema 

Educativo visa criar uma Escola promotora da formação de cidadãos livres, 

responsáveis, autónomos e solidários.  

 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que veio concretizar novas 

atribuições e competências para as autarquias locais, o Conselho Municipal de 

Educação visa propor ações que garantam novos padrões de eficiência e eficácia do 

sistema educativo, recorrendo à análise e ao acompanhamento do seu funcionamento. 

 

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

locais determina no artigo 23.º a “educação, ensino e formação profissional” como 

sendo atribuições municipais, ilustrando as competências materiais e funcionais que, 

no seu cômputo, são o resultado de um processo de transferência de competências e 

meios que se iniciou na década de oitenta, nomeadamente no que diz respeito ao 

domínio educativo. 

 

Através da articulação da política educativa de âmbito local, supramunicipal e regional 

importa reforçar os recursos necessários à implementação de medidas que promovam 

o desenvolvimento sustentável. 

 

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, lei-quadro da transferência de competências para 

as autarquias locais e para as entidades intermunicipais determina os princípios da 

subsidiariedade, da autonomia das autarquias e da descentralização de competências. 

Neste âmbito, o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, concretiza a transferência 
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de competências para os órgãos municipais e regula o funcionamento dos Conselhos 

Municipais de Educação.  

 

A carta educativa engloba um conjunto de princípios e diretrizes, fundamentados por 

uma política municipal de educação que deverá garantir a qualidade funcional dos 

espaços educativos, assim como uma organização e gestão eficaz dos 

estabelecimentos de ensino. Nesse sentido, através do diagnóstico da realidade e da 

oferta de recursos, procurar-se-á garantir a existência de condições propícias ao ensino 

e à formação, prevenindo quaisquer indícios de isolamento ou situações de exclusão 

social. 

 

A carta educativa, assumida como instrumento dinâmico e estruturante, norteador da 

política educativa do concelho deverá garantir: 

 

• a elaboração e implementação do Plano Estratégico Educativo Municipal; 

• a implementação da estratégia municipal para a redução do abandono 

escolar precoce e para a promoção do sucesso educativo; 

• os contributos municipais para assegurar o desenvolvimento do desporto 

escolar; 

• uma rede escolar abrangente e com uma oferta formativa diversificada, 
que garanta uma educação e formação de qualidade; 
 

•  condições de funcionamento que proporcionem as melhores 

aprendizagens em escolas inclusivas, com espaços educativos polivalentes, 

tecnológicos e multifuncionais; 

 

•  atividades lúdico-pedagógicas de apoio à família – prolongamento de 

horário; 

 

• desenvolvimento de ações que promovam o sucesso escolar; 

 

• projeção de obras de ampliação, requalificação e construção no parque 

escolar da rede pública, assegurando boas condições estruturais e de 

segurança para a prática pedagógica, lúdica e desportiva; 
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• uma oferta de educação e formação adequada às necessidades do 

mercado de trabalho; 

 

• desenvolvimento de projetos de educação ambiental; 

 

• reforço das medidas educacionais, promotoras da leitura; 

 

• realização de projetos de educação para a cidadania, holísticos e 

multiculturais; 
 

• uma educação extraescolar promotora da igualdade de oportunidades; 
 

 

No quadro que se segue são apresentadas as potencialidades e as fragilidades com que 

o Município de Faro se depara e que influenciam a realidade educativa no concelho. 
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Quadro 1 – Análise SWOT (Pontos fortes e pontos fracos) 
 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

Fa
to

re
s 

en
d

ó
ge

n
o

s 

o Localização costeira privilegiada, 
propiciadora da convivência com a Ria 
Formosa; 

o Património natural de referência (Parque 
Natural da Ria Formosa, zonas balneares de 
qualidade); 

o Concentração de entidades públicas e 
privadas; 

o O plano de ampliação/requalificação da rede 
pública do pré-escolar e do 1.º ciclo do 
ensino básico implementado nos últimos 10 
anos; 

o Parque escolar abrangente e diversificado, 
desde a educação pré-escolar até ao ensino 
secundário; 

o Todas as escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
funcionam em regime de horário normal; 

 

o Existência de Escola de Referência para o 
ensino bilingue de alunos surdos – 
Agrupamento João de Deus; 

o Existência de Agrupamento de referência 
para a Intervenção Precoce na Infância – 
Agrupamento D. Afonso III; 

o Dinamização cultural adequada às diferentes 
faixas etárias; 

o Promoção de iniciativas no âmbito do 
desenvolvimento sustentável, da educação 
ambiental e da educação para a cidadania; 

o Atribuição de bolsas de estudo a estudantes 
do ensino secundário e do ensino superior; 

o Recrutamento e contratação de 7 
animadores e de 45 assistentes operacionais 

o Elaboração do Plano Estratégico Educativo 
Municipal. 
 

o Escolas básicas mais antigas com estruturas que 
necessitam de obras de conservação;  

o Necessidade de diversificar a oferta formativa do 
ensino superior público existente para dar 
resposta às necessidades do concelho; 

o Necessidade de maior investimento na 
preservação e na educação ambiental; 

o Necessidade de maior intervenção em 
comunidades mais isoladas, nomeadamente no 
domínio da educação e formação de adultos; 

o Necessidade de especificar a oferta educativa e 
formativa em áreas tradicionais, mas também 
inovadoras; calceteiros, sapataria, joalharia; 

o Situações de insucesso escolar, particularmente 
na transição entre ciclos e no último ano do 
ensino secundário; 

o Insatisfação de alguns pais e encarregados de 
educação à comida servida nos refeitórios 
escolares (elaborada sob supervisão de 
nutricionista da Administração Regional de Saúde 
e em conformidade com o modelo da dieta 
mediterrânica); 
 

Fonte: Divisão de Educação 
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Quadro 2  - Análise SWOT (Oportunidades e Ameaças) 

 
 Oportunidades Ameaças 

Fa
to

re
s 

ex
ó

ge
n

o
s 

o Crescente afirmação de Faro como 
centro académico e de investigação; 

 

o Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve, aliando a formação, a 
investigação e os progressos 
terapêuticos na área da medicina e da 
saúde; 

 

o Crescente oferta diversificada de 
licenciaturas, mestrados e 
doutoramentos, bem como de cursos 
de técnicos superiores profissionais 
(TeSP) e de pós-graduações não 
conferentes de grau, na Universidade 
do Algarve; 

o Oferta de custos de especialização 
tecnológica (CET) no Centro de 
Emprego e Formação Profissional – 
Ministério da Solidariedade, Emprego 
e Segurança Social; 

 

o Crescente investimento no ensino 
profissional com grande diversidade 
de ofertas e na formação contínua; 

o Mobilização e articulação das 
entidades públicas e privadas na 
implementação de projetos e ações 
educativas não formais; 

o Projeção da construção de novos 
estabelecimentos de ensino em 
Gambelas (Freguesia de Montenegro) 
e Faro (recinto da EB D. Afonso III); 

o Processo de descentralização de 
competências em curso; 

o Quadro Portugal 2020; 
o Estratégia Nacional de Educação para 

o Desenvolvimento, 2018-2022 
(ENED); 

o Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania; 

o Programa Nacional de Promoção do 
Sucesso Escolar; 

o Rede Internacional de Cidades 
Educadoras 

o Fraca articulação com as empresas locais 
na promoção do desenvolvimento 
sustentável; 

 

o Condicionalismos no acesso a 
financiamento comunitário, para melhoria 
dos espaços educativos e de 
implementação de projetos locais de 
promoção da cidadania; 

 
o Envelhecimento da população; 

 
o Carências socioeconómicas de alguns 

agregados familiares; 
 

o Violência e radicalismo que marcam a 
atualidade; 

 
o Falta de alojamento para estudantes 

universitários; 
 

o Situação de emergência social, 
desencadeada pela crise epidémica covid-
19; 

 
o Repercussões das medidas excecionais e 

temporárias (Covid-19) na vida dos alunos 
– ensino à distância; 

 
o Desemprego sazonal, consequência da 

quebra de atividade turística durante o 
período de inverno, situação com 
agravamento significativo devido ao 
impacto da pandemia Covid-19. 

 
 

 

Fonte: Divisão de Educação 
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1.  ANÁLISE GEOGRÁFICA E SOCIOECÓNOMICA 

 

Faro, capital do Algarve está situada no litoral, junto ao Parque Natural da Ria Formosa 

que ocupa o sotavento algarvio sob a forma de uma extensa área lagunar delimitada 

pela península do Ancão e a Manta Rota. Paralelamente à linha de costa que se situa a 

sul da cidade de Faro encontra-se uma barreira de ilhas estreitas e arenosas: Culatra, 

Farol e Barreta. 

A cidade de Faro é sensivelmente plana e assenta em terrenos de aluvião e grés 

argiloso, um dique natural serve de proteção à Ria Formosa, onde se cria uma grande 

diversidade de bivalves. 

A zona do barrocal, demarcada a norte pela Serra do Caldeirão é fértil e tem um 

microclima favorável, propiciando à agricultura. 

As características dos terrenos em que assenta a atual cidade de Faro eram muito 

diferentes nos tempos da sua fundação, uma vez que o nível médio das águas do mar 

se encontrava a dois a três metros acima do atual, originando uma linha de costa 

muito recortada e inundável. 

Faro, primitivamente denominada Ossónoba, terá surgido por volta do século VIII a .C., 

durante a colonização fenícia do mediterrâneo Ocidental. Era caracterizada por ter um 

caráter de entreposto comercial, integrado num vasto sistema mercantilista, baseado 

na troca de produtos agrícolas, pescado e minérios, situação que se manteve nos 

períodos grego e cartaginês. O nome Ossónoba terá a sua origem no fenício «Osson 

Êbá» que significa armazém num sapal. 

Após a invasão árabe, Ossónoba continua a ser uma das localidades mais importantes 

do sudoeste peninsular. Nos finais do século IX e aquando da revolta dos Melides a 

cidade de Ossónoba foi fortificada e passa a ser chamada de Santa Maria e mais tarde 

Santa Maria de Hárune. Em 1249 é integrada no território português e em 1266 

D.Afonso III concede-lhe o primeiro foral.  

Em virtude da expansão marítima e valorização geopolítica do Algarve a vila de Faro foi 

escolhida como sede episcopal e a 7 de setembro de 1540 é elevada a cidade por D. 

João III. 
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O centro histórico da cidade de Faro corresponde à zona interior delimitada pela Cerca 

Moura que foi erigida no séc. VIII como proteção e defesa. A zona que atualmente 

corresponde ao Centro Histórico divide-se em três núcleos, designadamente a Vila 

Adentro, a Mouraria e a Ribeira. 

1.1. ATIVIDADE ECONÓMICA 

 

O concelho de Faro possui um tecido empresarial com um total de 9.718 empresas 

(III.3.6 - Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2017 - Anuário 

Estatístico da Região Algarve 2018). 

As empresas sedeadas no concelho de Faro possuem menos de 250 trabalhadores, 

excetuando-se apenas 3 empresas que possuem mais do que 250 trabalhadores. 97% 

possuem menos de 10 trabalhadores, 3% entre 10 a 49 trabalhadores e 0,4% entre 50 

a 249 trabalhadores. 

Faro apresenta uma densidade empresarial de 48,0 empresas/km2, das quais 71,72% 

correspondem à tipologia de empresas individuais, de acordo com os dados 

estatísticos do Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018. 

A Universidade do Algarve tem-se afirmado, em termos formativos e de investigação, 

contribuindo também para a dinâmica económica do Concelho e da Região. 

O concelho de Faro tem tido o seu desenvolvimento sustentado em torno de 

atividades associadas ao Setor Terciário e à sua afirmação como capital regional. 

Funções terciárias, vocacionalmente associadas à sua capitalidade administrativa e a 

uma estrutura de agrupamentos coletivos e de funções centrais. Sendo a capital 

administrativa da região, Faro assume-se, portanto, como sendo o ponto estratégico 

de aglomeração de diversos serviços cujos papéis e contributos incidem no 

planeamento e na gestão distrital e concelhia. 
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Gráfico 1 – trabalhadores por conta de outem nos estabelecimentos, por município, segundo 
o setor de atividade 

 

 
 Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 
 

Como se verifica no gráfico indicado o número de trabalhadores é superior no setor 

terciário, reforçando assim a importância deste setor para a gestão e planeamento 

concelhio e regional, no âmbito dos quais assumem particular importância as 

delegações de órgãos da administração pública e da Universidade do Algarve que se 

tem vindo a afirmar a nível regional na área do ensino e da investigação e também tem 

contribuído para a dinamização económica local. 

Quanto ao número de trabalhadores, por conta de outrem, segundo a profissão 

principal, os trabalhadores/as dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores/as apresentam valores mais elevados (26,87%), seguindo-se o pessoal 

administrativo (17,00%) e os especialistas das atividades intelectuais e científicas 

(13,87%). 



 

25 
 

 

Gráfico 2 – Trabalhadores, por conta de outrem, nos estabelecimentos, por município, 
segundo a profissão principal (CPP – 10), 2017 

 
Fonte: INE -  Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 
 

Em Faro localizam-se diversos serviços e delegações que sustentam a atividade de 

áreas distintas, nomeadamente a Administração Regional de Saúde do Algarve, a 

Direção Regional de Cultura do Algarve, a Direção de Serviços do Algarve – Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Delegação Regional do Algarve da Direção-

Geral do Território, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, entre outras, com 

pepel decisivo na implementação das políticas de âmbito regional. 

 

1.1.1. SETOR PRIMÁRIO  

 

A  Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve possibilita que se estabeleça um 

contacto mais próximo entre a comunidade local e os serviços prestados, 

nomeadamente os assuntos sobre a agricultura, controlo fitofarmacêutico e análises 

laboratoriais, assim como o apoio às áreas rurais e aos domínios que se relacionam 

com a pesca. Os serviços da tutela do Ministério da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural asseguram diversas medidas de apoio às áreas rurais. Apoiam, 
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igualmente, diversas iniciativas promovidas através da cooperação de várias entidades 

locais na promoção de Seminários e Projetos promotores da agricultura social, da 

agricultura familiar, do fomento da produção biológica e biodinâmica, que conta cada 

vez mais com novos seguidores. 

O setor primário é dinâmico, competitivo e especializado na produção de produtos 

hortícolas e hortofrutícolas, sobretudo no sul do Concelho - zona da Campina - onde 

existe forte pressão urbanística. Paralelamente a esta realidade existe uma agricultura 

de subsistência, com culturas de cereais, leguminosas, batata, olival, frutos secos e 

prados temporários e com culturas forrageiras. Faro regista uma superfície agrícola 

utilizada de 4.079 ha, de acordo com os dados dos últimos censos (2011). 

A zona do barrocal apresenta ainda uma ampla margem para a intensificação da 

agricultura. O quase abandono do pomar tradicional de sequeiro (alfarrobeira, 

amendoeira, oliveira e figueira) a que se assistiu no passado tem raízes profundas, o 

que será reversível se houver apoios à reconversão dos pomares. É pouco admissível 

uma recuperação da oliveira (incapaz de concorrer com outras zonas) e da figueira, 

que só interessará se orientada para o consumo em fresco. A alfarrobeira e a 

amendoeira mantêm ainda bastantes potencialidades. 

Uma das causas da degradação do pomar de sequeiro é o abandono do sob-coberto 

(fava e ervilha) dado que estas culturas asseguravam a limpeza, adubação e 

movimentação das terras, não se prevendo o seu regresso. Por outro lado, é provável 

que um eventual emparcelamento da propriedade, aliado a um reordenamento físico 

e varietal, dê origem a pomares bem dimensionados, com boa produtividade do 

trabalho e da terra, que permitam rendimentos económicos compensadores. 

Especificamente no que diz respeito às explorações agrícolas e à sua natureza jurídica 

é notório que existem em maior número os produtores singulares, comparativamente 

às sociedades. De igual modo é de anotar um número superior de explorações por 

conta própria relativamente ao arrendamento. 
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Gráfico 3 – Árvores de fruto e oliveiras vendidas pelos viveiristas, por município de destino 

 

Fonte: INE - Anuário Estatístico do Algarve, 2018 

 

O barrocal é ainda caracterizado pelos pomares de laranjeiras e por extensões de 

árvores de fruto, destacando-se em maior número as laranjeiras, comparativamente às 

restantes variedades. As oliveiras são também muito procuradas, reconhecendo-se 

que em Faro, a exemplo do que sucede nos outros concelhos, os proprietários, mesmo 

que detentores de pequenas explorações agrícolas de subsistência, asseguram a 

colheita da azeitona para consumo e para processar e obter azeite. 

A produção agrícola é parcialmente escoada pelo Mercado Municipal de Faro e pelo 

Mercado Tradicional do Carmo, sobretudo no comércio tradicional, com a 

comercialização dos produtos hortícolas e da fruta. De igual modo, o Mercado 

Abastecedor da Região de Faro também contribui para a valorização da produção local 

e regional, dos pequenos e médios empresários agrícolas, conferindo um maior 

dinamismo ao setor agrícola. 

 

Flora 

O concelho possui 375 ha de superfície de matos e florestas o que traduz o pouco 

significado da produção florestal. Apesar de Faro se encontrar numa posição 

geográfica estratégica para o desenvolvimento económico, dada a sua ligação ao mar e 
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ao barrocal algarvio, é de notar que a produção florestal não é tão revelante como em 

outros concelhos do interior algarvio. 

Faro apresenta, como na região, diversidade quanto à flora existente, verificando-se 

nas zonas dunares a vegetação que é comum encontrar em áreas arenosas como o 

estorno e os cordeirinhos de praia, a vegetação do sapal, os rosmaninhos e os tomilhos 

que se encontram em matas e os caniços e as tabuas em zonas ribeirinhas. 

No concelho Faro é frequente encontrar povoamentos mistos de amendoeira, figueira, 

oliveira e alfarrobeira. 

A alfarrobeira, através da produção da alfarroba, é uma das especialidades da floresta 

algarvia com significativa presença na Região do Algarve e no Concelho de Faro, 

assumindo também particular importância na dinamização económica e ao nível da 

conservação da espécie. 

Os pinhais também marcam a sua influência, particularmente nas áreas costeiras e 

existem também algumas áreas, nomeadamente o Ludo, que incorporando-se no 

Parque Natural da Ria Formosa, abrange também uma parte do Concelho de Faro, 

sendo considerado uma verdadeira referência em termos florestais e também de 

biodiversidade. Contudo e a este respeito é preciso apontar que os inúmeros incêndios 

têm contribuído para a sua desflorestação e elevando o risco de extinção de espécies 

autóctones. 

Os incêndios florestais são um dos principais crimes a considerar e que, na última 

década, têm devastado diversas regiões. Faro regista, no ano 2016, 11 incêndios, o que 

equivale a 0,010 % da taxa de superfície florestal ardida. As áreas mais vulneráveis à 

propagação de incêndios são o pinhal que circunda a Universidade do Algarve, em 

Gambelas, e que se estende pelo Montenegro, Aeroporto Internacional e Ilha do 

Ancão, assim como os canaviais e pasto, no Rio Seco, entre Faro e Olhão. Importa 

confirmar que as ocorrências registadas têm sido controladas pelo Corpo de 

Bombeiros Sapadores de Faro. 
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Pecuária 

A produção pecuária no concelho de Faro é reduzida, sendo maioritariamente para 

autoconsumo familiar. 

Quadro 3 - Efetivos Animais  
 

Bovinos 319 Equídeos 91** 

Ovinos 2043 Coelhos  sd 

Caprinos 370 Aves* 24721 

Suínos 2555 Frangos de Carne 0 

                    Fonte: Serviços Veterinários da Região do Algarve 
              * Capoeiras domésticas Informação Sistema SIREA 
              ** Dados aproximados, referentes a licenciamentos REAP. 
 

 

Pesca 

Neste setor de atividade destaca-se a pesca artesanal, que representa a maioria do 

total da pesca praticada, sendo que as artes mais utilizadas são as de aparelhos de 

anzol e redes de tresmalho.  

O número de pescadores inscritos na Capitania do Porto de Faro ultrapassa uma 

centena e os novos pescadores enquadram-se, maioritariamente, na faixa etária dos 

25 aos 29 anos. A frota de pesca é constituída por mais de 200 embarcações, 

predominando as embarcações de pesca local, sendo ainda de considerar algumas 

embarcações para a apanha do marisco. 

A maioria dos pescadores vive na Ilha da Culatra e opta por descarregar o seu peixe no 

porto de Olhão. A pesca descarregada no porto de Faro representa menos de 1% da 

tonelagem total descarregada no Algarve. O seu valor económico é muito reduzido no 

total regional. 

Os principais problemas que afetam o setor piscatório são estruturais, idênticos aos de 

toda a região algarvia e levam a uma diminuição da rentabilidade do setor, não 

atraindo por isso novos investimentos: dimensão reduzida da frota e envelhecimento 

da mesma; desaparecimento de algumas espécies marinhas; falta de infraestruturas de 

apoio nos pequenos portos; tecnologias obsoletas; carência de formação profissional 

adequada; tecido empresarial fraco; incapacidade financeira. 
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Os viveiros de amêijoa são uma riqueza da Ria Formosa, contando-se no concelho de 

Faro mais de duas centenas de licenças para viveiristas. 

 

Quadro 4 – Pescadores/as matriculados, por portos de pesca, 2018 
 

Portos 

Grupo etário Águas 

interiores 

não 

marítimas 

Águas marítimas 

Total 
16-34 

anos 

35-54 

anos 

55 e mais 

anos 

Pesca de 

arrasto 

Pesca do 

cerco 

Pesca 

polivalente 

Olhão
1
 1090 218 576 296 133 108 176 673 

Algarve 2779 483 1593 703 143 286 377 1973 

Fonte: INE- Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 

 

Os últimos dados estatísticos do INE registam 1.090 indivíduos matriculados para 

exercer a atividade piscatória, segundo registos das Capitanias e Delegações Marítimas 

de Quarteira, Faro, Olhão e Fuzeta. O maior número situa-se na faixa etária dos 35 aos 

54 anos, a exemplo do que sucede na Região do Algarve. A pesca polivalente é a mais 

frequente, seguindo-se a pesca do cerco e por fim a pesca de arrasto. Importa anotar 

que a pesca polivalente se socorre de diversas artes e utensílios, nomeadamente 

anzóis, armadilhas, alcatruzes, ganchorras, redes camaroeiras, sacadas-toneiras e 

xávegas. 

1.1.2. SETOR SECUNDÁRIO  

 

Indústria 

No concelho de Faro é notória a existência, no domínio agrícola e agroalimentar, do 

registo de produtores de sumos de fruta e de hortícolas. Todavia a indústria 

metalúrgica e metalomecânica marca presenta significativa no território, servindo de 

apoio à construção e manutenção de estruturas, designadamente os da área da 

construção e da engenharia civil.  

A construção civil é, a par do que ocorre nos restantes pontos da região do Algarve, um 

dos setores industriais mais importantes, assumindo um contributo significativo na 

                                                 
1
 Olhão inclui as Capitanias/Delegações Marítimas de Olhão, Fuzeta, Quarteira e Faro 
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promoção do bem-estar da comunidade, através da expansão das áreas habitacionais, 

na reabilitação do património imobiliário existente e no zelo e concretização de obras 

públicas, as quais são planeadas e executadas para servir a comunidade. 

 

Quadro 5 – Edifícios licenciados pelos Municípios para construção, segundo o tipo de obra 
 

Edifícios 

Construções novas 
Ampliac/alter./constr. 

 Edifícios 

Total 

Total 

 Dos quais: Fogos para 

habitação 

familiar 

Edifícios 

Total 
Habitação 

familiar 
Aparta. Morad. Total 

Para 

habitação 

familiar 

Faro 

68 57 24 24 4 20 58 38 33 

Algarve 

1125 871 677 585 85 500 1462 327 286 

  Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região do Algarve,2018 

 

Como se verifica no quadro 5 as obras licenciadas para construção e para ampliação 

destinam-se, na sua maioria, para habitação familiar. 

O concelho de Faro oferece vantagens ao nível das acessibilidades, de serviços de 

apoio, dispondo ainda de logística instalada. Sendo necessária a implementação de 

uma zona industrial (prevista no PDM) com as devidas infraestruturas e na qual os 

custos dos terrenos não sofram pressões significativas. Nesse sentido, o Pólo 

Tecnológico do Algarve, a instalar em Gambelas, visa impulsionar o tecido económico 

concelhio e regional, criando sinergias e estratégias promotoras de inovação e 

competitividade, internacionalização de empresas e formando uma massa crítica e 

empreendedora. Foi neste âmbito que o Município aderiu, em 2011, ao Projeto MED – 

Technopolis com o objetivo de fomentar o interface tecnológico nos países do Sul da 

Europa, designadamente Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia. 

Em 2014 o Município de Faro e a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa 

assinaram um protocolo de cooperação, com vista ao fomento da atividade cultural, 

turística e empresarial. 
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Embora Faro possua um tecido industrial diversificado, com alguma relevância para as 

indústrias de madeira, químicos e plásticos, as potencialidades do Concelho 

relacionadas com o setor industrial estão no desenvolvimento de um setor de ponta, 

apoiado em serviços avançados, também proporcionados pela Universidade do 

Algarve e pelo setor terciário. 

A localização estratégica de Faro, entre a costa atlântica e o barrocal algarvio, afirma-

se, de modo incontestável, pela valorização do património natural da Ria Formosa. 

Neste âmbito e atendendo à progressiva escassez dos recursos marinhos e piscícolas 

pressupõe-se, no domínio da indústria, a necessidade de alargar o setor da 

aquacultura, em modalidades que se considerem sustentáveis para o meio ambiente e 

seguras para o consumo humano e animal. Ainda neste domínio importa considerar as 

oportunidades de empreendedorismo que podem advir da manufatura de produtos 

agroalimentares a partir de algas (de água doce e salgada), sendo que também neste 

caso as culturas devem ser asseguradas em recintos/tanques apropriados à sua 

produção e maturação, sob controlo laboratorial rigoroso. O campo da indústria 

agroalimentar deve também justificar o reforço da conservação do património 

gastronómico existente, em particular a dieta mediterrânica, que sendo património 

mundial e imaterial da humanidade, é comprovadamente uma forma de preservar a 

saúde e fomentar a longevidade dos povos. Neste âmbito, a pequena indústria merece 

destaque, como já foi referido no setor hortofrutícola, mas há que valorizar as 

iniciativas inovadoras que surgirem neste âmbito e que em muito enriquecem as 

empresas familiares de restauração. 

            
 

1.1.3. SETOR TERCIÁRIO  
 

Comércio e Serviços 
 

A atividade económica no concelho é essencialmente marcada pelo setor terciário de 

apoio às atividades económicas e às múltiplas entidades desconcentradas da 

Administração Central. É esta vertente que confere maior visibilidade e estatuto à 

cidade e ao concelho de Faro. 
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O estatuto de Faro enquanto capital de distrito revela-se com grande intensidade no 

domínio da oferta de bens e serviços, públicos e privados. Ilustrativo dessa 

importância é o facto de cerca de um quarto do volume de negócios gerado nestes 

sub-setores no Algarve ter origem no concelho de Faro. 

Atualmente, mais importante que concentrar atividades em Faro interessa ordenar 

corretamente a sua distribuição, privilegiando as inter-relações com o espaço regional 

e a afirmação gradual de vocações e especificidades. 

O Aeroporto Internacional de Faro que estabelece a ligação com os principais destinos 

europeus, incrementando de modo significativo o tecido económico e empresarial. 

 

Turismo 

Com o aumento de oferta nos segmentos de turismo cultural, com a valorização dos 

aspetos específicos da história da cidade, do Centro Histórico e das zonas tradicionais 

que se encontram em fase final de reestruturação e requalificação o Concelho de Faro 

reúne condições para criar uma oferta diversificada aos seus turistas.  

Os espaços públicos e de ar livre para atividades culturais, desportivas e de recreio, a 

vertente gastronómica e o Turismo da Ria ligado à náutica e pesca desportiva, e em 

geral ao Parque Natural da Ria Formosa são outros pontos fortes do Concelho que 

poderão ser aproveitados. 

 

Quadro 6 – Estabelecimentos e capacidade de alojamento, por município 
 

Estabelecimentos Capacidade de alojamento 

Total Hotelaria 
Alojamento 

Local 

Turismo no 
espaço rural e 

turismo de 
habitação 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 

Turismo no 
espaço rural e 

Turismo de 
habitação 

Algarve 817 403 333 81 131 243 116 505 13 155 1583 

Faro 46 16 26 4 3114 1988 1074 52 

Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 

       
  

Os hotéis têm uma maior capacidade de alojamento, ainda assim e dada a dinâmica 

que caracteriza a capital administrativa do Algarve, bem como as potencialidades 
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turísticas do concelho considera-se que o aumento da capacidade de alojamento 

poderá ser uma das vias a dar prioridade, com o objetivo de potenciar esta área.  

Sendo os hotéis os estabelecimentos com maior capacidade de alojamento é também 

notório que resultem proveitos superiores, comparativamente aos outros tipos de 

estabelecimento. 

São diversas as motivações dos turistas, pelo que poderemos destacar a boa qualidade 

das praias, o turismo náutico, o turismo residencial, assim como o turismo cultural, 

turismo de natureza, turismo de gastronomia e vinhos e turismo de saúde e bem-estar. 

As potencialidades do Concelho aliam-se ao Parque Natural da Ria Formosa, à riqueza 

da fauna e da flora do barrocal, ao património histórico, às tradições culturais, ao 

artesanato, à arquitetura, à arte, à música, à gastronomia. Alguns dos espaços culturais 

existentes reforçam esses pontos fortes, nomeadamente os museus existentes, o 

Centro de Ciência Viva do Algarve, o Centro Histórico Judaico de Faro, bem como as 

muitas Igrejas existentes. 

Por outro lado, o crescimento desenfreado de unidades hoteleiras no concelho 

também afetou a disponibilidade de alojamento dos estudantes da Universidade do 

Algarve que, em inúmeros casos, se veem condicionados a viver em habitações com 

parcas condições de habitabilidade e rendas elevadas. É por isso necessário alargar as 

possibilidades de alojamento dos estudantes universitários, nomeadamente os 

internacionais, de modo a garantir um bom acolhimento e integração no seio da 

comunidade académica. 

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

1.2.1. ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO E GEOGRÁFICO 

O concelho de Faro encontra-se integrado no NUT II e NUT III que são coincidentes e 

representam a região do Algarve, e na sub–região do Sotavento Algarvio. 

Administrativamente Faro é capital de distrito e possui fronteiras com os Municípios 

de Loulé, S. Brás de Alportel e Olhão. 
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O concelho de Faro subdivide-se nas seguintes freguesias: União das Freguesia da Sé e 

S. Pedro; União das Freguesias da Conceição e Estoi; S. Bárbara de Nexe e Montenegro. 

A nível geográfico o concelho de Faro localiza-se em duas sub–unidades 

morfotipológicas, que se distinguem pelas suas características, nomeadamente, mais a 

norte do concelho o Barrocal que corresponde a uma zona de declives pronunciados e 

mais a sul o Litoral, com características intermédias de planície, que por sua vez se 

subdivide em: Campina, cuja principal característica prende-se com a excelente 

qualidade dos solos que lhe tem determinado uma prática agrícola; Zona Lagunar – Ria 

Formosa, que corresponde às zonas húmidas e a zona dos Caliços, situada a nascente 

do concelho caracterizada pelas suas elevações suaves que se estendem até Olhão. 

Conforme identificado nos estudos de caracterização da revisão do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL), a “ (…) cidade de Faro e Montenegro 

(…) constituem o principal centro urbano da região, não só a nível administrativo, mas 

também a nível dos equipamentos e infraestruturas, nos quais se inclui a Universidade 

do Algarve, o Aeroporto Internacional do Algarve, o Porto de Faro, o Hospital Distrital, 

o Mercado Abastecedor da Região de Faro e, numa localização mais afastada, o Parque 

das Cidades.”2 

1.2.2. ACESSIBILIDADES REGIONAIS E OUTRAS  

A acessibilidade ao concelho de Faro é garantida através dos seguintes sistemas: 

rodoviário, ferroviário, aéreo (Aeroporto de Faro) e marítimo (Porto Comercial). 

A nível rodoviário o concelho é servido por algumas das principais vias da região, 

nomeadamente a E.N. 125 e a Via do Infante (VLA). 

Tanto no nível regional como nacional possui uma franca acessibilidade, acrescido 

ainda da ligação aos centros urbanos do sul de Espanha nomeadamente Huelva e 

Sevilha.  

A nível concelhio continuam a subsistir alguns estrangulamentos, destacando-se a 

ligação à Via do Infante e a S. Brás de Alportel pela E.N. 2., ambas integradas na 

Concessão Rotas do Algarve Litoral. 

                                                 
2
Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve (revisão) - Resolução do Conselho de Ministros n.º 

102/2007 
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Quer no que refere ao transporte de passageiros como de mercadorias, a via 

rodoviária tem sido preferencial, tanto ao nível das deslocações regionais como das 

locais, sendo que, em virtude da modernização que tem sido efetuada na linha e da 

entrada em funcionamento do alfa pendular na ligação a Lisboa, Coimbra e Porto, o 

transporte ferroviário de passageiros, tem vindo gradualmente a marcar posição ao 

nível das deslocações nacionais. Apesar disso existem condicionalismos a ultrapassar 

na adequação dos horários dos transportes rodoviários, verificando-se lacunas 

estruturais, uma vez que têm sido sinalizados casos de jovens estudantes que se 

deslocam de áreas como o Montenegro para a Escola Secundária Pinheiro e Rosa mas 

que, por não existir uma linha de trajeto direta de autocarro, têm que fazer transbordo 

num determinado ponto da cidade e apanhar outro autocarro para o referido 

estabelecimento. De igual modo, também no setor ferroviário se verificam 

desajustamentos dos horários dos comboios, face às necessidades dos cidadãos que se 

deslocam diariamente, duas vezes por dia, para vir trabalhar e regressar ao local de 

residência. Já no que refere ao transporte de passageiros, por via aérea, o Aeroporto 

Internacional de Faro proporciona uma excelente acessibilidade externa à região, 

tendo aumentado significativamente nos últimos anos o número de passageiros que 

utilizam esta infraestrutura. 

 
Quadro 7 – Tráfego de passageiros nos principais aeroportos: Lisboa, Porto e Faro 

 

 

 Fonte: INE - Inquérito ao Transporte Aéreo (até 2000) 
| Inquérito aos Aeroportos e Aeródromos (a partir de 
2001) 
Fonte: PORDATA 
https://www.pordata.pt 
Última atualização: 2017-11-10 
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O transporte marítimo proporciona o acesso às ilhas Barreira e é realizado através do 

Cais da Portas do Mar, junto às Muralhas de Faro, na zona histórica da cidade, 

assumindo aqui um caracter mais turístico e sazonal, mas também pelo porto 

comercial, mais vocacionado para o transporte de mercadorias. 

 

1.3. MOBILIDADE E MOVIMENTOS INTRA–CONCELHIOS 

    Figura 1 – Rede viária do Concelho de Faro 

 

  Fonte: Câmara Municipal de Faro 

O concelho de Faro segue a tendência da região ao nível do aumento da mobilidade 

nomeadamente a mobilidade inter - concelhia, destacando-se os movimentos 

relacionados com o eixo Loulé – Faro – Olhão.3 Esta mobilidade encontra-se associada 

à dependência de emprego exterior ao concelho. 

                                                 
10

Câmara Municipal de Faro (1996) – Plano Estratégico de Faro 
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Foi criada a nova rede de transporte urbano da cidade de Faro, PRÓXIMO - 

TRANSPORTES URBANOS DE FARO, que coloca à disposição uma oferta mais alargada, 

quer em termos de horários, quer em termos de percursos. 

Assume ainda importância o transporte escolar, que utiliza vários meios como: 

Autocarro, em Circuitos Zona Urbana e Circuitos Zona Rural (Transportadora - Eva 

Transportes S.A.); Barco, circuito Ilha da Culatra e Ilha do Farol / Portas do Mar 

(Transportadoras Rio Guadiana e Tavares e Guerreiro), Circuito Ilha da Culatra / Olhão; 

e Veículos Municipais, em Circuitos em Zona Rural, Veículos ligeiros de passageiros – 9 

lugares e Autocarro – 27 lugares. Os serviços municipais asseguram ainda o transporte 

de estudantes para zonas fora do Concelho de Faro (Olhão, S. Brás de Alportel, Loulé, 

Quarteira e Almancil) dado que não existe oferta formativa por eles pretendida nos 

estabelecimentos de ensino do Concelho de Faro. 

1.3.1. DESENVOLVIMENTO URBANO 

Existem fatores que tornam as áreas urbanas mais apelativas e consequentemente 

determinam as dinâmicas e tendências de localização nos concelhos, tais como: 

existência de infraestruturas de acessibilidade e saneamento; existência de 

equipamentos de apoio social e lúdico; existência de espaços públicos e estrutura 

verde urbana qualificada; solo urbano que permita a construção; e a segurança do 

cidadão no espaço. 

As dinâmicas e tendências observadas nesta região e neste concelho revelam um 

padrão de desenvolvimento assimétrico. Deste resultaram uma rede urbana e uma 

concentração populacional predominantemente ligada à faixa litoral, onde a aposta no 

investimento tem sido maior e que se contrapõe com a ruralidade e os povoamentos 

dispersos, maioritariamente, do interior. 

O PROT- Algarve veio estabelecer objetivos e orientações que visam o estabelecimento 

do equilíbrio territorial, definindo-se como um documento estratégico e condizente 

com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS)12. 

No caso específico do sistema estruturante relativo ao Sistema Urbano, o PROT- 

Algarve preconiza um sistema policêntrico coeso que tem por base a 
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complementaridade e a interação entre os diversos centros urbanos, de modo a 

assegurar a competitividade e integração dos mesmos a nível nacional e europeu. 

Para o Sistema Litoral, onde se identifica uma elevada pressão do edificado e o 

esgotamento do espaço edificável, promove a valorização da faixa costeira com 

medidas limitativas restritivas a nível de construção que devem ser contempladas em 

Planos Especiais e Municipais de Ordenamento, articulados com programas 

estratégicos, privilegiando os aspetos ambientais e a concretização da Estrutura 

Regional de Proteção e Valorização Ambiental. 

Contempla ainda o problema da Edificação Dispersa que descaracterizou a paisagem 

rural e degradou as condições ambientais. 

Relativamente ao concelho de Faro verifica-se que a cidade de Faro e as áreas urbanas 

próximas desta, em particular a Montenegro/Gambelas, são aquelas que têm 

apresentado maiores índices de crescimento. 

Ao nível do solo rústico, as áreas com maiores dinâmicas e tendências de localização 

são aquelas que se situam ao longo dos principais eixos viários (E.N. 125 e E.N. 2), 

verificando uma ocupação linear cujo crescimento se deve, em parte, ao tipo de uso do 

edificado, nomeadamente comércio/serviços, tipologicamente assente em edifícios de 

dois pisos unifamiliares com comércio ao nível do primeiro piso e habitação no 

segundo. 

Assim, em Faro predominam os edifícios plurifamiliares e nas restantes áreas 

predomina a moradia. Nestas últimas tendem a desenvolver-se espaços dormitório 

com fracas dinâmicas territoriais e com insuficiências ao nível de equipamentos e 

espaços públicos. Nas zonas consolidadas verifica-se sobretudo uma substituição dos 

edifícios existentes, por edifícios plurifamiliares com comércio/serviços no piso térreo, 

e habitação nos restantes. 

Em 2010 foi concluído o Relatório de Avaliação de Execução do Plano Diretor 

Municipal (RAEPDM, 2008). Este documento foi aprovado em reunião da Assembleia 

Municipal, de 01-09-2011 (publicado no Aviso n.º 18723/2011, Diário da República, 2.ª 

Série, de 21/09), constitui um documento de suporte à Revisão do PDM, iniciada por 
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deliberação de Câmara de 06-06-2006, e faz o balanço da execução dos objetivos e da 

concretização das ações propostas no plano no período de 1995-2007. 

Em 2011 foi elaborado o Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT, 

2010), constituindo um documento de avaliação e monitorização do estado do 

território a nível local. Constitui o segundo documento de avaliação produzido desde a 

entrada em vigor do PDM, em 1995, sendo que, de acordo com os dados recolhidos foi 

possível aferir a dinâmica da ocupação do solo por aglomerado, conforme transposto 

para o quadro seguinte. 

 

Quadro 8 – Dinâmica da Ocupação do Solo – Relatório do Estado do Ordenamento do 
Território 2010 

Fonte: Câmara Municipal de Faro/Plano Diretor Municipal 

Na avaliação do REOT-2010 não foram consideradas as pequenas áreas edificadas 

dispersas no espaço rural, classificadas como “espaços urbanizáveis a reestruturar” as 

quais correspondem, predominantemente, a áreas edificadas de baixa densidade com 

uso habitacional e/ou comercial/industrial.  

Da avaliação efetuada constatou-se que o Sistema Urbano de Faro, correspondente à 

cidade e ao aglomerado Montenegro/Gambelas, totaliza 928,6 ha dos quais 72,7% se 

encontram ocupados, estando distribuídos da seguinte forma: 

• na cidade de Faro, 98,6% do espaço urbano consolidado e 59,6% do espaço 

urbanizável encontram-se ocupados; 

Nome 
Aglomerado  

PDM SITUAÇÃO Atual 

Espaço 
Urbano 

(ha) 

Espaço 
Urbanizável 

(ha) 

Total/ 
Per. 

Urbano 
(ha) 

Espaço Urbano Espaço urbanizável Total/ Perímetro Urbano 

Ocupado 
(ha) 

Não Ocup. 
(ha) 

Ocupado 
(ha) 

Não Ocup 
.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

% 
Não Ocup. 

(ha) 
% Total (ha) % 

Cidade de Faro  337,234  229,004 566,238 332,532 4,702 136,424 92,580 468,956 83 97,282 17 566,238 100 

Montenegro/ 
Gambelas  

79,106  287,329 366,435 68,805 10,301 140,604 146,725 209,409 57 157,026 43 366,435 100 

Estoi  26,140  38,038 64,178 20,111 6,029 6,517 31,521 26,628 41 37,550 59 64,178 100 

Sta. Bárbara de 
Nexe  

9,155  29,722 38,877 4,501 4,654 10,485 19,237 14,986 39 23,891 61 38,877 100 

Conceição  10,857  15,159 26,016 6,194 4,663 3,034 12,125 9,228 35 16,788 65 26,016 100 

Patacão  14,945  13,594 28,539 12,286 2,659 5,523 8,071 17,809 62 10,730 38 28,539 100 

Bordeira  24,265  6,622 30,887 8,695 15,570 1,551 5,071 10,246 33 20,641 67 30,887 100 

TOTAL  501,702  619,468 
1121,17

0 
453,124 48,578 304,138 315,330 757,262 68 363,908 32 1121,17 100 
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• na área de Montenegro/Gambelas, estão ocupados 86,7% do espaço urbano e 

48,9% do espaço urbanizável (cerca de 60 ha do espaço urbanizável está 

destinado ao Pólo Tecnológico de Gambelas o que permite considerar que 

69,8% daquele espaço se encontra já ocupado ou condicionado a um uso 

diferenciado de caráter estratégico para o concelho e para a região; 

• os restantes aglomerados, com exceção de Estoi e do Patacão que têm 

percentagens de ocupação do solo urbano superiores respetivamente a 80% e 

a 60%, apresentam percentagens de ocupação inferiores a 40%; 

• com exceção de Estoi, todos os aglomerados analisados têm atualmente taxas 

de ocupação dos espaços urbanizados superiores às dos espaços urbanizáveis; 

• Estoi cujo espaço urbanizável de expansão representa 59,2% do solo incluído 

no perímetro urbano, apresenta uma ocupação de 82,9% do espaço 

urbanizável e 77% do espaço urbanizado”. 

 

Com base nas considerações atrás descritas, o REOT veio a concluir o seguinte: 

• A cidade de Faro e o aglomerado de Estoi encontram-se numa situação limite 

de ocupação do solo disponível para o crescimento urbano o que implica a 

ponderação sobre as necessidades de novas áreas de expansão e a regeneração 

das áreas subaproveitadas, como é o caso da área industrial do Bom João em 

Faro; 

• A área urbana de Montenegro/Gambelas foi a área de maior crescimento 

demográfico entre 1991 e 2011 (+ 4855 habitantes) ultrapassando as freguesias 

da Sé (+ 3855) e de São Pedro (+ 3325), o que justifica uma especial avaliação 

das capacidades e potencialidades desta área na revisão do PDM; 

• A área urbana de Patacão apresenta apetência para a instalação de atividades 

comerciais, de serviços e de logística na sua relação com a EN-125, com a 

Campina e com a proximidade a Faro. A ocupação de mais de 80% do seu 

espaço urbano consolidado aponta para a necessidade de avaliar a adequação 

do espaço urbanizável disponível à instalação de novas atividades; 
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• Os restantes aglomerados urbanos dispõem ainda de capacidade significativa 

tanto nos espaços urbanizados como nos urbanizáveis; 

• As pequenas áreas urbanizáveis a reestruturar existentes, que têm por objetivo 

ordenar a ocupação edificada no espaço rural, evitando a dispersão das 

construções e acolhendo funções ligadas às atividades agrícolas, devem ser 

objeto de avaliação na revisão do PDM de acordo com as normas do PROT- 

Algarve para a “edificação no solo rural” e a “edificabilidade em espaços 

urbanos de baixa e muito baixa densidade”. 

 

As conclusões dos relatórios referidos estão a ser ponderadas em sede do 

procedimento de revisão do PDM de Faro. 

Por último, importa ainda referir a dinâmica identificada nos últimos anos 

relativamente às intervenções na área consolidada da cidade de Faro, em grande parte 

resultado da dinâmica imprimida pelo desenvolvimento turístico que a cidade tem 

conhecido, mas também da estratégia tomada pelo município, designadamente 

através da delimitação de áreas de regeneração urbana (ARU’s). Esta dinâmica 

encontra-se identificada no Relatório de Monitorização das Áreas de Reabilitação 

Urbana de Faro - Vila Adentro, Bairro Ribeirinho e Mouraria, levado a conhecimento da 

Assembleia Municipal de Faro em 28/12/2015.  

1.3.2. ESPECIFICIDADES DO POVOAMENTO 

Entender-se-á como o desenvolvimento urbano, o que se encontra associado ao 

crescimento das estruturas e formas dos povoamentos urbanos do concelho. Estes de 

acordo com o disposto na nova versão do PDM da Faro, em elaboração, apresentam 5 

formas de ocupação: 

• Concentração urbana compacta – (Faro); 

• Conjunto urbano fragmentado – (Montenegro e Gambelas); 

• Núcleos – (Estoi e Sta Bárbara de Nexe); 
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• Estruturas lineares – tipo filamentos – (eixo de Patacão-Mar e Guerra-Campina, 

entre os quais Braciais, o povoamento de Bordeira, e a ilha de Faro); 

• Povoamento disperso; 

Poder-se-á concluir que a disposição do povoamento no concelho de Faro corresponde 

ao tipo de ocupação que se encontra na maior parte da região: povoamento 

maioritariamente disperso e concentrado sobretudo na faixa litoral do território. 

Nas áreas rurais, em particular no Barrocal, o povoamento encontra-se ainda 

relacionado com a atividade agrícola, embora esta tenha vindo a perder importância, 

mas deriva também da estrutura da propriedade, pelo que continua a ser 

maioritariamente disperso 

Na Campina o povoamento apresenta-se sobretudo linear ao longo das infraestruturas 

viárias (E.N. 125), tende a formar “cordões” e encontra-se interligado sobretudo com a 

atividade agrícola intensiva e outras atividades económicas. 

Na Ria Formosa, em particular nas ilhas barreira, o povoamento que começou por se 

encontrar relacionado com as residências dos pescadores ou a apoios de pesca, foi 

motivado nas últimas décadas por razões turísticas, estando contudo em marcha e no 

âmbito do programa POLIS Litoral Ria Formosa os procedimentos tendentes à 

demolição de muitas dessas construções, para efeitos do cumprimento das ações 

previstas no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de S. 

António aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 103/2005 de 05/06.  

Verifica-se, ainda, que a capacidade de atração que a cidade de Faro tem vindo a 

exercer e a imprimir não só no concelho mas sobretudo a nível regional e sub–

regional, tem vindo a contribuir para uma crescente ocupação das suas áreas 

limítrofes. Estes novos espaços encontram-se maioritariamente relacionados com o 

uso habitacional e de serviços, e o seu crescimento deveu-se em grande parte através 

de loteamentos, o que pelas suas características tem permitido a existência de dois 

tipos de ocupação, a dispersa e interligada com vias existentes e a existência de bolsas 

isoladas. 
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1.4. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

A rede educativa deverá prosseguir e transparecer o modelo de ordenamento 

territorial proposto pelo PDM de Faro, confirmado pelas orientações decorrentes da 

revisão do PROT Algarve. 

1.4.1. PROTAL 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) é um 

Instrumento de Gestão Territorial de âmbito regional e aplica-se a toda a Região do 

Algarve. 

De acordo com o Artigo 52.º do Decreto-Lei n.º.80/2015 de 14 de Maio (RJIGT) 

“1 - Os programas regionais definem a estratégia regional de desenvolvimento 

territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as 

estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento local, constituindo o 

quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos 

intermunicipais e dos planos municipais.” 

Sendo que de acordo com os seus objetivos, Artigo 53º do mesmo diploma: 

“O programa regional visa: 

a) Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional 

da política de ordenamento do território, dos programas setoriais e dos programas 

especiais; 

b) Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento 

económico e social sustentável à escala regional; 

c) Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de 

desenvolvimento intrarregionais; 

d) Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e 

de quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos 

intermunicipais e dos planos municipais; 

e) Estabelecer, a nível regional, as grandes opções de investimento público, com 

impacte territorial significativo, as suas prioridades e a respetiva programação, em 
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articulação com as estratégias definidas para a aplicação dos fundos comunitários 

e nacionais.” 

A primeira versão do PROT Algarve foi publicada através do Decreto Regulamentar n.º 

11/91 de 21 de março. A revisão do PROT Algarve foi concluída em 2007 tendo sido 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 24 de maio de 

2007 publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 149, de 3 de agosto de 2007. 

1.4.2. PLANOS MUNICIPAIS 

Apesar de existir um conjunto mais alargado de instrumentos de gestão territorial com 

incidência no território concelhio de Faro, ao nível dos vários âmbitos do sistema de 

gestão territorial, encontramos ao nível municipal, os planos territoriais municipais. No 

concelho de Faro são vinculativos das entidades públicas e dos particulares os planos 

descritos na tabela 3. 

 

Quadro 9 – Ponto de situação dos planos territoriais em vigor 
nome situação publicação fase 

Plano Diretor 
Municipal 

Aprovado 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
174/95, de 19/12, publicada no Diário da 
República, 1.ª Série, na redação dada pelas 
alterações subsequentes, tendo a última sido 
publicada através do Aviso n.º 4970/2012, 
Diário da República, 2.ª Série, de 30/03 

Decorre o processo de revisão do plano 

PP Largo de S. Luís Aprovado 
RCM 134/2005 (DR 157 I Série B de 
17/08/2005)) 

As edificações previstas e o desenho urbano 
preconizado não foram executados  

PP Horta dos Pardais Aprovado 
Declaração 230/2002 (DR 170 II Série de 
25/07/2002) 

Quase integralmente executado. Falta executar o 
mesmo junto à Estrada da Penha. Decorre 
procedimento tendente á alteração do plano para 
concluir a execução do mesmo 

PP Conceição Aprovado 
Aviso 11088/2008 (DR 70 II Série de 
09/04/2008/) 

Em execução – tramita o procedimento tendente á 
execução da UE1 do Plano 

PU Vale da Amoreira Aprovado 
Aviso 10967/2011 (DR 95 II Série de 
17/05/2011) 

Em execução – tramita o procedimento tendente á 
execução da UE1 da UOPG2 

PP Intermunicipal do 
Parque das Cidades 

Aprovado 
RCM 64-A/2001 (DR 126 I Série B de 
31/05/2001e Aviso 29943/2008(DR 244 II 
Série de 18/12/2008) 

Em execução 

PP Sítio da Má 
Vontade e Pontes do 

Marchil 
Aprovado 

Aviso 14575/2013 (DR 229 II Série de 
26/11/2013) e Declaração 216/2014 (DR II 
Série de 10/12/2014) 

Em execução 

PU Penha Aprovado 
Aviso 9356/2014 (DR 156 II Série de 
14/08/2014) 

Em execução. Em preparação procedimento de 
alteração do plano 

PP Largo Dr. 
Francisco Sá 

Carneiro 
Aprovado 

DR II Série de 20/04/2018 (Edital nº 
415/2018) 

Plano aprovado – aguarda publicação e entrada em 
vigor 

Plano aprovado – aguarda publicação e entrada em vigor  

Fonte: Câmara Municipal de Faro 
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Relativamente aos Planos em vigor, verifica-se que: 

• O PPLSL corresponde a um Plano de Pormenor na modalidade simplificada de 

Projeto Urbano que incide numa área urbana da cidade de Faro, mas sobretudo 

ao nível do espaço público. 

• O PPHP foi elaborado para viabilizar a ocupação de uma área livre na malha 

urbana da cidade de Faro, não foram definidas áreas para equipamentos e os 

usos definidos são: habitação, comércio e serviços. 

• O PP da Conceição de Faro procedeu à identificação das carências de 

equipamentos para a freguesia da Conceição de Faro. A carência detetada em 

termos de Escola EB1 e de Jardim de Infância foi colmatada com a construção 

da nova EB1 e Jardim de Infância da Conceição que iniciou a sua atividade em 

setembro de 2006, tendo ainda previsto uma área destinada a OTL (Ocupação 

Tempos Livres) e Ludoteca ainda não concretizada. 

• O PU do Vale da Amoreira, embora não determine qualquer nova área 

destinada a equipamento escolar ou similar, estrutura a ocupação de uma área 

de expansão da cidade com base num programa heterogéneo e versátil, 

definindo o que se pretende que venha a ser a nova entrada norte (variante à 

EN2), abrangendo a atual Escola Pinheiro e Rosa, com a previsão de construção 

de 2.200 novos fogos. 

• O PPPC teve como objetivo “Permitir a construção de Estádio Intermunicipal 

Faro – Loulé, no contexto da candidatura da Federação Portuguesa de Futebol 

à realização do Campeonato Europeu 20044”, permitiu uma alteração ao uso do 

solo do PDM de Faro, apesar de dispor de áreas maioritariamente afetas a 

equipamentos, estas destinam-se ao campo de futebol, novo Hospital Central e 

outros sem incidência a nível educacional. 

• PP da Má Vontade e Pontes Marchil propõe“ (…) a criação de 4 lotes para 

equipamentos coletivos, sendo que um se destina ao centro coordenador de 

transportes, outro a Jardim de Infância, um para Escola Básica 1/2, ATL e 

                                                 
4
 Artigo 2.º do Regulamento do PPPC 
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Núcleo Museológico e um de reserva para uso geral (não especificado)”5; 

Embora este plano previsse a demolição da escola existente, após ser alvo de 

pequenas intervenções encontra-se novamente em funcionamento. 

• O PU da Penha, determina os usos a cumprir no complexo desportivo, onde já 

existe, piscina, pavilhão e pista de atletismo, bem como os espaços 

habitacionais e outros usos complementares na Estrada da Penha, entre a 

Universidade e o cemitério. 

• O PPLFSC propõe genericamente um alinhamento de cérceas existentes no 

largo, prevendo a utilização habitacional e demais usos compatíveis. 

Já no que refere aos planos municipais que ainda se encontram em fase de elaboração, 

encontram-se os mesmos descritos na seguinte tabela: 

 

Quadro 10 – Ponto de situação dos planos territoriais em elaboração 

Nome Situação Fase 

PU Pólo 
Tecnológico 

Em elaboração 
Decorrida a conferência procedimental, e reuniões de concertação aguarda 
introdução das correções solicitadas 

PP Lejana Em elaboração Aguarda início do procedimento de discussão pública 

Fonte: Câmara Municipal de Faro 

 

No quadro do desenvolvimento urbano é notória a concentração, na área urbana e 

faixa litoral, de infraestruturas e equipamentos, nomeadamente de escolas, 

comparativamente ao meio rural onde se regista uma frequência mais reduzida do 

número de alunos, comparativamente aos estabelecimentos de ensino que se 

localizam na cidade. A área do Montenegro foi a que mais cresceu entre 1991 e 2011, 

sendo também considerada potencialmente estratégica para o concelho, verificando-

se ainda uma crescente procura nos estabelecimentos de ensino daquela zona, 

particularmente do 1.º ciclo, o que tem justificado o funcionamento de turmas deste 

ciclo no antigo edifício da Escola Básica do 1.º Ciclo de Montenegro. A concentração 

urbana compacta e o povoamento disperso, na área rural, justificam a tomada de 

                                                 
5
 Relatório do PP da Má Vontade e Pontes Marchil 
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medidas, no contexto educativo, que satisfaçam as necessidades da comunidade 

farense, designadamente: 

 

1. manutenção e conservação das escolas da área urbana; 

2. projeção para construir novos equipamentos em áreas onde que se regista 

maior procura e concentração de alunos; 

3. manutenção e melhoria das funcionalidades dos equipamentos educativos que 

se localizam em zonas rurais com a criação de mais respostas sociais – valência 

de educação pré-escolar. 

 

Em suma e em conformidade com as medidas de eliminação das assimetrias de 

povoamento urbano e rural, a rede pública de estabelecimentos de ensino vai sendo 

redefinida pelas mudanças que se tem efetuado no parque escolar, com realce para as 

mais recentes: 

 

1. a entrada em funcionamento da Escola Básica da Lejana com educação pré-

escolar e 1.º ciclo; 

2. a entrada em funcionamento de 2 salas de educação pré-escolas na Escola 

Básica n.º 4 (Penha); 

3. a entrada em funcionamento de 1 sala de educação pré-escolar na Escola 

Básica de areal Gordo; 

4. a entrada em funcionamento de 1 sala de educação pré-escolar na Escola 

Básica de Estoi; 

5. a entrada em funcionamento de 3 salas de educação pré-escolar na Escola 

Básica do Bom João. 

 

Neste âmbito, a política educativa municipal assenta na definição de prioridades 

estratégicas que visam melhorar a operacionalidade da rede pública de 

estabelecimentos de ensino. 
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1.5. A SAÚDE NO CONCELHO DE FARO 

 

Faro afirma-se também na área da saúde, onde se encontra sedeada a Administração 

Regional de Saúde do Algarve, tutelada pelo Ministério da Saúde e que coordena a 

prestação dos cuidados de saúde, a nível regional, implementando as políticas do 

Governo nesta área e contribuindo também para o desenvolvimento regional, em 

matéria de planeamento e visando a melhoria da qualidade de vida da população. 

O estado da saúde de uma população não se relaciona unicamente com a ausência de 

doença mas também com a qualidade de vida dos cidadãos, em particular com as 

condições quotidianas de vivência, designadamente as características ambientais, o 

alojamento habitacional, a existência de água canalizada e de esgotos, a qualidade do 

ar, o nível de poluição, a vacinação da população. Faro é uma cidade enriquecida pelo 

seu património natural, localizando-se entre o mar, as ilhas barreira e o barrocal 

algarvio, embora também seja vulnerável às ameaças de poluição que afetam as 

cidades litorais com elevada densidade populacional. Ainda assim a existência de 

estações de tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos é um passo 

importante para gerir as quantidades de lixo e contaminantes que, na rua ou em locais 

de céu aberto, podem afetar a saúde dos cidadãos e dos espécimes da fauna e flora 

existentes. 

Para além das questões ambientais há que ter também em atenção outras 

determinantes sociais, como é o caso dos hábitos de vida; alimentares, desportivos e 

de lazer. Neste caso relacionam-se também alguns problemas associados ao 

alcoolismo, ao consumo de drogas leves e pesadas, à violência que pode atentar 

contra a vida de terceiros, inclusivamente crianças e idosos, bem como as depressões 

e distúrbios mentais que atentam cada vez mais contra a saúde dos indivíduos. É por 

isso importante que numa comunidade como é Faro, floresçam os equipamentos de 

atuação na área da saúde, bem como associações de apoio a pacientes com doenças 

oncológicas ou degenerativas (Parkinson, Alzheimer e esclerose múltipla).  

Neste concelho está localizado o Centro Hospitalar Universitário do Algarve,  cuja área 

de influência abrange o ACES Central (Albufeira, Loulé, S. Brás de Alportel, Faro e 

Olhão) e o ACES Sotavento (Tavira, Castro Marim, Vila Real de Santo António e 
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Alcoutim). Existem também o Hospital Privado Lusíadas e o Hospital Particular do 

Algarve SA (Unidade de Faro/Gambelas) que contribuem para dar resposta às 

necessidades da população.  

 

Quadro 11 - Indicadores de Saúde, no Município de Faro, 2017 
Taxas % 

Taxa quinquenal de mortalidade infantil (2013/2017) 2,0 

Taxa quinquenal de mortalidade neonatal (2013/2017) 1,6 

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 

 

Em relação à saúde escolar é de notar que o funcionamento dos refeitórios dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.ºciclo do ensino básico são 

assegurados por uma empresa contratada para esses efeitos, havendo, portanto, um 

rigoroso cumprimento das regras de higiene e segurança, pois têm também ocorrido 

auditorias a esse nível. O cuidado com a alimentação das crianças, enquanto estratégia 

de promoção de hábitos alimentares saudáveis é outra das prioridades, pelo que as 

ementas são supervisionadas por técnicos das áreas da nutrição e da dietética. 

De igual modo, importa considerar que a estreita articulação entre o município e os 

agrupamentos de escolas tem possibilitado dar resposta às necessidades relacionadas 

com a saúde pública e onde se enquadram os serviços de desinfestação das instalações 

escolares, prevenindo assim a proliferação de baratas, ratazanas, pulgões e outros 

insetos que são veículos de propagação de doenças. Anualmente é assegurada ainda a 

devida sensibilização sobre os cuidados preventivos a ter com a lagarta do pinheiro, 

principalmente no que diz respeito às crianças. 

 

A educação e a saúde complementam-se na criação de respostas que promovam a 

qualidade de vida das crianças e jovens deste concelho, zelando pelo seu bem-estar, 

de modo a garantir um desenvolvimento salutar. Neste âmbito destacam-se alguns 

aspetos a ter em atenção, nomeadamente: 

- as atividades desenvolvidas pela equipa de Saúde Escolar; 

- o desenvolvimento de iniciativas que reproduzem uma boa sinergia entre a saúde e o 

ambiente: ações de limpeza na Ria Formosa, sensibilização e informação de grupos 

escolares; 
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- a operacionalização do serviço de refeições escolares, em conformidade com os 

critérios da Administração Regional de Saúde no que concerne à qualidade das 

refeições, avaliadas pelo/a nutricionista; 

- a realização e o apoio a campanhas de sensibilização para a prevenção do cancro 

cutâneo; 

- a implementação de programas de higiene oral nas escolas do concelho; 

- a realização de ações de sensibilização, relativas à prevenção de consumos aditivos; 

- a concretização de projetos temáticos, de prevenção e combate ao bullying escolar; 

- a oferta, no concelho, de inúmeras atividades de promoção da atividade física e 

desportiva; 

- a manutenção e visibilidade das passadeiras localizadas junto aos estabelecimentos 

de ensino; 

A promoção da educação para a saúde está patente no currículo escolar e nas 

diferentes ações desenvolvidas na comunidade, coadjuvando vertentes distintas como 

a alimentação, a higiene, a saúde pública e o desporto no fomento da qualidade de 

vida dos farenses, designadamente das crianças e jovens. 

 

1.6. ANÁLISE DEMOGRÁFICA  

 

1.6.1. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA  

 

A distribuição da população no Algarve é assimétrica, notando-se uma elevada 

densidade no litoral e uma baixa densidade no interior. Os concelhos com maior 

densidade populacional, acima da média nacional, contrastam com a realidade do 

despovoamento do barrocal e do interior, na serra algarvia.  

No Censo de 2001 é visível um aumento significativo da população do Algarve (14,8%), 

que foi o maior do País. Esse aumento foi mais acentuado no litoral, pelo efeito da 

atividade turística e da concentração de serviços. Em 2011 verifica-se novo aumento, 

embora não tão significativo como em 2001. 
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Segundo os censos de 2001 as variações no Algarve em relação aos totais do País 

foram superiores em termos de residentes (+10,2%), n.º de famílias (+12,1%), n.º de 

edifícios (+4,6%) e n.º de alojamentos (+10,1%).    

Constata-se nesses censos que pela primeira vez em Portugal, o número de idosos 

ultrapassa o número de jovens. O índice de envelhecimento (relação entre idades 

superiores a 65 anos e inferiores a 15) é de 102,3% no País e de 127,6% no Algarve. A 

diminuição da taxa de natalidade e o aumento da esperança de vida são os 

responsáveis por este envelhecimento da população. 

Há um certo equilíbrio entre a população masculina e feminina, em quase todos os 

concelhos do Algarve, havendo, no entanto, uma percentagem superior de mulheres 

(50,4%). 

O Distrito de Faro apresentava em 2001 uma taxa de atividade de 48,7%, valor 

próximo do da média do continente (48,4%); desta percentagem, 55,1% eram homens 

e 42,4% eram mulheres. A taxa de desemprego era de cerca de 6,2% no Algarve, 

incidindo particularmente nos grupos etários mais jovens. 

O ritmo de crescimento da população algarvia só foi superior ao do continente a partir 

de 1970 e o concelho de Faro teve aí uma pujança demográfica superior à de toda a 

região, devido à sua capitalidade. O importante setor terciário, em que domina a 

administração, serviços de apoio à produção e a construção civil, conferem uma 

solidez atrativa diferente da de outras áreas do litoral algarvio, que apresentam 

problemas de crescimento, induzidos pelo setor turístico (volumes demográficos muito 

variáveis ao longo do ano, saturação de infraestruturas e sazonalidade na estrutura do 

emprego). 

O concelho de Faro possui um importante volume demográfico, quer residente, quer 

flutuante (deslocações pendulares da população ativa).  
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  Quadro 12 – Evolução da População 

Evolução da População no Concelho de Faro 

Anos População Variação (%) 

Censos  

1960 36651 --- 

1970 30973 - 15,5 

1981 45109 45,6 

1991 50761 12,5 

2001 58051 14,4 

2011 64560 11,2 

Anuários Estatísticos 

2012 62281 - 3,53 

2013 61749 -0,85 

2014 61214 -0,87 

2015 61019 -0,32 

2016 61073 0,089 

2017 60920 -0,25  

2018 60974 0,089 

     Fonte: INE - Censos e Anuários Estatísticos da Região do Algarve  
 

A distribuição da população pelas freguesias do concelho de Faro é desigual, motivada 

pela localização dos serviços, pela orientação das principais infraestruturas de 

transporte e pela desvalorização das atividades económicas situadas nas áreas do 

Barrocal. 

A maior parte da população concentra-se na faixa litoral do concelho e essa 

concentração tem vindo a aumentar ao longo do tempo. Enquanto que em 1920 cerca 

de 56% da população do concelho estava concentrada nas freguesias da Sé e S. Pedro, 

em 2001 essa população é de 71%. De acordo com os censos de 2011 verifica-se 

também uma maior concentração da população nas freguesias urbanas (U.F. Sé e S. 

Pedro), seguindo-se o Montenegro, que tem vindo a sofrer um impulso significativo no 

tecido social e económico, sendo uma área muito procurada para residir. 

Particularmente no que diz respeito à educação e formação da população local é de 

salientar que tem vindo a ser reforçado o investimento na área da educação, em 

termos de infraestruturas e oferta formativa, de modo a garantir um bem-sucedido 

desenvolvimento educativo e cívico da população farense. 
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Quadro 13 – Indicadores de Educação: Taxas de escolarização6 (%), ano letivo 2017/18 

 

 Taxa bruta de pré-escolarização 

Taxa bruta de escolarização 

 

Ensino Básico Ensino Secundário 

Algarve 98,3 110 114,4 

Faro 92,3 119,7 168,7 
 Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 

 
 

Quadro 14 – Indicadores de Educação: Taxa de escolarização7(%) proporção de inscritos, ano 
letivo 2018/19 

 

 

Taxa de escolarização no ensino 
superior (alunas/os com idades 

entre os 18 e os 22 anos) 

Proporção de inscritas/os 
em áreas C&T no ensino 

superior 

Algarve 18,4 26 

Faro 128 27,8 
Fonte: INE – Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 

 

1.6.2. EVOLUÇÃO ANTERIOR A 1970 

 

Desde o princípio do século até aos anos 50 a população do concelho de Faro 

aumentou continuamente, com uma taxa de crescimento elevada. Só se verificou uma 

quebra nos efetivos demográficos nos anos 60, aliás como foi regra em quase todo o 

País devido ao enquadramento socioeconómico da época e à atração crescente pelos 

países mais ricos da Europa, que conduziu a um volume emigratório importante. 

Comparativamente ao Distrito, o concelho de Faro mantém, no entanto, uma taxa de 

crescimento superior. 

                                                 
6 Taxa bruta de pré-escolarização-relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino pré-escolar e  a população 
total residente dos 3 aos 5 anos. 
Taxa bruta de escolarização - Ensino Básico - Relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino básico e a população total 

residente dos 6 aos 14 anos. 

Taxa bruta de escolarização - Ensino Secundário-Relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino secundário e a 

população total residente dos 15 aos 17 anos. 
7 Taxa de escolarização do ensino superior-Relação percentual entre os alunos inscritos em cursos de formação inicial no ensino superior 

(entre os 18 e os 22 anos) e a população total residente dos 18 aos 22 anos. 

Proporção de inscritos via “maiores de 23 anos” no ensino superior-Relação percentual entre os alunos inscritos no ensino superior no 1.º 

ano pela 1.ª vez que ingressaram via “maiores de 23 anos” e o total de alunos inscritos no ensino superior no 1.º ano pela 1.ª vez em cursos de 
formação inicial com acesso pelo regime geral e outros regimes e concursos de acesso ao ensino superior. 

Proporção de inscritos em áreas C&T- Relação percentual entre o número de alunos inscritos no ensino superior em áreas C&T (engloba 

“Ciências da vida”, Ciências físicas”, “Matemática e estatística”,” Informática”, “Engenharia e técnicas afins”, “Indústrias transformadoras”, 
“Arquitectura e construção”) e o total de alunos inscritos no ensino superior. 
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1.6.3. EVOLUÇÃO 1970-1981  

 

A década de 70 é uma época de profundas alterações no País e muito particularmente 

no Algarve. Em Portugal continuava a vigorar um modelo de desenvolvimento arcaico, 

mas já o Algarve despontava com um modelo próprio, assente no desenvolvimento do 

setor turístico, tornando-se numa das regiões mais atrativas do país. 

Com as alterações político-sociais decorrentes da Revolução de 1974, acentuou-se o 

potencial de crescimento no Algarve e isso deveu-se essencialmente a três fatores: 

- com o progressivo reconhecimento de Portugal como “país europeu”, os canais de 

informação turística foram-se tornando mais fluídos, conduzindo a uma maior difusão 

da imagem da região. 

- com o processo de descolonização verificou-se o regresso de um importante 

contingente de portugueses residentes nas ex-colónias. 

- houve regiões do litoral algarvio que mostraram um crescimento “explosivo”, 

resultante de uma enorme valorização que foi feita no setor turístico. Em Faro, embora 

este setor não tenha o peso que apresenta na estrutura económica de outros 

concelhos do Algarve a taxa de crescimento é também elevada, dado o seu estatuto de 

capital regional, quer do ponto de vista administrativo e de gestão, quer do ponto de 

vista económico. 

 

1.6.4. EVOLUÇÃO 1981-1991  

 

Começam a fazer-se sentir, na Região do Algarve, os efeitos negativos que advêm do 

facto de o seu desenvolvimento estar centrado numa pequena faixa do território. Os 

efeitos atrativos e o processo de gestão desse crescimento levam ao aparecimento de 

problemas de saturação (em alguns casos de rutura) das infraestruturas, na ocupação 

dos solos e no conflito de atividades produtivas. 
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Começam a aparecer estratégias de desenvolvimento alternativo, que na sua maior 

parte assentam na diversificação do aparelho produtivo e na tentativa de valorização 

das áreas do Barrocal e da Serra.  

No decénio 1981-1991 a população cresce a um ritmo moderado, sendo o concelho de 

Faro um dos que regista um acréscimo populacional considerável, 12,5%, uma vez que 

em 1981 o número de habitantes era de 45109 e em 1991 de 50761. 

 

 

1.6.5. EVOLUÇÃO 1991-2001  

 

Os óbitos apresentam valores muito próximos dos nascimentos, havendo mesmo anos, 

nomeadamente em 1994, em que o número de óbitos é superior, o que se reflete num 

baixo crescimento natural nessa década, embora a população continue a aumentar 

com valores bastante apreciáveis devido à deslocação da população motivada pela 

dinâmica atrativa do concelho. Verifica-se que no concelho de Faro, pela primeira vez, 

o número de idosos ultrapassa o número de jovens e que o concelho está mais 

envelhecido. O índice de envelhecimento (relação entre idades superiores a 65 anos e 

inferiores a 15) é de 102,3% no País e de 127,6% no Algarve, apresentando Faro um 

valor de 106,1%.  

 

A baixa taxa de natalidade (12,4%) e o aumento da esperança média de vida são os 

responsáveis pelo envelhecimento da população. 

 

Em 2001 estavam recenseados no concelho de Faro 58.051 indivíduos (cerca de 14,7 % 

da população da Região) número que coloca Faro na 2ª posição entre os municípios 

mais populosos da região algarvia e que comparativamente a 1991 apresenta uma 

variação de +14,4%. Faro aproxima-se assim do ritmo de crescimento registado para o 

conjunto da Região (+15,8%). 
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1.6.6. EVOLUÇÃO 2001- 2011 
 

Na última década registou-se um novo aumento populacional, embora mais baixo do 

que o registado nos censos de 2001 e anteriores. A taxa de crescimento ronda os 11,2 

%, com maior incidência nas freguesias urbanas, designadamente Sé, São Pedro e 

Montenegro que apresentou a maior taxa de crescimento e que justifica o aumento de 

pessoas residentes, já que se trata de uma área em plena expansão urbanística. 

Quadro 15 – Evolução da População por Grupos Etários 

Fonte: INE/Censos 

De um modo geral verifica-se que, nos últimos 20 anos, a população tem vindo a 

aumentar, no entanto na faixa dos 15-24 anos, os dados de 2011 assinalam o 

decréscimo de -24,7, comparativamente a 2001. 

O número de mulheres é, ao longo destas duas décadas, ligeiramente superior ao dos 

homens.  

O crescimento populacional na freguesia rural de St.ª Bárbara de Nexe tem-se mantido 

estagnado, apresentando nos últimos dois momentos censitários ligeiros decréscimos 

populacionais, o que se relaciona também com o fluxo migratório do meio rural para o 

meio urbano e consequente fixação da população nas cidades litorais. Em todas as 

faixas etárias dos 0 aos 64 anos se nota uma variação negativa da população residente, 

se compararmos os dois momentos censitários, 2001 e 2011. No entanto esta é uma 

das freguesias que, pelas suas colinas mais elevadas, atrai turistas estrangeiros, que se 

instalam em áreas mais altas que permitem ver as planícies do barrocal e o mar. 

A população com mais de 25 anos e com mais 65 anos é mais numerosa do que a que 

se incluí nas faixas de idade mais jovem, 0-14 anos e 15-24 anos. A população feminina 

 
População 
Residente 

1991 2001 2011 

HM H M HM H M HM H M 

50.761 24.403 26.358 58051 28069 29982 64560 30930 33630 

Grupos 
Etários 

0 – 14 9.618 4.769 4.849 8295 4245 4050 9400 4834 4566 

15 – 24 7.785 3.918 3.867 8501 4200 4301 6400 3190 3210 

25 – 64 26.384 12.727 13.657 32020 15680 16340 37106 17847 19259 

65 + 6.974 2.989 3.985 9235 3944 5291 11654 5059 6595 
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(52%) é superior à masculina (48%). Deste modo se verifica que existe uma tendência 

de inversão da pirâmide etária da população do Concelho, registando-se um aumento 

do topo da pirâmide e um estreitamento da sua base, justificados pelo aumento da 

população idosa e diminuição da população residente, comprovando-se um 

progressivo envelhecimento da população. 

Especificamente no que diz respeito à variação da população residente entre 2001 e 

2011 verifica-se um crescimento positivo em todas as faixas etárias, no concelho, 

excetuando-se o grupo etário dos 15 aos 24 anos onde é notória a variação negativa, 

valores que se confirmam negativos em todas as freguesias. Em termos gerais, a 

Freguesia de Montenegro é a que denota uma maior variação, justificando assim a 

crescente procura da população pela área urbanizada da referida freguesia, cada vez 

mais complexa em termos de malha urbana, com fogos habitacionais atrativos, bem 

localizados, por se situarem próximos do Campus Universitário de Gambelas, do 

Hospital Particular de Gambelas, do Aeroporto Internacional de Faro, assim como da 

Ilha do Ancão e parte do Parque Natural da Ria formosa. 
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Quadro 16 – Variação (%) da população residente entre 2001 e 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE – Censos de 2011 

 

Os dados dos censos de 2011 apontam para números superiores de população 

residente na faixa etária compreendida entre os 25 e os 64 anos, ou seja cerca de 57% 

do total, sendo que o número de mulheres é superior ao dos homens. A população 

com mais de 25 anos e com mais 65 anos é mais numerosa do que a que se incluí nas 

faixas de idade mais jovem, 0-14 anos e 15-24 anos.  

Para além do estudo da população residente, é fundamental considerar a amplitude 

demográfica introduzida pela população flutuante. Esta variação sazonal, muito 

importante para a administração do território é de difícil quantificação.  

De acordo com os dados disponibilizados pelo anuário estatístico verifica-se que o 

número de nados e de óbitos se mantem equiparado, apesar de se registar em 2011 

(Censos) uma taxa bruta de natalidade na ordem dos 10,8 ligeiramente superior à taxa 

de mortalidade (9,3). 

Variação (%) entre 2001 e 2011 

População residente 

 Total 0-14  15-24 25-64 65 ou mais 

Concelho 11,21 13,32 -24,71 15,88 26,19 

União de Freguesias de 

Conceição e Estoi 

 

Conceição 20,61 20,31 -10,40 27,37 26,48 

Estoi 3,22 2,84 -9,61 5,74 4,03 

Freguesia de Sta. Bárbara 

de Nexe 
-0,07 -10,73 -24,19 -2,19 23,53 

União de Freguesias de 

Faro (Sé e São Pedro) 

 

S. Pedro 14,23 29,63 -17,19 16,49 18,20 

Sé 3,49 -3,31 -31,89 8,62 29,75 

Freguesia de Montenegro 52,72 83,29 -18,24 64,65 60,28 
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Gráfico 4 – População residente, segundo o sexo, no concelho de Faro 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Censos de 2011 
 

 

O número de indivíduos do sexo feminino (52,1%) é superior aos do sexo masculino, a 

exemplo do que também se nota nos dados da região do Algarve. 

O último momento censitário regista uma maior representatividade das mulheres em 

todo o território, excetuando-se a Conceição, onde se nota que o número de homens é 

ligeiramente superior, como evidencia o quadro seguinte. Convém por isso refletir nas 

repercussões no tecido social do concelho, nomeadamente no que respeita às 

questões que se relacionam com os direitos das mulheres, particularmente com a 

conciliação da vida familiar e profissional e o regime salarial. 

 

 Gráfico 5 – Distribuição da população, segundo o sexo, por freguesia  

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Censos de 2011 
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1.6.7. EVOLUÇÃO 2011 – 2018 

 

As previsões do INE apresentadas nos anuários estatísticos anunciam que população 

do concelho de Faro tem vindo a diminuir significativamente entre os anos 2011 e 

2018, seguindo o ritmo que também se verifica no panorama demográfico do país. 

Entre os anos 2015 e 2018 acentua-se a tendência para a diminuição e estabilização 

dos números referentes à população residente. Importa, por isso, ter em consideração 

os vários fatores que influenciam a dinâmica demográfica e que também são variáveis 

em períodos temporais distintos, nomeadamente o número de nados-vivos e de 

óbitos, o crescimento ou a desaceleração dos fenómenos migratórios. 

 

Gráfico 6 – Evolução da população entre 2011 e 2018, no concelho de Faro 

 

 
Fonte: INE – Censos de 2011 e Anuários Estatísticos da Região do Algarve 

 

 

No último septénio (2012-2018) verifica-se que a taxa de crescimento efetivo tem 

apresentando valores negativos, excetuando os anos 2016 e 2018. A taxa de 

crescimento natural apresenta entre 2013 e 2017 valores negativos, sugerindo, deste 

modo, um crescimento negativo, em que o número de óbitos supera o número de 

nascimentos. 
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A taxa bruta de natalidade apresenta um decréscimo no ano 2013 mas voltou a subir 

no ano seguinte, continuando a subir gradualmente até ao ano 2018.Também a taxa 

de mortalidade sugere um aumento a partir do ano 2012, sendo superior à taxa de 

natalidade entre os anos 2013 e 2017. No ano 2018 nota-se que a taxa bruta de 

natalidade regista uma avaliação positiva, o que justifica também que, neste ano, o 

crescimento natural tenha sido positivo. 

 

Quadro 17 – Indicadores da população entre 2012 e 2018, Concelho de Faro 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Densidade populacional 308,6 304,8 302,2 301,2 301,5 300,7 301,0 

Taxa de crescimento efetivo -1,42 -1,55 -0,87 -0,32 0,09 -0,25 0,09 

Taxa de crescimento natural 0,03 -0,15 -0,08 -0,06 -0,05 -0,09 0,02 

Taxa de crescimento migratório -1,45 -1,4 -0,79 -0,26 0,14 -0,16 0,07 

Taxa bruta de natalidade 10 8,7 9,5 9,9 10,9 10,6 11,3 

Taxa bruta de mortalidade 9,7 10,2 10,3 10,5 11,4 11,5 11,2 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Censos de 2011 e Anuários Estatísticos da Região do Algarve 

 
 

Faro regista em 2018 um índice de envelhecimento que se situa nos 139,4%, valor que 

poderá continuar a aumentar, devido ao decréscimo da população jovem e ao 

aumento do número de indivíduos com mais de 65 anos. Neste âmbito é necessário 

atender que as dinâmicas da estrutura social do concelho de Faro exigem as devidas 

adaptações das respostas sociais, económicas e culturais do sistema público, para 

melhor responder às suas necessidades no domínio da saúde, da proteção social e do 

seu bem-estar. As ações preventivas, na área da saúde, merecem particular 

importância pelo facto de contribuírem para a vivência de um envelhecimento ativo e 

salutar, assumindo igualmente a educação e formação ao longo da vida um papel 

proeminente, na medida que, ao possibilitar a estimulação sensorial e intelectual, 

contribui para criar indivíduos mais resilientes a determinados problemas crónicos e 

degenerativos.
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Quadro 18 – População residente no ano 2018, por grandes grupos etários 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INE – Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 

 

Os dados mais recentes, referentes ao ano 2018 confirmam mais indivíduos 

residentes, na faixa etária dos 25 aos 64 anos, população em idade ativa. Os indivíduos 

do sexo feminino são, de um modo geral, mais numerosos do que os do sexo 

masculino, tal como sucede nos dados estatísticos da região. O sexo masculino é 

predominante dos 0 aos 24 anos de idade e as mulheres residentes registam-se em 

maior número a partir dos 25 anos. 

Se se considerar os indivíduos estrangeiros residentes e que disponham estatuto de 

residência verificamos que 6.974 residem em Faro, ou seja cerca de 11,4% da 

população total. Observa-se ainda que, comparativamente à população residente no 

concelho no ano 2018, 2,18% correspondem a indivíduos de nacionalidade brasileira, 

seguindo-se os países da europa de leste, nomeadamente a Ucrânia e a Roménia. 

  Total 

  HM H M 

Algarve 438.864 209.887 228.977 

Faro 60.974 28.999 31.975 

  0-14 anos 

  HM H M 

Algarve 65.810 33.551 32.259 

Faro 9.471 4.877 4.594 

  15-24 anos 

  HM H M 

Algarve 45.247 23.127 22.120 

Faro 5.892 3.075 2.817 

  25-64 anos 

  HM H M 

Algarve 232.854 111.939 120.915 

Faro 32.407 15.398 17.009 

  65 e mais anos 

  HM H M 

Algarve 94.953 41.270 53.683 

Faro 13.204 5.649 7.555 
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Verifica-se também que 0,92% (561 indivíduos) são de nacionalidade britânica. Em 

Faro, a presença de indivíduos de nacionalidade cabo-verdiana é mais expressiva 

(0,44%) do que nacionalidades angolana e são-tomense, comparativamente à 

população residente (60.974).  

 

Quadro 19 – População estrangeira com estatuto de residente no ano 2018, segundo as 
principais nacionalidades 

Países Algarve Faro 

Brasil 9.610 1.327 

Ucrânia 5.475 773 

Cabo Verde 2.118 270 

Roménia 7.576 924 

Angola 553 44 

Guiné-Bissau 988 125 

Reino Unido 14.151 561 

Moldávia 1.335 211 

China 1.758 134 

São Tomé e Príncipe  103 11 

Outros 33.743 2.594 

Total 77.410 6.974 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2018 
  

 

No ano 2018, em Faro, registou-se um número superior de indivíduos oriundos do 

Brasil, com estatuto de residente, seguindo-se os da Roménia, da Ucrânia e Reino 

Unido. Por outro lado os cidadãos oriundos de São Tomé e Príncipe e de Angola são os 

que aparecem em menor número, com estatuto de residência.  

Na rede educativa a frequência de alunos, de origem estrangeira, também se faz sentir 

no concelho. No ano 2019/20 registaram-se cerca de 869 alunos, oriundos, em maior 

número, do Brasil e dos países da Europa de Leste, como adiante se irá constatar, no 

capítulo 4. Referente à “Análise da Rede Educativa”. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL  

2.1. EDUCAÇÃO E AUTARQUIAS 

 
 

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. O n.º 2 do artigo 26.º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos determina que: 

 “A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 
reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer 
a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 
grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das 
Nações Unidas para a manutenção da paz”. 

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). 
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Em 25 de setembro de 2015 foram aprovados, na Assembleia-geral da ONU os 

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) que se passam a referir: 

• Eliminar, de modo global, todas as formas de pobreza; 

• Eliminar a fome e fomentar a segurança alimentar, valorizando a agricultura 

sustentável; 

• Promover a qualidade de vida e o bem-estar de todas as faixas etárias; 

• Promover uma educação inclusiva e equitativa e fomentar a aprendizagem ao 

longo da vida; 

• Promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres; 

• Assegurar o saneamento básico e uma gestão sustentável da água; 

• Garantir o acesso equitativo e sustentável à energia; 

• Promover o acesso ao trabalho, digno e produtivo, contribuindo para um 

desenvolvimento sustentável; 

• Construir infraestruturas e favorecer uma industrialização sustentável, 

valorizando a inovação; 

• Combater a desigualdade no interior das nações e nas relações exteriores; 

• Promover a inclusão, a resiliência, a segurança e a sustentabilidade das cidades; 

• Assegurar a sustentabilidade da produção e do consumo; 

• Intervir, a curto prazo, para combater o efeito das alterações climáticas; 

• Fomentar a conservação e a gestão sustentável dos oceanos, dos mares e dos 

seus recursos; 

• Combater a perda de biodiversidade, investindo na recuperação e no uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres; 

• Promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantindo um acesso equitativo à 

justiça, contribuindo para a eficácia das instituições; 
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• Reforçar os meios de implementação e a cooperação global para promover o 

desenvolvimento sustentável. 

Os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados pelos líderes 

mundiais reunidos na Assembleia-Geral da ONU a 25 de setembro de 2015, são fruto 

do trabalho conjunto de Governos e Cidadãos de todo o mundo para criar um modelo 

global de governança com a finalidade de acabar com a pobreza, proteger o ambiente 

e promover a prosperidade e o bem-estar de todos até 2030. 

É fulcral operacionalizar todas as estratégias que colocam a educação num patamar 

prioritário, recorrendo à dimensão utópica que a sustenta para concretizar 

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

resultados duradouros. A este aspeto acrescenta-se ainda o facto de ter sido 

determinada a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(ENED) – Promoção da Cidadania Global (Despacho conjunto do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e do Ministério da Educação n.º 25931/2009, de 26 de 

novembro) e que contou com a colaboração do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 

(IPAD) e de outras entidades parceiras. Nessa sequência, foi aprovada a Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020), a qual concilia também a devida 

articulação entre os Ministério da Educação e do Ambiente pressupondo o alcance de 

três objetivos estratégicos e que se resumem a três palavras-chave: 

“transversalidade”, “abertura” e “participação”. De igual modo, foi elaborada a 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), documento de referência 

para os estabelecimentos de ensino que aderiram ao Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular.  

O facto de a educação para a cidadania e para o desenvolvimento sustentável ser de 

tal forma abrangente e ambiciosa 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 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 
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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 destes 

processos de “educação para…” que sendo processos fortemente condicionados pela 

dimensão educativa só poderão ser assegurados através do estabelecimento de 

protocolos de parceria entre diversas entidades, nomeadamente entre os municípios e 

os agrupamentos de escolas.  

A referência à consciência política produzida pela educação não nos remete para 

questões políticas de cariz partidário mas antes de mais para a capacidade de análise 

da realidade e de intervenção concertada sobre a mesma. Daí que a política educativa 

municipal assuma particular relevância, não só pelas acrescidas competências e 

responsabilidades mas também pela inevitável necessidade de definir e redefinir 

prioridades que acompanhem as mutações na realidade local e apresentem respostas 

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

resolução de problemas na área da educação. 

O Decreto-Lei 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”.  
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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.  

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 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, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

69/2015, de 16 de julho, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 

estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência 
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de competências do Estado para as autarquias locais e para entidades intermunicipais 

e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. A alínea d) do número 1 do 

artigo 23.º determina a “educação, ensino e formação profissional” como sendo 

atribuições do município. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

determinando o seu artigo 30.º as condições para transferência financeira das verbas 

enquadradas no Fundo Social Municipal (FSM) referentes às funções sociais como o 

são a educação e a ação social. 

No seguimento da publicação do Decreto-lei n.º 144/2008, de 28 de julho foi 

celebrado, em 16/09/08 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 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.  

Recentemente, a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, lei-quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais veio 

determinar novas competências dos órgãos municipais em diversas áreas: educação, 

ação social, saúde, proteção civil, cultura, património, habitação, entre outras. Na 

educação as responsabilidades municipais passam a abranger também os 

estabelecimentos de ensino secundário, incluindo profissional. Neste âmbito, o 

Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro (revogou o Decreto-lei n.º 144/2008, de 28 
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de julho) concretizou a transferência de competências para os órgãos municipais e 

entidades intermunicipais, regulando ainda o funcionamento dos conselhos municipais 

de educação. Este diploma, além de correlacionar a organização do sistema educativo 

público com as competências descentralizadas para o poder local veio consolidar a 

articulação dos departamentos ministeriais da educação com as autarquias/entidades 

intermunicipais e os agrupamentos de escolas, visando ainda contribuir para a 

melhoria da operacionalização da gestão escolar e zelando pela universalidade da 

educação pré-escolar e pelo cumprimento da escolaridade obrigatória, pelas crianças 

que se encontram em idade escolar. Importa, por conseguinte, sintetizar as principais 

mudanças, a nível municipal: 

• alargar as competências das autarquias locais no domínio do apetrechamento 

conservação e requalificação dos edifícios escolares a todo o ensino básico e ao 

ensino secundário; 

• gerir o serviço de refeições escolares nos estabelecimentos de 2.º e 3.º ciclos e 

ensino secundário; 

• recrutar e gerir o pessoal não docente de todos os ciclos de ensino básico e 

secundário; 

• alargar a composição do conselho municipal de educação com a inclusão de 

representantes dos conselhos pedagógicos dos agrupamentos de escolas e da 

CCDR Algarve; 

• elaborar, rever e atualizar a carta educativa e o plano de transportes escolares, 

enquanto instrumentos de planeamento; 

• garantir, em coadjuvação com o Ministério da Educação, os agrupamentos de 

escolas e as forças policiais, a vigilância e segurança dos estabelecimentos de 

ensino; 

• assegurar a implementação de medidas de ação social escolar, em 

cumprimento dos diplomas que forem publicados para esse efeito; 

• gerir o funcionamento das residências escolares que fazem parte da rede oficial 

de residências. 
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Este novo incremento de competências municipais vem reforçar o processo de 

cooperação com os agrupamentos de escolas, uma vez que anualmente são 

celebrados protocolos de delegação de competências e meios que determinam a 

distribuição das verbas para as diferentes rubricas, respeitando-se a autonomia dos 

agrupamentos de escolas. Este processo não se traduz numa relação hierárquica, mas 

no conjunto de procedimentos, assentes numa relação oficial de parceria e 

cooperação, mediados pelos princípios da transparência e da subsidiariedade.  

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. 

A legislação regulamentar, de enquadramento dos diferentes domínios da educação, é 

de natureza complexa e exaustiva. Nesse sentido e considerando o cariz deste 

documento estratégico apresentamos, de seguida, um quadro síntese com a legislação 

mais comummente utilizada e que serve de recurso para a política educativa 

municipal: 
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Quadro 20 – Legislação de referência

LEGISLAÇÃO ALTERAÇÕES DOMÍNIOS 

Constituição da República 
Portuguesa 
 

Lei n.º 1/2005, de 12/08 
Lei n.º 1/2004, de 24/07 
Lei n.º 1/97, de 20/09 
Lei n.º 1/92, de 25/11 
Lei n.º 1/2001, de 12/12 
Lei n.º 1/89, de 08/07 
Lei n.º 1/82, de 30/09 
Decreto de 10/04 de 1976 

DIREITOS E DEVERES 

FUNDAMENTAIS 

Lei n.º 46/86, de 14/10 

Lei n.º 85/2009, de 27/08 
Lei n.º 49/2005, de 30/08 
Lei n.º 115/97, de 19/09 

LEI DE BASES DO SISTEMA 

EDUCATIVO 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30/01 
retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 10/2019, de 25 de 
março, com as alterações 
introduzidas pelo artigo 189º do 
Decreto-Lei nº 84/2019, de 29 de 
junho 
 

(revoga o Decreto-lei n.º 299/84, de 
5/09; Decreto-lei n.º 399-A/84, de 
28/12; Decreto-lei n.º 7/2003, de 
15/01; Decreto-lei n.º 144/2008, de 
28/07; os artigos 8.º, 37.º e 38.º do 
Decreto-lei n.º 55/2009, de 2 de 
março.) 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
CARTA EDUCATIVA  
TRANSPORTES ESCOLARES 
TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS PARA OS 

MUNICÍPIOS, EM MATÉRIA DE 

EDUCAÇÃO 

Lei n.º 169/99, de 18/09 

Lei n.º 75/2013, de 12/09 
Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30/11 
Lei n.º 67/2007, de 31/12 
Retificação n.º 9/2002, de 05/03 
Retificação n.º 4/2002, de 06/02 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 

COMPETÊNCIAS E REGIME 

JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

Lei n.º 75/2013, de 12/09 
(revoga a Lei n.º 159/99, de 14/09) 
 

Lei n.º 50/2018, de 16/08 
Lei n.º 69/2015, de 16/07 
Lei n.º 25/2015, de 30/03 
Retificação n.º 50-A/2013, de 11/11 
Retificação n.º 46-C/2013, de 01/11 

REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS 

LOCAIS 

Lei n.º 73/2013, de 03/09 

Lei n.º 42/2016, de 28/12 
Retificação n.º 10/2016, de 25/05 
Lei n.º 132/2015, de 04/09 
Lei n.º 69/2015, de 16/07 
Lei n.º 82-D/2014, de 31/12 
Retificação n.º 46-B/2013, de 01/11 

REGIME FINANCEIRO DAS 

AUTARQUIAS LOCAIS 

DL n.º 55/2009, de 2/03 
Despacho n.º 5296/2017, de 16/06 
Despacho n.º 8452 – A/2015, de 
31/07 

Retificação n.º 451/2017 do Despacho n.º 5296/2017 de 
16/06 
 

ATRIBUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DE APOIOS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Resolução da Assembleia da 
República n.º 28/90, de 23/10 

 CARTA EUROPEIA DA AUTONOMIA 

LOCAL 

Fonte: Divisão de Educação  
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3. METODOLOGIA 

Primeiramente importa referir que a monitorização da carta educativa não 

compreende obrigatoriamente o uso de uma metodologia de cariz quantitativo ou 

qualitativo, tipicamente usadas nos trabalhos de investigação em ciências sociais ou da 

educação, uma vez que estamos perante um documento que resulta essencialmente 

de um trabalho de acompanhamento e monitorização realizado numa periodicidade 

anual e que assume uma tipologia mais relacionada com um trabalho de 

caracterização e diagnóstico. O documento que agora se apresenta resulta, por 

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

feito ao longo destes cinco anos de vigência da carta educativa. 

Saliente-se, assim, que, para além de procurarmos manter a matriz inicial 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, solicitámos informação 

de cariz quantitativo e qualitativo aos agrupamentos de escolas e às instituições de 

cariz particular e cooperativo que desenvolvem atividade na área da educação. 

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. Quanto a este aspeto é imperioso ter também 

em consideração algumas das dificuldades que já tínhamos identificado, aquando da 

realização do documento homologado em março de 2007, bem como dos relatórios de 
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monitorização e com as quais voltámos a deparar. Referimo-nos ao facto de, em 

alguns casos, a informação não nos ser disponibilizada de forma coerente, notando-se 

também a escassez de informação e de dados necessários para poder fazer 

comparações entre dois ou mais 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. 

Esta atualização da Carta Educativa do Concelho de Faro (2020) surge no seguimento 

do que foi apresentado nos relatórios antecedentes e, por conseguinte, da carta 

educativa homologada, tendo-se procurado não alterar o padrão e estrutura do 

documento, embora se tenha alterado a organização de alguns temas, sendo 

importante salientar que este documento não incidiu especificamente sobre uma 

amostra pré-determinada, abrangendo, de um modo geral, a comunidade educativa, 

com destaque para as crianças e jovens estudantes, os docentes e funcionários não 

docentes e ainda os pais/encarregados de educação. 
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4. ANÁLISE DA REDE EDUCATIVA  

 
Figura 2 – Rede pública de estabelecimentos de ensino  

 

 

                                    

Legenda: 

N.º de estabelecimentos 

Pré-escolar   

1.º Ciclo   

2.º e 3.º Ciclos   

Secundário   
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No ano letivo de 2019/20 o parque escolar da rede pública é constituído por 10 

valências de educação pré-escolar/ jardins-de-infância (21 salas), 18 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 nos ano letivos 2012/13 e 2013/14 

resultou, assim, na constituição de 5 agrupamentos de escolas, dos quais 3 que 

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

 

Quadro 21 – Estabelecimentos de ensino da rede pública do concelho de Faro 
 

 
Fonte: Divisão de Educação

                                                 
8
 No ano letivo 2019/20 a Escola Básica da Culatra passou a integrar o Agrupamento de Escolas Dr. 

Alberto Iria, em Olhão, deixando de ser contabilizada no parque escolar da rede pública do concelho de 
Faro. 

                                                                                                                     

Agrupamentos 

de Escolas 

Pré-Escolar 1.º CEB 2.º e 3.º CEB 
Ensino 

Secundário 

D. Afonso III 
Escola Básica do 
Carmo 
 

Escola Básica do Carmo 
Escola Básica de Alto Rodes 
Escola Básica D. Afonso III 

Escola Básica D. 
Afonso III 

(não se aplica) 

Montenegro 
Escola Básica de 
Montenegro 
 

Escola Básica de Montenegro 
Escola Básica de Patacão 
Escola Básica de Marchil 
Escola Básica de Ilha do Ancão 

Escola Básica de 
Montenegro 

(não se aplica) 

João de Deus 

Escola Básica da 
Penha 
Escola Básica de 
Areal Gordo 

Escola Básica n.º 4 de Faro 
(Penha) 
Escola Básica de Areal Gordo 
Escola Básica de Ferradeira 
 

Escola Básica Santo 
António 

Escola Secundária 
João de Deus 

Tomás Cabreira
8
 

Escola Básica do 
Bom João 

Escola Básica de S. Luís 
Escola Básica de Bom João 
 

Escola Básica Dr. 
Joaquim Rocha 
Peixoto Magalhães 
 

Escola Secundária 
Tomás Cabreira 

Pinheiro e Rosa 

Escola Básica da 
Lejana 
Escola Básica da 
Conceição 
Escola Básica de 
Sta. Bárbara de 
Nexe 
Escola Básica de 
Bordeira 
Escola Básica de 
Estoi  

Escola Básica da Lejana 
Escola Básica n.º 5 de Faro 
(vale Carneiros) 
Escola Básica de Conceição 
Escola Básica de Estoi 
Escola Básica de Sta. Bárbara 
de Nexe 
Escola Básica de Bordeira 

Escola Básica Poeta 
Emiliano da Costa 
Escola Básica Dr. José 
de Jesus Neves Júnior 

Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa 
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Gráfico 7 – Número de alunos, por sexo, a frequentar a educação pré-escolar e o ensino 
básico no ano 2019/20 

 

               Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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O concelho de Faro é dotado estruturas de educação e formação importantes para o 

progresso educativo, pois a escola é, depois da família, o agente socializador mais 

importante, contribuindo ativamente na formação de cidadãos, concretizando 

integralmente a educação informal. Para além dos estabelecimentos existentes e que 

permitem ir dando resposta às necessidades que se registam ao nível do pré-escolar, 

do 1.º ciclo, do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, Faro é uma cidade universitária 

onde coexistem oportunidades de formação superior e, paralelamente, um caminho 

aberto para a área da investigação, rumo às descobertas científicas e ao 

aperfeiçoamento tecnológico. Anote-se que a perspetiva de educação e formação ao 

longo da vida é também valorizada neste concelho, já que a possibilidade de se 

adquirir conhecimento e desenvolver competências produz efeitos positivos no 

percurso profissional.  

O parque escolar da rede pública abrange cerca de 9.015 alunos, distribuídos por 

várias modalidades e ciclos de ensino, designadamente a educação pré-escolar, o 1.º 

ciclo do ensino básico, o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, os cursos de educação e 

formação, o programa integrado de educação e formação e a educação e formação de 

adultos que funciona nas Escolas Básica de Santo António e Escola Secundária Tomás 

Cabreira e também o PFOL – Português para falantes de outras línguas, que integra a 

oferta educativa da referida escola secundária. 

O elevado número de alunos no 1.º ciclo obrigou a criar condições/soluções, nas 

escolas do Agrupamento de Escolas D. Afonso III para eliminar os casos de 

sobrelotação de espaços e garantir o funcionamento de todas turmas em regime de 

horário normal. 

Na educação pré-escolar o número de raparigas e de rapazes é aproximado e  no 1.º 

ciclo do ensino básico o número de rapazes é ligeiramente superior. No 2.º ciclo o 

número de raparigas é ligeiramente superior enquanto que no 3.º ciclo se verifica o 

inverso. Nos Cursos CEF e EFA o número de homens em frequência é superior, tal 

como sucede na modalidade PIEF. 
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Os estabelecimentos de ensino secundário oferecem num âmbito geral-científico os 

cursos científico-humanísticos e na área do ensino profissional vários cursos que visam 

preparar os jovens com conhecimentos técnicos para exercer uma profissão. Existem 

ainda algumas opções na área dos cursos de educação e formação e no ensino 

noturno. 

O ensino secundário, na vertente dos cursos científico-humanísticos e dos cursos 

artísticos especializados regista um maior número de mulheres em frequência do que 

de homens e em contrapartida o número de alunos homens é superior no ensino 

profissional. 

 
Gráfico 8 – Número de alunos, por sexo, a frequentar os estabelecimentos de ensino 
secundário no ano letivo 2019/20 

 

 
 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 
Nos cursos científico-humanísticos as línguas e humanidades registam uma frequência 

superior de mulheres, a exemplo do que sucede com as artes visuais e com o curso 

artístico especializado de design de comunicação. Nos cursos de ciências e tecnologias 

observou-se, no ano letivo 2019/20, um número mais elevado de homens. No curso de 

ciências socioeconómicas nota-se uma distribuição equitativa de alunos de ambos os 

sexos. No ensino profissional são os cursos intérprete de dança contemporânea, artes 
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do espetáculo, auxiliar de saúde, comunicação e marketing, turismo e fotografia nos 

quais se identifica uma elevada frequência de mulheres. Por outro lado, existem cursos 

que são somente frequentados por homens, designadamente mecatrónica, eletrónica, 

automação de computadores e gestão de equipamentos desportivos. Existem ainda 

outras opções que apesar de também registarem frequência de mulheres, registam um 

número superior de homens, nomeadamente restaurante e bar, receção e multimédia. 

 

Gráfico 9 – Número de alunos, por sexo, a frequentar as modalidades do ensino noturno no 
ano letivo 2019/20 

 
 

Fonte: Agrupamentos de Escolas                                                                                                               

EFA – Educação e Formação de Adultos 

 

No caso do ensino noturno a Escola Secundária Tomás Cabreira confirma que a 

modalidade de educação e formação de adultos é marcada pela frequência superior de 

um maior número de alunos homens, tal como acontece com o Português para 

estrangeiros.  

Nos pontos que se seguem apresenta-se uma análise mais detalhada, relativa a cada 

etapa e ciclo de estudos, de modo a facilitar a compreensão da evolução escolar e as 

principais problemáticas inerentes ao parque escolar. 
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4.1. EVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
9 

  

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, em conformidade com a Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro (Lei 

Quadro da Educação Pré-escolar). É uma etapa propícia ao estímulo das funções 

cognitivas e comportamentais, iniciando-se o despertar do pensamento crítico e tendo 

como referência as orientações curriculares (Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto). 

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. 

Em conformidade com o estabelecido na Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 65/2015, de 3 de julho, a política educativa 

municipal tem cooperado no sentido de se abranger, brevemente, as crianças com 3 

anos. Estas alterações visam ir ao encontro dos principais objetivos da educação pré-

escolar, nomeadamente a promoção do acesso equitativo à escola e a promoção do 

sucesso educativo para todos os alunos.  

Em Faro, tem-se feito, nos últimos cinco anos, um esforço interinstitucional para 

alargar a rede de educação pré-escolar e ir dando resposta às necessidades dos 

agregados familiares. O facto de a região do Algarve se encontrar num campo de 

                                                 
9
 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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indefinição no acesso ao financiamento por fundos comunitários, comparativamente 

às outras regiões do país, também condiciona a concretização das obras projetadas 

para criar, de raiz, mais espaços. Ainda assim, importa salientar que a entrada em 

funcionamento da Escola Básica da Lejana contribuiu 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. De igual modo, a boa cooperação entre o Município de Faro, a 

Direção de Serviços do Algarve – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e o 

Agrupamento de Escolas João de Deus permitiu disponibilizar mais 3 salas de educação 

pré-escolar, com capacidade para acolher um total de 75 alunos; 2 salas na Escola 

Básica da Penha e 1 sala na Escola Básica de Areal Gordo. No ano letivo 2019/20 

entraram em funcionamento mais 3 salas na Escola Básica do Bom João e no ano letivo 

2018/19 tinha sido disponibilizada 1 sala de pré-escolar na Escola Básica de Estoi. A 

rede pública regista, desde o ano 2016, um aumento do número de crianças inscritas, 

compatível com a expansão da rede que se tem concretizado desde o referido ano. Os 

equipamentos disponibilizados pela rede social contribuem para que seja dada uma 

resposta integrada, em diversas áreas do concelho (rurais ou urbanas), pois verifica-se 

que no âmbito da oferta concelhia existente 53,78 % das vagas preenchidas, na 

valência de pré-escolar, pertencem às IPSS, já a rede privada regista uma frequência de 

17,87%. 
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                         Quadro 22 – Evolução da frequência de alunos na educação pré-escolar da rede pública 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
      Fonte: Agrupamentos de Escolas  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Jardins-de-Infância da Rede Pública 

 
Carmo 

Sta. 
Bárbara 
de Nexe 

Conceição Estoi Montenegro Bordeira Lejana Penha 
Areal 
Gordo 

Bom 
João 

Total 

2006/07 60 25 75 ___ 75 ___ ___ ___ ___ ___ 235 
2007/08 60 25 65 ___ 70 ___ ___ ___ ___ ___ 220 
2008/09 60 25 65 ___ 69 ___ ___ ___ ___ ___ 219 
2009/10 60 25 75 ___ 65 ___ ___ ___ ___ ___ 225 
2010/11 70 25 76 ___ 71 19 ___ ___ ___ ___ 261 
2011/12 75 24 75 ___ 75 23 ___ ___ ___ ___ 272 
2012/13 70 25 75 ___ 65 25 ___ ___ ___ ___ 260 
2013/14 69 24 73 ___ 75 25 ___ ___ ___ ___ 266 
2014/15 72 28 64 ___ 75 26 71 ___ ___ ___ 336 
2015/16 71 25 70 ___ 73 20 70 20 19 ___ 368 
2016/17 75 25 75 ___ 75 21 75 45 25 ___ 416 
2017/18 77 18 74 ___ 75 26 75 44 25 ___ 414 
2018/19 75 19 70 21 70 25 75 57 25 ___ 437 
2019/20 70 25 65 20 70 24 78 51 25 70 498 
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Quadro 23 – Evolução da frequência de alunos na educação pré-escolar das redes solidária e 
privada, de 2006/07 a 2012/13 

 

Estabelecimentos 
2006
/07 

2007
/08 

2008
/09 

2009
/10 

2010
/11 

2011
/12 

2012/
13 

REDE SOLIDÁRIA 

Jardim Escola João de Deus 83 75 81 75 75 86 78 

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

Centro de Bem Estar Infantil Nª. Srª. De Fátima 108 110 110 112 110 110 110 

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

Casa de Stª Isabel 84 86 86 85 84 86 86 

Centro Cultural e Social da Paróquia de S. Martinho de Estoi – JI O Caracol 52 50 50 50 50 66 69 

Centro Cultural e Social de St.ª Bárbara de Nexe – JIA Joaninha 29 20 25 20 20 37 36 

Centro Infantil do Hospital de Faro 36 33 34 34 33 40 42 

Centro Social Paroq. De S. Luís 21 21 21 21 21 21 21 

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

Cooperativa de Consumo Popular de Faro -Coopofa  73 75 75 75 75 75 65 

Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social – Os Vivaços 75 75 75 75 74 75 75 

Fundação António Silva Leal  - Centro Infantil Estrela do Mar 20 20 22 20 20 20 20 

St.ª Casa da Misericórdia de Faro 92 99 99 100 74 86 98 

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 

Arco-Íris ___ ___ ___ ___ 65 91 87 

Sub-Total 866 861 912 899 939 1000 957 

REDE PRIVADA 

Os Amorzinhos 25 25 27 25 50 50 24 

Colégio Algarve 75 75 75 75 75 27 23 

Colégio N. Srª do Alto 24 75 75 74 75 70 88 

Externato Menino Jesus 76 50 75 75 50 70 68 

Jardim de Infância A Casa da Avó 66 73 73 74 73 74 70 

Oficina Divertida 71 50 100 75 50 87 66 

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 

O Cantinho de São Pedro ___ ___ ___ ___ 9 14 9 

Bela Infância Unipessoal Ld.ª ___ ___ ___ ___ ___ ___ 17 

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

Sub-Total 400 408 493 539 443 445 407 

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

 

            Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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Quadro 24 - Evolução da frequência de alunos na educação pré-escolar das redes solidária e privada, 
de 2013/14 a 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
Fonte: Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região do Algarve, IPSS’s e 
Estabelecimentos Particulares

Estabelecimentos 
2013/

14 
2014/

15 
2015/

16 
2016/

17 
2017/

18 
2018/

19 
2019/

20 

REDE SOLIDÁRIA 

Jardim Escola João de Deus 88 85 87 86 84 79 76 

Associação N.Srª dos Navegantes 8 9 9 10 9 14 14 

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

Caritas Diocesana do Algarve – JI O Despertar 75 71 75 74 74 74 73 

Casa de Stª Isabel 86 86 86 86 86 86 86 

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

67 63 68 66 70 65 67 

Centro Cultural e Social de St.ª Bárbara de Nexe - JIA Joaninha 49 56 25 23 25 25 21 

Centro Infantil do Hospital de Faro 33 33 33 30 33 33 33 

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

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

Cooperativa de Consumo Popular de Faro -Coopofa  56 50 39 49 62 51 45 

Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social - Os Vivaços 75 75 75 75 75 75 68 

Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social – Centro Infantil do 
Montenegro 

___ ___ 75 75 66 75 66 

Fundação António Silva Leal - Centro Infantil Estrela do Mar 20 20 20 20 20 20 20 

St.ª Casa da Misericórdia de Faro 97 100 99 97 70 73 71 

St.ª Casa da Misericórdia – Torre de Natal  ___ 24 20 17 16 15 26 

                Instituto D. Francisco Gomes – O Relógio 49 75 73 67 54 50 56 

Arco-Íris 78 66 67 70 75 71 68 

Sub-Total 955 989 1027 1021 974 961 945 

REDE PRIVADA 

Os Amorzinhos 25 14 19 23 15 15 ___ 

O Mundo de Bá ___ ___ ___ ___ ___ ___ 19 

Colégio N. Srª do Alto 58 49 49 45 41 38 47 

Externato Menino Jesus 60 58 55 47 52 57 61 

Jardim de Infância A Casa da Avó 43 36 ___ ___ ___ ___ ___ 

Oficina Divertida 61 66 62 54 50 44 44 

Super Escola 20 31 36 67 42 52 50 

O Cantinho de São Pedro 6 10 10 ____ ____ ____ ___ 

Bela Infância Unipessoal Ld.ª 26 43 53 47 65 68 68 

Planeta da Fantasia Ld.ª 24 23 26 25 25 25 25 

Sub-Total 323 330 310 308 290 299 314 

Total Global (incluindo Rede Pública) 1544 1655 1705 1745 1678 1697 1757 
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No ano letivo 2019/20 verifica-se que das 1.757 crianças que frequentam os 

estabelecimentos de educação pré-escolar cerca de 28,34% frequentam os 

estabelecimentos da rede pública, 53,78 % os estabelecimentos da rede social e 17,87 % os 

da rede privada. A partir do ano 2014 verifica-se um aumento gradual do número de 

crianças inscritas nas valências de educação pré-escolar, tendo a entrada em 

funcionamento da Escola Básica da Lejana contribuído para alargar essa resposta, na área 

urbana da cidade, onde estão concentrados, por um lado, mais residentes e por outro mais 

postos de trabalho. Em 2011/12 também se havia registado um aumento, embora mais 

tímido, com a abertura da sala de educação pré-escolar da Escola Básica de Bordeira, em 

pleno barrocal, medida que permitiu colmatar as necessidades dos agregados familiares 

residentes naquela área da Freguesia de Sta. Bárbara de Nexe e que careciam deste tipo de 

resposta. A rede social regista um aumento do número de crianças em frequência no ano 

2014/15 e um decréscimo no ano letivo 2017/18. A rede privada tem vindo a diminuir 

gradualmente desde o ano 2014.  

4.1.1. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR NO ANO LETIVO 2019/20 

 
                 Gráfico 10 – Distribuição do número de alunos no pré-escolar, por freguesia 

 
 

 Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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Tal como mostra o gráfico, regista-se um maior número de alunos no pré-escolar nas 

freguesias urbanas, União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), respetivamente. Das 

restantes freguesias destaca-se a do Montenegro (229), bem como a União de Freguesias 

da Conceição e Estoi (178). 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.  

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 se ultrapassou há menos de uma década. 

 

            Quadro 25– Taxa de crescimento anual nos últimos 7 anos 
 

Taxa de crescimento anual 

Redes de educação 
pré-escolar 

Taxa de crescimento (%) 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Rede pública 2,31 26,32 9,52 13,04 -0,48 5,6 14,0 

Rede solidária -0,21 3,56 3,84 -0,58 -4,60 1,33 -1,7 

Rede privada -20,64 2,17 -6,06 -0,65 -5,84 3,1 5,0 

Rede total -4,93 7,19 3,02 2,35 -3,84 1,13 3,53 

   Fonte: Divisão de Educação 
 

 

O ano 2014 foi o que registou, nos últimos cinco anos letivos, um maior crescimento na 

rede pública, em virtude de ter entrado em funcionamento a Escola Básica da Lejana, com 

3 salas de educação pré-escolar, como foi referido anteriormente. O ano 2017/18 foi 

marcado por um decréscimo do número de alunos inscritos, em todas as redes, tendo sido 

essa diminuição menos expressiva na rede pública. O ano letivo 2018/19 regista um 

crescimento positivo em todas as redes, destacando-se a rede pública com uma taxa 

superior (5,6) devido à entrada, em funcionamento, de uma sala de educação pré-escolar 
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na Escola Básica de Estoi. No ano letivo 2019/20 a rede social evidencia um crescimento 

negativo, a rede privada confirma uma taxa de crescimento significativa, para a qual deve 

ter contribuído a abertura do centro infantil O Mundo de Bá. Já a rede pública destaca-se 

com uma taxa de crescimento de 14 % devido à abertura de 3 salas de educação pré-

escolar na Escola Básica do Bom João, com capacidade para 75 crianças. 

 
 
           Quadro 26 – Capacidade na educação pré-escolar – ano letivo 2019/20 

Freguesias 
Capacidade 

Total 

Rede solidária Rede privada Pública 

Conceição e Estoi 93 0 85 178 

St.ª Bárbara de Nexe 21 0 49 70 

Montenegro 66 93 70 229 

Sé e S. Pedro 765 221 294 1280 

Taxa de cobertura 91,50% 

Total 945 314 498 1757 

                       Fonte: Divisão de Educação  
 

Em termos de capacidade da rede total observa-se que a rede pública procura dar resposta 

a todas as áreas do concelho, urbanas e rurais, estando a oferta relativamente equilibrada, 

em função das necessidades que têm vindo a ser detetadas. A rede social também se 

expande a todas as freguesias, embora com menos intervenção na freguesia mais interior 

do concelho; Sta. Bárbara de Nexe. Os estabelecimentos da rede privada localizam-se nas 

freguesias urbanas, de Faro e Montenegro. 

     
          Quadro 27 – Projeção da capacidade futura 

Freguesias 
Projetos CMF – Espaços a 

disponibilizar e ou construir 

Capacidade - número de 
alunos 

Total existente na 
rede pública 

Total 
projeção 

Conceição e Estoi 0 85 85 

Sta. Bárbara de Nexe 0 49 49 

Montenegro 75 70 145 

Sé e S. Pedro 75 294 369 

Total 150 498 648 

   Fonte: Divisão de Educação 
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O Agrupamento de Escolas João de Deus tem vindo a reforçar, desde o ano letivo 2015/16, 

a oferta de espaços para a educação pré-escolar. Atualmente estão em funcionamento 2 

salas na Escola EB1 da Penha e 1 sala na EB1 do Areal Gordo. Projetam-se ainda, a médio 

prazo, a construção de  duas novas escolas: uma em Gambelas e outra no recinto da Escola 

Básica D. Afonso III, que irão disponibilizar mais 6 salas. Apesar das limitações com que se 

tem vindo a deparar no acesso a financiamentos de fundos comunitários para poder 

suportar a construção de novos equipamentos anotamos que o esforço sinergético que 

tem vindo a ser assegurado pelos Agrupamentos de Escolas, pela Direção de Serviços do 

Algarve – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares e pelo Município de Faro, 

possibilitou que se fizessem progressos na resposta às famílias do concelho, através da 

abertura de mais vagas para a educação pré-escolar, na rede pública.  

 

4.1.2. 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 2006/07 para 2007/08 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, no entanto o ano 2017/18 confirma 

uma ligeira diminuição, com menos 2 alunos do que o ano anterior. No ano letivo 2018/19 

aumentou 1 aluno e no ano letivo 2019/20 são 6 as crianças em idade pré-escolar a 

frequentar a Unidade de Surdos. 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. 
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Gráfico 11- Evolução do número de crianças em idade pré-escolar na Unidade de Surdos 

 

 

 

        Fonte: Agrupamento de Escolas João de Deus 

 

4.2. EVOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ALUNOS NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Como já foi referido, após a homologação da Carta educativa em 27 de março, a Divisão de 

Educação passou a monitorizar, anualmente, a evolução do número de alunos e os quadros 

seguintes evidenciam, por cada  área territorial essa evolução no 1.º CEB. 

 
Quadros 28 – Evolução da frequência de alunos no 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, por 
freguesia, de 2006/07 a 2012/13 

 

Juntas de Freguesia
10

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

Sé 1.308 1.278 1.316 1.294 1.260 1.312 1.327 

S. Pedro 765 735 759 784 715 710 657 

Conceição 139 139 155 147 158 163 148 

Estoi 116 108 119 116 115 123 124 

St. ª Bárbara de Nexe 107 109 128 123 109 119 116 

Montenegro 222 250 272 264 264 279 270 

Total 2.657 2.619 2.749 2.728 2.621 2.706 2.642 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 
 

                                                 
10

 A partir de 2013/14 foram contabilizados, de acordo com a nova divisão administrativa do concelho (4 Juntas de Freguesia: 
União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), União de Freguesias Conceição e Estoi, St.ª Bárbara de Nexe e Montenegro). 
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Quadro 29 – Evolução da frequência de alunos no 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, por 
freguesia, de 2013/14 a 2019/20 

 

    

 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

Da análise dos quadros apresentados 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 ano letivo 

2019/20, confirma uma maior concentração nas áreas urbanas, pelo que a União de 

Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) expressa bem essa realidade, ao refletir uma frequência 

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

frequenta o 1.º ciclo do ensino básico 73% estão matriculados nos estabelecimentos de 

ensino localizados na área urbana. Os restantes 27% 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 à 

fixação de nichos empresariais. 

 

Juntas de Freguesia 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Sé e 
S. Pedro 

1.945 1886 1749 1730 1722 1744 1715 

Conceição e 
Estoi 

274 297 271 261 265 256 254 

St. ª Bárbara de 
Nexe 

114 124 102 121 96 99 95 

Montenegro 253 268 260 257 263 258 275 

Total 2.586 2.575 2.382 2.369 2.346 2.357 2.339 
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Quadro 30  – Evolução da frequência de alunos no 1.º ciclo da rede pública, de 2006/07 a 2012/13 

 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

União de Freguesias Sé e S. Pedro 

EB de Areal Gordo 74 70 73 67 72 70 61 

EB de Ilha  da Culatra 29 32 27 23 28 26 27 

EB de S. Luís 450 448 430 450 447 430 442 

EB do Bom João 261 261 281 307 281 299 314 

EB n.º 4(Penha) 290 263 282 235 230 253 241 

EB n.º 5 (Vale Carneiros) 204 204 223 212 202 234 242 

EB de Alto Rodes 344 341 334 351 339 357 328 

EB de Mar e Guerra 39 36 49 39 35 34 ___ 

EB de Mata Lobos 14 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

EB de Marchil 34 16 33 41 37 37 52 

EB de Patacão 59 60 70 60 53 53 56 

EB do Carmo 275 282 273 293 251 229 221 

Total 2.073 2.013 2.075 2.078 1.975 2.022 1.984 

Freguesia de Montenegro 

EB de Montenegro 199 231 250 243 245 263 255 

EB de Ilha do Ancão 23 19 22 21 19 16 15 

Total 222 250 272 264 264 279 270 

União de Freguesias de Conceição e Estoi 

EB de Conceição 98 97 114 119 130 139 123 

EB de Ferradeira 41 42 41 28 28 24 25 

EB de Estoi 116 108 119 116 115 123 124 

Total 255 247 274 263 273 286 272 

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe 

EB de Bordeira 18 16 26 24 33 31 35 

EB de Medronhal 16 18 19 15 ___ ___ ___ 

EB de Stª. Bárbara de Nexe 73 75 83 84 76 88 81 

Total 107 109 128 123 109 119 116 

Total Global 2.657 2.619 2.749 2.728 2.621 2.706 2.642 
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Quadro 31  – Evolução da frequência de alunos no 1.º ciclo da rede pública, de 2013/14 a 2019/20 
 

 * Escolas que viram suspenso o seu funcionamento 

    Fonte: Agrupamentos de Escolas     
 

O ano letivo 2008/09 foi marcado por um aumento do número de alunos, todavia a partir do ano 

letivo 2011/12 assiste-se a uma diminuição gradual do número de alunos até ao ano 2019/2020. 

Prevê-se que esta situação se mantenha nos próximos anos; uma ligeira diminuição, podendo 

verificar-se, igualmente, uma estabilização do número de crianças matriculadas nos 

estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico.  

Freguesias 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

União de Freguesias Sé e S. Pedro  

EB de Areal Gordo 66 54 45 43 41 36 35 

EB de Ilha da Culatra 23 25 16 18 19 16 ___ 

EB de S. Luís 449 423 377 342 307 279 287 

EB do Bom João 288 267 240 230 221 243 217 

EB n.º 4(Penha) 221 181 155 143 155 190 193 

EB n.º 5 (Vale Carneiros) 267 260 252 222 250 249 249 

EB de Alto Rodes 317 196 197 197 173 174 167 

EB de Marchil 52 50 50 45 46 46 40 

EB de Patacão 58 69 64 53 50 53 52 

EB do Carmo 204 136 107 134 125 121 125 

EB da Lejana ___ 107 172 263 292 274 289 

EB D. Afonso III ___ 118 74 40 43 63 61 

Total 1.945 1.886 1749 1730 1722 1744 1715 

Freguesia de Montenegro  

EB de Montenegro 236 250 240 239 251 249 253 

EB de Ilha do Ancão 17 18 20 18 12 9 22 

Total 253 268 260 257 263 258 275 

União de Freguesias de Conceição e 
Estoi 

 

EB de Conceição 130 140 127 130 142 129 129 

EB de Ferradeira 29 36 27 25 34 34 31 

EB de Estoi 115 121 117 106 89 93 94 

Total 274 297 271 261 265 256 254 

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe  

EB de Bordeira 45 54 49 44 44 52 43 

EB de Stª. Bárbara de Nexe 69 70 53 77 52 47 52 

Total 114 124 102 121 96 99 95 

Total Global 2.586 2.575 2.382 2.369 2.346 2.357 2.339 
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4.2.1. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS DO 1.º CICLO NO ANO LETIVO 2019/20 

O quadro seguinte apresenta a distribuição, por ano, no 1.º CEB e a capacidade de cada 

estabelecimento. 

Quadro 32 – Número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública – ano 
letivo 2019/20 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

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

de alunos matriculados é o 2.º ano, seguindo-se o 3.º e o 4.º. 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, em anos anteriores, provocou efeitos nas taxas de ocupação, dada a 

escassez de salas para as turmas existentes. Existem estabelecimentos, localizados na cidade, 

que confirmam uma crescente procura, acolhendo maior número de alunos, nomeadamente as 

Agrupamento Escola 
1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 

Total N.º de Salas 
utilizadas – 1.º 

ciclo 

Taxa de 
ocupação (%) alunos turmas 

Tomás Cabreira 
EB de S. Luís 69 75 73 70 287 12 12 100 

EB do Bom João 46 48 58 65 217 10 10 100 

D.Afonso III 

EB do Carmo 35 65 25 0 125 6 6 100 

EB de Alto Rodes  37 44 55 31 167 8 8 100 

EB D. Afonso III 0 0 0 61 61 3 3 100 

João de Deus 

EB n.º 4 (Penha) 31 62 56 44 193 9 9 100 

EB de Areal Gordo 15 20 0 0 35 2 3 67 

EB de Ferradeira 0 0 15 16 31 2 2 100 

Pinheiro e Rosa 

EB n.º 5 (Vale 
Carneiros) 

72 47 79 51 249 10 10 100 

EB da Lejana 72 73 52 92 289 12 12 100 

EB de Conceição 20 44 46 19 129 6 6 100 

EB de Estoi 24 24 20 26 94 4 4 100 

EB de Santa Bárbara 
de Nexe 

0 20 19 13 52 3 4 75 

EB de Bordeira 24 0 19 0 43 2 2 100 

Montenegro 

EB de Montenegro 70 86 21 24 201 8 8 100 

EB de Montenegro 
(antiga) 

0 2 50 0 52 2 2 100 

EB de Patacão 11 22 7 12 52 3 3 100 

EB de Marchil 0 0 0 40 40 2 2 100 

EB de Ilha do Ancão 0 7 7 8 22 1 1 100 

5 agrupamentos 
19 escolas/espaços 

EB1 
526 639 602 572 2.339 105 107 98 
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Escolas Básicas de S. Luís, Lejana, Vale de Carneiros, Bom João e Montenegro. 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. Daí se explica o 

facto de no ano letivo 2014/15 ainda se verificarem casos de sobrelotação de espaços e, em 

consequência, turmas a funcionar em regime de horário duplo, como sucedia com as Escolas 

Básicas de S. Luís, Carmo e Alto Rodes. Sobre esta questão importa considerar as diligencias 

asseguradas pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso III, criando condições para deslocar os 

alunos das turmas de 4.º ano das Escolas EB1/JI do Carmo e EB1 do Alto Rodes para a Escola 

EB2,3 D. Afonso III, garantindo o funcionamento de todas as turmas do 1.º ciclo do ensino básico 

em horário normal. De igual modo, o Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira também 

mobilizou estratégias para eliminar as turmas que funcionavam em regime de horário duplo.  

 

 Quadro 33 –  Evolução do número de alunos no 1.º Ciclo da rede particular e cooperativa com 
paralelismo pedagógico, de 2006/07 a 2012/13 
 

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

Colégio do Alto 114 116 115 115 105 109 105 

Externato Menino Jesus 88 90 90 93 92 95 90 

Jardim Escola João de 
Deus 

109 108 110 112 112 111 105 

Oficina Divertida ___ ___ ___ ___ ___ 18 20 

Instituto D. Francisco 
Gomes – Casa dos 

Rapazes 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Total 311 314 315 320 309 333 320 

Colégio Algarve 82 79 71 75 72 70 49 

Total global 393 393 386 395 381 403 369 

              Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

97 

 

Quadro 34 –  Evolução do número de alunos no 1.º Ciclo da rede particular e cooperativa com 
paralelismo pedagógico, de 2013/14 a 2019/20            

 

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

 

No ano letivo 2019/20, dos 2.747 alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do 1.º 

ciclo do ensino básico, 85,15 % frequentam os estabelecimento de ensino da rede pública e 

14,85 % os estabelecimentos de ensino da rede particular. 

 

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

de matrículas sofreu, a partir do ano 2014, um acréscimo de alunos, se compararmos os anos 

letivos anteriores. 

 Quadro 35 – Taxa de crescimento anual 

Taxa de crescimento anual 

Redes 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Pública -2,12 -0,43 -7,50 -0,55 -0,97 - 0,17 - 0,76 

Particular e 
Cooperativa 

-2,71 13,37 8,60 0,00 -0,23 -0,91 - 6,64 

Total -2,19 1,26 -5,30 -0,46 -0,85 - 0,29 - 1,15 

  Fonte: Divisão de Educação 
 

O aumento da taxa de crescimento nos anos letivos 2014/15 e 2015/16 é justificado pela 

disponibilização de mais vagas para o 1.º ciclo do ensino básico, designadamente pela Casa dos 

Rapazes – Instituto D. Francisco Gomes. 

Escolas 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Colégio do Alto 109 112 116 104 102 103 101 

Externato Menino 
Jesus 

90 97 100 102 102 105 97 

Jardim Escola João 
de Deus 

109 107 110 104 107 105 101 

Oficina Divertida 51 46 47 47 50 50 50 

Instituto D. Francisco 
Gomes – Casa dos 

Rapazes 
___ 45 69 85 80 74 59 

Total 359 407 442 442 441 437 408 
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O número de alunos no corrente ano letivo, 2019/20 sofreu uma diminuição ainda mais 

acentuada do que o ano letivo anterior. 

O cenário atual leva a crer que persiste uma tendência para o número de matriculados diminuir 

progressivamente, nas escolas da rede particular e cooperativa, com a 

construção/disponibilização de novos espaços do parque escolar da rede pública. 

 

4.2.2. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, POR FREGUESIA 

No concelho de Faro cerca de 2.747 alunos frequentam o 1.º CEB, 85,15% em escolas da rede 

pública e 14,85% em estabelecimentos de natureza privada, sendo que estes últimos se 

localizam todos na área urbana, correspondente à União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro). 

 

Gráfico 12 – 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 de Faro (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 maior 

concentração do número de alunos prevalecem nos equipamentos educativos situados no centro 

urbano e que exigem, por parte dos agrupamentos de escolas, o devido acompanhamento, 
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mobilização de recursos e logística que permita o funcionamento em regime de horário normal. 

Paralelamente, verifica-se um efeito inverso nas áreas rurais, afetadas por problemas de 

isolamento e de frequência reduzida. 
 

4.3. EVOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ALUNOS NOS 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

A evolução do número de alunos no 2.º e 3.º CEB (ensino regular) também passou a ser 

monitorizada, após a homologação do documento em 2007, pelo que os quadros seguintes 

espelham a distribuição do número de alunos do 2.º CEB e do 3.º CEB, por estabelecimento de 

ensino ao longo dos últimos 14 anos letivos. Entre os anos letivos 2006/07 e 2007/08 verificou-se 

um aumento de 0,7%, seguindo-se novo decréscimo no ano letivo seguinte, 2008/09, embora os 

anos 2009/10 e 2010/11 evidenciem novo acréscimo de alunos. O ano letivo 2011/12 regista 

novo decréscimo e o ano letivo 2012/13 novo aumento 2.º e 3.º CEB. Verificamos que a evolução 

do número de alunos do 2.º e 3.º CEB, entre os anos letivos 2006/07 e 2012/13 não é estável, 

notando-se períodos de crescimento positivo que alternam com outros de diminuição do 

número de alunos matriculados. 

           Quadro 36  – Evolução da frequência de alunos nos 2 e 3.º ciclos do ensino básico (ensino 
regular), de 2006/07 a 2012/13 
 

Escolas 
Básicas de 
2.º e 3.º 

Ciclos 

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

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

E.B. D. 
Afonso III 

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

E.B. Dr. José 
de Jesus 

Neves 
Júnior 

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

E.B. Dr. 
Joaquim 

Rocha 
Peixoto 

Magalhães 

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

E.B.de 
Montenegro 

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

E.B. Santo 
António 

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

E.B. Poeta 
Emiliano da 

Costa 

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

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

Total 3.191 3.213 3.180 3.236 3.320 3.292 3.316 

          Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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Entre os anos letivos 2013/14 e 2014/15 o número de alunos do 2.º e 3.º ciclos sofreu um 

decréscimo pouco pronunciado, mas o ano letivo 2015/16 já evidencia um aumento na ordem 

dos 2,6%. De igual modo, os anos letivos subsequentes, 2016/17 e 2017/18 apresentam um 

aumento gradual do número de alunos matriculados, enquanto que o ano letivo 2018/19 

apresenta uma ligeira diminuição. Da análise do quadro referente ao ensino regular no 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico da rede pública verifica-se que no ano letivo 2019/20 o número de alunos 

aumentou cerca de 5%. Notou-se um aumento significativo do número de alunos que frequenta 

o 3.º ciclo do ensino básico. De acordo com os estabelecimentos de 2.º e 3.º ciclos existentes 

observa-se que a Escola Básica Dr. Joaquim de Magalhães é a que tem maior número de alunos 

matriculados nos 2.º e 3.º ciclos, comparativamente às restantes. 

 

Quadro 37 – Evolução da frequência de alunos nos 2 e 3.º ciclos do ensino básico (ensino regular), de 
2013/14 a 2019/20 

Escolas Básicas de 
2.º e 3.º Ciclos 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

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

E.B. D. Afonso III 202 304 213 288 223 261 231 259 204 314 199 217 167 309 

E.B. Dr. José de 
Jesus Neves Júnior 

169 280 125 248 123 219 138 193 188 192 252 211 289 276 

E.B. Dr. Joaquim 
Rocha Peixoto 

Magalhães 

448 468 436 498 422 570 441 599 461 582 437 599 388 643 

E.B.de Montenegro 194 282 195 275 209 278 208 252 178 291 177 294 189 286 

E.B. Santo António 329 383 346 429 360 472 337 492 262 503 242 505 271 456 

E.B. Poeta Emiliano 
da Costa 

157 177 114 158 125 148 131 141 127 156 122 146 114 171 

Sub-total 1.499 1.894 1.429 1.896 1.462 1.948 1486 1936 1420 2038 1429 1972 1418 2141 

Total 3.393 3.325 3.410 3422 3458 3401 3559 

          Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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O quadro 38  apresenta o número de alunos detalhado por cada ano  de escolaridade, no caso do 

ensino regular do 2.º e 3.º CEB  e também as outras modalidades, que  incorporam a oferta 

educativa e formativa dos agrupamentos de escolas, como é o caso dos  cursos de educação e 

formação (CEF), o programa integrado de  educação e formação (PIEF)  e  a educação e formação 

de adultos (EFA). a modalidade de cursos de educação e formação (CEF), destinados a jovens que 

pretendem concluir a escolaridade obrigatória mas que manifestam dificuldades em adaptar-se, 

com sucesso, ao ensino regular do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.  

Os cursos de educação e formação são uma oportunidade que possibilita aos jovens interessados 

um percurso escolar, promotor do desenvolvimento de competências escolares, técnicas, sociais 

e emocionais, estimulando o gosto por áreas de interesse dos estudantes, de modo a que estes 

se vão capacitando para prosseguir estudos ou aperfeiçoar matrizes de natureza técnica e 

formativa. O Programa Integrado de Educação e de Formação mantem-se em funcionamento em 

diversas escolas, designadamente nas Escolas Básicas Santo António, Poeta Emiliano da Costa e 

ainda na Escola Secundária Pinheiro e Rosa. Esta medida socioeducativa, de caráter excecional, 

abrange os alunos que não se adequaram a todas as medidas implementadas para efeitos da sua 

recuperação escolar e progressão no sistema educativo. Geralmente são alunos com historial de 

retenções e de abandono.  

No concelho de Faro, num universo de 3.777 alunos que frequentam diferentes modalidades do 

ensino básico 64 estão inscritos nas turmas de PIEF, ou seja cerca de 1,7%. 
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Quadro 38 – Número de alunos que frequentam o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico – ano letivo 2019/20 

 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

 
 
 
 
                   

4.3.1. EVOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ALUNOS NOS 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO NOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PRIVADA E COOPERATIVA 

Observando os quadros relativos à evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino privado, 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. 

                                                 
11

 Na Escola Básica de Santo António os alunos das turmas dos Cursos de Educação e Formação de Adultos não 
foram contabilizados, para efeitos do cálculo da taxa de ocupação porque esta modalidade funciona apenas em 
regime de horário noturno. 

Escolas 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano 
CEF PIEF EFA 

Total alunos 
/turm

as 

Capac
. 

Taxa de 
ocupação Alunos Turmas 

E.B. D. Afonso III 75 92 104 107 98 40 0 0 516 25 20,64 30 83,33 

E.B. Dr. Joaquim 
Rocha Peixoto 

Magalhães 

201 187 254 206 183 20 15 0 1.066 43 24,79 36 119,44 

E.B. Dr. José de 
Jesus Neves Júnior 

148 141 118 83 75 0 0 0 565 24 23,54 30 80,00 

E.B. Santo 
António

11
 

133 138 116 154 186 17 13 9 
757 

(766) 
36 (37) 21,02 30 120,00 

E.B. Poeta 
Emiliano Costa 

60 54 65 55 51 19 19 0 323 17 19,00 21 80,95 

E.B. de 
Montenegro 

95 94 82 95 109 22 0 0 497 24 20,71 25 96,00 

E.S. Pinheiro e 
Rosa 

      17 0 17 1 17,00 1 100,00 

E.S. Tomás 
Cabreira 

     27 0 0 27 1 27,00 1 100,00 

Total 712 706 739 700 702 145 64 9 
3.777 
(3768) 

171 22,04 174 98,28 
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      Quadro 39 – Evolução da frequência de alunos no 2.º e 3.º ciclos no ensino particular e cooperativo, 
de 2006/07 a 2012/13 
 

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

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 

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

Total 167 184 186 179 163 144 135 

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

    
 

Quadro 40 – Evolução da frequência de alunos no 2.º e 3.º ciclos no  ensino particular e cooperativo, de 
2013/14 a 2019/20 

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

No ano letivo 2013/14 acentuou-se um ligeiro decréscimo (-4,4), ao que se seguiu no ano 

2014/15 um acréscimo de 2,3%. Nos anos seguintes o número de alunos manteve-se 

relativamente estável e no ano letivo 2019/20 regista-se uma ligeira diminuição, com uma 

frequência de menos 2 alunos no total. 

 

A este respeito é de salientar que em Faro existe, atualmente, 1 estabelecimento de ensino 

privado com 2.º e 3.º ciclos, no entanto muitos dos alunos do concelho acabam por frequentar 

o ensino da rede pública. 

 

 

Estabelecimentos 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

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

Colégio de Nª Srª do 
Alto 59 70 57 75 59 73 58 74 57 75 60 72 53 77 

Total 129 132 132 132 132 132 130 
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Gráfico 13 – Distribuição do número de alunos do 2.º e 3.º ciclos (redes pública e particular e 
cooperativa) – ano letivo 2019/20 

 

 
            Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 
 

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 

Faro (Sé e S. Pedro), seguindo-se a do Montenegro e a União de Freguesias de Conceição e Estoi. 
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4.4. EVOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ALUNOS NO ENSINO BÁSICO MEDIATIZADO ATÉ AO ANO 

LETIVO 2018/19 

 

Na Ilha da Culatra existe um estabelecimento de ensino básico mediatizado e apesar de se 

localizar no concelho de Faro, União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) no ano letivo 2019/20 

transitou do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, passando a integrar o Agrupamento de 

Escolas Dr. Alberto Iria, em Olhão. 

 

Quadro 41 – Evolução do número de alunos no ensino mediatizado 

 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

Relativamente às taxas de crescimento, refira-se que no ano letivo 2018/19 é visível um ligeiro 

decréscimo. Em anos letivos anteriores o número manteve-se constante embora no ano letivo 

2013/14 se tenha acentuado a diminuição do número de alunos, ao se seguiu um aumento 

pouco expressivo. O ensino básico mediatizado da Escola da Ilha Culatra é, a nível continental, o 

único caso em funcionamento atualmente, pelo que em várias sessões de reunião do Conselho 

Municipal de Educação de Faro tem sido debatida a 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.  

 
                                                 
12

 No ano letivo 2019/20 a Escola Básica/Ensino Mediatizado da Ilha da Culatra transitou do Agrupamento de Escolas 
Tomás Cabreira para o Agrupamento Dr. Alberto Iria, em Olhão, deixando assim de ser contabilizada no concelho de 
Faro.  

E.B.M. 
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4.5.  EVOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ALUNOS NO ENSINO SECUNDÁRIO 

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 2013/14 reflete um ligeiro aumento do 

número de alunos (2,47 %). Já o ano 2014/15 regista uma ligeira diminuição do número 

de alunos nos estabelecimentos de ensino secundário (-5,7%). 

Quadro 42 - Evolução da frequência de alunos nos estabelecimentos de ensino 
secundário, de 2006/07 a 2012/13 

 
 

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

João de Deus 698 711 809 824 839 933 870 

Tomás Cabreira 407 504 762 861 866 871 866 

Pinheiro e Rosa 754 932 879 802 731 667 649 

Total 1859 2147 2450 2487 2436 2471 2385 

     Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

Quadros  43 – Evolução da frequência de alunos nos estabelecimentos de ensino secundário, de 
2013/14 a 2019/20 

 

Escolas secundárias 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

João de Deus 820 779 740 668 653 662 680 

Tomás Cabreira* 1.093 1.105 1.192 1.296 1.301 1.344 1.231 

Pinheiro e Rosa 531 421 416 501 494 506 490 

Total 2.444 2.305 2.348 2.465 2.448 2512 2401 

*inclui EFA noturno e Português para falantes de outras línguas 

          Fonte: Agrupamentos de Escolas 

O ano 2015/16 destaca-se com um ligeiro aumento, de 1,86%. O ano 2016/17 regista 

um aumento na ordem dos 4,98 % e no ano letivo 2017/18 observa-se uma ligeira 

diminuição do número de alunos, -0,69%. Por outro lado, o ano letivo 2018/19 confirma 

um aumento de 2,6% e no ano letivo 2019/20 regista-se novo decréscimo, na ordem dos 

– 4,42. 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 
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no mercado de trabalho e deixando ainda a oportunidade de continuarem os estudos 

superiores. 

 

 
Quadro 44 – Número de alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino secundário – ano letivo 
2019/20 (regime diurno) 
 

Escolas 
Secundárias 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

Cursos 
Profissionais 

Turmas Alunos 
alunos / 
turmas 

Capa
c. 

Tx 
ocupação 

Tomás 
Cabreira 

296 234 207 334 52 1.071 20,60  59 88,14 

João de Deus 209 165 156 150 24 680 22,33 35 68,57 

Pinheiro e 
Rosa 

86 80 76 248 39 490 19,15 32 121,88 

Total 591 479 439 732 115 2.241 19,49 126 91,27 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

  

No ano letivo 2019/20 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 14 – Frequência do número de alunos no 10.º ano – ano letivo 2019/20 

 
                            Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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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, no 10.º ano de escolaridade. Este estabelecimento de ensino oferece 

também as artes visuais e o curso artístico especializado de design de comunicação. A Escola 

Secundária João de Deus também regista um número superior de matrículas no curso geral de 

ciências e tecnologias, comparativamente às áreas de línguas e humanidades e de ciências 

socioeconómicas. A Escola Secundária Pinheiro e Rosa também apresenta mais alunos na área de 

ciências e tecnologias, seguindo-se as línguas e humanidades. 

 

Gráfico 15– Frequência do número de alunos no 11.º ano – ano letivo 2019/20 

 
                         Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 
 

No ano letivo 2019/20 os três estabelecimentos de ensino secundário apresentam, no 11.º ano 

uma frequência considerável nos cursos científico-humanísticos, destacando-se com maior 

número de alunos a área das ciências e tecnologias, seguindo-se as línguas e humanidades e as 

ciências socioeconómicas. 
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Gráfico 16 – Frequência do número de alunos no 12.º ano – ano letivo 2019/20 

 

 
                         Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

No 12.º ano regista-se também um maior número de alunos a frequentar a área das ciências e 

tecnologias nas três escolas secundárias. 

 
Gráfico 17  - Frequência do número de alunos, por área (ano letivo 2019/20) 
 

 
                         Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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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. Importa considerar que em ciências e 

tecnologias os alunos adquirem conhecimentos e desenvolvem competências que lhes permitem 

ingressar, no ensino superior, em áreas muito diversificadas mas para as quais a ciência é sempre 

relevante, nomeadamente as engenharias, a medicina, a enfermagem, as vias de ensino e 

cientificas da biologia, da química, da matemática ou da física, entre outras. 

Gráfico 18 - Frequência do número de alunos no ensino profissional (ano letivo 2019/20) 

 
Fonte: Agrupamentos de Escolas 

Os cursos profissionais têm vindo a ter cada vez mais projeção nas opções dos alunos, quando 

estes transitam para o ensino secundário. É na Escola Secundária Tomás Cabreira que se verifica 

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

último, a Escola Secundária João de Deus. 

4.6. ALUNOS ORIUNDOS DE OUTRAS NACIONALIDADES 

A recolha de informação sobre a frequência de alunos de países estrangeiros tem possibilitado 

aprofundar a análise da rede educativa e perceber quais são os países mais dominantes, ou seja, 

os que apresentam um número superior de alunos nas escolas do concelho. Desta forma 
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também se procura compreender a dimensão multicultural da comunidade educativa e isso 

também contribui para que, na vertente da complementaridade da ação educativa, se projetem 

ações que valorizem o património cultural de cada um, o diálogo intercultural e, numa perspetiva 

futura, a partilha de boas práticas. 

Quadro 45 – 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 Totais 

África do Sul    1   1 

Alemanha  1 2  1   4 

Angola  5 2 2   9 

Arménia  1     1 

Bangladesh  3 1 2   6 

Bélgica 1  1    2 

Bolívia    1   1 

Brasil 31 111 48 78 4 1 273 

Bulgária 1 2  2   5 

Cabo-Verde 1 6 4 11 2  24 

Canadá  1 1    2 

China    4   4 

Colômbia  1     1 

Cuba  2 1 2   5 

Espanha  4 2 2     8 

EUA  1 1 2     4 

França 1 5 3 4     13 

Grécia 1        1 

Guiné 2 7 7 7 1  24 

Iémen    1   1 

Índia 1 12 2 1   16 

Irão    1   1 

Itália  4  2   6 

Marrocos 2 7 7 5   21 

Moçambique  2  1 1  4 

Moldávia 2 28 8 10 1 1 50 

Nepal 2 7 4 2   15 

Países Baixos  3  2   5 

Paquistão   1 1     2 

Polónia  2       2 

Reino Unido 1 3 1      5 

Roménia  10 5 16 1  32 

Rússia 2 1  3   6 

Sérvia  2 2 1   5 

Síria   1    1 

Suíça  2     2 

Ucrânia 6 28 11 26 4  75 

Uruguai    1     1 

Venezuela 2 6  3 
  

11 

Total 57 268 113 195 14 2 649 

           Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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Gráfico 19 - Número de alunos estrangeiros na educação pré-escolar e no ensino básico 

 
Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

O quadro 19 mostra que o número de alunos oriundos de países estrangeiros a frequentar o pré-

escolar e o ensino básico diminuiu progressivamente até ao ano letivo 2015/16, acompanhando 

o ritmo de regresso das famílias emigrantes aos países de origem ou o processo de transição 

para a etapa seguinte de estudos, como é o caso do ensino secundário e profissional. No 

entanto, o ano letivo 2016/17 regista um aumento gradual, tal como sucede nos anos seguintes, 

confirmando que 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, em menor número, dos países da Europa de Leste, nomeadamente da 

Ucrânia, Moldávia e Roménia. Anota-se ainda um número crescente de alunos, provenientes de 

Marrocos, comparativamente a anos anteriores. 

Este ano letivo, 2019/20, notou-se um aumento, comparativamente ao ano letivo anterior, de 

cerca de 19,5 % de alunos oriundos de países estrangeiros, a frequentar a educação pré-escolar e 

o ensino básico.  
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Quadro 46 – Alunos de outra nacionalidade – ensino secundário, de 2010/11 a 2014/15 

 
País de origem 2010/11 2011/12 2012/13  2013/14  2014/15 

África do Sul 0 1 1 1   

Alemanha 9 7 9 6 9 

Angola 11 4 5 3 6 

Argentina 0 1 1   1 

Austrália 1 0       

Áustria 0 1       

Bélgica 2 1 2     

Brasil 36 32 52 34 36 

Bulgária 2 3 2 1 1 

Cabo-Verde 17 11 18 10 11 

Canadá 1 0       

China 1 1 3 2 1 

Colômbia       1 1 

Congo 1 1 1     

Cuba 0 1 1 1 1 

E.U.A 2 3 2   1 

Espanha 5 3 4 3 3 

França 10 6 11 5 8 

Guiné 8 14 11 10 9 

Irão 1 0     1 

Irlanda       1 1 

Itália 2 2 1 1 1 

Marrocos 0 2 1   1 

Moçambique 0 2 1 2 1 

Moldávia 30 18 26 27 39 

Noruega 0 1 1     

Países Baixos 5 4 3 3 1 

Paraguai     1     

Polónia         1 

Reino Unido 6 9  14 6 4 

Roménia 15 24 26 20 19 

Rússia 4 5 4 5 4 

S. Tomé e Príncipe     1   2 

Sérvia     1 1   

Suíça 6 2 4 4   

Timor 0 1 1     

Ucrânia 35 46 61 62 44 

Venezuela 3 2 2 2   

Total 213 208 271 211 207 

                   Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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Quadro 47 – Alunos de outra nacionalidade – ensino secundário, de 2015/16 a 2019/20 
 

País de origem  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

África do Sul 1 1 1 1  

Albânia   1 1   

Alemanha 7 5 2 3 2 

Angola 4   2 2 3 

Arábia Saudita     2 

Argentina 1 1 0   

Brasil 40 32 58 88 83 

Bulgária 4 3 1 2 1 

Cabo-Verde 9 9 10 8 8 

China 2   2 2 6 

Chipre     1  1 

Colômbia 1 1 1   

Cuba 1 3 5 3 1 

Dinamarca     1 

E.U.A 2 1 1 1 2 

Espanha 3 5 4 3 3 

Finlândia     1   

França 13 3 3 2 3 

Gana     1 

Geórgia   1     

Guiné 6 5  5 6 6 

Índia 1   3 3 6 

Irão 1 1 3 2 1 

Irlanda 1       

Islândia    1  

Itália 2 2    1 

Lituânia     1 

Marrocos 2 1 4 10 13 

México     1 

Moçambique 1       

Moldávia 35 22 16 12 7 

Nepal   1 2 4 4 

Países Baixos 2 2 5 6 4 

Paquistão     1 

Polónia   1     

Reino Unido 5 2 1 2 4 

República Dominicana     2 

Roménia 25 23 33 38 20 

Rússia 4 2 2 1 4 

S. Tomé e Príncipe 1       

Suécia     1 1 1 

Suíça 2       

Tailândia    2  

Turquia   1     

Ucrânia 42 22 19 13 19 

Uruguai     1 

Venezuela     1 1 5 

Zimbabué     2 

Total 218 151 188 217 
 

220 

                    Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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Gráfico 20 – Alunos com outra nacionalidade – ensino secundário 

 
 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

O corrente ano letivo, 2019/20 regista um ligeiro aumento do número de alunos oriundos de 

países estrangeiros, comparativamente ao ano anterior. 

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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4.7. FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS NAS ESCOLAS DA REDE 

PÚBLICA  

 

A educação e formação de adultos é uma área abrangente e associada a diferentes contextos de 

intervenção como o são o desenvolvimento local/rural, a economia social, a democracia 

participativa e ainda a cidadania global e a sustentabilidade. Convém ainda anotar que a 

educação e formação de adultos, devido à sua componente inclusiva e ação política (não 

necessariamente partidária) não se resume às modalidades de educação formal e que por ser um 

campo temático multidisciplinar também se concretiza em contextos onde todos os dias se 

realizam ações e educação não formal e que nem sempre estão documentadas, como é o caso 

dos museus, das bibliotecas, dos centros lúdicos dirigidos a população sénior.  

Paralelamente a educação e formação de adultos assume modalidades e formas distintas, 

também na sua associação às metodologias de investigação qualitativa, como a investigação-

ação, os estudos de caso sociológicos/antropológicos e as histórias de vida.  

De seguida focar-nos-emos nas modalidades de educação e formação, em funcionamento no 

contexto escolar, nomeadamente das Escolas Básica Santo António e Secundária Tomás Cabreira. 

No ponto seguinte (4.8) também são apresentados dados que refletem o trabalho desenvolvido 

pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, na formação de jovens e adultos e do Centro de 

Emprego e Formação Profissional de Faro que também oferece, na sua oferta formativa, cursos e 

ações diversificadas e para destinatários específicos (jovens, adultos, ativos e desempregados). 

 Adiante, no ponto 4.9 será abordado ainda, neste seguimento, o contributo do Estabelecimento 

Prisional de Faro, na formação e educação dos reclusos, com forte ênfase na sua capacitação e 

certificação profissional, e em cidadania, com vista a uma futura reintegração na sociedade. 
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Gráfico 21 – Frequência na modalidade de educação e formação  adultos e ensino recorrente – ano 
letivo 2019/20 
 

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

 

 

No que diz respeito à educação e formação de adultos, observamos em 2019/20 que a maioria 

dos alunos opta por esta modalidade (EFA), na Escola Secundária Tomás Cabreira, seguindo-se a 

Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos de Santo António. 

 Na Escola Secundária Tomás Cabreira, verifica-se a frequência de alunos no 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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4.8. EVOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ALUNOS NO ENSINO PROFISSIONAL E OUTRAS MODALIDADES DE 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

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 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. 

O quadro seguinte mostra que entre os anos 2006/07 e 2007/08 se verificou um acentuado 

aumento do número de alunos na formação profissional, seguindo-se um aumento gradual até 

ao ano letivo 2011/12, ao que se seguiu uma diminuição pouco representativa no ano letivo 

2012/13. 

 
 Quadro 48 – Frequência no ensino profissional nas escolas secundárias da rede pública, de 2006/07 a 
2012/13 

  

Fonte: Agrupamentos de Escolas 
 

               

 O ano letivo 2013/14 regista novo decréscimo, pouco acentuado, mas o ano letivo seguinte, 

2014/15 já confirma uma diminuição mais acentuada, enquanto que os anos letivos seguintes, 

2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19 se destacam pelo aumento progressivo do número de 

alunos a frequentar os cursos profissionais. No entanto, no ano letivo 2019/20 identifica-se nova 

quebra, cerca de – 9% em relação ao ano anterior. 

Estabelecimento 
de Ensino 

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

Escola Secundária João de Deus 0 87 134 166 121 117 115 

Escola Secundária Tomás Cabreira 11 121 216 293 303 331 328 

Escola Secundária Pinheiro e Rosa 0 110 155 238 261 258 260 

Total 11 318 505 697 685 706 703 
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Quadro 49  – Frequência no ensino profissional nas escolas secundárias da rede pública, de 2013/14 a 
2019/20 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

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

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

 

Gráfico 22 – Frequência de alunos na Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar 

 

Fonte: Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar 

A Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar apresenta também uma diminuição do 

número de alunos no ano letivo 2014/15, comparativamente aos últimos dois anos, seguindo-se 

novo acréscimo no ano letivo 2015/16 e nova diminuição do número de alunos no ano letivo 

2016/17. No ano letivo 2017/18 é visível um ligeiro decréscimo do número de alunos 

matriculados, seguindo-se novo aumento nos anos letivos 2018/19 e 2019/20. Esta é uma escola 

de referência, no concelho, para a formação profissional na área social. 

Estabelecimento 
de Ensino 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/09 2019/20 

Escola Secundária João 
de Deus 

97 85 86 116 111 138   150 

Escola Secundária 
Tomás Cabreira 

368 244 381 386 383 390 334 

Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa 

235 154 170 250 265 277 248 

Total 700 483 637 752 759 805 732 



 

120 

 

 

Na Escola de Hotelaria e Turismo verifica-se um significativo acréscimo do número de alunos entre os 

anos letivos 2018/19 e 2019/20. 

 

Gráfico 23 – Frequência de alunos na Escola de Hotelaria e Turismo 

 

 

Fonte: Escola de Hotelaria e Turismo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. 
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Quadro 50 – Formação no Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Medida 

Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 

Abrangidos 
Volume de 
Formação 

Abrangidos 
Volume de 
Formação 

Abrangidos 
Volume de 
Formação 

Formação de formadores 30 1192 60 23498 63 7259 

Outras medidas: sem medida 64 606 68 913 44 184 

Cursos de especialização tecnológica 8 9440 26 8267 25 15745 

Aprendizagem – polos (Ext) 67 44389 62 43463 47 42279 

Aprendizagem - gestão direta 25 27062 32 21479 33 13181 

Portugal acolhe 24 2950 39 5180 48 4883 

Formação modular 355 16651 237 8876 503 15246 

Formação para a Inclusão 76 7237 38 5791 17 1360 

Formação modular – Vida Ativa – 
Gestão Direta 

925 114353 781 109117 640 62623 

Cursos de educação e formação de 
adultos 

237 120244 139 62184 148 57618 

Formação Modular – Entidades 
Externas 

215 43525         

Vida Ativa Jovem     3 199 15 256 

Vida Ativa - Qualifica +     86 8516 81 7445 

Total 2026 387649 1571 297483 1664 228079 

           Fonte: DAS/Instituto de Emprego e Formação Profissional 
 

 O Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro disponibiliza diversas medidas que dão 

suporte a uma vasta oferta formativa, direcionada para jovens e adultos, focando-se em novas 

aprendizagens e também no desenvolvimento de competências, fundamentais no contexto da 

educação e formação ao longo da vida. Por outro lado, o Programa Portugal acolhe proporciona 

aos imigrantes a possibilidade de aprenderem o Português Básico e noções de cidadania, 

visando, deste modo, a sua integração plena na sociedade portuguesa. O quadro apresentado 

evidencia que entre os anos 2016 e 2020 se verificou uma diminuição do volume de formação e 

do número de abrangidos. 
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4.9. CONTRIBUTOS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 
 

 

De acordo com os últimos dados recolhidos registam-se 113 reclusos no Estabelecimento 

Prisional Regional de Faro, dos quais 71,7 % são de nacionalidade portuguesa e os restantes 

28,32 % estrangeiros. 

 
 

Gráfico 24 – Número de casos de reclusão, por país de origem 

 

Fonte: Estabelecimento Prisional Regional de Faro 
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Gráfico 25 – Número de reclusos, por faixa etária 

 
Fonte: Estabelecimento Prisional Regional de Faro 
 
 
 

A faixa etária dominante é a dos 30 aos 39 anos de idade, seguindo-se a dos 40 aos 49 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. 

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. 

No âmbito da oferta educativa em funcionamento, no ano letivo 2019/20 são de destacar os 

seguintes cursos: 

- Educação e Formação de Adultos, EFA B2; 

- Educação e Formação de Adultos, EFA B3; 

- Português para Falantes de Outras Línguas; 
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- Formação Modular de Animação Desportiva; 

- Formação Modular de Informática; 

- Formação Modular de Inglesa. 

As atividades letivas referidas são frequentadas por 64 reclusos. 

Os principais objetivos são: 

- aumentar a formação escolar dos formandos; 

- contribuir para o desenvolvimento de competências saber fazer e saber estar, para facilitar a 

integração dos reclusos na sociedade e no mercado de trabalho; 

- capacitar os reclusos de nacionalidade estrangeira com competências linguísticas de língua 

portuguesa, que facilitem a comunicação e a integração plena na comunidade prisional; 

- fomentar literacia informática, na ótica do utilizador; 

- promover a prática desportiva e a consciência de que a atividade física contribui para prevenir 

diversas patologias. 

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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4.10. APROVEITAMENTO ESCOLAR 

 

O aproveitamento escolar corresponde ao rendimento do aluno no contexto escolar, ou seja, 

visa analisar, medir ou avaliar o conhecimento adquirido e as competências desenvolvidas, em 

conformidade com o ciclo de estudos que frequenta. Neste sentido, a literacia compreende as 

competências inerentes à leitura e à escrita, reconhecendo-se como fundamental nas formas de 

literacia de base, literacia funcional e literacia múltipla, na medida em que permite ao indivíduo- 

cidadão prosseguir na aquisição diária do conhecimento, viver em sociedade e dar o seu 

contributo na produção da própria ciência do conhecimento através das faculdades que 

desenvolve nas áreas da compreensão, interpretação, análise crítica e deduções lógicas e 

abstratas. Convém por isso anotar que das Conclusões do Conselho Europeu, de 26 de novembro 

de 2012, sobre a literacia (2012/c393/01) foram preconizadas algumas diretrizes, especialmente 

dirigidas à Comissão Europeia e aos Estados-Membros, pelo que se passa a citar uma das 

referências significativas nesse âmbito: 

“Desenvolverem abordagens para o melhoramento da literacia que conjuguem contributos 

específicos de todos os protagonistas, organizações e autoridades pertinentes, do setor 

educativo e não só, a integrar em estratégias alargadas para as competências; e, quando 

adequado, reforçarem a cooperação nas iniciativas sobre literacia entre as autoridades locais, 

regionais e nacionais, os parceiros sociais e os representantes dos professores, dos pais e dos 

alunos adultos.” 

(fonte: Conclusões do Conselho Europeu, de 26 de novembro de 2012, sobre a literacia (2012/c393/01) 

 

A ONU – Organização das Nações Unidas defende continuamente medidas de promoção da 

literacia, enquanto fator importante para promover o desenvolvimento humano e sustentável.  

A promoção do aproveitamento e sucesso escolar tem sido, assim, uma das prioridades do 

Ministério da Educação. O Despacho Normativo n.º 50/2005 veio definir princípios de atuação e 

orientações para implementar e acompanhar o desenvolvimento e a avaliação de planos de 

recuperação, acompanhamento e de desenvolvimento, visando o sucesso educativo de todos os 

alunos do ensino básico. O Despacho n.º 1/2006, para além de reforçar os princípios da 

universalidade, gratuidade e equidade no acesso ao ensino regulamenta a constituição, 

funcionamento e avaliação de turmas com percursos curriculares alternativos. Em 2009, a 



 

126 

 

Portaria n.º 835/2009, de 31 de julho, criou a Escola Móvel, vocacionada para dar resposta a 

alunos do ensino básico e secundário, filhos de profissionais itinerantes, alunos que não 

concluíram a escolaridade obrigatória e que frequentam uma entidade parceira da escola móvel, 

bem como alunos que por motivos de força maior, se encontrem impedidos de frequentar a 

escola, por um período superior a três meses. O Despacho n.º 100/2010 criou a Comissão de 

Acompanhamento do Programa Mais Sucesso Escolar, uma das medidas mais recentes do 

Ministério da Educação no âmbito do combate ao insucesso escolar e visou contribuir para 

melhorar as aprendizagens dos alunos e, consequentemente, os resultados escolares. Neste 

campo é de salientar que o que se pretende não se resume unicamente à melhoria quantitativa 

das notas de avaliação, com efeito visível nas estatísticas de âmbito regional, nacional e 

internacional (PISA) mas criar condições favoráveis para garantir um percurso escolar, 

profissional e académico profícuo para cada aluno e para a sociedade. Daí a necessidade de se 

investir sumariamente em boas orientações vocacionais, quando se trata de escolher uma 

determinada área de caráter geral-científico ou profissional. Paralelamente impera a 

necessidade, não só de avaliar de forma instrumental, mas de monitorizar o trajeto anual de 

cada aluno, em termos de aprendizagens, conhecimentos e competências, por forma a 

diligenciar o acompanhamento mais adequado a cada situação. Quer isto dizer que todos os 

alicerces que foram criados pelo Ministério da Educação devem ser coadjuvados com a 

cooperação das instituições locais, pois se por um lado é necessário que os Estados-Membros da 

U.E respondam ao cumprimento das diretivas europeias, também é imprescindível que se 

mobilizem esforços para formar cidadãos conscientes da sua necessidade de aprender, ao longo 

da vida, combinando os objetivos da sua realização pessoal com uma economia cada vez mais 

complexa e exigente quanto à conciliação das vertentes da sustentabilidade, do lucro, da 

autonomia financeira, da produção cultural e científica, já que é esse equilíbrio de vetores ou 

forças-motrizes que pode permitir a manutenção de sociedades democráticas mas responsáveis, 

organizadas e autossuficientes. 

Os dados que agora se apresentam permitem analisar, ainda que de forma superficial, alguns 

números referentes ao sucesso escolar no concelho de Faro. Como sucede em todas as 

estatísticas persiste sempre uma margem de erro e irregularidades que podem estar associadas 

ou não à recolha e seriação da informação quantitativa. Ainda assim e sendo a carta educativa 
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um documento em permanente mudança, dada a sua natureza dinâmica de planeamento e 

operacionalização, como é referido inicialmente na Introdução, são válidas propostas de 

alterações que surgirem, para enriquecer e melhorar o seu conteúdo. 

O Guia Europeu para as Escolas (European Toolkit for Schools) visa também promover a 

educação inclusiva e combater as situações de abandono escolar. São apresentadas, no guia, 

cinco temáticas fundamentais e recursos para abordar temas inerentes; governação escolar, 

professores, apoio aos alunos, participação dos pais, envolvimento dos intervenientes. 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação sobre Organização da escola e promoção do 

sucesso escolar recomenda que: 

“as escolas e Agrupamentos possam ir um pouco mais longe e lançar Projetos “Insucesso 0”, em 

que, em alternativa às repetências existentes atualmente, se delinearia um plano de ação 

plurianual e o respetivo orçamento, capazes de colocarem a promoção do sucesso no centro das 

prioridades das escolas, reduzindo-o tendencialmente a zero (21.8) 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016 veio criar o Programa Nacional de Promoção 

do Sucesso Escolar (PNPSE), dando projeção ao papel da Escola Pública na promoção do sucesso 

escolar de todos os alunos e fundamentando que a comunidade escolar, através dos 

estabelecimentos de ensino e respetivo corpo docente, está preparada para elaborar planos de 

ação adequados. O n.º 2 determina cinco princípios fundamentais, nomeadamente o 

compromisso social que estabelece o sucesso como meta a atingir, o envolvimento de todos os 

atores sociais, a criação de dinâmicas locais de diagnóstico e intervenção, a promoção de 

práticas de intervenção precoce, a dinamização de um programa de formação contínua, o 

acompanhamento e supervisão, a produção do conhecimento científico e a avaliação periódica 

do Programa. 

Os agrupamentos de escolas do concelho de Faro já contemplam na sua missão e projetos 

educativos a promoção do sucesso educativo, coexistindo na comunidade educativa uma 

vontade coletiva para melhorar esta realidade, de modo a garantir, de modo efetivo e sem 

exceções, percursos estudantis bem-sucedidos e proporcionadores de plenitude e realização 

pessoal. A redução, ao longo da última década, das situações de abandono escolar permite 

ilustrar o esforço e acompanhamento que se tem vindo a assegurar para cada caso. Todavia, as 
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retenções ao longo do ensino básico e secundário e os resultados dos exames do ensino 

secundário confirmam que existe ainda um longo caminho a percorrer, sendo emergente 

repensar as medidas existentes, aperfeiçoá-las e, se possível, coadjuvá-las com estratégias 

inovadoras e criativas que estimulem e motivem os alunos. Nesse sentido, a definição dos eixos 

relativos ao Plano Estratégico Educativo Municipal considera o sucesso educativo como sendo 

uma das prioridades, no âmbito da Politica Educativa Local. Este é, por conseguinte, um mote de 

destaque, fundamentando-se igualmente, reforçar a cooperação com a Universidade do Algarve, 

de modo a criar formas de sustentação académica e contribuir para a produção de conhecimento 

científico neste âmbito, através da exploração e monitorização de medidas educativas, 

formativas e holísticas, de valorização do capital intelectual. 

O paradigma da “escola para todos”, multicultural e heterogénea, tem desencadeado sucessivas 

mudanças na regulação e organização do sistema educativo português, tendo como finalidade 

contribuir para a melhoria da realidade educativa, pretendendo-se que tenha efeitos visíveis nos 

resultados escolares. Importa elucidar alguns pontos atinentes com as políticas de educação: 

1. A universalidade da educação pré-escolar; 

2. O prolongamento da escolaridade obrigatória; 

3. As alterações legislativas de resposta às prioridades das políticas educativas, 

nomeadamente: 

3.1. O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho- estabelece os princípios que garantem a 

inclusão e define medidas de suporte à aprendizagem; 

3.2. O Decreto-Lei. º 55/2018, de 6 de julho – estabelece os princípios orientadores da 

conceção curricular para o ensino básico e para o ensino secundário; 

3.3. O Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho – homologou o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória; 

Seguidamente passamos a apresentar alguns dados de referência do aproveitamento escolar dos 

estabelecimentos de ensino da rede pública, designadamente do ensino básico e do ensino 

secundário no ano letivo 2018/19. 
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Quadro 51 – Aproveitamento escolar no concelho de Faro – 1.º ciclo do ensino básico 
 

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% 1,80% 0,18% 86,94% 12,92% 0,15% 90,60% 9,40% 0,00% 90,53% 9,47% 0,00% 

2013/14 98,35% 1,32% 0,33% 85,21% 14,48% 0,30% 93,00% 7,00% 0,00% 93,78% 6,22% 0,00% 

2014/15 98,22% 1,43% 0,36% 85,05% 14,81% 0,14% 92,41% 7,43% 0,17% 93,90% 5,91% 0,18% 

2015/16 97,79% 2,21% 0,00% 85,02% 14,98% 0,00% 96,46% 3,54% 0,00% 94,77% 5,23% 0,00% 

2016/17 98,68% 1,32% 0,00% 90,69% 9,31% 0,00% 96,68% 3,14% 0,17% 98,71% 1,29% 0,00% 

2017/18 99,29% 0,71% 0,00% 89,27% 10,73% 0,00% 97,51% 2,32% 0,17% 96,61% 3,22% 0,17% 

2018/19 98,92% 0,72% 0,36% 91,77% 8,23% 0,00% 97,20% 2,80% 0,00% 96,92% 2,92% 0,16% 

Média 97,44% 1,55% 0,66% 87,09% 12,86% 0,19% 94,35% 5,19% 0,13% 93,38% 6,16% 0,12% 

 

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

12,86% que tendencialmente poderá vir a descer nos próximos anos. O abandono escolar varia 

ligeiramente entre os 0,12% e os 0,66%, com tendência para diminuir ou estabilizar consoante a 

progressão nos anos de escolaridade. 

Quadro 52 – Aproveitamento Escolar, por ano de escolaridade, no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 Anos de escolaridade Transição Retenção Abandono 

1.º ano 551 4 2 

2.º ano 591 53 0 

3.º ano 521 15 0 

4.º ano 597 18 1 

Total 2260 90 3 

 
Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

De acordo com os dados relativos ao ano letivo 2018/19 verifica-se que no 1.º ciclo do ensino do 

ensino básico os valores da transição (96,05%) são elevados, comparativamente à retenção 

(3,82%), tendo sido identificados 3 casos de abandono escolar, no 1.º ano e no 4.º ano de 

escolaridade.  

Apesar de nos anos letivos 2017/18 e 2018/19 se ter notado uma diminuição dos casos de 

retenção importa considerar que no 2.º ano de escolaridade continuam a registar-se mais 

retenções do que nos outros anos. No âmbito da análise dos resultados do Projeto “Aprender a 

ler e a escrever em Portugal” (2017)  que contou com a parceria da EPIS – Associação 

Empresários pela Inclusão, os resultados apontam as dificuldades de leitura como sendo um dos 

fatores que contribuem para as retenções naquele ano de estudos, pois se os alunos não 

atingirem os objetivos pretendidos no programa da leitura e da escrita os professores debatem-

se com a opção pela repetência ou pela transição automática. 
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Quadro  53 – Aproveitamento escolar dos alunos com Escalão A – ano letivo 2018/19 

Ano Transição Retenção Abandono 

1.º ano 140 2 1 

2.º ano 169 30 0 

3.º ano 150 11 0 

4.º ano 191 11 0 

Total 650 54 1 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

No grupo de alunos com escalão A nota-se que 92,20% transitaram e 7,7 % ficaram retidos. 

Verifica-se que a transição apresenta valores mais elevados no 4.º e 2.º anos de escolaridade. A 

retenção também é mais elevada no 2.º ano e mais baixa no 1.º ano. O abandono escolar regista 

1 aluno nesta situação, matriculado no 1.º ano. 

 

Quadro 54 – Aproveitamento dos alunos com Escalão B – ano letivo 2018/19 

Ano Transição Retenção Abandono 

1.º ano 130 1 0 

2.º ano 173 8 0 

3.º ano 145 0 0 

4.º ano 148 4 0 

Total 596 13 0 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

No grupo de alunos com escalão B os dados registam valores mais elevados na transição, no 2.º 

ano de escolaridade, seguindo-se os outros anos, com valores equiparados. A retenção sinaliza 

um valor mais alto, também no 2.º ano de escolaridade. Não são identificados casos de 

abandono escolar. 

No 1.º ano de escolaridade os alunos encontram-se em período de familiarização com o sistema 

de ensino, a escola, os docentes e colegas, pelo que se exige acrescida prudência aos docentes 

na decisão de progressão e retenção. O 2.º ano de escolaridade já é marcado por um 

conhecimento mais aprofundado do perfil e estado de desenvolvimento dos alunos, abrindo-se o 



 

132 

 

leque de possibilidades para comprovar as competências, conhecimentos e dificuldades dos 

alunos. 

 

No 1.º ciclo do ensino básico os dados de referência do aproveitamento escolar permitem-nos 

sintetizar alguns pontos fulcrais, nomeadamente: 

1. A média da transição, nos últimos 14 anos, apresenta uma percentagem mais elevada no 

1.º ano (97,44%) e mais baixa no 2.º ano de escolaridade (87,09%); 

2. O ano letivo 2017/18 foi o que, comparativamente aos outros anos indicados, registou 

uma percentagem mais elevada na transição, na ordem dos 99,29 %; 

3. A média da retenção, nos últimos 14 anos, apresenta uma percentagem mais elevada no 

2.º ano (12,86%) de escolaridade e mais baixa no 1.º ano (1,55%); 

4. Desde o ano letivo 2015/16 que o abandono escolar não é detetável no 2.º ano de 

escolaridade; 

5. No ano 2018/19: 

5.1. os alunos abrangidos pela ação social escolar apresentam, na generalidade, valores 

mais elevados no 2.º ano de escolaridade, na transição e na retenção; 

5.2. Os valores totais do grupo de alunos carenciados mostram que existem menos 

retenções no 1.º ano de escolaridade, apesar de se verificar neste ano a sinalização de 

1 caso de abandono escolar; 

5.3. O grupo de alunos com escalão A evidencia mais transições no 4.º ano e mais 

retenções no 2.º ano de escolaridade; 

5.4. O grupo de alunos com escalão B apresenta percentagens mais elevadas no 2.º ano 

de escolaridade, na transição e na retenção. 
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Quadro 55– Aproveitamento escolar no concelho de Faro - 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (ensino regular) 
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% 

2013/14 87,31% 12,41% 0,27% 88,55% 11,00% 0,43% 77,98% 21,55% 0,46% 85,00% 14,77% 0,16% 88,05% 11,76% 0,18% 

2014/15 93,72% 6,15% 0,14% 87,32% 12,68% 0,00% 83,20% 16,54% 0,26% 86,89% 13,11% 0,00% 89,88% 9,60% 0,52% 

2015/16 89,34% 9,99% 0,67% 89,24% 10,20% 0,57% 79,94% 19,50% 0,56% 89,76% 10,08% 0,16% 92,19% 6,69% 1,12% 

2016/17 89,04% 10,67% 0,28% 93,52% 6,48% 0,00% 84,41% 15,45% 0,14% 90,58% 9,42% 0,00% 92,82% 7,18% 0,00% 

2017/18 90,60% 9,26% 0,13% 93,40% 6,45% 0,15% 84,41% 15,59% 0,00% 87,69% 12,31% 0,00% 88,85% 10,68% 0,47% 

2018/19 94,57% 5,15% 0,28% 96,78% 3,22% 0,0% 91,50% 8,37% 0,13% 96,40% 3,46% 0,14% 96,28% 3,72% 0,00% 

Média 88,32% 11,17% 0,51% 90,32% 9,25% 0,44% 81,30% 18,04% 0,66% 87,79% 11,59% 0,62% 88,50% 10,86% 0,78% 

Fonte: Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve/Agrupamentos de Escolas 
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No 2.º e 3.º ciclos a transição apresenta, regra geral, valores aproximados, com exceção do 7.º 

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

escolares. No 3.º ciclo do ensino básico importa debruçar especial atenção sobre os dados 

apresentados, ponderando as implicações da mudança de ciclo, no 7.º ano de escolaridade, bem 

como procurando encontrar as causas para as situações de vulnerabilidade ao nível do 

aproveitamento escolar. Estes são anos cruciais para preparar os alunos para o ingresso no 

ensino secundário via científica ou profissional, pelo que é primordial apoiar as políticas 

escolares de combate ao insucesso escolar e de promoção do sucesso escolar. As metas a definir 

devem viabilizar o aumento do número de transições e a diminuição ou anulação das retenções e 

de casos de abandono escolar. 

 

Quadro 56 – Aproveitamento Escolar nas Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

N.º total de alunos - Aproveitamento escolar no ano letivo 2018/19 

Ano Transição Retenção Abandono Total 

Regular 

5.º ano 679 37 2 718 

6.º ano 691 23 0 714 

7.º ano 678 62 1 741 

8.º ano 696 25 1 722 

9.º ano 569 22 0 591 

Total 3.313 
 

169 4 3.486 

Outras modalidades 

CEF - Cursos de Educação e Formação13 94 9 2 105 

PCA – Percursos Curriculares Alternativos 18 1 0 19 

PIEF – Programa Integrado de Educação e Formação 17 1 2 20 

Total 129 11 4 144 

Total Global 3.442 180 8 3.630 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

No ano letivo 2018/19 o 2.º ciclo é marcado por mais transições no 6.º ano de escolaridade e por 

um número mais elevado de retenções no 5.º ano de escolaridade. Já o 3.º ciclo regista mais 

mais retenções no 7.º ano e um número mais elevado de alunos que transitaram, no 8.º ano. 

                                                 
13

 Na Escola Básica Dr. Joaquim de Magalhães estão 22 alunos de CEF em processo de avaliação, não incluídos. 
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Foram identificados 4 casos de abandono, 2 no 5.º ano, 1 no 7.º ano e 1 no 8.º ano de 

escolaridade. 

Nas outras modalidades são identificados 4 casos de abandono escolar, 2 nos CEF e outros 2 nos 

PIEF.  

 

Quadro 57 – Aproveitamento dos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com Escalão A – ano letivo 
2018/19 

Escalão A 

Ano Transição Retenção Abandono 

5.º ano 150 19 1 

6.º ano 144 12 0 

7.º ano 128 29 0 

8.º ano 122 8 0 

9.º ano 86 8 0 

CEF 29 4 2 

PIEF 22 2 2 

PCA 11 1 0 

Total 692 83 5 

 
Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

No âmbito dos alunos abrangidos pela ação social escolar – escalão A é de anotar que os dados 

apresentados retratam uma transição mais elevada no 5.º ano de escolaridade. A retenção 

apresenta, no ano 2018/19, números também elevados no 7.º e no 5.º ano de escolaridade. São 

identificados 5 casos de abandono escolar, 1 no 5.º ano (regular), 2 no grupo de alunos que 

frequenta a modalidade dos CEF e 2 alunos no PIEF. 

Dos alunos identificados com Escalão A verifica-se que 88,72 % estão em situação de transição, 

no ano letivo 2018/19. De igual modo e tendo presente o número de alunos retidos registam-se 

10,64 % retenções e 0,64 % casos de abandono escolar. 

As outras modalidades (CEF, VOC, PIEF e PCA) registam um maior número de alunos transitados 

nos CEF’s, comparativamente às outras modalidades. 
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Quadro 58 -Aproveitamento dos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com Escalão B – ano letivo 
2018/19 
 

Escalão B 

Ano Transição Retenção Abandono 

5.º ano 108 5 0 

6.º ano 113 4 0 

7.º ano 92 5 0 

8.º ano 101 1 1 

9.º ano 87 4 0 

CEF  21 2 1 

PIEF 3 0 0 

PCA 2 0 1 

Total  527 21 3 

 

    Fonte: Agrupamentos de Escolas 

No grupo de alunos abrangidos pelo escalão B a transição atinge valores elevados no 6.º ano de 

escolaridade. A retenção regista valores equiparados no 5.º e no 7.º ano. Registaram-se 3 casos 

de abandono escolar, no 8.º ano, no CEF e no PCA. 

 

Quadro 59 -Aproveitamento dos alunos que frequentam o ensino mediatizado na EB da Culatra – ano 
letivo 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

N.º total de alunos - Aproveitamento escolar no ano letivo 
2018/19 

Ano Transição Retenção Abandono 

5.º ano 5 0 0 

6.º ano 6 0 0 

Total 11 0 0 

Escalão A 

5.º ano 5 0 0 

6.º ano 3 0 0 

Escalão B 

5.º ano 0 0 0 

6.º ano 2 0 0 
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O ensino básico mediatizado na EBM da Ilha da Culatra é marcado, no ano letivo 2018/19, 

somente por alunos em situação de transição.  

Em síntese, poderemos concluir os seguintes tópicos, em relação ao aproveitamento escolar no 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico: 

1. No 2.º ciclo do ensino básico a média da taxa de transição é mais elevada no 6.º ano de 

escolaridade e a taxa de retenção é mais alta no 5.º ano; 

2. Ao longo dos últimos 14 anos, desde o ano letivo 2005/06 até ao 2018/19 os dados 

recolhidos não ilustram um cenário de estabilidade, notando-se períodos de crescimento 

e de decrescimento das taxas de transição, de retenção e de abandono, no entanto o ano 

letivo 2018/19 evidencia uma elevação das taxas de transição e uma redução das de 

retenção, no 5.º e 6.º anos de escolaridade; 

3. No 3.º ciclo verifica-se que a média da taxa de transição, dos últimos 14 anos, é mais 

baixa no 7.º ano, onde também se regista um valor mais elevado da taxa de retenção; 

4. No ano letivo 2018/19: 

4.1.  o número de transitados é superior no 6.º ano de escolaridade e o de retidos no 

5.º ano; 

4.2. foram sinalizados 2 casos de abandono escolar no 5.º ano de escolaridade; 

4.3. no grupo de alunos abrangidos pela ação social escolar a transição ronda 37,50% e 

a retenção os 66,67%, quando comparadas com os valores totais do número de 

alunos que transitaram e os que ficaram retidos; 

4.4. no grupo de alunos com escalão A é superior o número de alunos transitados e de 

retidos no 5.º ano, detetando-se também 1 caso de abandono; 

4.5. no grupo de alunos com escalão B é aproximado o n.º de alunos transitados no 5 e 

6.º ano, tal como sucede com a retenção; 

4.6. no 3.º ciclo do ensino básico a transição apresenta valores mais elevados no 8.º 

ano e a retenção no 7.º ano; 

4.7. os dados recolhidos mostram 2 casos de abandono escolar, 1 no 7.º ano e 1 no 8.º 

ano; 

4.8. as outras modalidades demonstram que a transição é sempre superior à retenção 

e detetaram-se 8 casos de abandono escolar, nos CEF’s e nos PIEF; 
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4.9. no grupo de alunos abrangidos pela ação social escolar a transição apresenta 

valores na ordem dos 31,70% e a retenção de 50,46%, quando comparados com 

os resultados do número total de alunos transitados e retidos; 

4.10. no grupo de alunos com escalão a transição é mais elevada no 5.º ano e a 

retenção no 7.º ano; 

4.11. no grupo de alunos com escalão B a transição é mais elevada no 6.º ano e a 

retenção no 5.º e no 7.º ano; 

 

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. 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 e que pressupõe também um processo de adaptação 

ao novo estabelecimento e novos métodos de ensino. 

Os dados apresentados relativamente ao aproveitamento escolar dos alunos do concelho, no 

ensino básico, ilustram alguns constrangimentos que se podem relacionar com a gestão das 

dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, com as estratégias que suportam o 

combate às retenções de ano escolar. O Conselho Nacional de Educação elaborou, no ano 2015, 

o relatório “Recomendação sobre a Retenção Escolar no Ensino Básico e Secundário”, 

fundamentando, de acordo com os dados recolhidos, que não se confirmaram melhorias no 

desempenho dos alunos retidos, mas estes, em alguns casos, evidenciaram mais manifestações 

de indisciplina e de desmotivação, criando-se um terreno fértil para novas retenções. No 

concelho de Faro deparamo-nos com o desafio de continuar a cooperar na implementação de 

políticas integradoras, tendo em atenção que a mudança de ciclos é um período sensível, que 

merece a aplicação de novos estímulos, orientações e metodologias, que promovam a adaptação 

dos alunos aos novos métodos de ensino. 
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Quadro 60 – 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% 10,10% 81,00% 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% 3,50% 

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% 

2013/14 87,95% 9,56% 2,49% 94,11% 5,20% 0,69% 78,73% 19,74% 1,54% 

2014/15 85,12% 13,56% 1,32% 88,72% 10,31% 0,97% 64,39% 33,33% 2,27% 

2015/16 83,94% 10,54% 5,53% 88,61% 10,25% 1,14% 64,44% 32,32% 3,23% 

2016/17 83,85% 11,46% 4,69% 82,99% 13,31% 3,70% 69,33% 27,24% 3,43% 

2017/18 85,05% 12,79% 2,16% 87,89% 9,60% 2,51% 71,91% 26,13% 1,96% 

2018/19 89,68% 9,48% 0,83% 96,07% 2,90% 1,04% 85,32% 14,05% 0,63% 

Média 83,76% 11,75% 4,65% 87,44% 9,28% 3,28% 66,68% 29,81% 3,51% 

 
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 87,44%, 

seguindo-se o 10.º com 83,76 % e o 12.º ano com 66,68 %. 

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

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

secundário, verificamos que a média da taxa de retenção é inferior no 11.º ano de escolaridade. 
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Quadro 61 – Aproveitamento Escolar, por ano de escolaridade, no ensino secundário, no ano letivo 
2018/19 
 

Geral /N.º de Alunos 

Cursos Científico-Humanísticos 

Ciências e Tecnologias 

Ano Transição Retenção Abandono Total 

10.º ano 242 20 2 264 

11.º ano 205 7 4 216 

12.ºano 173 24 1 198 

Total 620 51 7 678 

Artes Visuais 
 

Ano Transição Retenção Abandono Total 

10.º ano 54 10 1 65 

11.º ano 47 1 0 48 

12.º ano 49 2 0 51 

Total 150 13 1 164 

Línguas e Humanidades 

Ano Transição Retenção Abandono Total 

10.º ano 138 15 1 154 

11.º ano 126 3 0 129 

12.º ano 128 25 2 155 

Total 392 43 3 438 

Ciências Socioeconómicas 

Ano Transição Retenção Abandono Total 

10.º ano 105 12 1 118 

11.º ano 66 2 1 69 

12.º ano 57 16 0 73 

Total 228 30 2 260 

Cursos Artísticos-Especializados 

Design de Comunicação 

Ano Transição Retenção Abandono Total 

10.º ano 0 0 0 0 

11.º ano 20 1 0 21 

12.º ano 0 0 0 0 

Total 20 1 0 21 

Total Global 1410 138 13 1561 

                 Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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No ano letivo 2018/19 os cursos científico-humanísticos de ciências e tecnologias apresentam os 

valores da transição mais elevados no 10.º ano de escolaridade e a retenção é mais elevada no 

12.º ano, excetuando-se no curso de artes visuais onde se verifica mais alunos retidos no 10.º 

ano. No curso artístico especializado de design de comunicação a transição apresenta valores 

mais elevados no 11.º ano, pois não se verificam alunos em avaliação no 10.º e no 11.º ano de 

escolaridade. Na generalidade são identificados alguns casos de abandono escolar (0,83%). 

 
Quadro 62 – Aproveitamento escolar dos alunos do ensino profissional no ano letivo 2018/19 

Cursos Profissionais14 

 Transição Retenção Abandono Total 

1.º ano 257 25 15 297 

2.º ano 218 15 10 243 

3.º ano 131 67 6 204 

Total 606 107 31 744 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

O ensino profissional é marcado por valores de transição mais elevados no 1.º ano do curso e os 

valores relativos aos alunos retidos são mais expressivos no 3.º ano do curso. Identificam-se 

alguns casos de abandono escolar (4,17%), significativamente superior à retenção nos cursos 

científico e humanísticos. 

 

Quadro 63 – Aproveitamento dos alunos do ensino secundário e profissional, com Escalão A – ano 
letivo 2018/19 

Escalão A 

Áreas Anos Transição Retenção Abandono 

Cursos Científico-
Humanísticos e 

Artísticos 
Especializados 

10.º ano 47 11 1 

11.ºano 42 5 1 

12.º ano 37 6 0 

Total 126 22 2 

Cursos Profissionais 

1.º ano 58 11 4 

2.º ano 42 7 2 

3.º ano 26 7 1 

Total 126 25 7 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

                                                 
14

 Dados dos cursos profissionais das escolas secundárias 
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No grupo de alunos abrangidos pelo escalão A da ação social escolar é de anotar que o número 

de alunos transitados é superior no 10.º ano, tal como sucede com o número de alunos retidos 

no caso dos cursos científico-humanísticos e dos cursos artísticos especializados. O ensino 

profissional regista um maior número de alunos em situação de transição no 1.º ano e um 

número superior de alunos retidos também no 1.º ano. Houve mais casos de abandono no 

ensino profissional do que nos cursos científico-humanísticos. 

 
Quadro 64 - Aproveitamento dos alunos do ensino secundário e profissional, com Escalão B – ano letivo 
2018/19 

Escalão B 

Áreas Anos Transição Retenção Abandono 

Cursos Científico-Humanísticos e 
Artísticos Especializados 

10.º ano 51 7 0 

11.ºano 42 3 6 

12.º ano 36 3 0 

Total 129 13 6 

Cursos Profissionais 

1.º ano 33 2 1 

2.º ano 39 1 0 

3.º ano 12 3 1 

Total 84 6 2 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

Quanto aos alunos com Escalão B, os cursos científico-humanísticos e artísticos especializados 

apresentam valores de transição e de retenção mais elevados no 10.º ano de escolaridade. No 

ensino profissional o número de alunos em transição é ligeiramente mais elevado no 2.º ano do 

curso e a retenção é mais notória no último ano. Foram identificados 2 casos de abandono 

escolar no ensino profissional. 

Quanto ao aproveitamento no ensino secundário importa salientar também alguns tópicos 

conclusivos: 

1. A média da taxa de transição dos últimos 14 anos, desde o ano letivo 2005/06 até ao ano 

2018/19 é mais elevada no 11.º ano e mais baixa no 12.º ano, enquanto que a da taxa de 

retenção apresenta valores mais altos no 12.º ano de escolaridade; 

2. A média da taxa de abandono também atinge valores mais elevados no 10.º ano de 

escolaridade; 

3. No ano letivo 2018/19: 
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3.1. no 10.º ano de escolaridade verifica-se um número mais elevado de alunos 

transitados e retidos, comparativamente aos outros anos de escolaridade; 

3.2. no curso de ciências e tecnologias registam-se casos de abandono escolar nos três 

anos de escolaridade; 

3.3. no ensino profissional verificam-se mais alunos em transição no 1.º ano e um 

número superior de retidos no 3.º ano do curso; 

3.4. no grupo de alunos abrangidos pela ação social escolar a transição e a retenção 

apresentam valores mais elevados no 10.º ano; 

3.5. o ensino profissional apresenta valores mais elevados de transição e de retenção 

no 1.º ano de escolaridade, no caso dos alunos com escalão A; 

3.6. no grupo de alunos com escalão B a transição é mais elevada no 2.º ano do curso 

profissional. 
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4.10.1. EXAMES NO ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Quadro 65 – Resultados dos Exames do Ensino Secundário 
 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

Resultados dos exames 2019 

Disciplinas 

Tomás Cabreira Pinheiro e Rosa João de Deus 

11.º ano 11.º ano 11.º ano 

1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 

Alemão (501) 197      

Biologia e Geologia (702) 101 94 96 112 113 103 

Economia A (712) 133 126 111 170 105 110 

Educação Física (311) 107      

Espanhol (368) 122      

Espanhol (375) 77      

Espanhol (547) 77 72 146 151   

Espanhol (847) 142 102     

Filosofia (714) 100 102 136 153 91 112 

Francês (365) 182 0     

Física e Química A (715) 103 96 77 108 102 101 

Geografia A (719) 106 109 108 160 105 107 

Geometria Descritiva. A (708) 110 72   94 49 

História B (723)        

História e Cultura das Artes 
(724) 

106 113     

Inglês (367) 86 85     

Inglês (550) 106 37 100 48 157 167 

Latim A (732)       

Literatura Portuguesa (734) 90 56   122 101 

Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais (835) 

87 104 119 159 90 110 

Matemática B (735) 132 57   176  

Disciplinas 
12.ºano 12.º ano 12.º ano 

1.ª fase 2.ª fase 1.ª fase 2.ª fase 1.ª fase 2.ª fase 

Desenho A (706) 152 135   138  

História A (623) 89 79 84 51 98 86 

Matemática A (635) 106 94 115 73 105 100 

Português (239)       

Português (639) 108 84 122 86 121 116 

Português Língua Não Materna 
(739) 

      

Português Língua Não Materna       
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Quanto aos resultados dos exames 2019, no 11.º ano verifica-se que as disciplinas de Espanhol 

(375 e 547), Inglês [367 e 550 – 2.ª fase de exame], Matemática B (735 – 2.ª fase de exame), 

Literatura Portuguesa (734 – 2.ª fase de exame) apresentam notas negativas, significativamente 

baixas.  

 

Por outro lado, a disciplina de Alemão (501 – 1.ª fase de exame), Francês (365), Matemática B 

(735) apresentam resultados muito positivos, com médias notáveis. 

No 12.º ano os resultados são pouco satisfatórios, apresentando a disciplina de História A notas 

negativas nas duas fases de exame das três escolas secundárias. Matemática A (635) apresenta 

resultados compatíveis com médias positivas baixas que alternam com resultados negativos na 

2.ª fase de exame, a exemplo do que sucede com Português (639). A disciplina de Desenho A 

(706) apresenta bons resultados nos exames. 

 

De um modo geral verifica-se que os resultados dos exames de finalização do ensino secundário 

poderão ser melhorados nas disciplinas que apresentam notas negativas ou positivas muito 

baixas, pelo que é imperativo tentar aferir as causas dos casos de insucesso, nomeadamente as 

carências, a orientação vocacional, a articulação das diferentes disciplinas e anos de 

escolaridade, bem como o cumprimento dos programas curriculares nos ciclos anteriores e nos 

10.º e 11.º anos de escolaridade. Existem ainda outras variáveis a considerar e que podem 

influenciar o processo educativo, designadamente a motivação dos discentes e discentes, os 

métodos de estudo individual e até mesmo o contexto socioeducativo e cultural com o qual 

interagem. 
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4.11. OFERTA DE FORMAÇÃO  

 

Faro dispõe de uma oferta educativa, de nível secundário, diversificada e abrangente, fator que 

contribui para que os alunos de outros concelhos também optem por se matricular nas escolas 

existentes neste Concelho. 

Quadro 66 – Ensino Secundário – cursos científico – humanísticos e artísticos especializados - ano letivo 
2019/20 
 

Escolas Secundárias Cursos Científico-Humanísticos 
Cursos de Ensino Artístico 

Especializado 

Escola Secundária Tomás Cabreira 

Ciências e Tecnologias 

Design de Comunicação 
 

Ciências Socioeconómicas 

Artes Visuais 
 

Línguas e Humanidades 

Escola Secundária João de Deus 

Ciências e Tecnologias 

 

Ciências Socioeconómicas 

Línguas e Humanidades 

Escola Secundária Pinheiro e Rosa 

Ciências e Tecnologias  

Ciências Socioeconómicas 

Línguas e Humanidades 

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

 

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 

ensino superior.  
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Quadro 67 –Cursos Profissionais  a funcionar nos estabelecimentos de ensino do Concelho - ano letivo 
2019/20 

 

Estabelecimentos de Ensino Cursos Certificação 

Público 

Escola Secundária 
Tomás Cabreira 

Secretariado 

12.º ano 

Receção 

Eletrónica, Automação de Computadores 

Mecatrónica 

Artes do Espetáculo - Interpretação 

Intérprete de Dança Contemporânea 

Comércio 

Gestão de Equipamentos Informáticos 

Restaurante/Bar 

Segurança e Higiene no Trabalho 

Escola Secundária 
João de Deus 

Comunicação e Marketing 

12.º ano 
Multimédia 

Fotografia 

Apoio Psicossocial 

Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

12.º ano 

Organização de Eventos 

Proteção Civil 

Juventude 

Apoio à Gestão Desportiva 

Auxiliar de Saúde 

Turismo 

Restaurante e Bar 

Segurança e Salvamento em Meio aquático 

Cozinha/Pastelaria 

Desporto 

Distribuição 

Santa Casa da 
Misericórdia 

Escola Profissional D. 
Francisco Gomes de 

Avelar 

Ação Educativa 

12.º ano 
Animação Sociocultural 

Fonte: Agrupamentos de Escolas Tomás Cabreira, João de Deus e Pinheiro e Rosa; Escola Profissional D. Francisco 
Gomes de Avelar; 
 

A Universidade do Algarve também veio reforçar a formação em áreas profissionalizantes com a 

oferta dos cursos de técnico superior profissional, uma qualificação de nível 5 no quadro 

europeu de qualificações, contribuindo para a especialização técnico-superior de jovens e 

adultos e abrindo caminho para que estes também possam prosseguir os estudos de licenciatura, 

no futuro. 
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Quadro 68 - Oferta de Formação Profissional e Tecnológica Especializada da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
  Fonte: Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 

 

Tipo de Classificação Curso Condições de Acesso Duração Certificação Saídas Profissionais 

Cursos de Dupla 
Certificação                    

(nível IV) 

Técnicas de Serviço de 
Restauração e Bebidas 

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

3 anos letivos 
Equivalência ao 12º ano de 

escolaridade, Nível IV de 
qualificação profissional 

Técnico/a de Mesa-Bar »Jovens até aos 25 anos de idade, desde que 
não seja preterido nenhum aluno com idade 

inferior a 20 anos. 

Técnicas de 
Cozinha/Pastelaria 

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

Técnico/a de Cozinha-Pastelaria »Jovens até aos 25 anos de idade, desde que 
não seja preterido nenhum aluno com idade 

inferior a 20 anos. 

Operações Turísticas e 
Hoteleiras 

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

Rececionista de Hotel 
Rececionista de Turismo 

Técnico/a de Agências de Viagens 
e Transportes 

»Jovens até aos 25 anos de idade, desde que 
não seja preterido nenhum aluno com idade 

inferior a 20 anos. 

Cursos de Especialização 
Tecnológica                  

(nível V) 

Gestão Hoteleira – 
Restauração e Bebidas 

Titulares de um curso de ensino secundário 
ou de habilitação legalmente equivalente 

ou 
Titulares do 11º ano de escolaridade, com 
aprovação a todas as disciplinas dos 10º e 
11º anos, e tendo estado inscritos no 12º 

ano de um curso de ensino secundário ou de 
habilitação legalmente equivalente não o 

tenha concluído 
ou 

Titulares de uma qualificação profissional do 
nível 3 

ou 
Titulares de um diploma de especialização 
tecnológica ou de um grau ou diploma de 

ensino superior que pretendam a sua 
requalificação profissional 

3 Semestres 

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). 

Técnico Especialista em Gestão 
Hoteleira de Restauração e 

Bebidas 

Gestão Hoteleira - 
Alojamento 

Técnico Especialista em Gestão 
Hoteleira de Alojamento 

Gestão e Produção de 
Cozinha 

Técnico/a Especialista em Gestão 
e Produção de Cozinha 

Gestão e Produção de 
Pastelaria 

Técnico Especialista em Gestão e 
Produção de Pastelaria 

Gestão de Turismo 
Técnico Especialista em Gestão de 

Turismo 
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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. 

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. 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 empresariais e hoteleiros, salvaguardando 

a aprendizagem ao longo da vida, bem como a motivação e qualificação dos recursos humanos. 

A educação e formação de adultos (EFA) permite que os trabalhadores menos qualificados 

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

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

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

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

formandos e proporcionam uma dupla certificação escolar e profissional. 

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

diversidade de cursos, enquadrados em diferentes modalidades.  

� Na modalidade de aprendizagem  destacam-se os seguintes: 

� Técnico de multimédia; 

� Esteticista; 
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� Técnico de comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 

� Quanto aos cursos de educação e formação de adultos, com equivalência ao 12.º ano – 

nível 4 de formação (EFA) merecem destaque os seguintes: 

� Técnico auxiliar de saúde; 

� Técnico de Comunicação e Serviço Digital; 

� Técnico de fotografia; 

� Técnico de informática – Instalação e Gestão de Redes; 

� Técnico de Design de moda; 

� No âmbito da formação modular certificada destacam-se os seguintes: 

� Técnico de Desporto; 

� Operador de manutenção hoteleira; 

� Técnico de instalações elétricas; 

� Técnico de comunicação – marketing, relações públicas e publicidade; 

� A modalidade de formação profissional é também preenchida pelas seguintes opções de 

certificação: 

� Esteticista; 

� Técnico de Informática – Sistemas; 

� Técnico especialista em Contabilidade e Fiscalidade; 

� No contexto da formação profissional de ativos empregados estão disponíveis os cursos 

de: 

� Operador de manutenção hoteleira; 

� Jardinagem – infraestruturas básicas; 

� Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego; 
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No quadro da oferta formativa disponível existem também formações relacionadas com as 

competências de empreendedorismo e técnicas de procura de emprego. 

Existe ainda a modalidade de Português para Todos, destinada principalmente aos 

trabalhadores de origem estrangeira. 

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 inovação 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. 

  

4.12. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

O Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, revogou o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 

(alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio) e sendo aplicável ao ensino público, particular, 

cooperativo e solidário veio estabelecer um conjunto de princípios e normas, bem como as 

medidas de promoção da educação inclusiva, de modo a contribuir para que os estudantes 

concretizem aprendizagens e desenvolvam as competências inerentes ao Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. Este novo diploma procura enquadrar, de modo ainda mais 

holístico, a educação especial, definindo três níveis de medidas de suporte, nomeadamente as 

universais, as seletivas e as adicionais. Determina ainda os recursos específicos de apoio à 

aprendizagem e à inclusão. 

Este diploma abandona o sistema de categorização de alunos com “necessidades educativas 

especiais” e consequentemente os normativos para esses alunos. Reforça a articulação de 

várias dimensões e recursos na resposta a disponibilizar aos alunos identificados, 

nomeadamente os que estiverem disponíveis no âmbito da educação e formação, da segurança 
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social e da saúde. As medidas universais destinam-se a todos os alunos, de forma a promover a 

melhoria das aprendizagens e a aprofundar o grau de participação dos alunos no processo. A 

aplicação das medidas universais é definida pelo professor titular de turma e pode concretizar-

se em: 

� diferenciação pedagógica; 

� acomodações curriculares; 

� enriquecimento curricular; 

� promoção de comportamento pós-social; 

� intervenção com, de natureza académica ou comportamental, em pequenos grupos. 

� As medidas seletivas operacionalizam-se através dos recursos e logística disponível nas 

escolas, para colmatar as necessidades não preenchidas pelas medidas universais, sendo 

também aplicadas pelo professor titular de turma, através de: 

� percursos curriculares diferenciados; 

� adaptações curriculares não significativas; 

� apoio psicopedagógico; 

�  antecipação e reforço das aprendizagens; 

� apoio tutorial. 

As medidas adicionais são operacionalizadas preferencialmente em contexto de sala de aula, 

com os recursos disponíveis na escola e são dirigidas aos alunos com dificuldades significativas 

ao nível cognitivo, da aprendizagem, da comunicação e da interação social. A sua 

operacionalização poderá implicar: 

� a frequência do ano de escolaridade por disciplinas; 

� as adaptações curriculares significativas; 

� o plano individual de transição; 
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� o desenvolvimento de metodologias e de estratégias de ensino estruturado; 

� o desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social. 

É também definida no artigo 13.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, a criação, por 

agrupamento de escola, do centro de apoio à aprendizagem, com a finalidade de assegurar um 

acompanhamento e intervenção, que sejam complementares ao trabalho desenvolvido em 

contexto de turma, implicando o envolvimento de diversos agentes educativos e de professores 

de educação especial. Nesse âmbito e respeitando a lógica de rentabilizar os recursos da 

comunidade educativa os centros de apoio à aprendizagem acolhem as valências 

anteriormente existentes, designadamente as unidades de apoio especializado para a educação 

de alunos com multideficiência e as unidades de ensino estruturado para a educação de alunos 

com perturbações do espectro do autismo. Neste contexto merecem ainda destaque os centros 

de recursos para a inclusão (CRI) que visam contribuir na promoção do sucesso educativo dos 

alunos com medidas adicionais, determinadas no programa educativo individual e no relatório 

técnico-pedagógico. 

Quadro  69 – Alunos abrangidos pelos recursos de apoio à aprendizagem e à inclusão, no ano letivo 
2019/20 

  N.º de alunos abrangidos
15

 

Recursos de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão - n.º 2 do Artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

Pré-
Escolar 

1.º 
CEB 

2.º 
CEB 

3.º 
CEB 

Secundário Total 

Centro de apoio à aprendizagem 22 211 203 251 193 880 

Escola de referência no domínio da visão       

Escola de referência para a educação bilingue 6 13 11 6 8 44 

Escola de referência para a intervenção precoce na infância 34     34 

Centros de recursos de tecnologias de informação e comunicação para a 
educação especial

16
       

  N.º de alunos abrangidos 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho (Artigo 9.º e 10.º) 
Pré-

Escolar 
1.º 
CEB 

2.º 
CEB 

3.º 
CEB 

Secundário Total 

Medidas seletivas 19 91 66 89 53 318 

Medidas adicionais 7 46 32 27 16 128 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

                                                 
15 O número de alunos pode sofrer atualizações ao longo do ano 
16 No Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa existe um Centro de recursos TIC para a educação especial, no entanto não existem dados 

disponíveis para consulta sobre o número de alunos em avaliação/acompanhamento. 
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No concelho de Faro verifica-se que do total de alunos que é acompanhado nos centros de 

apoio à aprendizagem a maioria frequenta o 3.º ciclo do ensino básico e o 1.º ciclo do ensino 

básico, seguindo-se o 2.º ciclo do ensino básico, o ensino secundário e, por fim, as crianças da 

educação pré-escolar. O Agrupamento de Escolas D. Afonso III, estabelecimento de referência 

para a intervenção precoce na infância desenvolve trabalho interventivo com 34 crianças da 

valência de educação pré-escolar. O Agrupamento de Escolas João de Deus é unidade de 

referência para a educação bilingue de alunos surdos nas Escolas Básicas n.º 4 (Penha), Santo 

António e Secundária João de Deus, acompanhando 44 alunos, maioritariamente do 2 e 3.º 

ciclos do ensino básico. 

 

No que diz respeito às medidas seletivas e adicionais nota-se um número superior de alunos em 

acompanhamento no âmbito das medidas seletivas, maioritariamente do 1.º e 3.º ciclos do 

ensino básico. Nas medidas adicionais estão incluídos mais alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

e, em menor número, da educação pré-escolar. 

 

Para além das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e dos centros de apoio à 

aprendizagem que devem estar operacionais em cada agrupamento de escolas é possível 

identificar na comunidade, de harmonia com o artigo 11.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, outros recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão: 

- a equipa local de intervenção precoce; 

- a equipa de saúde escolar do Aces Central; 

- a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro (CPCJ); 

- o Centro de Recursos para a Inclusão da APPC – Faro; 

- os Serviços do Centro Distrital de Solidariedade e de Segurança Social de Faro; 

- a Delegação Regional do Algarve do Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

- o Departamento de Desenvolvimento Social e Educação do Município de Faro (administração 

local). 
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 Quadro 70 – Recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão 

CRTIC – CENTRO DE RECURSOS PARA AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa 

ESCOLAS DE REFERÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO BILINGUE DE ALUNOS SURDOS 

Agrupamento de 

Escolas João de Deus 

Escola Básica N.º 4 de Faro (Penha) 

Escola Básica de Santo António 

Escola Secundária João de Deus 

ESCOLAS DE REFERÊNCIA PARA A INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA 

Agrupamento D. 

Afonso III 

Escola Básica do Carmo 

Escola Básica do Alto Rodes 

PIEF – PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Agrupamento de Escolas João de Deus* 

Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira* 

Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa* 

   *Em funcionamento no ano letivo 2019/20 

    Fonte: Divisão de Educação 

 
 

Por relação à Comissão de Crianças e Jovens de Faro (CPCJ), em Maio de 2020 registaram-se 

297 processos ativos. 

 

 Além do trabalho de acompanhamento técnico, que permite o diagnóstico de casos de 

abandono, negligência e maus-tratos, bem como a articulação com os órgãos de polícia criminal 

e o Ministério Público, a CPCJ de Faro desenvolve um leque diversificado de atividades 

pedagógicas, de informação e de sensibilização, investindo em ações de educação não formal. 

Por esta via a CPCJ procura transmitir mensagens significativas às famílias e à comunidade em 

geral, no âmbito da salvaguarda dos direitos das crianças. No âmbito da promoção da cidadania 

a CPCJ de Faro contribui ainda, de forma sui generis, para a literacia jurídica, alertando para a 
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responsabilidade de cada cidadão e da comunidade estar atenta à manifestação de diversas 

formas de crime, enquadradas pelo código penal português, designadamente a violência no 

namoro e a violência doméstica.  

 

De igual modo, a cooperação com os agrupamentos de escolas abre caminho a iniciativas e 

projetos a médio e longo prazo, que respondam às necessidades da realidade educativa, 

principalmente dos casos dos alunos sinalizados e para contribuir para a melhoria do 

aproveitamento escolar, através da redução dos casos de abandono, de reintegração  dos 

alunos que não se adaptam ao sistema regular de ensino e às consequentes e retenções 

sucessivas. 

 

Em suma e a respeito da missão e trabalho desenvolvido pela CPCJ de Faro podemos concluir 

que os seus motes de intervenção têm sido essencialmente: 

� Assegurar o superior interesse das crianças e jovens; 

� Ativar os mecanismos de proteção e empoderamento das crianças e jovens; 

� Combater e eliminar formas de discriminação na infância. 

 

Por esta via, merece realce o facto de as comissões de crianças e jovens, serem instituições 

oficiais não judiciárias, com autonomia funcional, que, de acordo com a Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro (na sua redação atual) concorrem para salvaguardar os direitos das crianças, indo ao 

encontro do explanado no artigo 3.º da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU (1989), 

conforme se passa a citar: “Todas as decisões relativas a crianças, adotadas por instituições 

publicas ou privadas de proteção social, por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 

legislativos, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança”. 
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Gráfico 26 – Número de crianças/jovens em acompanhamento pela CPCJ de Faro, distribuídos por 
ciclos de ensino, no ano 2020 

 

 
 
 
 

Fonte: CPCJ de Faro 
 
 
 
 

Como ilustra o gráfico apresentado o 3.º CEB é o regista maior número de jovens em 

acompanhamento, seguindo-se o 2.º CEB, o 1.º CEB, o pré-escolar e, por fim, o ensino 

secundário. 

 

4.13. 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.  
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Quadro 71– Contributos institucionais  

 

Instituições N.º de Utentes 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) 

Ambulatório 100 
Intervenção Precoce na Infância 91 

Centro de Atividades Ocupacionais I 37 
Centro de Atividades Ocupacionais II 19 

Centro de Apoio à Vida 20 
Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 178 

Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI) 20 
Formação Profissional 33 

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 61 

Lar de Apoio Residência Justa CASA 6 

Clube de Desporto Adaptado 30 
                  Fonte: APPC; AAPACDM 

     

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC) 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. 

A associação tem como objetivos principais: 

• apoiar os cidadãos com paralisia cerebral, situações neurológicas afins e outras no 

âmbito da prevenção, habilitação, participação, inclusão social e apoio à família; 
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• defender e promover o direito do cidadão com paralisia cerebral, situações neurológicas 

afins e outras à reabilitação, à educação, à segurança social, à habitação, à saúde, à 

preparação profissional, ao trabalho, bem como à sua realização afetiva e social; 

• promover a inovação e qualidade através da implementação de serviços diferenciados 

que ofereçam mais e melhor qualidade de vida aos cidadãos com paralisia cerebral, 

situações neurológicas afins e outras; 

Na concretização dos seus objetivos a Associação propõe-se desenvolver as seguintes 

atividades: 

• promoção, apoio e organização de ações nas áreas da educação, das atividades 

ocupacionais, de formação profissional, da reabilitação, da permanência em lar 

residencial e residência autónoma, da integração social e comunitária a pessoas com 

paralisia cerebral, situações neurológicas afins e outras; 

• promoção, apoio e organização de ações nas áreas da educação, das atividades 

ocupacionais, da formação profissional, da reabilitação, da permanência em lar 

residencial e residência autónoma, da integração social e comunitária a pessoas com 

paralisia cerebral, situações neurológicas afins e outras; 

• desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas a nível regional, 

nacional e internacional, nas vertentes do lazer, dos tempos livres e da 

competição/rendimento para pessoas com paralisia cerebral, situações neurológicas 

afins e outras; 

• incremento de ações que fomentem o apoio e equilíbrio às famílias da pessoa com 

paralisia cerebral, situações neurológicas afins e outras; 

• promoção de ações que defendam o direito da pessoa com paralisia cerebral, situações 

neurológicas afins e outras à habilitação, à educação, à segurança social, à saúde, à 

habitação, à formação profissional, ao trabalho e emprego, bem como à sua realização 

pessoal e participação; 
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• criação de mecanismos que incentivem a investigação, a inovação e a qualificação da 

Associação, destinados a promover as boas práticas; 

• realização de parcerias nacionais, internacionais e intercâmbios para o desenvolvimento 

de atividades ou projetos. 

Nas valências acima referidas verificamos que o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e o 

Ambulatório detêm o maior número de utentes, seguindo-se a Intervenção Precoce, o Centro 

de Atividades Ocupacionais, a Formação Profissional, o Lar Residencial e a Residência 

Autónoma. 

 

A Associação Algarve de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais é uma instituição 

particular de solidariedade social e tem 51 anos de existência. A Associação perfilha como Visão 

reitora de toda a sua atuação, o integrar da diferença para atingir a Igualdade de 

Oportunidades, com vista a proporcionar uma melhoria do Bem-Estar das Pessoas com 

Incapacidades, bem como uma consciencialização efetiva da Sociedade Civil acerca desta 

problemática, gizando um caminho comum que conduza à erradicação da exclusão social e 

como Missão estratégica, a realização de projetos terapêuticos, educativos, formativos e de 

geração de rendimentos que permitam a promoção do desenvolvimento global de pessoas com 

deficiência intelectual, necessidades educativas especiais e/ou em situação de risco de exclusão 

social partindo da convicção de que o saber e a utilização de ferramentas adequadas 

possibilitam o desfrutar de uma vida cada vez mais integrada e progressivamente mais 

autónoma Como se verifica a resposta social Unidade de Formação Profissional é a que detém 

mais utentes seguindo-se o Clube de Desporto Adaptado e o Centro de Atividades Ocupacionais. 
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4.14. 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 ímpar 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. 
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Quadro 72-  Oferta formativa do Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 
 

Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 

Curso* Regime* 

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 

História e Cultura das 
Artes 

Supletivo, Articulado e Livre 

Análise e Técnicas de 
Composição 

Supletivo, Articulado e Livre 

Classe de Conjunto Supletivo, Articulado e Livre 

Iniciação Musical Iniciação 

Contrabaixo livre 

Oficina de sons  

Canto Livre 

Iniciação ao Ballet Livre 

Dança Clássica Livre 

Dança Contemporânea Livre 

                      Fonte: Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 
 
 

 

Também a Associação Filarmónica de Faro tem desenvolvido um trabalho significativo na área 

da música, enquanto vertente indispensável da promoção e do desenvolvimento cultural dos 

farenses. O seu contributo na área dos 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. 
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A Companhia de Dança do Algarve desenvolve, igualmente, desde o ano 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.  

 

4.15. EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA 

 

Numa altura em que a ciência e a tecnologia ocupam um lugar cada vez mais decisivo, a 

educação para o conhecimento tem-se revelado uma iniciativa favorável ao complemento dos 

conhecimentos adquiridos no seio escolar. Nesse sentido e tendo em consideração a 

proximidade existente entre os estabelecimentos de ensino do concelho e o Centro de Ciência 

Viva do Algarve são de realçar as 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 temáticas científicas; 

• apoio ao ensino experimental das ciências com professores e alunos do ensino básico e 

secundário; 

• acompanhamento e dinamização de visitas de estudo; 
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• realização de 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 Municipal António Ramos Rosa e o Museu Municipal de Faro, 

entre outras iniciativas. 

 

 

 
 

 

4.16. 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 e no Departamento de 

Ciências Biomédicas e Medicina, bem como o ensino politécnico nas Escolas Superiores de 
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Educação e Comunicação, Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Superior de Saúde e 

Instituto Superior de Engenharia. 

Nos seus anos de existência 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 campi 

distintos, o da Penha e o de Gambelas. 

Este estabelecimento de ensino superior público contempla ainda na sua oferta formativa os 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) que conferem um diploma de Técnico Superior 

Profissional, ou seja qualificação de nível 5 no Quadro Europeu das Qualificações para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida. Registam-se, no ano letivo 2019/20, 11 cursos TeSP, na 

Universidade do Algarve, com frequência  de alunos. 

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 46 licenciaturas, 2 pós-graduações 

não conferentes de grau, 5 mestrados integrados, 57 mestrados (2.º ciclo) e 18 doutoramentos 

(3.º ciclo), com alunos matriculados. 

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 68,17 % frequentam 

licenciaturas, seguindo-se 24, 42 % relativos ao mestrado.  
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Gráfico 27 - Número de alunos, por grau académico 

 
 

Fonte: Universidade do Algarve 

 
 

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 31,87% enquadram-se na área da 

economia, gestão e turismo, seguindo-se 19,0 % nas ciências e tecnologias da saúde, ao que se 

seguem as ciências sociais e da educação, as ciências da terra do mar e do ambiente, as 

engenharias e tecnologias e as artes, comunicação e património. 
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Gráfico 28 – Número de alunos da Universidade do Algarve, por área 

 

 

Fonte: Universidade do Algarve 

 

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. O Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina dispõe de uma Unidade 

de Investigação em Medicina de Catástrofe, indispensável para a educação e formação em 

medicina, assim como para preparar cidadãos para intervir em casos de catástrofe. 

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 do capital humano mas também do património local existente, sustentando 



 

 
 168 

assim as dinâmicas da comunidade autóctone e favorecendo os seus ritmos de crescimento e 

de progresso. 

A formação de Português, Língua Estrangeira é assegurada por diversas instituições no 

concelho, direcionados para cidadãos estrangeiros que estudam e/ou trabalham em Portugal. 

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 CL - 

UAlg 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. 

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. 
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Gráfico 29 – Número de formandos certificados pelos Exames CAPLE – ano 2019  

 

Fonte: Universidade do Algarve 

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. De igual forma, é 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.  
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Quadro 73   – Número de formandos (ano 2019) 

Designação 

Ano 2019 

N.º de formandos 

Curso anual de aperfeiçoamento e 
Atualização em Português Língua 

Estrangeira (PLE) 
60 

Curso de atualização e 
aperfeiçoamento intensivo de 
Português - Língua Estrangeira 

14 

Curso de Verão Português Língua 
Estrangeira (PLE) 

19 

Cursos Livres de Línguas N.º de formandos 

Inglês 21 

Alemão 8 

Francês 15 

Designação 
N.º de formandos 

certificados 

Exame IELTS - International English 
Language Testing System 

65 

Fonte: Universidade do Algarve 

 

O Algarve é uma região muito marcada pelos empreendimentos turísticos, pelo que a oferta 

formativa de línguas permite aos trabalhadores da área turística dotarem-se de conhecimentos 

e instrumentos facilitadores dos canais de comunicação, contribuindo, deste modo, para o 

desenvolvimento económico. Conforme se verifica no quadro 73 apresentado a procura por 

cursos na área do inglês, no ano 2019, apresenta valores mais elevados, comparativamente ao  

francês e ao alemão. 
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4.17. RECURSOS HUMANOS NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO 
 

 
 

 

Gráfico 30 – Pessoal docente no pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

 
 

Fonte: Agrupamentos de Escolas 

 

Quanto ao pessoal docente e tal como é previsível o maior número de docentes no ensino 

básico (479) leciona no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, seguindo-se o 1.º ciclo com 130 

docentes. Quanto à educação pré-escolar e tendo em considerações que no concelho existem 

10 estabelecimentos de educação pré-escolar na rede pública o número de educadores 

contabilizado é 22 (incluindo a Unidade de Surdos da Penha).  

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.  
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Quadro 74 – Pessoal da CMF 
 

Agrupamento de 
Escolas 

Assistentes Operacionais Assistente 
Técnico 

Animador Técnico 
Superior 

Total 

Rácios Operacionais CEI´S Cozinha *     

D. Afonso III 30 31 2 2 9 3 1 48 

João de Deus 29 36 2 2 7 3 1 51 

Montenegro 27 37 2 2 7 3 0 51 

Pinheiro e Rosa 63 65 2 6 13 9 1 96 

Tomás Cabreira 36 38 1 5 6 3 1 54 

Alberto Iria 2 2           2 

Total 187 209 9 17 42 21 4 302 

218 63 

 

Fonte: Divisão de Educação 
 

A Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (na sua redação atual), 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 passámos a dispor de mais 

funcionários que, distribuídos pelas respetivas categorias comprovam que, no ano letivo 

2019/20, 88,9% correspondem a assistentes operacionais que englobam os profissionais 

que, anteriormente à reforma legal, correspondiam aos auxiliares de ação educativa, 

aos cozinheiros e guardas. 

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro (na sua redação atual), o 

Município de Faro aceitou a transferência de novas competências na área da educação, 

com efeitos a partir de janeiro de 2020.  

O quadro seguinte apresenta a distribuição do pessoal não docente pelas três escolas 

secundárias, na maioria assistentes operacionais. 
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Quadro 75 – Pessoal não docente das escolas secundárias que transitou para o mapa de pessoal do 
Município 

 

Agrupamento de Escolas 
Assistentes Operacionais Assistentes Técnicos 

Rácios Operacionais Cozinha Rácios Técnicos 

João de Deus 19 12 4 11 8 

Pinheiro e Rosa 17 18 3 10 6 

Tomás Cabreira 24 26 2 14 8 

Total 60 56 9 35 22 

Fonte: Divisão de Educação 

 

O Despacho n.º 203-A/2020, de 07 de janeiro publicou a homologação da lista 

nominativa dos funcionários do Ministério da Educação, que transitaram para o mapa 

de pessoal do Município de Faro. 

 

4.18. TRANSPORTES ESCOLARES 

 

As competências materiais da câmara municipal, na área da educação, são definidas no artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e visam, entre outras, “assegurar, organizar e gerir 

os transportes escolares” (alínea gg do n.º 1 do artigo 33.º).  

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 21/2019, de 30 de janeiro (na sua redação atual), 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. 
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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: 

  o Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira; 

  o Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa; 

  o Agrupamento de Escolas D. Afonso III; 

  o Agrupamento de Escolas João de Deus; 

  o Agrupamento de Escolas de Montenegro; 

  o Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria; 

  o Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres (Quarteira); 

  o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes (Olhão); 

  a Escola Secundária de Loulé; 

  a Escola Profissional D. Francisco Domes de Avelar (Santa Casa da Misericórdia de Faro); 

  Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. 

 

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 2019/20 foram cerca de 925 os alunos que utilizaram os transportes 

escolares, sendo que 549 pertenciam ao ensino básico e 376 ao ensino secundário. 
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         Gráfico 31 – Alunos transportados – 2019/20 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Divisão de Educação 

 

 

A maioria dos alunos (85,95%) 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 de Faro o pagamento dos passes.  

 

Os veículos municipais asseguram o transporte de cerca de 9,4 % 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 (4,22%). 
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Gráfico 32 – Alunos transportados, por ciclos 

 
Fonte: Divisão de Educação 

 

Dos alunos transportados, 48,76 % pertencem ao 2.º e 3.º ciclos e 40,65 % ao ensino 

secundário, correspondendo os restantes 10,59 % 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 Guerreiro & Guadiana ACE. 
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Quadro 76 – Alunos transportados 

 
 
 

 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
     *Estimativas  
        Fonte: Divisão de Educação 

 
 

4.19. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

De acordo com a alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na 

sua redação atual), é competência material da câmara municipal “deliberar no domínio da ação 

social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de 

auxílios económicos a estudantes”.  

 

 

 

Transportes escolares 2019/20 

Alunos transportados pela CMF 87 
Alunos transportados pela EVA 795 
Barco 39 
Circuito especial (Barco: Culatra/Faro) 4 
Estabelecimentos de ensino abrangidos  
1º ciclo 15 
2.º3.ºciclos 12 
Secundário (inclui ensino profissional) 9 
Alunos com necessidades educativas 
especiais 

7 

Total de alunos transportados 925 

Encargos financeiros*  € 47.166,93 
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Gráfico 33 – Alunos carenciados  

 
                                                                                                                                           

Fonte: Divisão de Educação 
 
                                                                                                                                                 

No ano letivo 2019/20 verifica-se um aumento significativo do número de alunos abrangidos 

pela ação social escolar, principalmente no caso do escalão B, que subiu cerca de 9,92 %. 

Contrariamente aos sucedidos aos anos anteriores (desde 2007/08) no ano letivo 2019/20 o 

número de crianças do pré-escolar e do 1.º CEB com escalão B é superior ao de alunos com 

escalão A. 

No caso da componente de apoio à família – Prolongamento de horário do total de 377 que no 

ano letivo 2019/20 frequentaram esta modalidade 41,64% têm escalão B e 21,75 são apoiados 

com escalão B. 

 

 

Quadro 77 – Alunos carenciados 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fonte: Divisão de Educação 

 

 
 

Valor pago por 
criança/ano 

Total  

Escalão A € 70,00 
€ 108.150,00 

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, ao material didático e de desgaste, aos consumíveis para impressoras, documentos 

administrativos, projetos educativos e ainda conservação e manutenção dos edifícios e do 

equipamento informático. 

No ano letivo vigente, 2019/20 atribuíram-se 16 bolsas de estudo a estudantes do ensino 

secundário e superior. Estes apoios pecuniários destinam-se a alunos carenciados, contribuindo 

para apoiar o prosseguimento de estudos.  

 

Quadro 78 - Bolsas de Estudo – ano letivo 2019/20 
 

Bolsas atribuídas Valor Mês/aluno Valor Ano/Aluno Total Global 

Secundário Superior Secundário Superior Secundário Superior Secundário Superior 

8 8  € 240,00 € 240,00 € 2.400,00 €2.400,00 € 19.200,00 € 19.200,00 

Fonte: Divisão de Educação 

 

O parque escolar da rede pública dispõe de 14 refeitórios nas escolas básicas de 1.º ciclo, 

consignados a uma empresa responsável por garantir o serviço de refeições confecionadas e 

pré- confecionadas. 

Quadro 79 – Serviço de Refeições escolares nas escolas básicas do 1.º CEB, ano 2020 
 

N.º de Refeitórios Média de refeições 

servidas 

Média de lanches Custo 

14 
Dia Mês Dia Mês Diário Mensal 

2.344 53.894 1.660 38.196 € 4.295 € 98.794,05 

Fonte: Divisão de Educação 
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Tal como já se referiu anteriormente todos os anos são celebrados, entre o Município de Faro e 

os agrupamentos de escolas os protocolos de delegação de competências e transferência de 

meios, de modo a operacionalizar a gestão educativa municipal, através da coadjuvação da 

administração escolar, assegurada pelas direções de agrupamento e respetivos conselhos 

gerais. Este procedimento surge como seguimento lógico à transferência de verbas 

provenientes da administração central e visa, no contexto educativo concelhio, reforçar a 

autonomia dos agrupamentos de escolas, melhorar a proficiência dos estabelecimentos de 

ensino, criando condições propícias à prática pedagógica. Uma vez que em janeiro de 2020 o 

Município de Faro recebeu novas competências no domínio da educação, em conformidade 

com o definido no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro foi necessário acrescentar novas 

rúbricas nos protocolos referidos, de modo a ir ao encontro do mapeamento do Ministério da 

Educação e poder dar a resposta mais acertada e eficiente às necessidades indicadas pelos 

agrupamentos de escolas na gestão e administração escolar. 

 

Uma vez que foi remetida ao Município de Faro, pelo Governo, documentação com os 

respetivos mapas de informação financeira, bem como as escolas do 2.º e 3.º ciclos e 

secundárias que se consideram prioritárias para modernizar. Neste contexto enquadram-se,  a 

Escola Básica D. Afonso III e a Escola Básica Dr. José Neves Júnior. 

 

As estimativas financeiras foram calculadas a partir do Programa Orçamental 11 “Educação Pré-

Escolar, Ensino Básico e Secundário”, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de janeiro e resumem-se às seguintes rubricas mapeadas: 

 

• Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos: € 4.249.857,05 (artigos 42.º – 45.º) 
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• Apoios Alimentares (artigos 33.º e 35.º) 

- Comparticipações das famílias: € 365.347,52 

- Valor a transferir do orçamento de Estado: € 418.386,00 

• Transportes escolares (circuitos especiais): € 155.272,30 (artigo 36.º) 

• Escola a tempo inteiro: € 345.328,80 (artigo 39.º) 

• Encargos das instalações e conservação  

- Encargos das instalações: € 635.708,00 (artigo 46.º) 

- Conservação das instalações: € 160.000,00 (artigo 67.º) 

• Total (Município de Faro): € 6.329.899,67 

 

Uma vez que os valores apresentados foram calculados a partir de estimativas, o Município tem 

vindo a assegurar, em articulação com os agrupamentos de escolas e com o Ministério da 

Educação um trabalho de aferição das necessidades reais dos estabelecimentos de ensino, a 

fim de serem executados os devidos reajustamentos, ao abrigo do n.º 4 do artigo 69.º do 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. 

As verbas transferidas, ao abrigo dos Protocolos celebrados com os agrupamentos destinam-se 

a cobrir as despesas de conservação e manutenção do parque escolar da rede pública, 

nomeadamente as obras nos edifícios escolares, a manutenção do equipamento informático, a 

ação social escolar (apoios e refeições escolares) e as iniciativas de cariz socioeducativo, 

associadas aos planos anuais de atividades e aos projetos educativos dos agrupamentos de 

escolas. 
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Quadro 80 –Delegação de competências e transferência de verbas – ano 2020 
 

Rúbricas Verbas 

Material didático e de desgaste € 33.864,00 

Consumíveis para Impressora € 11.005,80 

Projetos Educativos/Espólio para Bibliotecas € 7.055,00 

Impressos Administrativos/Documentos € 3.668,60 

Conservação e Manutenção dos Edifícios € 108.000,00 

Conservação e Manutenção dos Edifícios (EB2,3) e Secundárias € 105.000,00 

Conservação e Manutenção do Sistema Informático € 4.800,00 

Projeto de Folclore Infantil € 4.638,81 

Despesas de higiene, limpeza e material de escritório € 46.687,00 

Despesas de comunicações € 49.000,00 

Manutenção dos sistemas de aquecimento de água, fotocopiadoras e impressoras, 
elevadores, equipamentos de ar condicionado, extintores e outros 

 
€ 109.261,98 

Leite escolar € 99.500,00 

Refeitórios escolares € 147.000,00 

Circuitos especiais do plano de transportes escolares € 155.272,30 

Atividades de Enriquecimento Curricular € 48.055,00 

Desenvolvimento do Plano Anual de Atividades € 90.000,00 

Combustíveis (botijas de gás) € 9.500,00 

Combustível (viatura) € 300,00 

Faturação de água e eletricidade € 59.654,46  

Aquisição de equipamento tecnológico (ensino à distância) € 100.000,00 

Total  € 1.192.262,95 

Fonte: Divisão de Educação 

 

Atendendo à situação de emergência social, desencadeada pela pandemia Covid-19 foi 

necessário adequar algumas medidas temporais, em resposta às carências dos agregados 

familiares, uma vez que o disposto no n.º 1, 2 e 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 

13 de abril, pressupõe que as escolas implementem um plano de ensino à distância, em 
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consequência da situação de emergência social causada pela doença Covid-19. Nesse sentido 

foi disponibilizada uma verba de € 20.000,00 por agrupamento de escolas, destinada à 

aquisição de equipamento tecnológico, a ser disponibilizado aos alunos carenciados.  

 

Quadro 81  - Número de alunos com necessidades de equipamento tecnológico, de apoio ao ensino à 
distância, em março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divisão de Educação 

 

Como mostra o gráfico apresentado, o 1.º CEB demonstra existir, comparativamente aos outros 

ciclos, mais alunos com necessidades de equipamento tecnológico, para apoiar o ensino à 

distância, em ambiente doméstico. 

5. DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOCIOEDUCATIVA 

 

5.1.  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 

Agrupamentos 
1.º 

Ciclo 
2.º 

Ciclo 
3.º 

Ciclo 
Secundário Total 

Tomás Cabreira 100 81 150 206 537 

Pinheiro e Rosa 125 44 83 19 271 

João de Deus 52 30 70 12 164 

D. Afonso III 68 45 30 0 143 

Montenegro 79 20 20 0 119 

Total 424 220 353 237 1234 
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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 cada ano letivo, como é o caso das 

comemorações do Dia Mundial da Criança, o Desfile de Carnaval, 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.  

A implementação de projetos de cariz não formal, enquadrados em áreas temáticas como a 

saúde, o ambiente, a segurança e a cidadania tem-se revelado cada vez mais significativa, pois 

vai ao encontro dos conteúdos programáticos dos currículos escolares e complementa as ações 

previstas realizar nos planos anuais de atividades. 
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Quadro 82 – Iniciativas de cariz socioeducativo – Divisão de Educação 

 
     
Fonte: Divisão de Educação 

5.2. PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

O Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular(AEC’s) no 1.º ciclo do ensino básico 

visa possibilitar a frequência facultativa dos alunos em diversas atividades, cuja natureza lúdica 

permite aliar a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de competências, que 

complementam os objetivos curriculares e reforçam a ligação da escola com o meio 

envolvente. Em Faro, as AEC’s que se encontram em funcionamento nos estabelecimentos de 

At. Socioeducativas Nº. Participantes Custos Data de realização 

Programa 5 ao Dia 219 Sem custos 
8 de janeiro a 12 de 

março de 2019 

Desfile de Carnaval 1900 € 4.723,20 31 de março de 2019 

VI Concurso de cartazes “25 de 

abril – um olhar sobre a Liberdade 
250 € 450,00 25 de abril de 2019 

Semana da Ria Formosa 550 Sem custos 1 a 5 de abril de 2019 

Comemorações do Dia Mundial da 

Criança 
1500 € 750,00 31 de maio de 2019 

XXVI Festival de Folclore Infantil 400 € 321,12 7 de junho de 2019 

XII Prémio António Labóia 50 Sem custos 25 de julho de 2019 

Planeta Oceano 4000 Sem custos 
23 a 4 de outubro de 

2019 

Prémio de Mérito/Receção ao 

Professor 
300 € 693,72 25 de setembro de 2019 
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ensino da rede pública são promovidas pelos agrupamentos de escolas, em articulação com a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica do Alto Rodes, com a 

Associação da Pais da Escola Básica da Lejana, com a Associação Tempos Brilhantes e com a 

Casa do Povo de S. Bartolomeu de Messines.Com a aceitação das novas competências no 

domínio da educação, concretizadas pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de janeiro, foram celebrados os acordos de cessão de posição contratual com o Estado, 

passando o Município a ter também sob responsabilidade legal a garantia de operacionalização 

das atividades de enriquecimento curricular.No ano letivo 2019/120 registaram-se cerca de 

1.450 alunos inscritos no Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular. A oferta de 

atividades é abrangente e diversificada, destacando-se a atividade física e desportiva como 

sendo a temática com mais alunos em frequência. 

Quadro 83 – Atividades de enriquecimento curricular - Número de alunos  
 

Atividade 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 

Inglês 98 85 0 0 183 

Música 0 37 0 48 85 

Atividade Física e Desportiva 216 227 215 206 864 

Expressões: dramática, artística e plástica 131 126 72 92 421 

Dança 80 104 99 37 320 

Patinagem 44 47 36 47 174 

Xadrez 0 0 32 44 76 

Judo 35 29 0 0 64 

Psicomotricidade 41 0 0 0 41 

Miniténis 40 0 0 0 40 

Ambiente e Jardinagem 36 54 50 31 171 

Música  e Teatro 39 55 26 0 120 

Laboratório Experimental 35 54 44 34 167 

Artes Performativas 124 114 109 98 445 

Educação Ambiental e Jardinagem 27 18 17 27 89 

Jogos e Brincadeiras 109 133 61 16 319 

Ciências Experimentais 54 51 94 60 259 

Yoga 0 0 29 21 50 

Cidadania para crianças 51 48 52 54 205 

Mini Chefes 0 0 26 35 61 
      Fonte: Agrupamentos de Escolas 
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5.3. SERVIÇO DE BIBLIOTECAS 

5.3.1. 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 escolar, 

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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O SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares) funciona 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, do apoio técnico ao nível do tratamento e 

organização do fundo documental, utilização de software de gestão documental, formação 

profissional e dinamização de atividades de no âmbito da leitura e do livro e formação de 

utilizadores. Este serviço promove também o estreito relacionamento entre instituições através 

do estabelecimento permanente de parcerias e ações em cooperação. 

 

Quadro 84 - Diagnóstico – Ensino Secundário 
 

Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

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 85 – Diagnóstico – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

 
 

Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 
Quadro 86 – Diagnóstico – 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
Escolas 

Integração na RBE Estado 
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 
 

Instalação Tratamento do 
Fundo e Apoio Técnico 

(2006/2007) 

1º Ciclo da Penha SIM A funcionar 
 

Instalação Tratamento do 
Fundo e Apoio Técnico 

(2006/2007) 

1º Ciclo do Bom João SIM A funcionar *** 
 

Instalação Tratamento do 
Fundo e Apoio Técnico 

(2007/2008) 

1º Ciclo da Conceição SIM A funcionar  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 **  

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 
Vale Carneiros 

Sim A funcionar Instalação Tratamento do 
Fundo e Apoio Técnico 

(2011) 

1º Ciclo de Estoi NÃO Não se prevê 
candidatura* 

 

1º Ciclo de Bordeira NÃO  
A funcionar. 

Possui um espaço 
equipado para BE.  

Mobiliário adquirido pela Div. 
de Educação no âmbito de 
uma candidatura ao QREN. 

Apoio do SABE no tratamento 
do fundo documental 

(2013/2014) e apoio técnico. 

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. Possui um 
Polo de Leitura da 

BMF 
 

Tratamento do Fundo e Apoio 
Técnico 
(2011) 

1º Ciclo da Lejana Sim A funcionar 
(a integração na RBE 
foi formalizada em 

março de 2016)  

Mobiliário adq. pela Div. de 
Educação. Apoio do SABE no 

tratamento do fundo 
documental que foi adquirido 

através da verba do OE 
atribuído ao Programa da RBE. 

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.  
*** A Biblioteca Escolar está a funcionar em instalações provisórias e sem condições, à pelo menos 3 anos, visto que a BE foi 
transformada em sala de aula. 

 

Para as Escolas que não pertencem, nem têm condições para aderir à Rede de Bibliotecas 
Escolares propõe-se:  

 

Quadro 87 – 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 
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investimento). 

Estratégia 3 

- Garantir em todas as outras situações a criação de um “espaço” de 
leitura; 

- 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; 

- Canalizar as ofertas, de obras infanto-juvenis, feitas à biblioteca e que 
não são integradas no seu fundo, para estas escolas; 

- Promover e fomentar o empréstimo interbibliotecas, fomentando a 
circulação dos fundos entre as próprias bibliotecas escolares da Rede 
Bibliotecas de Faro. 

 
     Fonte: Biblioteca Municipal de Faro 

 

 

5.3.2. PLANO NACIONAL DE LEITURA 

O Plano Nacional de Leitura (doravante designado de PNL) 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 PNL, para empréstimo às Escolas.  

A Biblioteca Municipal apoia e organiza a Fase Municipal do PNL, concurso anual promovido 

pelo PNL, fase em que participam todos os agrupamentos do concelho de Faro. 

 



 

192 

 

5.3.3. 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 famílias. O Serviço Educativo procura também descentralizar os 

seus serviços fomentando a proximidade aos utilizadores.  

 
Atividades Permanentes para Grupos Escolares 
 
Visitas Guiadas à Biblioteca (1º, 2º e 3º Ciclo e Secundário) 

 

Atividade com o objetivo de dar a conhecer os serviços da biblioteca e os seus recursos, 

promovendo a aproximação do público à biblioteca. 

 

Histórias à Solta – Hora do Conto e atividades de escrita criativa 

(creche / jardim-de-infância e 1º ciclo) 

 

Atividade de promoção e mediação da leitura com o intuito de estimular o gosto pelos livros e 

pela leitura. 

 

Crescer na Biblioteca (creche / jardim-de-infância) 

Com o intuito de desenvolver uma relação precoce e positiva com o livro o espaço e os recursos 

da Bebéteca (livros em diferentes formatos e materiais, jogos) estão à disposição do educador 

para que este disponha das ferramentas para promover uma mediação adequada entre o livro 

e a criança. 
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À Descoberta da Biblioteca (1.º ciclo ao ensino secundário) 

Atividade de formação de utilizadores que pretende dar a conhecer os recursos existentes na 

Biblioteca, ensinar a utilizá-los de modo a rentabilizar todos os instrumentos de pesquisa 

disponíveis, com o objetivo é dotar os alunos com as ferramentas que lhes permitam realizar, 

da melhor forma, os seus trabalhos escolares. 

 

Poesia aos Pedaços 

(2º/3º Ciclos e Ensino Secundário) 

Atelier de escrita criativa onde se dá a conhecer a poesia de autores portugueses e 

estrangeiros. Os participantes são convidados a escrever, ler e interpretar poemas. O objetivo 

destas atividades é aproximar os jovens da poesia e mostrar a importância da linguagem 

poética na formação do sujeito e também do leitor. 

 

Projetos Anuais 

Caçadores D’Arte (3 aos 5 anos, 1.º Ciclo e IPSS) 
 
Através de histórias os meninos são convidados a abrir as portas do mundo das artes. 
 
Momentos (Pré-escolar, 1º Ciclo e Público sénior) 

O projeto pretende promover encontros intergeracionais através de atividades de leitura e 

promoção do livro. 

 

A Grande Missão (Pré-escolar e 1º Ciclo) 

A partir dos livros da coleção Farrobinhas trabalha-se a educação ambiental e a promoção da 

leitura. 
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Parcerias anuais 

Leitura a Dois Tempos (Jardins de Infância e 1º Ciclo) 

As histórias e a ciência cruzam-se no Centro de Ciência Viva e na Biblioteca Municipal num 
ambiente de muita química. 

Parceria: Centro de Ciência Vida do Algarve 

Quinta dos Autores (Jardim de Infância e 1º Ciclo) 

A Biblioteca Municipal de Faro acolhe escritores locais, de obras infanto-juvenis, 

proporcionando-lhes o contacto com público infantil. 

 

Serviço de Educação e Intervenção Comunitária (SEIC) – 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.  

 

A Biblioteca passou por aqui  

(crianças internadas na unidade de pediatria do Hospital de Faro) 

 

A equipa do Serviço Educativo desloca-se ao Serviço de Pediatria do Hospital de Faro, onde 

desenvolve horas do conto e promove o empréstimo de livros às crianças hospitalizadas. 

 

Ler Juntos – Clube de Leitura (2º ao 4º ano do 1º Ciclo) 

Projeto desenvolvido nas bibliotecas escolares das escolas do 1º ciclo, e que tem como objetivo 

implementar clubes de leitura nas escolas e dinamizar o empréstimo do fundo bibliográfico da 

biblioteca municipal. As atividades de leitura e escritas desenvolvidas baseiam-se em obras e 

autores de reconhecido valor literário. 
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Livros Fora da Estante (3º ciclo) 

Projeto desenvolvido nas bibliotecas escolares das escolas do 3º ciclo. Atividade de 

periodicidade mensal, com caraterísticas de um clube de leitura, com sessões de escrita 

criativa, onde se utilizam estratégias que permitam promover o gosto pelos livros e pela leitura, 

colocando os jovens em contacto com textos de diversos géneros literários. 

 

O Papel do Arquivo e o Arquivo do Papel (1º e 2º ciclo) 

O que faz um arquivista? A importância da profissão e da preservação dos documentos; a 

evolução da escrita e dos suportes documentais e os fatores de risco para os documentos. 

 

Para além das atividades permanentes e projetos anuais o Serviço Educativo da Biblioteca 

Municipal de Faro promoveu dias e semanas comemorativas no âmbito de várias efemérides 

tais como: Comemorações no âmbito do Centenário do Nascimento de Sofia de Mello Breyner 

Andresen, do Dia do Autor Português e relativas ao 25 de abril. Festejou-se também o Dia 

Internacional do Livro Infantil, o Dia da Poesia e da Árvore. Durante o ano realizaram-se 

diversas oficinas, que ocorreram durante as férias do Natal, Carnaval, Páscoa e durante o verão. 

5.4. 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. 
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No Ano letivo 2018/19 desenvolveram-se diversas ações destinadas às crianças e jovens, 

fortemente marcadas pela componente pedagógica e cultural que deve sustentar a educação 

patrimonial.  

Quadro 88 – Número de participantes no Programa Educativo 2018/19 

 

Atividade N.º de Participantes 

Romanos e árabes em glória 303 
Lenda da zorra berradeira 225 

Lenda das amendoeiras em flor 590 
Doce Convento 338 

Arqueologia: “O passado nas tuas mãos” 93 
Passo a passo…lá vou chegar 442 

A pintura antiga vou descobrir 29 
Um chão aos quadradinhos 450 
Nos bastidores do Museu 26 

Percurso: “À descoberta da Vila Adentro” 116 
Percurso: “À descoberta do Museu” 11 

Percurso: ”À descoberta da Baixa de Faro” 98 
Peddy Paper Museu 56 

Semana de atividades para ATL’s 105 
Dia da criança 50 

Visitas orientadas a escolas  1473 
Total 4.405 

Fonte: Museu Municipal de Faro 

 

 

Relativamente ao Programa Escolar 2019/2020, a decorrer e que iniciou em outubro de 2019 e 

terá o seu término em junho 2020 é de destacar que no referido programa constam as 

seguintes atividades: 

- Romanos e Árabes em glória; 

- Lenda da cobrinha do barranco; 

- Lenda de Santa Maria; 

- A magia do barro; 
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- Viva El Rei D. Afonso III; 

- Cores, sabores e odores; 

- À descoberta do tesouro do Museu; 

- Jardim de Aromas; 

- O sistema monetário em Ossonoba; 

- Nos bastidores do Museu; 

- Percurso: “À Descoberta da Vila Adentro”; 

- Percurso: “À Descoberta da baixa de Faro”; 

- Percurso: “À Descoberta do Museu”; 

- Peddy Paper Museu; 

- Visitas orientadas. 

Para além das atividades enunciadas o Museu Municipal assegura o desenvolvimento de 

oficinas de Férias da Páscoa e Verão, Famílias com Estórias e ainda datas comemorativas como 

o aniversário do Museu, o dia internacional dos Museus. 

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; 
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• 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 desenvolveu ao longo do ano letivo 2018/19 ações de caráter 

lúdico e pedagógico destinadas a jardins-de-infância, estabelecimentos de ensino básico da 

rede pública e privada e de algumas instituições particulares de solidariedade social. 

No ano letivo em análise foram desenvolvidas ações, cuja temática estava relacionada com os 

usos e costumes da região algarvia, tendo por base a educação cultural e patrimonial.  
 

Quadro 89 – Número de participantes no Programa Educativo 2018/19 
 

Atividade N.º participantes 

Alfarroba – Chocolate Saudável 471 

Brincar com o barro 416 

A figueira e o figo  331 

Oficina de tecelagem 128 

Oficina de empreita 189 

Lenda de S. Martinho 27 

O Natal Algarvio 79 

À descoberta da casa dos nossos avós 125 

Chaminés e platibandas 109 

A amêndoa da flor ao sabor 476 

Santo casamenteiro 30 

Percurso À Descoberta do MRA 79 

A pensar morreu um burro 298 

Oficina de latoaria 232 

Conhecer o nosso Algarve 77 

Dá cor e luz ao livro 464 

Oficina de papel reciclado 168 

Azulejo avulso 17 

Dia da criança 50 

Visitas orientadas 506 

Total 4272 

        Fonte: Museu Regional do Algarve 
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O serviço educativo do Museu Regional dando seguimento aos objetivos propostos, elaborou 

um programa escolar diversificado para o ano letivo de 2018/209, conforme mencionado a 

baixo: 

�  Alfarroba- Chocolate Saudável; 

�  Brincar com o barro; 

�  Oficina de tecelagem; 

�  Oficina de empreita; 

�  Lenda de S. Martinho; 

�  O Natal Algarvio; 

�  À descoberta da casa dos nossos avós; 

�  Chaminés e platibandas; 

� A amêndoa da flor ao sabor; 

� Santo casamenteiro; 

�  Percurso à descoberta do MRA; 

�  A pensar morreu um burro; 

�  Oficina de latoaria; 

�  Conhecer o nosso Algarve; 

�  Dá cor e luz ao vidro; 

�  Oficina de papel reciclado; 

� Azulejo avulso; 

�  Dia da criança; 

�  Visitas orientadas. 
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Foram também incluídos dias comemorativos, tais como: Natal Algarvio, Dia de S. Martinho 

(atividade Lenda de S. Martinho), Jornadas do Património (Santo Casamenteiro), Dia de 

aniversário do Museu (azulejo avulso). 

Dando continuidade ao projeto “O museu vai à tua escola”, com inclusão de atividades cujos 

temas permitem ao público escolar um conhecimento sobre a construção patrimonial da 

freguesia onde residem. 

Manteve-se ainda a parceria com a Fagar que reavivou memórias de outrora com realidades 

atuais nos temas importantes de resíduos e do recurso natural a água, com a atividade: Dá cor 

e luz ao vidro. 

5.5. INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Continua a ser um processo essencial a melhoria contínua da informatização e modernização 

das escolas do concelho de Faro, nomeadamente em áreas como o suporte à utilização e a 

disponibilização de serviços web de valor acrescentado. 

Assim e após a instalação em todas as escolas básicas de equipamentos informáticos novos 

(PCs), do estabelecimento de contratos de manutenção para os quadros interativos, da 

consolidação do sistema de cópia e impressão com a implementação do sistema de quotas, da 

implementação de um novo sistema de gestão das refeições e transportes escolares, prossegue 

o apoio aos professores na sua utilização, de forma a que possam tirar maior partido destas 

ferramentas. 

Está previsto para o próximo ano letivo a configuração de um sistema direto de reporte de 

ocorrências (incidentes e pedidos de serviço) via intranet, tornando muito mais célere a 

chegada dos pedidos às equipas de suporte e a consequente resolução, estando também 

previsto um controlo de qualidade com a avaliação das intervenções efetuadas por parte dos 

utilizadores finais. Esta intranet ficará também disponível para a divulgação de documentos e 

vai possibilitar a criação de outras aplicações de âmbito mais alargado. Está também previsto o 
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alargamento do sistema WIFI existente a várias escolas (a locais selecionados), tendo em conta 

as necessidades específicas de cada escola. 

Em síntese, no âmbito das melhorias que se têm vindo a promover e às quais pretendemos dar 

continuidade é de considerar que: 

• foram instalados 200 computadores nas escolas, em 2017; 

• foram instalados 112 quadros interativos, 12 em 2014; 

• foram instalados, em 2015, 19 equipamentos multifunções de cópia e impressão A3 e 9 

multifunções de cópia e impressão A4, estes equipamentos incluem assistência técnica 

e fornecimento dos consumíveis; 

• foi instalado em 2016 o novo sistema de venda e gestão de refeições. 

• foi implementado em 2016 a interligação das escolas à rede municipal de dados, 

garantindo por um lado a interligação dos vários sistemas e por outro aumentando o 

nível de segurança nos sistemas de informação com um sistema integrado de 

autenticação de utilizadores. 

• foi estabelecido em 2017 um contrato de manutenção para os quadros interativos, 

garantido assim, uma rápida resolução dos problemas identificados. 

• No ano 2020 o Município transferiu para os agrupamentos de escolas € 100.000,00 (€ 

20.000,00) destinados à aquisição de equipamento tecnológico para apoiar as medidas 

de ensino à distância, principalmente as que envolvem alunos oriundos de países 

carenciados. 

5.6. SERVIÇO EDUCATIVO DO TEATRO MUNICIPAL 

 

O Serviço Educativo do Teatro Municipal procura, no âmbito da respetiva programação de 

atividades: 
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- 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. 

 

5.7. PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 
 

O Projeto Escola Ativo decorre entre outubro e junho com o objetivo de desenvolver aptidões 

psico-motoras e hábitos saudáveis nas crianças em idade pré-escolar, dos jardins de infância da 

rede pública do concelho. Procura ainda  

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. 

Em dezembro de 2019 contabilizaram-se 12.395 crianças abrangidas pelo Programa Nacional de 

Vacinação: 6.018 raparigas e 6.377 rapazes. 

 

 

 

 

 

 



 

203 

 

Quadro 90 – Número de crianças inscritas no Centro de Saúde de Faro, abrangidas pelo Programa 
Nacional de Vacinação 

 

Idades Homem Mulher Total 

3 Anos 385 335 720 

4 Anos 365 352 717 

5 Anos 352 326 678 

6 Anos 329 287 616 

7 Anos 360 355 715 

8 Anos 386 387 773 

9 Anos 391 387 778 

10 Anos 378 403 781 

11 Anos 409 422 831 

12 Anos 408 419 827 

13 Anos 442 368 810 

14 Anos 459 426 885 

15 Anos 449 401 850 

16 Anos 415 386 801 

17 Anos 426 397 823 

18 Anos 423 367 790 

Fonte: USP Aces Central – dados de dezembro de 2019 
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Figura 2 – Objetivos das esquipas de saúde escolar 
 

 
Fonte: elaboração da Divisão de Educação/ informação da USP Aces Central (dados de janeiro de 2018) 

 

A equipa de saúde escolar desenvolve inúmeras ações e atividades, dirigidas ao público escolar, 

sendo o Delegado de Saúde, Coordenador da Unidade de saúde Pública, membro conselheiro 

no Conselho Municipal de Educação de Faro (CMF), o que lhe permite acompanhar as 

mudanças que ocorrem no tecido educativo do concelho, nomeadamente as que dizem 

respeito à saúde escolar e à saúde pública.  

 

O trabalho no domínio da saúde escolar assenta em três eixos principais: 
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Capacitação da comunidade educativa para a adoção de estilos de vida saudável, adotando a 

metodologia de trabalho por projeto, assente no Manual proposto pela School for Health in 

Europe, nas seguintes áreas de intervenção:  

1. Saúde mental e competências socio-emocionais;  

2. Educação para os afetos e a sexualidade;  

3. Alimentação saudável e atividade física;  

4. Higiene corporal e saúde oral;  

5. Hábitos de sono e repouso;  

6. Educação postural;  

7. Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, bem 

como de comportamentos aditivos sem substância.  

 

Promoção da melhoria da qualidade do ambiente escolar/Prevenção dos riscos ambientais, 

através da identificação dos riscos ambientais, propostas de medidas de melhoria do ambiente, 

do espaço e das estruturas escolares e participação na resolução dos riscos ambientais com 

impacto negativo na saúde, em particular na dos grupos mais vulneráveis, atendendo 

às seguintes áreas de intervenção: 

1. Desenvolvimento sustentável;  

2. Ambiente escolar seguro e saudável;  

3. Avaliação dos riscos ambientais para a saúde;  

4. Prevenção dos acidentes e primeiros socorros. 
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 Promoção da saúde, prevenção da doença e redução do impacto dos problemas de saúde no 

desempenho escolar dos/as alunos/as intervindo, sempre que solicitada, em atividades que 

melhorem a efetividade da vigilância de saúde e da vacinação, colaborando com as Equipas de 

Saúde Familiar e de vacinação e, perante crianças e jovens com necessidades de saúde 

especiais, suspeita ou vítimas de maus tratos, articula com os serviços de saúde a família e a 

escola.  

A educação para a saúde é, portanto, inerente aos objetivos e atividades da equipa de saúde 

escolar, sendo importante reconhecer as recomendações da UNESCO neste âmbito, 

nomeadamente a promoção, na comunidade educativa, de condições propícias à promoção de 

ambientes escolares saudáveis. Essas recomendações vão ao encontro de vários domínios 

como o são a alimentação, a prevenção de doenças infeciosas, a prevenção de cenários de 

violência, bullying, abuso sexual, gravidez precoce e manifestações de homofobia.  

 
 

5.8. ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 
 

Pretende-se continuar a reforçar o papel das associações de pais e de encarregados de 

educação, investindo também no trabalho de comunicação e articulação com os agrupamentos 

de escolas e os municípios.  

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.  
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As Associações de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Básicas da Lejana e de Alto 

Rodes desempenham um papel ativo na implementação do Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

Importa, no entanto, notar que o Município de Faro 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 o devido acompanhamento exigido para o caso.  

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. 

 

5.9. ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

5.9.1. 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, de Sta. Bárbara de Nexe, 

Bordeira, Areal Gordo e Penha.  

As atividades desenvolvem-se de forma regular, duas vezes por semana, contribuindo assim 

para o seu desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, 

dando-se prioridade à concretização dos seguintes objetivos: 

• fomentar a adoção de hábitos de vida saudáveis desde a primeira infância; 
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• sensibilizar os pais, encarregados de educação, educadores e alunos para a importância 

da prática de atividade física na infância; 

• proporcionar diferentes formas de atividade motora, devidamente adequadas às 

crianças do pré-escolar; 

• possibilitar o desenvolvimento e a formação de uma identificação positiva da 

autoimagem da criança; 

• promover a aquisição de hábitos de higiene, organização e disciplina face à prática da 

atividade física; 

• as atividades desenvolvidas abrangem diferentes áreas de intervenção, nomeadamente 

as expressões, o conhecimento do corpo, a cooperação e mais tarde alguns jogos. Deste 

modo, temos os seguintes temas: as perícias e manipulações, os deslocamentos, os 

equilíbrios, os jogos, a perceção e o esquema corporal, as atividades de cooperação, as 

atividades expressivas e a iniciação à ginástica. 

 

5.9.2. PROJETO SABER NADAR 

O Projeto Saber Nadar é dirigido aos alunos do 1º e 2º ano do 1º ciclo, e pretende dar a 

oportunidade a todas crianças de frequentar a piscina, proporcionando-lhe vivências motoras 

no meio aquático. A atividade consiste numa aula quinzenal de quarenta e cinco minutos 

durante todo o ano letivo.   

Este projeto pretende contribuir para a aplicação do programa de expressão físico-motora do 

1º ciclo, em que a natação é uma das modalidades referidas. Tem como objetivos principais:  

• aumentar a aptidão física através do desenvolvimento das diferentes capacidades 

físicas, tais como: força, resistência, flexibilidade, coordenação e equilíbrio;  
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• aquisição e desenvolvimentos dos conceitos básicos da respiração, imersão, equilíbrio, 

propulsão e saltos, para uma adequada adaptação ao meio aquático – no 1º ano;  

• iniciação às técnicas de crol e costas no 2º ano;  

• fomentar hábitos de higiene;  

• aumentar a integração social, o convívio e a relação com os outros;  

• diminuir futuros casos de fobias graves em relação ao meio aquático. 

 

5.9.3. PROJETO ESCOLA DE NATAÇÃO 

Nas piscinas municipais procura-se promover o desenvolvimento sustentado da natação, 

através do Projeto Escola de Natação. Este projeto destina-se aos munícipes que tenham como 

objetivo aprender a nadar ou aperfeiçoar as técnicas de natação. Nesse sentido, são abrangidos 

os seguintes níveis de aprendizagem: bebés (elementar e avançado), adaptação ao meio 

aquático, aprendizagem (elementar e avançada) para crianças e adultos e aperfeiçoamento 

para crianças e adultos.  

O projeto tem como principal objetivo promover a aprendizagem da natação desde os níveis 

iniciais até aos mais avançados, através de um processo de articulação vertical de conteúdos 

considerados pertinentes para cada nível de aprendizagem. A criação de classes homogéneas e 

de níveis de aprendizagem ajustadas às capacidades dos alunos complementada pela formação 

adequada dos professores e de um processo de avaliação regular dos alunos têm como 

finalidade garantir um processo de aprendizagem pertinente, contínuo e progressivo. 

A hierarquização por níveis adequados aos alunos vem justificar este desenvolvimento, uma vez 

que serão criadas turmas com níveis homogéneos, permitindo assim uma intervenção mais 

específica, conduzindo desta forma a uma melhor aprendizagem da modalidade. A criação do 

projeto visa ainda promover o desenvolvimento da qualidade do ensino da natação bem como 

o desenvolvimento da modalidade no concelho. 
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5.9.4. PROJETO ATIVIDADES AQUÁTICAS 

Decorrem ainda nas piscinas municipais, o Projeto de Atividades Aquáticas que tem como 

objetivo proporcionar uma prática saudável de exercício físico, planeado e controlado, no 

âmbito da hidroginástica e suas variantes e destina-se a todas as pessoas a partir dos 16 anos 

de idade, que queiram melhorar ou recuperar a sua condição física.  

As atividades aquáticas (hidroginástica, aquajogging, hidroaqua, hidroterapia e hidrográvidas) 

em termos gerais possuem um conjunto de benefícios comparados com os exercícios realizados 

no meio terrestre. Em primeiro lugar, no meio aquático, devido à presença da força de 

impulsão hidrostática, o efeito da força de gravidade é menor. Daí que a carga mecânica a que 

a estrutura locomotora está sujeita seja menor. Em segundo lugar, dado que a densidade da 

água é maior que o ar, a resistência ao deslocamento é superior, além de promover uma 

exercitação tridimensional, o que permite que se alcance rapidamente um maior 

fortalecimento muscular. 

O exercício físico na água é um meio facilitador de prática da atividade física e do 

estabelecimento de relações interpessoais em indivíduos com um baixo nível de autoestima 

derivado à insatisfação com o seu corpo, já que estando dentro de água, este não estará tão 

exposto a terceiros, como numa outra atividade desenvolvida no meio terrestre.  

No caso particular do aquajogging, para além dos benefícios atrás referidos, realça ainda a 

possibilidade de reeducar músculos atrofiados devido a lesão ou doença, melhorando o 

equilíbrio e a coordenação. 

Assim sendo, o projeto de atividades aquáticas tem como objetivos: contribuir para a melhoria 

da resistência cardiorrespiratória, a melhoria na correção postural, a prevenção e redução do 

excesso de peso através da manutenção do peso ideal; e a melhoria da mobilidade. 
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5.9.5. SÉNIOR ATIVO 

Atualmente há consciência que o envelhecimento é um fenómeno universal em crescimento, 

inerente e com implicações no desenvolvimento humano e social, tornando-se por isso 

evidente a necessidade de desenvolver formas de intervenção efetivas e concretas que 

contribuam para a melhoria da qualidade de saúde e vida das pessoas.  

A atividade física é hoje um instrumento de crucial importância na promoção da saúde e bem-

estar junto da população sénior. Atua como fator de prevenção primária, garantido a 

manutenção de fatores essenciais à qualidade de vida e previne o aparecimento de patologias, 

mas desempenha ainda um papel fundamento na prevenção secundária, nomeadamente não 

permitindo o agravamento de patologias já existentes.  

Em conformidade com os objetivos definidos para a promoção da saúde: “Generalizar o acesso 

à prática da atividade física e desportiva para toda a população, independentemente da idade, 

sexo ou estatuto social, incrementando o gosto pela prática regular da atividade física” e 

inserido na Estratégia Faro Ativo, que visa “incentivar e promover a prática generalizada da 

atividade e do exercício físico como fator saudável na qualidade de vida”, o Projeto Sénior 

Ativo propõe sensibilizar para a importância e benefícios da atividade física de forma a 

promover hábitos de vida ativa através da prática de atividade regular nas rotinas diárias da 

população sénior. Atividades estas, praticadas em salas de exercício, piscina ou ao ar livre. 

Assim sendo, o projeto de Atividades Aquáticas tem como objetivos:  

• melhorias ao nível do sistema cardiorrespiratório, locomotor e imunitário;  

• bem-estar físico e psicológico;  

• educar para a saúde e contribuir para a diminuição dos fatores de risco para doenças; 

• auxílio no controlo de peso;  
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• aumentar a integração social, o convívio e a relação com os outros, de forma a superar 

ou diminuir a solidão e isolamento. 

5.9.6. CENTRO NÁUTICO 

O Centro Náutico da Praia de Faro é um complexo desportivo municipal vocacionado para a 

prática desportiva de modalidades náuticas (canoagem, vela, windsurf e stand up paddle), 

num contexto de formação e recreação, podendo também fomentar práticas competitivas de 

natureza diversa. 

Pela sua localização em pleno Parque Natural da Ria Formosa constitui-se como um espaço 

privilegiado e único para a prática de modalidades náuticas, em perfeita sintonia com a 

natureza envolvente, assumindo-se como uma das principais estruturas de incentivo aos 

farenses (e demais cidadãos) na sua relação com a natureza o mar, a praia e a ria e a “vocação 

natural” dos portugueses para a náutica. 

O programa de atividades do Centro Náutico da Praia de Faro visa o ensino das modalidades 

náuticas a utilizadores individuais ou em forma de grupo. Os cursos de iniciação permitem a 

aprendizagem das técnicas que possibilitam uma prática autónoma, segura e em sintonia com a 

natureza envolvente. 

O Batismos de modalidade/multiatividades destinam-se a todos os utilizadores (individual ou 

grupos) que pretendam realizar uma primeira experiência numa das modalidades náuticas 

existentes, através de uma sessão dirigida por um técnico.  

Os Passeios de Caiaque e Stand up Paddle na Ria Formosa são destinados aos utilizadores com 

formação e que pretendem conviver e fruir os encantos da Ria Formosa através de passeios de 

caiaque e stand up paddle com enquadramento técnico. 

O projeto Canoagem Adaptada é destinado a população com características especiais, 

associada a entidades de apoio de âmbito local e regional (ex.: APPC, EXISTIR, APATRIS; APEXA) 
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proporcionando, através da prática desportiva em contexto natural, experiencias e vivências 

diferenciadoras. 

O projeto Canoagem Sénior que se destina aos utilizadores do projeto “Sénior Ativo” 

(desenvolvido pela Divisão de Desporto), com o objetivo de trazer esse grupo-alvo ao Centro 

Náutico da Praia de Faro e, neste local, usufruir de uma prática desportiva distinta e com vários 

benefícios para este segmento etário. 

O “ABC da Canoagem” é um projeto criado para os alunos das turmas de 3.º e 4.º ano do 1.º 

ciclo das escolas de ensino básico do concelho de Faro. Pretende proporcionar a todas estas 

crianças um primeiro contacto com a modalidade de canoagem e, desta forma, sensibiliza-las e 

incentiva-las à prática de modalidades náuticas. 

O projeto Team Building Náutico é baseado em atividades de dinâmica de grupos, analisadas e 

orientadas às necessidades específicas de cada grupo proponente. Pretende proporcionar a 

esses grupos de participantes experiências enriquecedoras que permitam o fortalecimento das 

relações intergrupais e melhoramento da sua capacidade de comunicação e de trabalho em 

equipa.  

 

5.9.7. VERÃO ATIVO 

O programa Verão Ativo desenvolve-se durante a época balnear, de junho a setembro, 

promovendo um vasto conjunto de iniciativas lúdicas, desportivas e de educação e 

sensibilização ambiental no Centro Náutico da Praia de Faro.  

O programa proporciona animação diária para todos os públicos e conta com a colaboração de 

várias associações, clubes e empresas do concelho, que colaboram na dinamização das várias 

atividades. Pretende sensibilizar a população para a prática desportiva, contribuindo desta 

forma para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sua ocupação ativa em período de 

férias. 



 

214 

 

O Centro Azul é um posto de informação sobre a Bandeira Azul no concelho de Faro. É um 

local privilegiado para o desenvolvimento das atividades de sensibilização e educação 

ambiental existentes no concelho.  

7.9.8. DESPORTO ESCOLAR 

De acordo com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua 

redação atual), compete à câmara municipal apoiar atividades de natureza desportiva, 

nomeadamente as que promovam a saúde e previnam doenças.  

Deste modo e para além das atividades referidas nos pontos anteriores, no âmbito da 

promoção da atividade física e desportiva, o Município apoia as iniciativas e projetos 

desenvolvidos no âmbito do desporto escolar, conforme programa de desporto escolar definido 

pelo Ministério da Educação e em implementação nos estabelecimentos de ensino. 

Uma vez que, com a aceitação das novas competências municipais no domínio da educação, 

concretizadas pelo Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, os pavilhões desportivos das 

escolas também passaram a integrar o património municipal, é competência da câmara 

municipal assegurar a sua funcionalidade, dispondo de infra-estruturas e todo o material 

logístico necessário para a prática do desporto escolar. 

No âmbito do desporto escolar pretender-se-á: 

  apoiar o desenvolvimento de competições e campeonatos no concelho, apoiando a sua 

divulgação e patrocínio; 

  disponibilizar transporte para garantir a deslocação de atletas; 

 Colaborar com os agrupamentos de escolas, para flexibilizar a oferta desportiva e, deste 

modo, ir ao encontro da vocação desportiva dos alunos do concelho; 

 Avaliar o impacto do desporto educativo na vida da comunidade através da realização 

de meetings desportivos; 
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 Reforçar a articulação do desporto escolar com a oferta municipal de iniciativas de cariz 

desportivo; 

 Incorporar parcerias territoriais de promoção da prática desportiva competitiva que 

envolvam a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Administração Regional de 

Saúde do Algarve e associações desportivas locais; 

 contribuir para aumentar a participação de alunos do concelho em eventos desportivos 

internacionais; 

  contribuir para aumentar a taxa de cobertura de desporto escolar no concelho; 

 contribuir para aumentar a taxa de feminização na prática de diferentes modalidades de 

desporto escolar. 

As competências municipais no fomento da prática desportiva visam apoiar as diretrizes do 

Ministério da Educação no desenvolvimento do desporto escolar nos estabelecimentos de 

ensino do concelho e sua conciliação com a vida e atividade desportiva da população farense. 

 

 

6. DIAGNÓSTICO 

 

No ano letivo de 2019/2020 a população escolar dos estabelecimentos de ensino da rede 

pública do concelho de Faro atingiu um total de 9.015 alunos, distribuídos pela educação pré-

escolar e pelos ensinos básico e secundário, nos regimes diurno e noturno, em funcionamento.  

No que diz respeito à rede pública não se preveem oscilações significativas, sendo de esperar 

um crescimento relativamente estável em todos os ciclos. 

 



 

216 

 

6.1. 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. 

Este aspeto é particularmente relevante para a reorganização da rede educativa, porque exige 

uma atenção diferenciada aos dois territórios. 

O concelho de Faro dispõe de uma rede pública de estabelecimentos de ensino diversificada e 

abrangente, o que justifica a procura crescente, por parte dos jovens de concelhos limítrofes, 

por cursos de cariz profissional, oferecidos pelas escolas secundárias.  

 

6.1.1.  ANÁLISE POR NÍVEL DE ENSINO 

6.1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

 
Sobre a educação pré-escolar é importante sintetizar alguns aspetos importantes, que 

confirmam o esforço que tem vindo a ser feito para alargar a rede pública, sem, no entanto, 

diminuir o importante contributo da rede social, através do trabalho que as IPSS’s desenvolvem 

ao disponibilizar a valência de educação pré-escolar, assim como os estabelecimentos de 

natureza privada, que são em menor número no concelho mas que também abrem portas aos 

agregados familiares residentes, que tiverem a possibilidade de optar pelo ensino privado. 

 

Importa, deste modo, considerar que: 

 

1.  Entre os anos letivos 2006/07 e 2009/10 existiam na rede pública do concelho de Faro 4 

estabelecimentos de educação pré-escolar, com capacidade para 250 crianças: 75 em 

plena área urbana, 100 em zonas de freguesias rurais (Conceição e St.ª Bárbara de Nexe) 

e 75 na área do Montenegro. No culminar do ano letivo 2009/10 constatou-se que as 
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Instituições Particulares de Solidariedade Social acolhiam cerca de 899 crianças e as 

empresas privadas com atividade no âmbito da educação pré-escolar registavam uma 

frequência de 539 crianças. Ou seja, a rede pública cobria 13,6%, a rede social 54,1% e o 

setor privado 32,4% da rede total. 

2. No ano letivo 2010/11 a rede pública aumentou a sua capacidade, com a 

disponibilização de uma sala/valência de educação pré-escolar na Escola Básica de 

Bordeira (Freguesia de Sta. Bárbara de Nexe) com capacidade para 25 alunos. Neste ano 

foram matriculadas 19 crianças e nos anos seguintes o número subiu até atingir o 

preenchimento total da capacidade – 25 inscritos/matriculados. 

3.  No ano 2014/15 a abertura da Escola Básica da Lejana influenciou significativamente o 

alargamento da rede pública, ao disponibilizar uma valência de educação pré-escolar 

com 3 salas, capacidade total para 75 crianças. Neste ano a rede pública passou a cobrir 

20,3% da capacidade total, a rede social 59,8% e a rede privada 20%, notando-se neste 

último uma diminuição do número de crianças a frequentar as escolas privadas. 

4. No ano letivo 2015/16 voltou a aumentar a capacidade da rede pública com a 

disponibilização, em escolas da cidade e do meio rural [EB n.º 4 (Penha) e EB de Areal 

Gordo], de mais 3 salas.  

5. No ano letivo 2018/19 abriu uma sala de educação pré-escolar na Escola Básica de Estoi, 

com capacidade para acolher 25 crianças. 

6. No ano letivo 2019/20 voltou a reforçar-se a resposta da rede pública na área urbana 

com a abertura de 3 salas (capacidade para 75 crianças) na Escola Básica do Bom João. 

Atualmente, a rede pública cobre 28,34% da rede total, as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 53,78% e os estabelecimentos privados 17,87%. 

7. Em termos de distribuição é notório uma frequência de alunos superior nas escolas da 

cidade, seguindo-se o Montenegro, Conceição e Estoi e, por fim, Sta. Bárbara de Nexe. 

8. Do total de alunos que frequenta os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 

pública verifica-se que o número de meninos e meninas é equiparado, não se 
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verificando acentuada predominância de indivíduos de um sexo, comparativamente a 

outro. 

 

9. No que diz respeito aos alunos estrangeiros verifica-se que na rede pública existem, no 

ano letivo 2019/20, 57 alunos oriundos de países estrangeiros, maioritariamente do 

Brasil (54,4%), seguindo-se da Ucrânia (10,5%) e os restantes 35% encontram-se 

distribuídos por diversos países, nomeadamente Alemanha, Bélgica, França, Grécia, 

Moldávia, Bulgária, Rússia, Cabo-Verde, Guiné, Marrocos, Reino Unido, Nepal, Índia e 

Venezuela. 

Apesar de ainda não se ter atingido a meta ideal, na extensão da rede de educação pré-escolar, 

têm-se registado progressos assinaláveis, prevendo-se que as medidas de coadjuvação de 

esforços entre a Direção de Serviços da Região do Algarve – Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, os Agrupamentos de Escolas e o Município de Faro continuem a 

contribuir para melhorar esta realidade. Apesar de ser importante que a rede pública continue 

a aumentar o número de espaços e de vagas é igualmente meritório o trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) que dispõem de 

valência de pré-escolar e se dedicam a contribuir para o bem-estar das famílias farenses, 

assegurando o cumprimento das atividades de cariz lúdico-pedagógico de cerca de 945 

crianças. Paralelamente existem também empresas privadas com valência de educação pré-

escolar que fazem parte da identidade educativa e territorial do concelho e acolhem 

diariamente 314 crianças. A diversidade de ofertas é uma das marcas expressivas de Faro, o 

que não olvida a mobilização de recursos e a criação de infraestruturas, destinadas a melhorar 

a rede de educação pré-escolar em Faro. Reconhece-se ainda o importante contributo da 

Universidade do Algarve na formação dos profissionais na licenciatura em “Educação Básica” e 

mestrado em “Educação Pré-Escolar”, habilitando os técnicos para incorporarem as equipas de 

profissionais dos estabelecimentos de educação pré-escolar das redes pública, social e privada, 

o que é uma mais-valia para Faro enquanto concelho e capital de distrito. Deste modo alia-se o 
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saber prático e teórico à oportunidade de continuar a desbravar caminho nas áreas da 

investigação e do cruzamento dos diferentes paradigmas educacionais.  

A universalização da educação pré-escolar tem sido prioridade da política educativa nacional e 

o Município de Faro tem desenvolvido um papel central com a disponibilização de novas salas 

na rede pública e com a proposta de criação de novas infraestruturas. O quadro seguinte 

resume o cenário atual, no concelho de Faro, relativamente ao diagnóstico de necessidades e 

respostas correspondentes na rede de educação pré-escolar pública, onde o Município detém 

competências legalmente consagradas: 

Quadro 91 – Manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar: necessidades e respostas 
asseguradas  

Necessidades Respostas asseguradas 

Capacidade - número de 
salas/valências na rede pública 

Desde o ano 2011 foram disponibilizadas mais 11 salas em meio urbano e rural 

Todas as freguesias do concelho dispõem de valências de educação pré-escolar 

Estrutura dos edifícios mais antigos 
(exemplo: Plano dos Centenários) 

Obras rotineiras de manutenção e de conservação  

Ampliação da Escola Básica de Estoi – 2018 e 2019 

Ampliação da Escola Básica de Areal Gordo - 2019 

Ampliação da Escola Básica do Bom João - 2019 

Escassez de pessoal não docente  Procedimento concursal que permitiu recrutar 7 animadores (as) - 2018 

  Fonte: Divisão de Educação 

6.1.1.2. 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

 

O 1.º ciclo é a primeira etapa do ensino básico, de caráter obrigatório, universal e gratuito, 

detendo os municípios atribuições e competências diversas ao nível das infraestruturas, mas 

também no âmbito da gestão de pessoal e da ação social escolar. Nesse sentido faz sentido 

referir alguns aspetos da sua evolução, no contexto da realidade educativa do concelho de 

Faro, nomeadamente: 
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1. Se compararmos o número de alunos matriculados, no 1.º ciclo do ensino básico, nos anos 

letivos 2006/07 e 2017/18 verificamos que houve uma redução do número de alunos na ordem 

de -11%, sendo que essa diminuição é mais notória a partir do ano letivo 2011/12; 

2. Os últimos cinco anos letivos, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20 ilustram uma 

diminuição gradual, pouco acentuada, mas visível e que poderá confirmar uma tendência para 

a estabilização, nos próximos anos; 

3. A rede pública de estabelecimentos de ensino denunciou até ao ano letivo 2013/14 

problemáticas ao nível da sobrelotação de espaços, na zona urbana, bem como de edifícios 

escolares obsoletos e em estado de degradação. Foi necessário assegurar obras de ampliação e 

de requalificação nas Escolas Básicas de S. Luís (ano letivo 2008/09), Vale Carneiros e Bordeira 

(ano 2011). No entanto foi a construção, de raiz, da Escola Básica da Lejana e a abertura de 12 

salas de 1.º ciclo (ano letivo 2014/15), bem como a reorganização interna dos agrupamentos de 

escolas para eliminação do regime de horário duplo, que contribuíram, de modo efetivo, para 

solucionar os casos de sobreocupação de espaços nas escolas da cidade, nomeadamente nas 

Escolas Básicas de S. Luís, Carmo, Alto Rodes e Bom João; 

4. Continua a verificar-se, na área correspondente à Freguesia de Montenegro uma procura 

crescente, ou seja, o aumento do número de residentes e a intenção de matricular as crianças 

na Escola Básica de Montenegro. Neste caso o ensino do 1.º ciclo é ministrado nos dois edifícios 

existentes; o da escola nova e o da antiga E.B.1. Fundamenta-se, deste modo, a necessidade, já 

apontada na anterior revisão e consequentes relatórios de monitorização, de construir um 

novo estabelecimento de ensino básico, em Gambelas, com 8 salas de 1.º ciclo, 

respetivamente. Presentemente as prioridades centram-se na gestão eficiente do parque 

escolar existente, melhorando as condições estruturais dos edifícios mais antigos, para 

proporcionar aos alunos boas condições para o processo de ensino e aprendizagem; 

5. Quanto à distribuição do número de alunos, por sexo, no 1.º CEB verifica-se que, no ano 

letivo 2019/20, o número de rapazes é superior ao número de raparigas; 
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6. No ano letivo 2019/20 verifica-se que são 268 os alunos oriundos de outras nacionalidades 

que frequentam o 1.º CEB, maioritariamente do Brasil (111), da Moldávia (28), da Ucrânia (28), 

da Índia e da Roménia. 

 

Quadro 92 –Manutenção dos edifícios das escolas do 1.º CEB: necessidades e respostas asseguradas 

Necessidades Respostas asseguradas 

Capacidade - número de salas A abertura da Escola Básica da Lejana disponibilizou mais 12 salas – ano 2014/15 

Sobrelotação de salas 

O Agrupamento de Afonso III tem assegurado o funcionamento do 4.º ano dos 
alunos da EB do Carmo na EB D. Afonso III; 

O Agrupamento de Escolas de Montenegro garante o funcionamento de 2 turmas de 
2.º e 3.º ano no edifício antigo da Escola EB de Montenegro; 

No ano letivo 2019/20 todas as turmas do 1.º CEB funcionam em regime de horário 
normal. 

Estrutura dos edifícios mais antigos 
(exemplo: Plano dos Centenários) 

Obras rotineiras de manutenção e de conservação dos edifícios e dos recintos 
escolares; 

Fonte: Divisão de Educação 

6.1.1.3. 2.º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO  

A passagem para o 2.º e 3.º ciclos exige, dos alunos, a adaptação a um novo nível ciclo de 

estudos com um sistema multi-docente. 

Da análise dos dados recolhidos é possível verificar que: 

1. O 2.º e 3.º ciclos do ensino básico apresenta deste o ano letivo 2006/07 até ao ano 

letivo 2010/11 uma tendência para aumentar, ao que se seguiu uma ligeira oscilação do 

número de alunos matriculados; 

2. Entre os anos letivos 2014/15 e 2017/18 notou-se um aumento do número de alunos, 

seguindo-se no ano letivo 2018/19 um ligeiro decréscimo (-1,65%) e novo crescimento 

no ano letivo 2019/20 (4,65%); 
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3.  No ano letivo 2019/20 verifica-se que as Escolas Básicas Dr. Joaquim de Magalhães e de 

Santo António denunciam sobrelotação, confirmada por um número de alunos superior, 

face aos espaços existentes; 

4. O concelho de Faro dispõe de uma boa rede de escolas básicas do 2.º e 3.º ciclo, sendo a 

mesma constituída por seis escolas: quatro na cidade, uma na área rural 

correspondente à União de Freguesias de Conceição e Estoi e uma na Freguesia de 

Montenegro, uma área estratégica de ligação territorial, entre a Ilha do Ancão, o 

Aeroporto Internacional, a zona Industrial e a cidade; 

5. Para além do ensino regular que é ministrado, estas escolas disponibilizam, na sua 

oferta educativa, os cursos de educação e formação (CEF), os percursos curriculares 

alternativos (PCA) e os programas integrados de educação e formação (PIEF). Nestas 

modalidades são os cursos de educação e formação os que registam um maior número 

de alunos matriculados (145) no ano letivo 2019/20, seguindo-se os PIEF com 64 alunos. 

Os PIEF são a modalidade escolhida para integrar os alunos que comprovaram não se 

adaptar ao ensino regular nem às outras modalidades existentes, sendo o último 

recurso educativo para procurar, através de uma intervenção socioeducativa adequada, 

mantê-los no sistema de ensino português e contribuir para que progridam no percurso 

escolar, adquirindo conhecimentos e competências, que lhes permitam vir a concluir o 

ensino escolar obrigatório; 

6.  No âmbito das problemáticas que têm sido apresentadas em plenário de Conselho 

Municipal de Educação, assim como nas reuniões periódicas de trabalho com os 

agrupamentos de escolas são referidas as dificuldades de financiamento dos cursos de 

educação e formação. Os constrangimentos apresentados a este nível são, 

essencialmente, de natureza financeira; 

7.  Considera-se importante valorizar a diversidade formativa de cada estabelecimento, a 

especificidade e transversalidade dos projetos de educação para a cidadania, a 
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educação ambiental, entre outras áreas que ilustram o dinamismo que se opera nestas 

comunidades educativas, em prol da identidade educativa local, da ciência e da cultura; 

8. A distribuição do número de alunos oriundos de países estrangeiros confirma um 

número significativo de jovens do Brasil, seguindo-se a Ucrânia, a Roménia e a 

Moldávia; 

9. No 2.º ciclo a distribuição do número de alunos, por sexo, é equiparada, mas no 3.º ciclo 

é ligeiramente superior o número de rapazes, tal como sucede nos CEF, PIEF e EFA; 

10. Em termos de estruturas o mapeamento do Ministério da Educação considera 

prioritárias para requalificação as Escolas Básicas Dr. José de Jesus Neves Júnior e D. 

Afonso III, em conformidade com o artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro. Os edifícios encontram-se muito degradados, apresentando a cozinha da EB Dr. 

de Jesus Neves Júnior um acentuado desgaste que afeta a sua funcionalidade; 

 

6.1.2.  ENSINO SECUNDÁRIO 

O Ensino Secundário compreende três anos de escolaridade e é obrigatório, gratuito e 

universal, oferecendo aos alunos opções diversificadas para responder aos seus interesses 

vocacionais através da escola de determinado curso científico-humanístico, artístico 

especializado ou profissional, de modo a garantir a consecução da escolaridade obrigatória, o 

prosseguimento de estudos para aqueles que querem seguir para a universidade e/ou a 

integração no mercado de trabalho. 

Por relação à realidade concelhia julgamos importante salientar os seguintes pontos centrais: 

1. Entre os anos letivos 2006/07 e 2009/10 verificou-se um aumento progressivo do 

número de alunos a frequentar o ensino secundário; 
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2. Desde o ano letivo 2010/11 até ao ano letivo atual, 2019/20 verifica-se que a evolução 

não é estável, alterando-se períodos de aumento com outros de diminuição do número 

de alunos; 

3. No ano letivo 2019/20 verificou-se um decréscimo de -4,42% comparativamente ao ano 

anterior; 

4. Do total de alunos que frequentou o ensino secundário no ano letivo 2019/20 31,5% 

estão matriculados nos cursos profissionais e 65,02% nos cursos científico-humanísticos;  

5. A variedade de cursos profissionais possibilita que cada estabelecimento de ensino se 

especialize em determinadas áreas vocacionais, acolhendo alunos deste concelho e de 

concelhos vizinhos; 

6. A distribuição do número de alunos, por sexo, mostra-nos que o ensino secundário é 

frequentado por um número mais elevado de mulheres nos cursos científico 

humanísticos e por um número superior de homens nos cursos profissionais; 

7. As escolas secundárias do concelho registam cerca de 220 alunos oriundos de países 

estrangeiros, principalmente do Brasil, da Roménia, da Ucrânia e de Marrocos; 

8. As Escolas Secundárias Tomás Cabreira e João de Deus foram alvo de obras estruturais, 

no âmbito do Programa de Modernização das Escolas Secundárias, implementado pela 

Parque Escolar; 

9. Em plenários do Conselho Municipal de Educação tem sido identificada como como 

problemática a desatualização dos equipamentos informáticos que já se encontram 

obsoletos e desajustados, face às exigências do sistema educativo no domínio 

tecnológico; 

 

Podemos assim concluir que os três estabelecimentos de ensino secundário existentes são 

equipamentos de excelência, com bons espaços de ensino e aprendizagem, consistindo, por 
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isso, em verdadeiros laboratórios do saber, com condições para preparar os alunos para o 

ingresso no ensino superior ou para integrar o mercado de trabalho.  

6.2. ZONAMENTO GEOGRÁFICO 

  

6.2.1. 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, têm registado 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, ainda muito expressiva 

nos anos letivos 2012/13 e 2013/14. No ano 2015/16 a reorganização de turmas, por parte do 

Agrupamentos de Escolas D. Afonso III permitiu eliminar os problemas de sobrelotação de salas, 

garantindo o funcionamento de todas as turmas em regime de horário normal. No entanto e 

considerando a degradação de alguns edifícios escolares, bem como a necessidade de 

corresponder às exigências dessa reorganização de turmas, encetada pelo referido 

agrupamento de escolas, continua-se a fundamentar a necessidade de intervenção, a efetuar 

nas escolas inseridas em zonas de alta densidade. Essa intervenção visa 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.  

A escola básica 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. 
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A abertura, no ano letivo (2014/15) da Escola Básica da Lejana contribuiu para reduzir a pressão 

que, desde há alguns anos, se fazia sentir nas escolas urbanas, uma vez que as 12 salas de 1.º 

ciclo podem garantir a frequência de mais de 300 alunos.  

 
 
 

6.2.2. 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, ponderando 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. 

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. 

6.3. CONSTRANGIMENTOS A ULTRAPASSAR 

 

Apesar dos progressos que se têm vindo a registar com o alargamento da rede de educação 

pré-escolar consideramos que a oferta pode continuar a ser melhorada, face aos objetivos das 

prioridades municipais em matéria de educação, com principal incidência na rede pública, face 
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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 universalidade da educação pré-escolar e a crescente procura reforçam a 

necessidade de se disponibilizarem mais vagas, principalmente na rede pública.  

Para fazer face à carência de espaços de educação pré-escolar foram disponibilizadas, desde o 

ano 2015, mais 7 salas: 

   2 na Escola EB n.º 4 (Penha); 

  1 na Escola EB do Areal Gordo; 

  1 na EB de Estoi; 

  3 na EB do Bom João 

Para otimização do 1º ciclo do ensino básico existe ainda um conjunto de constrangimentos 

que urge ultrapassar: 

� instalações desajustadas nos edifícios mais antigos, face às novas exigências 

pedagógicas; 

� espaços exteriores pouco atrativos em algumas escolas; 

� necessidade de continuar a aumentar a oferta educativa, construindo mais 

equipamentos nas áreas de maior densidade populacional (centro urbano e Freguesia 

de Montenegro).  

 

No 2º e 3º ciclos do ensino básico anota-se a necessidade de  

-  Realizar obras de requalificação dos edifícios das Escolas Básicas Dr. José de Jesus Neves 

Júnior e D. Afonso III. 

- resolver os problemas de sobrelotação existentes nas Escolas Básicas Dr. Joaquim de 

Magalhães e de Santo António. 
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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 se julga importante disponibilizar um curso de calceteiros, já 

que esta é uma das áreas que continua a ser imprescindível para garantir a manutenção e 

qualidade da imagem das calçadas das cidades portuguesas, muito valorizados no contexto do 

nosso património. 

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 para 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 às prioridades da educação inclusiva, 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, de cursos de formação de língua gestual 

portuguesa destinados a professores, psicólogos e auxiliares de ação educativa, bem como do 

doutoramento em ciências da educação. 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 e reforçar 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, particularmente para 

corresponder à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania,  Estratégia Nacional de 

Educação Ambiental  e aos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. 
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7. PROPOSTAS 

7.1. UMA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA TODOS 

 

No quadro da requalificação da rede do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar 

prevê-se a construção de um novo centro educativo em Gambelas (Freguesia de Montenegro) e 

de outra escola básica com jardim-de-infância no recinto da EB D. Afonso III.  

Pretende-se que estes dois estabelecimentos de ensino disponibilizem mais 6 salas de 

educação pré-escolar, com uma capacidade total para acolher mais 150 crianças. 

 

7.2. 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

A política educativa municipal visa 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 todas as 

turmas das escolas da rede pública do concelho de Faro funcionam em regime de horário 

normal. 

A construção de uma nova escola básica em Gambelas irá contribuir para proporcionar as 

condições necessárias para que a população residente nas referidas áreas possa contar com a 

disponibilização de um novo equipamento educativo, com as devidas condições físicas e 

pedagógicas para assegurar a prática pedagógica. É, no entanto, necessário ter em 

consideração que a construção do referido centro educativo está dependente da 

disponibilização de terreno para o efeito, bem como 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 construção de uma nova escola básica no recinto da EB D. Afonso III irá contribuir para dar 

resposta à procura que se regista nas escolas localizadas na zona urbana, nomeadamente nas 

áreas do Carmo e Alto Rodes, uma vez que as turmas do 4.º ano destes estabelecimentos de 

ensino estão a funcionar em espaços da Escola Básica D. Afonso III, garantindo que todas as 

turmas funcionem em regime de horário normal. 
 

7.3. 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 básicas dos 2.º e 3.º ciclos 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 do município. 

Os mapas encaminhados pelo Ministério da Educação, no âmbito da transferência de 

competências consideram como prioritárias para intervenção as seguintes escolas: 

- Escola Básica D. Afonso III; 

- Escola Básica Dr. José Neves Júnior. 
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7.4. UMA ADEQUADA REDE DE EQUIPAMENTOS 

 

A entrada em funcionamento, no início do ano letivo 2014/15, da Escola Básica da Lejana 

contribuiu significativamente para diversificar a oferta educativa, já que permitiu disponibilizar 

mais 3 salas de pré-escolar e 12 salas de 1.º ciclo. Concretizou-se, assim, um objetivo pertinente 

e já determinado na carta educativa homologada em 2007, de modo a combater o problema da 

sobrelotação de espaços nos estabelecimentos de ensino da área urbana e assegurar o 

funcionamento escolar em regime de horário normal . 

Nos últimos quatro/cinco anos foram executadas intervenções pertinentes no parque escolar 

da rede pública, nomeadamente ampliações e melhoramentos dos edifícios e espaço exterior, 

dos quais se destacam a retirada das coberturas de amianto das Escolas Básicas de 

Montenegro, Alto Rodes e Areal Gordo, dadas as preocupações de saúde pública inerentes a 

este composto.  

As obras de requalificação da Escola Básica de Bom João e de adaptação na Escola Básica de 

Estoi permitiram disponibilizar mais 4 salas de educação pré-escolar.  

As Escolas Básicas de Areal Gordo, Carmo e Marchil sofreram obras significativas de melhorias 

das estruturas e do espaço circundante. 

 As Escolas Básicas D. Afonso III e n.º 4 (Penha) também foram alvo de melhorias através da 

reparação e substituição de alguns materiais dos edifícios, balneários e pavimentos. 

O quadro 93 apresenta as principais obras, realizadas entre os anos 2015 e 2019, nos edifícios e 

recintos escolares 
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Quadro 93 – Resumo das Intervenções no Parque Escolar (de 2015 a 2019) 
Freguesia Estabelecimento de ensino Obras Custo global Data 

Montenegro EB1 de Montenegro antiga 

Remoção das coberturas com amianto e colocação 
de nova cobertura; 

€ 13.780,00  

2015 

 

Sé e S. Pedro 

EB de Alto Rodes € 52.788,00 

EB de Areal Gordo 

€ 26.182,00 

Criação de recreio coberto; 
Requalificação da entrada do edifício; 
Construção de rampa de acesso ao edifício; 
Elevação do pavimento; 
Alteração do núcleo ocupado pela cozinha e 
instalações sanitárias; 

€ 107.704,49 

 

2018 

 

 

EB n.º 4 (Penha) Substituição das caixilharias dos edifícios 
existentes; 

€ 51.225,60 

J.I do Carmo 

Criação de um campo de jogos 
multidesportivo; 
Criação de espaço com equipamento de 
recreio para o 1.º ciclo; 
Criação de rampas de acesso; 
Criação de rede de drenagem de pluviais 
funcional; 
Melhoria do espaço com vegetação 

€ 99.375,00 

EB de Marchil  

Criação de rampas de acesso; 
Alargamento de áreas pavimentadas; 
Criação de rede de drenagens pluviais 
funcional; 
Melhoria do pavimento e vegetação; 
Melhoria do acesso ao edifício; 

 

€ 66.250,00 

EB D. Afonso III 
Reparação dos Balneários; 
Substituição do pavimento da área 
desportiva; 

€ 148.094,23 2016 

EB de Bom João Obras de ampliação (3 salas de pré-escolar) € 306.727,00 2019 

Conceição e 

Estoi 
EB de Estoi 

Criação de rede de drenagens pluviais; 
Pavimentação com betão do percurso 
pedonal; 
Substituição do pavimento do parque infantil; 
Ligação entre edifícios com passagem 
pedonal coberta; 
Obras de adaptação (1 sala de pré-escolar) 

 
€ 92.629,97 

 

2018 e 

2019 

Fonte: Divisão de Educação 
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Para além das obras anteriormente mencionadas 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. 

Pretende-se que, nos próximos anos,  seja dada prioridade a algumas obras que irão resultar 

na melhoria do parque escolar da rede pública, a saber: 

• a construção de uma nova escola na zona das Gambelas, dispondo de 8 salas do 1.º 

ciclo e 3 salas do pré-escolar, permitirá dar resposta à crescente procura e evitar 

casos de sobrelotação nas escolas nesta área, continuando a possibilitar o 

funcionamento em regime de horário normal, uma vez que também no decurso do 

corrente ano letivo, e a exemplo do sucedido anteriormente, houve necessidade de 

manter 3 turmas da EBI e JI do Montenegro nas instalações da EB1 do Montenegro 

(edifício antigo); 

• a construção de nova escola básica com jardim de infância no recinto da Escola Básica 

do 2.º e 3.º ciclos D. Afonso III, com 8 salas do 1.º ciclo e 3 salas do pré-escolar, para 

dar resposta à procura que se regista nos estabelecimentos de ensino da cidade e 

para facilitar a integração das crianças de famílias residentes nesta zona, onde se 

observa a construção de vários fogos habitacionais; 

• a requalificação da Escola Básica de Estoi para melhorar os edifícios, nomeadamente 

as salas de 1.º CEB, a sala de pré-escolar e o refeitório, irá contribuir para melhoria 

estrutural deste estabelecimento do Plano dos Centenários; 

• A requalificação prioritária da Escola Básica Dr. José de Jesus Neves Júnior pressupõe 

que o refeitório seja remodelado e feitas melhorias estruturais nos edifícios; 

• A requalificação prioritária da Escola Básica D. Afonso III também prevê a realização 

de intervenções significativas nos edifícios deste estabelecimento que, atualmente, 

acolhe alunos do 4.º ano do 1.º CEB, alunos do 2.º e do 3.º CEB; 



 

234 

 

• a construção de 1 biblioteca na Escola Básica de Areal Gordo (já prevista na primeira 

revisão) que 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; 

 

 

     Quadro 94 – Projeção de obras estruturais a realizar até 2030 

 

       Fonte: Divisão de Educação      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freguesia 
Estabelecimento de 

Ensino 
Obras Custo Global Data 

Montenegro 
Escola Básica de 

Gambelas 
construção  € 2.000.000,00 

2023 - 

2024 

Sé e S. 

Pedro 

Escola Básica no recinto 

da EB 2,3 D. Afonso III 
construção  € 2.000.000,00 

2022 - 

2023 

Escola Básica Dr. José de 

Jesus Neves Júnior 
requalificação € 1.500.000,00 2020 

Escola Básica D. Afonso III requalificação € 1.500.000,00 2021 

EB de Areal Gordo Ampliação (1 biblioteca) € 60.000,00 2025 

Conceição e 

Estoi 
EB de Estoi requalificação € 600.000,00 2020 
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7.5. ESTRATÉGIA MUNICIPAL PARA A REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E PARA A 

PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 

 

O Ministério da Educação define e regula o sistema educativo, exercendo, através da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a execução de medidas destinadas à escola, 

em harmonia com os princípios da igualdade de oportunidades e da equidade e visando a 

promoção de uma educação inclusiva, onde se inclui o sucesso educativo. 

É ao Ministério da Educação que compete definir as orientações teóricas e práticas de 

operacionalização do sistema educativo assim como administrar, através da Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, a articulação e coordenação dos assuntos pedagógicos com 

os estabelecimentos de ensino. Os Municípios não detêm atribuições e competências de 

cariz pedagógico, embora possam contribuir para apoiar os estabelecimentos de ensino na 

implementação dos seus projetos educativos e planos anuais de atividades, assim como para 

reforçar ainda mais o seu papel inclusivo, através da operacionalização da ação social 

escolar, do serviço de refeições escolares, do serviço de transportes escolares, da criação e 

melhoria dos espaços escolares, com o fim de estes serem modernizados e pedagogicamente 

atrativos para toda a comunidade escolar.  

A atribuição de bolsas de estudo, por parte do Município, aos alunos do ensino secundário e 

superior também considera como requisito de candidatura o bom aproveitamento escolar. 

Todavia e atendendo à autonomia das autarquias locais, a sua dignidade constitucional, e o 

objetivo de dar prossecução aos interesses próprios das suas populações, considera-se 

imperativo fundamentar várias possibilidades de cooperação na promoção do sucesso 

escolar. Os Municípios oferecem às suas populações (incluindo a escolar) diversas 

modalidades de educação não formal. No caso do Município de Faro são assegurados 

diversos projetos, ações e atividades promovidas pela Biblioteca Municipal de Faro António 

Ramos Rosa na promoção da literacia e isso já é um contributo pertinente na promoção do 

gosto pela aprendizagem e, por conseguinte, do sucesso escolar. De igual modo, a educação 
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patrimonial desenvolvida pelo Museu Municipal e pelo Museu Regional complementa, em 

muitas dimensões, o percurso curricular dos alunos do concelho em diferentes áreas de 

aprendizagem, nos diferentes anos de escolaridade. Com um contributo não menos 

importante destaca-se a Divisão de Educação que costuma cooperar e participar em vários 

projetos de educação ambiental, educação para a cidadania e apoiar iniciativas promovidas 

pelos estabelecimentos de ensino.   

Deste modo, a lógica da correspondência do exercício das competências municipais, em 

matéria de educação, com as políticas educativas do Ministério da Educação e a salvaguarda 

da autonomia curricular e pedagógica dos agrupamentos de escolas assenta na definição de 

objetivos e medidas de intervenção que, de seguida, se apresentam: 

 Objetivos: 
 

� Identificar os fatores que interferem com o (in)sucesso escolar; 

� Reforçar a colaboração da comunidade na promoção do sucesso escolar; 

� Reduzir o número de retenções; 

� Eliminar totalmente o abandono escolar no concelho; 

� Reforçar o apoio na escolha vocacional dos jovens, ao transitar para o ensino 

secundário. 

 
Medidas de intervenção: 

 
�  Criar uma equipa multidisciplinar com técnicos de áreas diferenciadas 

(psicologia, educação social e serviço social) da autarquia, das escolas e das 

associações de pais e encarregados de educação para intervir nos casos de 

retenção e abandono escolar; 

�  Aplicar inquéritos por questionário aos alunos sobre os métodos e ritmos de 

estudo; 

�  Desenvolver ações de sensibilização sobre o empreendedorismo jovem; 

�  Desenvolver webinar’s online dirigidos aos alunos sobre técnicas de estudo; 
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�  Desenvolver ações de coaching e aprender a reduzir estados de ansiedade e 

aumentar o foco e a concentração; 

�  Aprofundar a educação parental, especificamente as estratégias metodológicas 

de apoio dos pais e encarregados de educação aos seus educandos no estudo em 

casa; 

�  Dar continuidade às ações de prevenção do bullying e de segurança na Internet, 

desenvolvidas em anos anteriores e em parceria com os órgãos de polícia 

criminal (GNR, PSP e PJ); 

�  Sensibilizar a comunidade escolar para a prática do desporto escolar; 

� Criar e disponibilizar, em formato digital, um manual de boas práticas de apoio 

ao estudo personalizado. 

7.5.1. PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO MUNICIPAL  

A descrição do Plano Estratégico Educativo Municipal é apresentando no Anexo I deste 

documento, integrando a Carta Educativa do Concelho de Faro. Apresenta os principais 

objetivos e descreve as atividades previstas, de natureza não formal, a desenvolver pela 

Divisão de Educação, pela Biblioteca Municipal António Ramos Rosa e pelos Museus 

Municipal e Regional, com a comunidade escolar e com a população em geral. 

Tal como já foi referido, em Portugal, a função educadora do Estado concretiza-se através 

das políticas implementadas pelo Ministério da Educação, cabendo às autarquias a assunção 

das atribuições e competências determinadas por lei, designadamente as que se relacionam 

com a gestão do parque escolar e com a sua função social de dar prossecução ao interesse 

público e contribuir para o bem-estar da sua população, ou seja de contribuir para cimentar 

o acesso, equitativo, de todos os alunos do concelho à escola e a uma educação inclusiva, 

com uma oferta formativa e educativa universal e diversificada, assegurando ainda o apoio 

necessário aos que comprovadamente integram agregados familiares carenciados. 
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8. PROGRAMA DE EXECUÇÃO  
 

A proposta de atividades e de intervenções que se apresentam no documento pressupõem 

que seja feito um planeamento e um acompanhamento da sua implementação, sendo 

importante apresentar uma previsão de custos/investimento. Impera, desta forma, sintetizar 

nas diferentes propostas de intervenção, iniciativas socioeducativas e novos projetos, o valor 

do investimento previsto e o período de tempo em que se pretende que sejam 

implementadas as ações. 

Uma vez que a carta educativa é monitorizada anualmente, com elaboração de um relatório 

de atualização, que se foca principalmente nos dados respeitantes à rede educativa do 

concelho, o quadro seguinte é também analisado e atualizado nesse período. 

Durante a vigência da carta educativa, pretende-se dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido nas diferentes áreas de intervenção, pelo que apresentamos de seguida uma 

atualização da síntese programática e respetiva estimativa da previsão de custos: 
 

Quadro 95 – Síntese programática das propostas apresentadas 
 

Síntese programática das propostas  

 
Alunos 

envolvidos** 
Investimento* 

Propostas 

Reordenamento da Rede Escolar 

Reforço e Qualificação dos Equipamentos 1.780  € 7.660.000,00 

Construção de EB de Gambelas 275 € 2.000.000,00 

Construção de EB (recinto D. Afonso III) 275 € 2.000.000,00 

Requalificação da EB. Dr. José de Jesus Neves Júnior 565 € 1.500.000,00 

Requalificação da EB D. Afonso III 516 € 1.500.000,00 

Requalificação da EB de Estoi 114 € 600.000,00 

Ampliação da EB de Areal Gordo com uma biblioteca 35 € 60.000,00 

Área Socioeducativa 

Elaboração e Implementação do Plano Estratégico Educativo 
Municipal 

9.015 € 15.000,00 

Estratégia Municipal para a redução do abandono escolar 
precoce e para a promoção do sucesso educativo 

9.015 € 5.000,00 

Promoção do desporto escolar 9.015 € 4.000,00 

Fonte: Divisão de Educação 
 

* Cálculo estimado que pode sofrer ajustamentos 
** Previsão 
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8.1. PRINCIPAIS MEDIDAS EM CURSO ATÉ 2030 – CRONOGRAMA  

 

No âmbito do trabalho desenvolvido e das propostas fundamentadas apresentamos, de seguida, uma calendarização com as principais 

medidas a assegurar, até ao ano 2030: 

 

Quadro 96 - Calendarização 

Fonte: Divisão de Educação 

 

Medidas 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Reordenamento da Rede Escolar 

Construção de EB de Gambelas       

Construção de EB (recinto D. Afonso III)       

Requalificação da EB. Dr. José de Jesus Neves Júnior     

Requalificação da EB D. Afonso III       

Requalificação da EB de Estoi     

Ampliação da EB de Areal Gordo com uma biblioteca       

Manutenção do Parque Escolar da Rede Pública 

Conservação e manutenção dos edifícios das escolas das Escolas Básicas do 
1.º CEB e Pré-Escolar   

Conservação e manutenção dos edifícios das escolas das Escolas Básicas  do 
2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário   

Conservação e Manutenção do Sistema Informático   
Manutenção dos sistemas de aquecimento de água, fotocopiadoras e 

impressoras, elevadores, equipamentos de ar condicionado, extintores e 
outros   

Aquisição de mobiliário e equipamentos de cozinha     

Operacionalização dos Refeitórios Escolares   

Operacionalização dos Transportes Escolares   

Distribuição do Leite Escolar   

Atribuição de apoios sociais (escalão A e B)   
Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino secundário e do ensino 

superior   

Recrutamento, afetação e gestão de pessoal não docente   

Projetos de cariz socioeducativo 

Elaboração e Implementação do Plano Estratégico Educativo Municipal     

Estratégia Municipal para a redução do abandono escolar precoce e para a 
promoção do sucesso educativo     

Promoção do desporto escolar     

Projetos Educativos/Espólio para Bibliotecas     

Projeto de Folclore Infantil     

Apoio ao desenvolvimento do Plano Anual de Atividades     

Componente de apoio à família: prolongamento de horário   

Atividades de Enriquecimento Curricular     
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8.2.  ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO 

 

A Carta Educativa do Concelho de Faro 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. 

 

8.3. FASES DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO 

 

O processo de acompanhamento 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 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. 
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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.  

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. 
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Outro instrumento a considerar é o inquérito por questionário aos encarregados de educação, 

que se apresenta em anexo. 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 periodicamente com os representantes dos agrupamentos de 

escolas.  

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: 

 

 

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  
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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. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A atualização da Carta Educativa do Concelho de Faro (2020) vai ao encontro da metodologia 

que se tem vindo a adotar, no âmbito do processo de monitorização anual, possibilitando, 

desta forma, a atualização de informação, de cariz qualitativo e quantitativo, assim como a 

redefinição de estratégias e de objetivos.  

A caracterização socioeconómica e demográfica não foi alterada, de acordo com o que 

pretendíamos, pois os dados que consideramos revelantes sobre este domínio reportam-se aos 

censos 2011, já que o próximo momento censitário realizar-se-á em 2021 e os dados definitivos 

estão disponíveis no ano 2022. Ainda assim e para os fins pretendidos socorremo-nos também 

dos Anuários Estatísticos da Região do Algarve. A informação relativa aos estabelecimentos de 

ensino, nomeadamente a frequência de alunos e o aproveitamento escolar foram alvo de 

recolha no decurso do ano letivo 2019/20, seguindo o padrão inicial da carta educativa, ou seja, 

apresentando dados estatísticos, conducentes com a realidade educativa de cada agrupamento 

de escolas. 

Nestes quase catorze anos, após a homologação da Carta Educativa do Concelho de Faro, em 

27 de março de 2007, operacionalizaram-se algumas intervenções e registaram-se melhorias no 

concelho que passamos a sumarizar: 

• obras de ampliação e de conservação dos edifícios do parque escolar da rede pública; 

• construção e entrada em funcionamento da Escola Básica da Lejana; 
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• numerosos projetos de educação ambiental e de educação para a cidadania (ex. 

Comenius Regio de intercâmbio com a Lituânia, Enlaces II, campanhas de sensibilização); 

• diversas ações e atividades de educação não formal promovidas pela Divisão de 

Educação, pela Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, pelo Museu Municipal de Faro 

e pelo Museu Regional do Algarve, abrangendo áreas tão transversais como o são a 

educação para a cidadania, para o ambiente e para o património; 

• dinamização temática dos plenários do Conselho Municipal de Educação com o convite à 

participação de entidades não conselheiras, mas que desenvolvem um trabalho 

relevante no contexto educativo local (CPCJ, intervenção precoce e educação especial, 

formação profissional e saúde escolar); 

• eliminação dos horários duplos; 

• informatização e apetrechamento tecnológico das Escolas Básicas do 1.º Ciclo;  

• celebração de protocolos de delegação de competências e de transferência de meios 

para os agrupamentos de escolas; 

• ampliação dos apoios de escalão A e B (ação social escolar) aos alunos com escalão 3 e 4 

da Segurança Social; 

• realização de obras de ampliação nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Bom João e de Estoi 

para disponibilizar mais 4 salas de educação pré-escolar no ano 2019; 

• projeção de construção de nova escola básica em Gambelas, com 3 salas de educação 

pré-escolar e 8 salas do 1.º ciclo do ensino básico; 

• projeção de construção de nova escola básica no recinto da escola EB2,3 D. Afonso III, 

com 3 salas de educação pré-escolar e 8 salas do 1.º ciclo do ensino básico; 

• proposta de requalificação das Escolas Básicas D. Afonso III e Dr. José Neves Júnior, 

classificadas pela tutela como sendo de intervenção prioritária; 
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• tomada de medidas imediatas de apoio no âmbito das respostas sociais à situação de 

emergência social desencadeada pela pandemia Covid-19: serviço de refeições aos 

alunos carenciados e transferência de € 100.000,00 para os agrupamentos adquirirem 

equipamento tecnológico de apoio ao ensino à distância. 

A carta educativa continua a ser um documento estratégico, instrumento importante, no 

contexto da coordenação local da educação e formação. A criação de um grupo de trabalho que 

garantisse a supervisão da sua atualização e monitorização constituiu uma etapa 

impulsionadora para que, ao longo dos momentos de trabalho, fossem feitas melhorias, 

alterações e até correções no seu conteúdo. Metodologia que ainda se mantém e que vem 

confirmar o caráter dinâmico e flexível do documento.  

A operacionalização do Conselho Municipal de Educação de Faro também veio favorecer o 

acompanhamento mais próximo dos assuntos subjacentes à matéria da educação. Este é um 

órgão de coordenação que tem permitido dar voz aos representantes das instituições locais, 

cuja atividade também se faz sentir nas áreas da educação e formação deste concelho. 

O documento homologado e os relatórios de atualização e de monitorização enquadram-se 

num processo permanente de melhoria da educação e formação, a nível local, não sendo 

documentos inalteráveis, mas e principalmente sujeitos a melhorias, adaptações, estando em 

construção, de acordo com os contributos dos representantes da comunidade educativa e dos 

farenses. Quer isto dizer que o facto de estarmos dependentes da disponibilidade de 

informação, por parte de outras entidades também condiciona o tempo que destinamos ao 

processo de análise e de tratamento da informação. Por esse motivo nem sempre é possível 

apresentar os conteúdos, de forma coerente, de um ano para o outro. Por vezes também pode 

suceder que, durante a fase da redação e da complementaridade de conteúdos, se justifique a 

necessidade de efetuar alterações na forma como a informação se apresenta.  

Em vários plenários do Conselho Municipal de Educação tem vindo a ser debatido o Plano 

Estratégico Educativo Municipal, com o objetivo de consolidar Faro como Concelho Educador, 



 

246 

 

indo ao encontro de uma realidade em mudança, mas suscetível aos impactes sociais de um 

desenvolvimento acelerado pela permanente inovação tecnológica e virtual. 

O Plano Estratégico Educativo Municipal alicerça-se nos contributos institucionais da 

comunidade e demais agentes educativos, perspetivando-se que o mesmo seja 

operacionalizado e monitorizado, em conformidade com os objetivos definidos. A lógica da 

participação e do trabalho multidisciplinar está bem patente neste plano, 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 autarquias locais afirmam cada vez mais o seu papel de destaque na promoção de iniciativas 

de educação não formal em diferentes contextos, favoráveis à concretização de aprendizagens, 

ao desenvolvimento de competências através do estímulo para a pesquisa e para a ação. As 

escolas, as bibliotecas, os museus, os espaços ao ar livre, os polos universitários configuram 

uma realidade multifacetada de laboratórios de realização de aprendizagens e de 

desenvolvimento de competências que devem ser devidamente valorizados pelos cidadãos. 

Nesse sentido, um projeto educativo de âmbito concelhio, referencial da educação não formal, 

também deve ser encarado como um observatório de estratégias locais de educação, visando a 

multiplicação de boas práticas.  

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/cidadania 

global, o que irá permitir aprofundar as vertentes da educação para a cidadania e a emergente 

preservação da natureza, complementando o que já se desenvolve nas escolas de forma 

transversal ao currículo escolar. 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.ºciclos. 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. A forma criativa com que as equipas técnicas da Biblioteca Municipal António Ramos 
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Rosa, do Museu Municipal de Faro e do Museu Regional do Algarve abordam temáticas da 

atualidade, assim como as que melhor se associam à promoção da leitura, bem como à 

valorização etnográfica de Faro e da região também contribuem para dar visibilidade ao muito 

que se faz em prol da educação e formação, adotando metodologias participativas e enraizando 

uma práxis conciliadora da trilogia: educação formal, educação não formal e educação informal.  

Em resumo e para terminar julga-se imperioso relembrar as principais metas para os próximos 

anos e que se passam a detalhar: 

• consolidar Faro como Concelho Educador; 

• contribuir para a melhoria do aproveitamento escolar e do sucesso dos alunos do 

concelho, através da implementação da estratégia municipal para a redução do 

abandono escolar precoce e para a promoção do sucesso educativo; 

• apoiar o desenvolvimento do desporto escolar; 

• implementar o Plano Estratégico Educativo Municipal; 

• 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, oferecendo novos 

espaços físicos, para substituir os que se encontram mais degradados e proporcionando 

melhores condições para a prática educativa; 

• 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; 

• Criar medidas inovadoras de gestão do pessoal não docente; 

• enraizar, no domínio da educação, o conceito de smart city; 
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Considerando que Faro se tem vindo a destacar em áreas tão proeminentes como são o 

turismo e os negócios, importa revelar que o facto de se tornar cada vez mais um concelho 

competitivo mas igualmente integrador também ilustra a sinergia da educação e da formação 

dos cidadãos com os princípios de um desenvolvimento tecnológico mas também sustentável. 

Com efeito, essa é uma mais-valia para o concelho; estruturar-se de forma holística, para dar 

resposta às exigências do modo de vida atual e contribuir para que os farenses se tornem cada 

vez mais conscientes da riqueza da sua identidade histórica e cultural e se firmem, com 

resiliência, na procura do bem-estar comum. Neste contexto é fundamental afirmar Faro como 

uma smart city, criando soluções inteligentes, para melhorar a qualidade de vida dos 

munícipes, nomeadamente nas áreas da educação e formação, concretizando projetos 

inovadores que aliam a tecnologia, a cultura, o ambiente e outros domínios, tornando a área 

urbana mais funcional, acessível e sustentável. 
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ANEXO I 
PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO MUNICIPAL 

 

( DOCUMENTO DE TRABALHO) 
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1. IDENTIFICAÇÃO  
 
 
Plano Estratégico Educativo Municipal

 
2. MISSÃO 

 
Consolidar Faro como Concelho Educador 
 

3. INTRODUÇÃO 
 
A Carta Educativa do Concelho de Faro, homologada em 27 de março de 2007 

consistiu num marco decisivo para o progresso educativo deste concelho, lançando 

os alicerces, imperativos naquela altura, para financiar os projetos de requalificação 

de escolas, bem como a construção de novos edifícios, como aconteceu com a nova 

Escola Básica da Lejana. Paralelamente, a monitorização daquele documento 

estratégico possibilitou ao grupo de trabalho, entretanto constituído, a leitura, a 

apresentação e o debate de dados relevantes para o estudo da evolução da 

frequência escolar e a avaliação da concretização dos objetivos propostos 

inicialmente, abrindo caminho para a sua redefinição e adaptação, em função do 

dinamismo de uma realidade educativa em mudança. Do mesmo modo, a I e II 

Revisões da Carta Educativa contribuíram para melhorar conteúdos, abordagens e 

planos de intervenção, possibilitando que as metodologias municipais de atuação, ao 

nível da educação e formação, se vão direcionando, cada vez mais, para o paradigma 

participativo, prevendo-se, deste modo, o acompanhamento que se espera que se 

concretize; de uma democracia representativa para uma democracia local mais 

participativa. Sendo esse o curso expectável numa democracia enraizada, 

amadurecida e em perfeita consonância com a vontade coletiva do seu povo importa 

considerar que o papel das comunidades locais é fulcral para que cada indivíduo, 

munícipe e cidadão se envolva na vida socioeducativa, cultural e económica da sua 

comunidade.   
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O Plano Estratégico Educativo Municipal não vem substituir os documentos 

estratégicos já existentes; Carta Educativa e Projetos Educativos dos Agrupamentos 

de Escolas. Estes são, de facto, instrumentos estruturantes e de suporte 

institucional. O Plano Estratégico Educativo Municipal compreende, portanto, a 

oferta educativa de cariz não formal, promovida pelo Município de Faro, nos seus 

diferentes contextos de atuação, designadamente as ações coordenadas e 

implementadas pela Divisão de Educação (em colaboração com os Agrupamentos de 

Escolas e Conselhos Gerais dos Agrupamentos) e as atividades socioeducativas e 

culturais desenvolvidas com o público escolar, ao longo do ano letivo, em contextos 

municipais de educação não formal como o são a Biblioteca Municipal António 

Ramos Rosa, o Museu Regional do Algarve e o Museu Municipal de Faro.   

 
 

4. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO 
 
A comunidade educativa do concelho de Faro é constituída por aproximadamente 

10.812 alunos, distribuídos pelos estabelecimentos de ensino das redes pública e 

particular e cooperativas existentes. Frequentam o sistema regular de ensino, na sua 

maioria, identificando-se cerca de 218 a frequentar outras modalidades, 

nomeadamente o ensino básico, assim como os cursos de educação e formação, os 

programas integrados de educação e formação (PIEF) e os cursos de educação e 

formação (EFA) nas escolas básicas e secundárias existentes no território 

correspondente ao concelho. As escolas secundárias existentes registam uma 

frequência de 1509 alunos a frequentar os cursos científico-humanísticos e 732 nos 

cursos profissionais. Todos os ciclos confirmam a frequência de alunos oriundos de 

países estrangeiros (maioritariamente do Brasil, Europa de Leste e PALOP), tendo em 

2020 sido identificados 869 alunos. 

 

Faro apresenta-se com uma realidade multicultural, muito diversificada também no 

que concerne à diversidade da oferta formativa existente e à multiplicidade de 

projetos e ações que, sendo transversais ao currículo, são promovidos pelos 
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agrupamentos de escolas e estabelecimentos particulares, em conformidade com a 

sua identidade educativa e cultural, respeitando as orientações tutelares do 

Ministério da Educação. Essa complexidade e vida das escolas deste território 

consolida a relevância que se deve dar à conceção formal da educação e formação, 

capacitando os alunos para progredirem, preferencialmente com sucesso, no 

percurso educativo e académico. A escola, enquanto agente socializador, prepara-

nos a todos, desde tenra idade, para nos tornarmos pessoas, cidadãos responsáveis 

e conscientes dos direitos e deveres. 

 
 

5. JUSTIFICAÇÃO  
 
O papel do poder local, no domínio educativo, tem vindo a ser reforçado desde a 

década de 80 com a transferência de competências e meios, em áreas específicas, 

como o são a gestão do parque escolar, a gestão do pessoal docente, a 

operacionalização do serviço de refeições escolares e do serviço de transportes 

escolares. Nesse sentido tem sido, nas últimas duas décadas, delineado um canal de 

comunicação entre os órgãos de direção dos agrupamentos de escolas e os 

municípios.  

 

Atendendo a que o poder local compreende as autarquias e que estas detêm dois 

órgãos importantes de exercício do seu poder executivo e deliberativo, a câmara 

municipal e a assembleia municipal, há que considerar que a sua ação visa, 

fundamentalmente, a prossecução do interesse das suas populações. Daqui se 

depreende o seu contributo para a democratização, sendo imperativo consolidar a 

democracia local, como já referimos. A indissociabilidade da educação e da 

democracia tem confirmado que o ato de ensinar e de aprender já deixou de ser um 

método de instrumentalização daquilo que, em tempos, se poderia designar apenas 

de instrução. Se a educação é o pilar basilar da sociedade, sendo transversal a todas 

as dimensões da vida humana, não poderemos olvidar os paradigmas que a 

conectam com a emancipação, a realização e o empoderamento dos cidadãos, 
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indivíduos da comunidade. Faro é, como já se referiu, um concelho com alguma 

diversidade, na área educativa e formativa. A par do trabalho desenvolvido pelas 

instituições educativas, públicas e privadas, persistem variados contextos de 

aprendizagem, principalmente impulsionados por alguns departamentos/serviços 

municipais, nomeadamente, a Divisão de Educação, a Biblioteca Municipal António 

Ramos Rosa, o Museu Municipal e o Museu Regional. Uma vez que é prioridade 

municipal projetar Faro como Concelho Educador e que isso irá enriquecer a 

comunidade farense, no seguimento do esforço que tem vindo a ser encetado no 

sentido de criar Faro como Marca – Evoluímos Consigo, justifica-se apresentar o 

Plano Estratégico Educativo Municipal enquanto estratégia conciliadora de 

necessidades, interesses e objetivos promotores de sustentabilidade e de 

desenvolvimento educativo. 

 
A promoção de Faro como Concelho Educador está dependente do reconhecimento, 

por parte da população farense e não somente da comunidade escolar, da 

componente socioeducativa da educação não formal, que se opera, fora das salas de 

aula, ou seja em contextos municipais e extraescolares. 

 
O QUÊ? 

O Plano Estratégico Educativo Municipal deve ser um projeto concelhio que visa 

implementar estratégias comuns no âmbito da política educativa local, devendo, por 

isso, ser reconhecido na identidade da comunidade local. Enquadra, deste modo, 

uma visão global e holística da educação, as suas origens territoriais e estratégias 

promotoras de sustentabilidade. 

 

PORQUÊ 

Para promover o desenvolvimento educativo através da transformação, da 

promoção da coesão social e do envolvimento participativo da comunidade na 

definição das políticas educativas locais – Faro, Concelho Educador 

 

PARA QUÊ? 
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Para conciliar as ações e atividades de educação não formal que se desenvolvem em 

contextos municipais, distintos da sala de aula. 

Para promover a cidadania ativa, consciente e responsável. 

Para diagnosticar necessidades. 

Para valorizar identidades. 

Para introduzir o conceito de Concelho Educador. 

 

COMO? 

Através da participação dos munícipes, do papel de coordenação de órgãos de 

consulta como o Conselho Municipal de Educação de Faro, bem como da realização e 

monitorização de diversas atividades. 

 

Depreende-se, por conseguinte, que o Plano Estratégico Educativo Municipal defina 

prioridades de intervenção, em matéria social e educativa, podendo incidir em áreas 

tão emergentes como são o ambiente, a saúde, a cidadania, os direitos humanos, a 

interculturalidade, entre outros vetores de destaque e intrínsecos ao que 

atualmente se entende por educação para a cidadania global. 

 
 

6. DEFINIÇÃO DOS EIXOS PRIORITÁRIOS 
 

O grupo de trabalho, definido em plenário do Conselho Municipal de Educação de 

Faro, é constituído por docentes/investigadores da Universidade do Algarve, tendo 

definido 4 eixos prioritários e objetivos específicos para cada um deles. 

 

Como objetivo geral do Plano Estratégico Educativo Municipal destaca-se o seguinte: 

• Promover Faro como Concelho Educador; 

Nesse seguimento, passamos a enunciar os 4 eixos estratégicos e os respetivos 

objetivos específicos de cada um: 

 
E1 – Relação com a comunidade  
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L1 – Consolidar a identidade das instituições da comunidade educativa, (fortalecer 

parcerias será um objetivo) 

L2 – Potenciar a circulação da informação e a melhoria da comunicação 

L3- Melhorar a eficácia de mecanismos de articulação no âmbito da comunidade 

educativa 

  
E2 – Gestão de recursos  
L1 – Promover o conhecimento dos recursos naturais e patrimoniais do Concelho 

para fins educativos  

L2 - Desenvolver uma gestão integrada dos recursos (humanos, espaços, transporte, 

cantinas, material) 

L3 – Monitorizar as medidas de apoio (social, económico, psicólogos, técnicos, saúde 
escolar...) 
  
E3 – Oferta educativa 
L1 – Concertar a oferta educativa em função das necessidades 

L2– Aumentar as qualificações de jovens e adultos  

L3 – Melhorar a articulação entre a oferta formativa e o mercado de trabalho 

  
E4 – Sucesso educativo 
L1 – Monitorizar os indicadores de sucesso (diferentes disciplinas e áreas curriculares 

e não curriculares e nas diferentes áreas de formação) 

L2 – Identificar e disseminar práticas promotoras de integração e de sucesso 

L3 – Definir estratégias de melhoria do sucesso e da qualidade 

 
  
 

6.1 ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 
ATIVIDADES PROMOVIDAS E ORGANIZADAS PELA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
 
ATIVIDADE 1 – CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS DE MÉRITO E DE RECEÇÃO AO PROFESSOR 
 
DATA: SETEMBRO 2021 (DATA A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 2 HORAS 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS  E DOCENTES (APOSENTADOS)DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E 

PRIVADOS DO CONCELHO 
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LOCAL: A DEFINIR 
OBJETIVO:  

• CONTRIBUIR PARA O RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO PERCURSO ESCOLAR DOS 

ESTUDANTES DO CONCELHO DE FARO; 

• VALORIZAR A CARREIRA DOCENTE DOS PROFESSORES APOSENTADOS  
METODOLOGIA: REALIZAÇÃO DE UM MOMENTO CERIMONIAL E DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA PRESTAR 

HOMENAGEM AOS ALUNOS E PROFESSORES; ENTREGA DE DIPLOMAS 
ORGANIZAÇÃO: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
EQUIPA TÉCNICA: 4 TÉCNICOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 300 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DAS DIREÇÕES DOS 

AGRUPAMENTOS E DOS/AS PRESIDENTES DOS CONSELHOS GERAIS, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, IEFP, COLÉGIO NOSSA SENHORA DO 

ALTO, ESCOLA PROFISSIONAL D. FRANCISCO GOMES DE AVELAR, TEATRO DAS FIGURAS, UNIVERSIDADE 

DO ALGARVE 
RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTO: EQUIPAMENTO DE SOM E MATERIAL AUDIOVISUAL, PAPEL E 

CANETA  
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: € 500,00 
 
 
 
ATIVIDADE 2 – DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL 
 
DATA: FEVEREIRO DE 2021 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 3 HORAS 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO PRÉ- ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: PRAÇA DA PONTINHA 
OBJETIVO:   

• VALORIZAR A CRIATIVIDADE DOS ALUNOS E DOCENTES 

• ANIMAR A BAIXA DE FARO, DANDO VISIBILIDADE AO DESFILE DOS ALUNOS COM DISFARCES E 

FANTASIAS TEMÁTICOS 
METODOLOGIA: DESFILE DOS ALUNOS DOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS PELAS RUAS DA 

BAIXA DE FARO 
ORGANIZAÇÃO: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
EQUIPA TÉCNICA: 5 TÉCNICOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 1 ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE 

EDUCAÇÃO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 2.322 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, DAS DIREÇÕES DOS AGRUPAMENTOS E DOS/AS PRESIDENTES DOS 

CONSELHOS GERAIS, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, FESTÃO 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: € 4.667,85 
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ATIVIDADE 3 –  COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
 
DATA: JUNHO 2021 (1 DE JUNHO) 
DURAÇÃO: 7 HORAS 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO PRÉ- ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: JARDIM DA ALAMEDA JOÃO DE DEUS 
OBJETIVO:   

• CELEBRAR, DE FORMA ANIMADA, A INFÂNCIA; 

• REALIZAR UMA FEIRA DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA O PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 
 

METODOLOGIA: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ANIMADAS, EXPOSIÇÃO, DRAMATIZAÇÃO, GINCANA DE 

JOGOS, EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS, SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 
ORGANIZAÇÃO: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
EQUIPA TÉCNICA: 5 TÉCNICOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 1 ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE 

EDUCAÇÃO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 1.454 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, DAS DIREÇÕES DOS AGRUPAMENTOS E DOS/AS PRESIDENTES DOS 

CONSELHOS GERAIS, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, UNIVERSIDADE DO ALGARVE, CENTRO 

DE CIÊNCIA VIVA DO ALGARVE, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, POLÍCIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, CPCJ DE FARO, ESCOLA PROFISSIONAL D. 
FRANCISCO GOMES DE AVELAR, DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE, DECO 

– ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR, BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA, 
MUSEU MUNICIPAL DE FARO. 
RECURSOS MATERIAIS: MATERIAL AUDIOVISUAL, EQUIPAMENTO DE SOM, ÁGUAS, LANCHES, MESAS E 

CADEIRAS 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: € 500,00 
 
 
ATIVIDADE 4 – FESTIVAL DE FOLCLORE INFANTIL 

 
DATA: JUNHO 2021 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 3 HORAS 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: JARDIM MANUEL BÍVAR 
OBJETIVO:   

• VALORIZAR A O PATRIMÓNIO ETNOGRÁFICO FARENSE 

• ANIMAR A BAIXA DE FARO, DANDO VISIBILIDADE ÀS COREOGRAFIAS DOS GRUPOS DE FOLCLORE 

INFANTIL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO 
METODOLOGIA: ATUAÇÃO PÚBLICA DOS GRUPOS DE FOLCLORE INFANTIL NA BAIXA DA CIDADE 
ORGANIZAÇÃO: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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EQUIPA TÉCNICA: 5 TÉCNICOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 1 ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE 

EDUCAÇÃO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 402 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, DAS DIREÇÕES DOS AGRUPAMENTOS E DOS/AS PRESIDENTES DOS 

CONSELHOS GERAIS, DOS MEMBROS DAS ASSOCIAÇÕES ETNOGRÁFICAS LOCAIS E OBSERVAÇÃO 

PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES ETNOGRÁFICAS E 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO DE SOM E PALCO 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: € 358,12 
 
 
ATIVIDADE 5 – CONCURSO PRÉMIO ANTÓNIO LABÓIA 
 
DATA: JULHO 2021 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 8 DIAS 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: JARDIM MANUEL BÍVAR 
OBJETIVO:   

• ESTIMULAR A CRIATIVIDADE DAS CRIANÇAS 

• CONTRIBUIR PARA A VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA RIA FORMOSA 
 
METODOLOGIA: EXPOSIÇÃO PÚBLICA DE TRABALHOS ELABORADOS PELOS ALUNOS DO 1.º CICLO, 
ALUSIVOS À RIA FORMOSA. SELEÇÃO DOS ALUNOS PREMIADOS. 
ORGANIZAÇÃO: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
EQUIPA TÉCNICA: 5 TÉCNICOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 1 ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE 

EDUCAÇÃO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 500 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DAS DIREÇÕES DOS 

AGRUPAMENTOS E DOS/AS PRESIDENTES DOS CONSELHOS GERAIS, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA, 
VIVMAR 
RECURSOS MATERIAIS: MATERIAIS: MATERIAL DIDÁTICO E DE DESGASTE 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
ATIVIDADE 6 – CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO InformArte 
 
DATA: AO LONGO DO ANO LETIVO (2010/21) 
DURAÇÃO: SESSÕES MENSAIS  DE 1 HORA (DATAS A DEFINIR) 
DESTINATÁRIO: ALUNOS DO 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 
LOCAL: ESTABELECIMENTOS DO ENSINO BÁSICO  
 
OBJETIVO:   
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• PROMOVER COMPORTAMENTOS SALUTARES DE NÃO VIOLÊNCIA, PREVENÇÃO DO 

BULLYING 

• CONTRIBUIR PARA A TOMADA DE CONSCIÊNCIA A RESPEITO DAS PRINCIPAIS AMEAÇAS 

AMBIENTAIS 

• SENSIBILIZAR PARA A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS HUMANOS 
  
 
 
METODOLOGIA:  
 
FASE 1 

• REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE  AS SEGUINTES TEMÁTICAS:  
1 “BULLYING”,  
2 “POUPAR ÁGUA”  
3 “DIREITOS HUMANOS EM PORTUGAL E NO MUNDO” 

 
FASE 2 
 

• ELABORAÇÃO, POR PARTE DOS ALUNOS, DA SEGUINTE TIPOLOGIA DE TRABALHO: 
- TEXTO EM PROSA OU POESIA, ALUSIVOS A UMA DAS TEMÁTICAS EM ESTUDO 
- DESENHO E PINTURA, ALUSIVOS A UMA DAS TEMÁTICAS EM ESTUDO 

  
 FASE 3 
 

• EDIÇÃO, EM LIVRO, DOS TRABALHOS ELABORADOS PELOS ALUNOS  
 

  
ORGANIZAÇÃO: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
EQUIPA TÉCNICA: 5 TÉCNICOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 1 ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE 

EDUCAÇÃO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 200 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DAS DIREÇÕES DOS 

AGRUPAMENTOS E DOS/AS PRESIDENTES DOS CONSELHOS GERAIS, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, GNR, PSP, UNIVERSIDADE DO 

ALGARVE, EMPRESA MUNICIPAL FAGAR 
RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: €1000,00 

 
 
ATIVIDADE 7  – COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO RISO  
 
DATA: 18 DE JANEIRO DE 2021 
DURAÇÃO: 1H30 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DOS 4 ANOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: ESPAÇO POLIVALENTE DAS ESCOLAS EB1 
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OBJETIVO:   
 

• DAR A CONHECER A TERAPIA DO RISO COMO FORMA DE RELAXAMENTO E AUMENTO DA 

CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO 
 
METODOLOGIA: REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA DE GRUPO - RISOTERAPIA 
ORGANIZAÇÃO: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
EQUIPA TÉCNICA: 5 TÉCNICOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 1 ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE 

EDUCAÇÃO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 200 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DAS DIREÇÕES DOS 

AGRUPAMENTOS E DOS/AS PRESIDENTES DOS CONSELHOS GERAIS, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO 
RECURSOS MATERIAIS: NÃO SE APLICA 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS  ADICIONAIS 
 
 
ATIVIDADE 8  –  CICLO DE CONFERÊNCIAS “ FARO EDUCA” 
 
DATA: 2022 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 2H00 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: POPULAÇÃO EM GERAL 
LOCAL: AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA E AUDITÓRIOS DAS ESCOLAS 

SEDE DE AGRUPAMENTO 
OBJETIVO:   
 

• DIVULGAR OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO CONCELHO 

ENQUANTO EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 
 

METODOLOGIA: REALIZAÇÃO DE 5 PALESTRAS ASSOCIADAS AOS EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS 

EDUCATIVAS E FORMATIVAS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO CONCELHO 
ORGANIZAÇÃO: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
EQUIPA TÉCNICA: 5 TÉCNICOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 1 ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE 

EDUCAÇÃO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 200 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DAS DIREÇÕES DOS 

AGRUPAMENTOS E DOS/AS PRESIDENTES DOS CONSELHOS GERAIS, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO, DGESTE – DIREÇÃO 

GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE, 
UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
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ATIVIDADES PROGRAMADAS E DESENVOLVIDAS PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
 
ATIVIDADE 10 – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
10.1. A BIBLIOTECA PASSOU POR AQUI 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: CRIANÇAS HOSPITALIZADAS – SERVIÇO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL DE FARO 
LOCAL: SERVIÇO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL DE FARO 
OBJETIVO:   
 

• PROMOÇÃO DA LEITURA EM ESPAÇO HOSPITALAR; 

• LANÇAR AS RAÍZES PARA A BIBLIOTERAPIA, ENQUANTO TÉCNICA HOLÍSTICA IMPORTANTE PARA 

ELEVAR O ÂNIMO E PARTICIPAR NO PROCESSO DE CURA. 
 

METODOLOGIA: PROMOÇÃO DO LIVRO; MOMENTOS DO CONTO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS PAIS E DA 

EQUIPA DE EDUCADORAS DE INFÂNCIA AFETAS AO SERVIÇO DE PEDIATRIA, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA, MATERIAL DE DESGASTE 

(PAPEL, CANETA, CARTOLINA) 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
 
10.2. LER JUNTOS – CLUBE DE LEITURA 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO 2.º AO 4º ANO DE ESCOLARIDADE 
LOCAL: ESCOLAS PÚBLICAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
OBJETIVO:   
 

• Promover a literacia e estimular Hábitos de leitura Autónoma; 

• Desenvolver a criatividade e a sensibilidade; 
 

METODOLOGIA: PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA ATRAVÉS DA DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

LEITURA E ESCRITA 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA:  SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO 

RAMOS ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 1 TURMA POR SESSÃO (NÚMERO VARIÁVEL) 
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MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, AVALIAÇÃO DOS DOCENTES E 

ALUNOS PARTICIPANTES, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE. 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA, MATERIAL DESGASTE (PAPEL, 
CANETA, CARTOLINA) 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTO DE S ADICIONAIS 
 
10.3. LIVROS FORA DA ESTANTE 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 90 MINUTOS POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO 7º AO 9º ANO. 
LOCAL: ESCOLAS PÚBLICAS DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 
OBJETIVO:   
 

• PROMOVER A LITERACIA E ESTIMULAR HÁBITOS DE LEITURA AUTÓNOMA 

• DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE COMPREENSÃO LEITORA ATRAVÉS DA LEITURA DE OBRAS 

LITERÁRIAS E DE OUTROS GÉNEROS LITERÁRIOS; 

• DESENVOLVER A CRIATIVIDADE E A SENSIBILIDADE; 
 

METODOLOGIA: PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA ATRAVÉS DA DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

LEITURA E ESCRITA CRIATIVA. 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO 

RAMOS ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES:  1 TURMA POR SESSÃO (NÚMERO VARIAÁVEL) 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, AVALIAÇÃO DOS DOCENTES E 

ALUNOS PARTICIPANTES, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE. 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA, MATERIAL DE DESGASTE 

(PAPEL, CANETA, CARTOLINA) 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: sem custos adicionais 

 
10.4. O ARQUIVO EM PAPEL E O PAPEL DO ARQUIVO 
 

DATA: DURANTE TODO O ANO LETIVO (SUJEITO A MARCAÇÃO) 
ANOS : 1 .º E 2.º CICLO 

DURAÇÃO: 45 minutos por sessão. 
DESTINATÁRIOS: Alunos do 1.º e 2.º ciclo. 
LOCAL: Escolas Públicas e particulares (sala de aula). 
 
OBJETIVO:  

• DAR A CONHECER OS ARQUIVOS E A SUA IMPORTÂNCIA; 

•VALORIZAR O PATRIMÓNIO CULTURAL LOCAL. 
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METODOLOGIA: APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TENDO EM 

VISTA A PROMOÇÃO E VALORIZAR DO ESPÓLIO ARQUIVÍSTICO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE FARO E DAR A 

CONHECER A IMPORTÂNCIA DOS ARQUIVOS NO ENSINO. 
 

ORGANIZAÇÃO: ARQUIVO MUNICIPAL DE FARO. 
EQUIPA TÉCNICA: ARQUIVISTA MUNICIPAL. 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: APROXIMADAMENTE 25 ALUNOS POR SESSÃO. 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE. 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

RECURSOS MATERIAIS: COMPUTADOR E PROJEÇÃO. 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS. 

 
ATIVIDADE 11 – ATIVIDADES PERMANENTES DIRIGIDAS AO PÚBLICO ESCOLAR (CRIANÇAS E JOVENS) 
 
11.1 VISITAS GUIADAS 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H00 POR VISITA 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO ATÉ AO ENSINO SECUNDÁRIO 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   
 

• DAR A CONHECER, DE FORMA LÚDICA, OS DIFERENTES ESPAÇOS FUNCIONAIS DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SUA ORGANIZAÇÃO. 
 

METODOLOGIA: VISITA GUIADA 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE. 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
RECURSOS MATERIAIS: ACERVO DA BIBLIOTECA ANTÓNIO RAMOS ROSA 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
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11.2 HISTÓRIAS À SOLTA 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H00 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DAS CRECHES, JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   

• ESTIMULAR O GOSTO PELOS LIVROS E PELA LEITURA 
METODOLOGIA: SESSÕES DE CONTO INFANTIL 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES PARTICULARES 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COM VALÊNCIA DE CRECHE, DE JARDIM DE INFÂNCIA E 1º CICLO E 

ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS, ADEREÇOS E MATERIAL DE DESGASTE 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
11.3. CRESCER NA BIBLIOTECA 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H00 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DAS CRECHES, E JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS  
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   

• ESTIMULAR O GOSTO PELOS LIVROS E PELA LEITURA 

• APOIAR OS EDUCADORES NO DESENVOLVIMENTO DE SESSÕES DE GRUPO, ATRAVÉS DA 

UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS E RECURSOS (LIVROS, MATERIAL DIDÁTICO, ETC.) 

DISPONIBILIZADOS PELA BIBLIOTECA. 
 

METODOLOGIA: SESSÕES DE ANIMAÇÃO INFANTIL  
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL COM VALÊNCIA DE CRECHE E DE JARDIM DE INFÂNCIA, ESTABELECIMENTOS 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS, JOGOS DIDÁTICOS, FANTOCHES E MATERIAL DE DESGASTE 
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ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
11.4. À DESCOBERTA DA BIBLIOTECA 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO ATÉ AO ENSINO SECUNDÁRIO 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER OS RECURSOS E OS ESPAÇOS DA BIBLIOTECA; 

• ENSINAR A UTILIZAR OS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE PESQUISA DA 

BIBLIOTECA ANTÓNIO RAMOS ROSA; 

• PROMOVER E INCENTIVAR O TRABALHO DE PESQUISA  
 

METODOLOGIA: SESSÕES DE FORMAÇÃO DE UTILIZADORES 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PÚBLICO E PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS, COMPUTADORES 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
11.5. POESIA AOS PEDAÇOS  
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H00 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIO 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA OU BIBLIOTECAS ESCOLARES DO CONCELHO DE 

FARO 
OBJETIVO:   

• PROMOVER O GOSTO PELA POESIA; 

• ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A IMAGINAÇÃO; 

• PROMOVER A LEITURA EM VOZ ALTA. 
 

METODOLOGIA: SESSÕES DE LEITURA E ESCRITA CRIATIVA 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE FARO ANTÓNIO RAMOS ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: 1 TURMA POR SESSÃO (NÚMERO VARIÁVEL) 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PRIVADOS 
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RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA, MATERIAL DE DESGASTE 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 

 
11.6. MOMENTOS – HISTÓRIAS CONTADAS SORRISOS PARTILHADOS  
 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 

DESTINATÁRIOS: ALUNOS JI/1ºCICLO E SÉNIORES DO CONCELHO  

LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 

OBJETIVO:  

• ENCONTROS INTERGERACIONAIS; 

• PROMOÇÃO DA LEITURA EM CONTEXTO DE PARTILHA E AFETO ENTRE DUAS 

GERAÇÕES 
 

METODOLOGIA: ENCONTROS INTERGERACIONAIS  

ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 

EQUIPA TÉCNICA: SERVIÇO EDUCATIVO DA BMF 

ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: +/-30 

MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES/OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: PARCERIA COM PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO 

RECURSOS MATERIAIS: ACERVO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA ANTÓNIO RAMOS ROSA 

ORÇAMENTO DA ACTIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS  

 
11.7. QUINTA DOS AUTORES 
 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (1 X POR MÊS) 
DURAÇÃO: 1H00 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: JARDIM DE INFÂNCIA/1º CICLO / GRUPOS DE IDOSOS 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   

• PROMOVER OS ESCRITORES DE LITERATURA INFANTIL; 

• PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA; 

• PROPORCIONAR ENCONTROS INTERGERACIONAIS. 
 

METODOLOGIA: PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: ESCRITORES /TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

ANTÓNIO RAMOS ROSA  
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL  
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES / 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: ESCRITORES, EDUCADORES DE INFÂNCIA, PROFESSORES 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS, MATERIAL DESGASTÁVEL 
ORÇAMENTO DA ACTIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS  
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11.8 A GRANDE MISSÃO 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (1 VEZ POR MÊS) 
DURAÇÃO: 1H00 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: JARDIM DE INFÂNCIA (5 ANOS)/1º CICLO 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:  

• PROPORCIONAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRESERVAÇÃO E A 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL; 

• SENSIBILIZAR OS ALUNOS E A COMUNIDADE QUANTO ÀS QUESTÕES 

AMBIENTAIS E SUAS CONSEQUÊNCIAS. 
 

METODOLOGIA: REUTILIZAR OS RESÍDUOS 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA/FAGAR 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES/ 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: EDUCADORES DE INFÂNCIA, PROFESSORES, TÉCNICOS RESPONSÁVEIS 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS, MATERIAL DESGASTÁVEL 
ORÇAMENTO DA ACTIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS  
 
11.9 CAÇADORES D’ARTE 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 
DURAÇÃO: 1H00 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1º CICLO 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:  

• PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA; 

• TRABALHAR AS EMOÇÕES; 

• VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE DINÂMICAS EM TORNO DAS ARTES (TEATRO, 
EXPRESSÃO CORPORAL, MÚSICA E CROMOTERAPIA) PARA A INTEGRAÇÃO. 

 
METODOLOGIA: PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA ATRAVÉS DAS ARTES 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA/ Iluminarte/Fernando Cabral/Inês Gonçalves/Vanda Santa Rita/outras 
entidades convidadas 

 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES/ 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: EDUCADORES DE INFÂNCIA, PROFESSORES, TÉCNICOS RESPONSÁVEIS 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA, MATERIAL DESGASTÁVEL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS  
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12. ATIVIDADES PERMANENTES DIRIGIDAS AO PÚBLICO EM GERAL 
 
12.1”…E COM PÓS DE PERLIMPIMPIM… A TARDE CHEGA AO FIM” 
DATA: ANOS LETIVOS  2020/21 (2ª, 3ª E 4ª FEIRA) 
DURAÇÃO: 1H00 (SESSÕES PERIÓDICAS SEMANAIS) 
DESTINATÁRIOS: PÚBLICO EM GERAL 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   
 

• PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA 

• FOMENTAR O CONTACTO INTERGERACIONAL E O DIÁLOGO  
 

METODOLOGIA: SESSÕES DE CONTO PARA FAMÍLIAS 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: PÚBLICO EM GERAL 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA, MATERIAL DE DESGASTE. 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
12.2”CLUBE DOS PAIS E AVÓS CONTAM HISTÓRIAS” 
 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (5ª FEIRA) 
DURAÇÃO: 1H00 (SESSÕES PERIÓDICAS SEMANAIS) 
DESTINATÁRIOS: PÚBLICO EM GERAL 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   

• PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA 

• PROMOVER A INCLUSÃO DA COMUNIDADE 
 

METODOLOGIA: SESSÕES DE CONTOS COM A PARTICIPAÇÃO DE PAIS E AVÓS 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: PÚBLICO EM GERAL 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
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12.3. HISTÓRIAS AO COLO 
 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (6ª FEIRA) 
DURAÇÃO: 1H00 (SESSÕES PERIÓDICAS SEMANAIS) 
DESTINATÁRIOS: 0 AOS 5 ANOS 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   

• DESPERTAR, NA PRIMEIRA INFÂNCIA, O GOSTO PELO LIVRO 
 

METODOLOGIA: SESSÕES DE CONTO DIRIGIDAS A BEBÉS E CRIANÇAS COM RECURSO A LIVROS E OBJETOS 

TEMÁTICOS (FANTOCHES E ADEREÇOS) 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: CRIANÇAS DOS 0 AOS 5 ANOS DE IDADE 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA, ADEREÇOS 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
12.4. “TEMPO PARA BRINCAR” 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 (MEDIANTE DISPONIBILIDADE DA SALA) 
DESTINATÁRIOS: PÚBLICO EM GERAL 
LOCAL: ECOTECA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   

• ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E O GOSTO POR TEMAS EMERGENTES COMO SÃO 

O AMBIENTE E A CIDADANIA 
METODOLOGIA: ATELIERS E OFICINAS NO ESPAÇO ECOTECA 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: CRIANÇAS E JOVENS ADOLESCENTES 
RECURSOS MATERIAIS: MATERIAL DIDÁTICO DISPONÍVEL NA ECOTECA 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
12.5. “SÁBADOS EM FAMÍLIA” 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 (SESSÕES PERIÓDICAS MENSAIS) 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
DESTINATÁRIOS: PÚBLICO EM GERAL 
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OBJETIVO:   

• ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E O GOSTO POR PARTICIPAR EM ATIVIDADES 

FAMILIARES E COLETIVAS, RELACIONADAS COM O LIVRO 
 

METODOLOGIA: ATELIERS E OFICINAS DE GRUPO, PARA PAIS E FILHOS 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA OU OUTRAS ENTIDADES CONVIDADAS 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: PAIS E FILHOS 
RECURSOS MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA MATERIAL DIDÁTICO  
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS QUANDO REALIZADA PELOS TÉCNICOS DA 

BIBLIOTECA 
 
12.6. “OFICINAS DE FÉRIAS” 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (FÉRIAS ESCOLARES DO NATAL, DA PÁSCOA E VERÃO) 
DURAÇÃO: DURAÇÃO FLEXÍVEL  
DESTINATÁRIOS: PÚBLICO EM GERAL 
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
OBJETIVO:   

• OCUPAR O TEMPO LIVRE COM ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS, 
CULTURALMENTE ENRIQUECEDORAS 
 

METODOLOGIA: ATELIERS E OFICINAS PARA GRUPOS, SESSÕES DE LEITURA E DE CONTO 
ORGANIZAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS ROSA 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO RAMOS 

ROSA OU OUTRAS ENTIDADES CONVIDADAS 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: NÚMERO VARIÁVEL 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: CRIANÇAS DO 1.º  E 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO RECURSOS 

MATERIAIS: LIVROS DO FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA E MATERIAL DIDÁTICO DISPONÍVEL NA 

BIBLIOTECA ANTÓNIO RAMOS ROSA 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS QUANDO REALIZADA PELOS TÉCNICOS DA 

BIBLIOTECA 
 
13. ATIVIDADES PROMOVIDAS E ORGANIZADAS PELO MUSEU MUNICIPAL DE FARO E PELO MUSEU 

REGIONAL DE FARO 
 
13.1. ATELIERS ALUSIVOS AO PATRIMÓNIO REGIONAL 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
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LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
OBJETIVO:   

• FOMENTAR O CONHECIMENTO SOBRE OS PRODUTOS REGIONAIS (ALFARROBA, 
AMÊNDOA, FIGO) 

• ESTIMULAR A VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE GASTRONÓMICA 

• VALORIZAR O PATRIMÓNIO NATURAL ALGARVIO  
 

METODOLOGIA: ATELIERS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS RECORRENDO ÀS LENDAS E ESTÓRIAS E AO 

TRABALHO MANUAL 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL  
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL COM VALÊNCIA DE PRÉ-ESCOLAR E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: MATERIAL DIDÁTICO E DE DESGASTE 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.2. OFICINAS QUE ILUSTRAM OS OFÍCIOS RETRATADOS NO ACERVO DO MUSEU REGIONAL: OLARIA, 
TECELAGEM, CESTARIA, TRABALHO AGRÍCOLA E PESCA 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER ALGUNS OFÍCIOS TRADICIONAIS 

• INCENTIVAR O GOSTO PELA ETNOGRAFIA REGIONAL 
 

METODOLOGIA: ATIVIDADES PEDAGÓGICAS RECORRENDO AO MATERIAL EXPOSITIVO EXISTENTE, 
EXPOSIÇÃO ORAL E TAREFAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS  
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL COM VALÊNCIA DE PRÉ-ESCOLAR E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: ACERVO MUSEOLÓGICO, MATERIAL DIDÁTICO E DE DESGASTE 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
 
13.3. EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS SOBRE JOGOS TRADICIONAIS (JOGOS DE MÃO - BERLINDE, POR 

EXEMPLO)  
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DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1.º E 2.º  CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER JOGOS TRADICIONAIS 

• INCENTIVAR O GOSTO PELA ETNOGRAFIA REGIONAL 
 

METODOLOGIA: ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS RECORRENDO AO MATERIAL EXPOSITIVO EXISTENTE  
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL  
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL COM VALÊNCIA DE PRÉ-ESCOLAR E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: OBJETOS TRADICIONAIS EXPOSTOS, MATERIAL DIDÁTICO E DE DESGASTE 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.4. PERCURSOS AO MUSEU REGIONAL E AO MUSEU MUNICIPAL 
DATA: ANOS LETIVOS  2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO 1.º CICLO E DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE E MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER O ACERVO DOS MUSEUS REGIONAL E MUNICIPAL 

• INCENTIVAR O GOSTO PELA ETNOGRAFIA REGIONAL 
 

METODOLOGIA: VISITA AOS DIFERENTES ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE E MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL E DO MUSEU MUNICIPAL 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: SEM MATERIAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.5. ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS SOBRE A ARQUITETURA TRADICIONAL DO ALGARVE 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO 1.º CICLO 
LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
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OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER A CASA TRADICIONAL ALGARVIA 

• INCENTIVAR O GOSTO PELA ETNOGRAFIA REGIONAL 
 

METODOLOGIA: EXPOSIÇÃO ORAL E INFORMAÇÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA CASA TRADICIONAL 

DO ALGARVE 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: SEM MATERIAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.6.  ATIVIDADES DE PEDDY PAPER AO MUSEU REGIONAL E AO MUSEU MUNICIPAL 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30  
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO 1.º CICLO E DO 2.º CICLO 
LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE E MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
OBJETIVO:   

• FOMENTAR O GOSTO PELO PATRIMÓNIO REGIONAL 

• ESTIMULAR A CONCENTRAÇÃO E A CRIATIVIDADE 
 

METODOLOGIA: PEDDY PAPER COM RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PRÁTICOS E QUESTÕES TEMÁTICAS 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE E MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL DO ALGARVE E DO MUSEU 

MUNICIPAL DE FARO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: SEM MATERIAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.7.SESSÕES DE INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA   
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30  
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO 
LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
OBJETIVO:   

• TOMAR CONHECIMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE GERIR O CONSUMO 

DE ÁGUA 
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• PROMOVER A CONSCIENCIALIZAÇÃO RELATIVA AO VALOR DA ÁGUA 

COMO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE 
 

METODOLOGIA: SESSÃO INFORMATIVA, DINÂMICA DE GRUPO 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL COM VALÊNCIA DE PRÉ-ESCOLAR E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRIVADOS E 

EMPRESA MUNICIPAL FAGAR 
RECURSOS MATERIAIS: MATERIAL DIDÁTICO E DESGASTÁVEL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.8. COMEMORAÇÃO DE EFEMÉRIDES TEMÁTICAS RELACIONADAS COM O PATRIMÓNIO 

ETNOGRÁFICO 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30  
DESTINATÁRIOS: 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
OBJETIVO:   

• CELEBRAR ÉPOCAS FESTIVAS COMO O NATAL, A PÁSCOA, O DIA DE REIS, 
O DIA DE S. MARTINHO, O DIA DA CRIANÇA 

• COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 

• EDUCAR PARA O PATRIMÓNIO 
 

METODOLOGIA: SESSÃO INFORMATIVA, DINÂMICA DE GRUPO, VISITA GUIADA 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 E 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: SEM MATERIAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.9 ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA ARTE 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1.º CICLO 
LOCAL:  MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
OBJETIVO:   

• PROMOVER O CONHECIMENTO DO ACERVO MUSEOLÓGICO EXISTENTE 
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METODOLOGIA: APRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DAS OBRAS ARTE/PINTURA EM EXIBIÇÃO, 
SEGUINDO-SE JOGOS EM GRUPO E TAREFA PEDAGÓGICA ALUSIVA AOS MESMOS;  
ORGANIZAÇÃO:  MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: SEM MATERIAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.10. CONTOS E LENDAS TRADICIONAIS 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1.º CICLO E 2.º CICLO 
LOCAL: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE E MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER O PATRIMÓNIO ORAL E HISTÓRICO 

• PROMOVER A IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE 
 

 
METODOLOGIA: CONTAR CONTOS, ESTÓRIAS/HISTÓRIAS E LENDAS COM RECURSO ÀS PERSONAGENS 

INERENTES ÀS OBRAS DE ARTE EM EXPOSIÇÃO E REALIZAR TAREFAS DIDÁTICAS RELACIONADAS COM O 

USO DE FANTOCHES, O DESENHO E A PINTURA.  
ORGANIZAÇÃO: MUSEU REGIONAL DO ALGARVE E MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU REGIONAL DO ALGARVE E DO MUSEU 

MUNICIPAL DE FARO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: SEM MATERIAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.11. ATIVIDADES LÚDICAS ALUSIVAS À ARQUEOLOGIA 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1.º CICLO  
OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER O PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO DA CIDADE 

• ESTIMULAR O GOSTO PELA ATIVIDADE ARQUEOLÓGICA 
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METODOLOGIA: SESSÃO INFORMATIVA SOBRE O TRABALHO ARQUEOLÓGICO E DIÁLOGO COM OS 

ALUNOS SOBRE AS FUNÇÕES DOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICAS DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: ACERVO DO MUSEU MUNICIPAL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.12. ATIVIDADES LÚDICAS EXPLORATÓRIAS, ALUSIVAS AO MOSAICO “OCEANUS” 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1.º CICLO  
LOCAL: MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER O MOSAICO “OCEANUS” 

• ESTIMULAR O GOSTO PELO PATRIMÓNIO FARENSE 

• COMPREENDER A IMPORTÂNCIA COMERCIAL E CULTURAL DE 

“OSSONOBA “ 
 

 
METODOLOGIA: SESSÃO EXPLORATÓRIA SOBRE O MOSAICO “OCEANUS” E A CIDADE OSSONOBA. 
DINÂMICAS DE GRUPO, ALUSIVAS ÀS TEMÁTICAS EM ESTUDO 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 E 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: ACERVO DO MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.13. ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS ASSOCIADAS AO CONVENTO NOSSA SENHORA DA 

ASSUNÇÃO 
DATA: ANOS LETIVOS  2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: PRÉ-ESCOLAR E  1.º CICLO 
LOCAL: MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
OBJETIVO:   
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• DAR A CONHECER OS DIFERENTES ESPAÇOS CONVENTUAIS DO 

MUSEU 

• COMPREENDER O IMPACTO RELIGIOSO E CULTURAL DOS 

MOSTEIROS  
 

 
METODOLOGIA: SESSÃO LÚDICA, COM RECURSO A JOGOS PEDAGÓGICOS, ENVOLVENDO OS 

PARTICIPANTES NA DESCOBERTA E NA CONCRETIZAÇÃO DE NOVAS APRENDIZAGENS 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL COM VALÊNCIA DE PRÉ-ESCOLAR E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: JOGOS DIDÁTICOS (DOMINÓS…) 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.14. ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS SOBRE OS ROMANOS E ÁRABES 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1.º CICLO 
LOCAL: MUSEU MUNICIPAL DE FARO E VILA ADENTRO 
OBJETIVO:   

• DAR A CONHECER FACTOS HISTÓRICOS SOBRE A ÉPOCA 

ROMANA 
 

METODOLOGIA: SESSÃO LÚDICA, COM RECURSO A JOGOS, ENVOLVENDO OS PARTICIPANTES NA 

DESCOBERTA E NA CONCRETIZAÇÃO DE NOVAS APRENDIZAGENS 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE FARO  
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: MATERIAL DESGASTÁVEL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.15. ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS DE DESCOBERTA DO MUSEU, DA VILA ADENTRO E BAIXA DA 

CIDADE 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1.º , 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
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LOCAL: MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
OBJETIVO:   

• PROMOVER O CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

CITADINO 
 

 
METODOLOGIA: RECURSO A JOGOS DE DESCOBERTA, DINÂMICAS DE GRUPO E 

AVALIAÇÃO/MONITORIZAÇÃO ANIMADA DOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE FARO  
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: MATERIAL DESGASTÁVEL 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
13.16. CEDÊNCIA DOS ESPAÇOS DO MUSEU PARA DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 
DATA: ANOS LETIVOS 2020/21 (DATAS A DEFINIR) 
DURAÇÃO: 1H30 POR SESSÃO 
DESTINATÁRIOS: 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO 
LOCAL: MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
OBJETIVO:   

• POSSIBILITAR A CONCRETIZAÇÃO DE AULAS DE EDUCAÇÃO 

FORMAL EM ESPAÇO MUSEOLÓGICO 
 

METODOLOGIA: CEDÊNCIA DO ESPAÇO E APOIO LOGÍSTICO 
ORGANIZAÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE FARO 
EQUIPA TÉCNICA: TÉCNICA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL 
ESTIMATIVA DO NÚMERO DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 A 25 PARTICIPANTES 
MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: AUSCULTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, APRECIAÇÕES DOS DOCENTES, 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PRIVADOS 
RECURSOS MATERIAIS: ACERVO MUSEOLÓGICO 
ORÇAMENTO DA ATIVIDADE: SEM CUSTOS ADICIONAIS 
 
 
 
6. CALENDARIZAÇÃO/CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
As ações e atividades são projetadas para desenvolver ao longo dos próximos anos, 

devendo iniciar-se a partir do ano 2021. 



 

32 

 

 

À posteriori e depois de aprovada, em Conselho Municipal de Educação de Faro, a 

proposta apresentada, no âmbito da respetivo planeamento municipal cada serviço 

promotor das ações e atividades de educação ambiental supra indicadas irá definir a 

sua calendarização, para efeitos de divulgação dos respetivos programas. 
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ANEXO II 

TABELA DE MONITORIZAÇÃO/REGISTO DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA 
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Monitorização– Registo de avaliação periódica (Síntese – Ano Letivo 2019/20) 
 

 
Obras de construção 

e requalificação 
Refeitórios escolares 

Rede de transportes 
escolares 

Ação Social Escolar Segurança 
Outras: 

Projetos Socioeducativos 
 

Dificuldades e problemas 
detetados 

-Dificuldades de acesso a linhas de 
financiamento comunitário; 

 
 

-Irregularidades 
pontuais no serviço 

prestado pela empresa 
contratualizada; 

- Algumas queixas dos 
pais e encarregados de 

educação 

- 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; 

 

- Diagnóstico de casos de 
manifestação de 

violência em alguns 
estabelecimentos de 

ensino; 

- Escassez de recursos financeiros; 
 

- Dificuldades na disponibilização de 
transporte para todos os pedidos, 

devido ao número elevado de 
requerimentos 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 

- Requalificação da Escola Básica do 
Bom João e disponibilização de 3 

salas de educação pré-escolar 

- 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; 

- São 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 transporte 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; 
- são asseguradas refeições aos 
alunos carenciados durante o 

período de ensino à distância e 
distribuição de vouchers de refeições 

para os alunos que não se possam 
deslocar à escola para recolher as 

refeições; 
- São atribuídas bolsas de estudo a 
alunos do ensino secundário e do 

ensino superior 

- Informação aos pais, 
alunos e docentes; 

- Reforço do processo de 
colaboração com as 

polícias (PSP, GNR e PJ); 
 

- Realização de todas as ações 
programadas; 

- boa adesão das turmas escolares 
às iniciativas; 
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ANEXO III  

 QUADROS RESUMO DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS (PRÉ- ESCOLAR/1.º CICLO E 2.º3.º CICLOS/ENSINO 

SECUNDÁRIO) 
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Quadro - Resumo de apresentação de dados 

EDUCAÇÃO 
N.º de 
turmas 

N.º de 
salas 

de aula 

Tx 
Ocup 

Previsão 
do n.º 

de salas 
em 

2030 

  Alunos Carenciados 

  

  

  

 Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar 
Auxílios 

Económicos 
Segurança Social 

Verba (€] 

Prolong. Horário - 
Pré Escolar 

Pré-
Escolar 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Escalão 

A 
Escalão 

B 
3.º 

escalão 
4.º 

escalão 
N.º de alunos 

REDE PÚBLICA     

Pré-escolar - Jardins de Infância                                             

JI do Carmo 3 3 100 3 60 60 60 60 70 75 70 69 72 71 75 77 75 70 24 26 6 3 € 2.590,00 50 

JI Conceição  3 3 100 3 75 65 65 75 76 75 75 73 88 70 75 74 70 65 6 28 11 3  € 1.400,00 57 

JI Montenegro  3 3 100 3 75 70 69 65 71 75 65 75 75 73 75 75 70 70 12 21 5 3 € 1.575,00 61 

JI Bordeira 1 1 100 1 n.a n.a n.a n.a 19 23 25 25 26 20 21 26 25 24 4 6 2 0 € 490,00 19 

JI St.ª  Bárb. 
de Nexe 

1 1 100 1 25 25 25 25 25 24 25 24 28 25 25 18 19 25 10 8 0 1 € 980,00 15 

JI Lejana 3 3 100 3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 71 70 75 75 75 78 18 29 8 6 € 2.275,00 60 

Penha 2 2 100 2 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 20 45 44 57 51 21 14 4 1 € 1.960,00 27 

Areal Gordo 1 1 100 1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 19 25 25 25 25 13 10 1 3 € 1.260,00 22 

Estoi 1 1 100 1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 21 20 9 7 2 1 € 875,00 11 

Bom João 3 3 100 3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0 70 13 23 3 3 € 1.715,00 55 

Total 21 21 100 21 235 220 219 225 261 272 260 266 360 368 416 414 437 498 130 172 42 24 € 15.120,00 377 

Em projeto e/ou em construção - Novos Centros Educativos ou obras de ampliação e requalificação 

Gambelas n.a 3 n.a                                           

EB no recinto 
da EB2,3 D. 
Afonso III 

  3                                             

Total n.a n.a n.a 6                                             
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N.º de salas 
de aula em 

2030 
Estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico Alunos Carenciados 

EDUCAÇÃO 
N.º de 
turmas 

N.º de 
salas de 

aula 

Tx 
Ocup(%) 

1.º Ciclo 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Escalão 

A 
Escalão 

B 
3.º 

escalão 
4.º 

escalão 
Verba (€) 

E.B. Areal 
Gordo 

2 3 67 3 74 70 73 67 72 70 61 66 54 45 43 41 36 35 15 10 1 1 1.400,00 

Ilha da 
Culatra 

1 1 100 2 29 32 27 23 28 26 27 23 25 16 18 19 16 n.a 11 5 1 0 945,00 € 

 São Luís 12 12 100 12 450 448 430 450 447 430 442 449 423 377 342 307 279 287 62 59 21 9 6.405,00 

Bom João 10 10 100 10 261 261 281 307 281 299 314 288 267 240 230 221 243 217 59 67 24 14 6.475,00 

Penha 9 9 100 9 290 263 282 235 230 253 241 221 181 155 143 155 190 193 78 52 15 1 7.280,00 

V. Carneiros 10 10 100 10 204 204 223 212 202 234 242 267 260 252 222 250 249 249 17 61 23 4 3.325,00 

 Alto de 
Rodes 

8 8 100 8 344 341 334 351 339 357 328 317 196 197 197 173 174 167 42 59 21 8 
5.005,00 

 Mar e 
Guerra 

n.a n.a n.a. n.a 39 36 49 39 35 34 0 0 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

 Marchil 2 2 100 2 34 16 33 41 37 37 52 52 50 50 45 46 46 40 3 12 4 1 630,00 

 Patacão 3 3 100 3 59 60 70 60 53 53 56 58 69 64 53 50 53 52 35 8 0 0 2.730,00 

Carmo 6 6 100 6 275 282 273 293 251 229 221 204 136 107 134 125 121 125 58 61 17 2 6.195,00 

 Ilha do 
Ancão 

1 1 100 1 23 19 22 21 19 16 15 17 18 20 18 12 9 22 3 3 1 0 
315,00 

Montenegro  10 10 100 10 199 231 260 243 245 263 255 236 250 240 239 251 249 253 36 92 25 15 5.740,00 

Conceição 6 6 100 6 98 97 114 119 130 139 123 130 140 127 130 142 129 129 30 44 11 1 3.640,00 

Ferradeira 2 2 100 2 41 42 41 28 28 24 25 29 36 27 25 34 34 31 13 11 2 2 1.295,00 

Estoi 4 4 100 4 116 108 119 116 115 123 124 115 121 117 106 89 93 94 36 29 8 3 3.535,00 

Bordeira 2 2 100 2 18 16 26 24 33 31 35 45 54 49 44 44 52 43 14 10 3 1 1.330,00 

St.ª Bárbara 
de Nexe 

3 4 75 4 73 75 83 84 76 88 81 69 70 53 77 52 47 52 41 19 1 1 3.535,00 

Lejana 12 12 100 12 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 107 172 263 292 274 289 63 90 30 10 7.560,00 

Afonso III 2 2 100 2 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 118 74 40 43 63 61 n.a n.a n.a n.a n.a 

Total 105 107 98 108 2627 2601 2749 2728 2621 2706 2642 2586 2575 2382 2.369 2346 2357 2339 616 692 208 73 67.340,00 

Construção de novos edifícios/ obras de ampliação e de requalificação 

Gambelas 

n.a 

8 

n.a 

EB no 
recinto da 
EB2,3 D. 
Afonso III 

8 

Total 16 
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EDUCAÇÃO 
N.º de 
turmas 

Capac. 
Tx. Ocup 

(%) 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
 

Dr. Joaquim  
Magalhães 

43 36 119 724 702 745 741 782 836 947 987 1032 1089 1099 1105 1076 1066 
 

Santo António 36 30 120 624 647 646 683 738 918 955 815 824 866 881 813 702 766 
 

Afonso III 25 30 83 650 681 676 670 666 649 594 537 537 504 527 570 573 516 
 

Dr. José Jesus 
Neves Júnior 

24 30 80 626 616 563 588 605 543 501 526 504 428 348 394 463 565 
 

Montenegro 24 25 96 412 432 445 450 487 504 463 476 496 505 469 488 489 497 
 

Poeta Emiliano 
da Costa 

17 21 81 368 355 363 400 411 350 344 421 395 351 336 317 303 323 
 

Pinheiro e Rosa 1 1 100 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 51 34 17 
 

Tomás Cabreira 1 1 100 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 35 44 27 
 

Total 171 174 98 3404 3433 3438 3532 3689 3800 3804 3762 3788 3743 3660 3773 3684 3777  

 
 

 

EDUCAÇÃO 
N.º de 
turmas 

Capac. 
Tx. Ocup 

(%) 

Ensino Secundário  

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20  
João de Deus 24 35 68,57 698 711 809 824 839 933 870 820 779 740 668 653 662 680  

Tomás Cabreira 52 59 88,14 407 504 762 861 866 871 866 1093 1105 1192 1296 1301 1344 1231  

Pinheiro e Rosa 39 32 121,88 754 932 879 802 731 667 649 531 421 416 501 494 506 490  

Total 115 126 91,27 1859 2147 2450 2487 2436 2471 2385 2444 2305 2348 2465 2448 2512 2401  
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ANEXO IV  

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO 

 

Escolas Básicas (1.º ciclo e jardim de infância) 

Escolas Básicas (2.º e 3.º ciclos) 

Escolas Secundárias e Ensino Superior Público 
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ANEXO V  

 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA 
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Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa 

 
Escola Secundária Pinheiro e Rosa 

 
Ensino ministrado: secundário e profissional 
Capacidade: 32 salas 
Número de alunos: 490 
Localização: Rua António Gedeão, n.º 1, 8005-546 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 

Escola Básica Dr. José Neves Júnior 

 
Ensino ministrado: 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
Capacidade: 30 salas 
Número de alunos: 565 
Localização: Rua Dr. Emílio José Campos Coroa, 8005-210 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 
 

Escola Básica Poeta Emiliano da Costa 

 
Ensino ministrado: 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
Capacidade: 21 salas 
Número de alunos: 323 
Localização: Rua Dr. Emílio José Campos Coroa, 8005-210 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 
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Escola Básica da Lejana 

 
Ensino ministrado: pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 15 (12 salas do 1.º CEB e 3 salas de pré-escolar) 
Número de alunos: 367 
Localização: Avenida Mário Lyster, 8000 - Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
Escola Básica n.º 5 de Faro 

 
Ensino ministrado 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 10 salas 
Número de alunos: 249 
Localização: Praceta Dr. Aleixo Cunha, 8000 – 325 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
Escola Básica de Conceição 

 
Ensino ministrado: pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 9 salas (6 salas do 1.º CEB e 3 salas do pré-escolar) 
Número de alunos: 194 
Localização: Rua 25 de Abril, Conceição, 8005-446 Faro 
Freguesia: Conceição e Estoi 
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Escola Básica de Estoi 

 
Ensino ministrado: pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 5 (4 salas do 1.º CEB e 1 sala do pré-escolar) 
Número de alunos: 114 
Localização: Rua de Faro, n.º 24, Estoi, 8005-998 Faro 
Freguesia: Conceição e Estoi 

 
Escola Básica de Sta. Bárbara de Nexe 

 
Ensino ministrado: pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 5 (4 salas do 1.º CEB e 1 sala de educação pré-escolar) 
Número de alunos: 77 
Localização: Rua de Faro, Sta Bárbara de Nexe, 8005-700 Faro 
Freguesia: Sta. Bárbara de Nexe 

 
Escola Básica de Bordeira 

 
Ensino ministrado: pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 3 (2 salas do 1.º CEB e 1 sala do pré-escolar) 
Número de alunos: 67 
Localização: Rua da Escola, Bordeira, Sta. Bárbara de Nexe, 8000-704 Faro 
Freguesia: Sta. Bárbara de Nexe 
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Agrupamento de Escolas João de Deus 
 
Escola Secundária João de Deus 

 
Ensino ministrado: ensino secundário 
Capacidade: 35 salas 
Número de alunos: 680 
Localização: Avenida 5 de outubro, 8004-069 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 
 

Escola Básica Santo António 

 
Ensino ministrado: 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
Capacidade: 30 salas 
Número de alunos: 757 
Localização: Rua Reitor Teixeira Guedes, 8000 – 425 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 

Escola Básica n.º 4 de Faro 

 
Ensino ministrado: pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 13 (2 sala de pré-escolar, 9 salas de 1.º ciclo e 2 salas da Unidade de Surdos) 
Número de alunos: 244 
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Localização: Estrada da Penha, 8005-131 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
Escola Básica de Areal Gordo 

 
Ensino ministrado: pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 4 salas(3 salas do 1.º CEB e 1 sala de pré-escolar) 
Número de alunos: 60 
Localização: Sítio do Areal Gordo, 8005-409 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
Escola Básica de Ferradeira 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 2 salas 
Número de alunos: 31 
Localização: Estrada da Ferradeira, Conceição, 8005-484 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
 

Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira 
 
Escola Secundária Tomás Cabreira 

 
Ensino ministrado: ensino secundário 
Capacidade:59 
Número de alunos: 1.151 
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Localização: Rua Dr. Manuel Arriaga, n.º 2, 8004-070 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 
 

 
 

Escola Básica Dr. Joaquim de Magalhães 

 
Ensino ministrado: 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
Capacidade: 36 
Número de alunos: 1066 
Localização: Rua Ema Romero Câmara Reis, 8000 – 544 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 
 
 

Escola Básica de S. Luís 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 12 salas 
Número de alunos: 287 
Localização: Rua João de Deus, 16-B, 8000-368 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
 

Escola Básica do Bom João 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade:10 
Número de alunos: 217 
Localização: Bairro do Bom João, 8000 – 209 Faro 
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Freguesia: Sé e São Pedro 

 
 

 
 

Agrupamento de Escolas D. Afonso III 
 
Escola Básica D. Afonso III 

 
Ensino ministrado: 23 ciclos do ensino básico 
Capacidade: 30 
Número de alunos: 516 
Localização: Rua Luís de Camões, 8004-014 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
Escola Básica do Carmo 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 9 (6 salas de 1.º CEB e 3 salas de educação pré-escolar) 
Número de alunos: 195 
Localização: Largo do Campo da Feira, 8000 – 148 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
Escola Básica de Alto Rodes 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
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Capacidade: 8 salas 
Número de alunos: 167 
Localização: Rua Diogo Mendonça Corte-Real, n.º 3, 8000 – 305 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
Agrupamento de Escolas de Montenegro 

 
 

Escola Básica de Montenegro 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade:38 salas (25 salas do 2.º e 3.º CEB, 8 salas de 1.º CEB na escola nova, 2 salas de 1.º CEB 

no edifício antigo e 3 salas de pré-escolar) 
Número de alunos: 820 
Localização: R. Prof. José Sousa Ferradeira, 8005-183 Faro 
Freguesia: Montenegro 

 
 
Escola Básica de Marchil 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 2 salas 
Número de alunos: 40 
Localização: Pontes de Marchil, 8000 – 795 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 
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Escola Básica de Patacão 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 3 salas 
Número de alunos: 52 
Localização: Patacão, 8005-142 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
Escola Básica de Ilha do Ancão 

 
Ensino ministrado: 1.º ciclo do ensino básico 
Capacidade: 1 sala 
Número de alunos: 22 
Localização: Praia de Faro, 8000 – 795 Faro 
Freguesia: Sé e São Pedro 

 
 


